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Tilstandsrapport for bolig og dens avgrensninger
Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de
byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes
at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers
undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke
tryggheten for alle impliserte parter.

Tilstandsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som
takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved
eierskifte.

Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader
og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av
konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for
rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige
kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var
korrekt.

Eier/ formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi
tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette
gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.

Takstrapporten
Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norsk Takst
og er utført i henhold til Norsk Takst sine instrukser.

Om takstingeniøren
Norsk Takst er ledende i taksering. Våre takstingeniører har en god
kompetanse, samt lang erfaring innenfor alle typer byggvurdering. Etter å ha
gjennomgått Norsk Taksts opplæring innenfor spesialområdet
Tilstandsanalyse, blir våre medlemmer godkjent for å utføre blant annet
Tilstandsrapport for bolig. Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er
omsatt, velger du å la en takstingeniør fra Norsk Takst utføre en
Tilstandsrapport for bolig.

Rapportens struktur
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i
Tilstandsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424
(tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler).

Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i
tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og
terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne
standarden på følgende måte:

Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer
Tilstandsgrad 1: Svake symptomer
Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer
Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total
funksjonssvikt)

Befaringen
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på
undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå.
I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:

Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske
inngrep ( f. eks. riving).
Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For
eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede
gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle
tilsi det.
Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre
synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke
omtales i rapporten.
Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert.
Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.
Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon,
piper, ventilasjon, el. anlegg, osv.
Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller
fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.
Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres
dersom annet ikke er nevnt.

Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten
forhåndskunnskap om objektet.
Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for
fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i
rapporten.

Levetidsbetraktninger
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien
Byggforvaltning februar 2010, 700.320 "Intervaller for vedlikehold og
utskifting av bygningsdeler". Relevante deler av tabellen fremkommer i
rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er
angitt generelt og ca. i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid
avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for
eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere
noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk,
økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn.
Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid.

Tilleggsundersøkelser
Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal
besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige
godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker
påkrevet.

Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan
kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å
konsultere en El. takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.

Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det.

Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om
det.

Andre uttrykk og definisjoner
Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et

definert referansenivå.
Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet

vurdert ut fra alder og normal bruk.
Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og

referansenivået.
Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp

av små stikk med en spiss gjenstand.
Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en

bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger
og det materiale som objektet består av.

Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt
benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.

Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til
referansenivået, gradert i forhold til avvik fra
referansenivået. Se ”Tilstandsgrader” under punktet
om Rapportens struktur.

Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder
det en begrensning i befaringsmetoden slik at
befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet
ikke inngår.

Fuktmålerutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter
fuktighet i konstruksjoner.

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom rapporten før bruk og gi
tilbakemelding til Takstingeniøren hvis det finnes feil/mangler som bør rettes
opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for
ny befaring og oppdatering.

Eiers egenerklæringsskjema
Egenerklæringsskjema skal kontrolleres av takstingeniøren. Eventuelle avvik
fra gitte opplysinger i egenerklæringsskjemaet og forhold takstingeniøren har
registrert skal kommenteres i rapporten. Ved dødsbo eller andre forhold som
egenerklæringsskjema ikke foreligger, skal dette kommenteres.
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Personvern
Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide rapporten. For personvernerklæring
og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden: http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre dette benyttes
det tilstands- og eiendomsinformasjon fra rapporten. Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å gå til denne nettsiden:
https://samtykke.vendu.no/574793

Egne premisser
Tilstandsrapport for bolig er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra
en vanlig tilstandsrapport blir det i Tilstandsrapport for bolig lagt spesielt vekt
på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved
eierskifte. Tilstandsrapport for bolig erstatter ikke selgers opplysningsplikt eller
kjøperens plikt til selv å undersøke boligen som skal kjøpes, men den er et
dokument som er utviklet for å bidra til økt trygghet for alle impliserte parter.
Juridisk sett er Tilstandsrapport for bolig ingen garanti mot skjulte feil og mangler,
da det ikke blir foretatt åpning av konstruksjoner. Det forutsettes også at det
ikke er tilbakeholdt viktig informasjon overfor takstingeniøren, eller at han blir
feilinformert. Ved avhending av eiendommen gjøres det oppmerksom på selgers
opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt ihht lov om avhending av fast eiendom.
 
Bruk av fuktindikator:
Vær oppmerksom på at ved bruk av fuktindikator på våtrom/bad
er det store usikkerhetsmomenter i.h.h til resultat på apparat.
Problemet med fuktindikator er at man ikke vet hvor eventuell indikasjon
på fukt ligger (hvilket sjikt) og kan følgende ikke fastslå om utslag
på indikator betyr om badet har et fuktproblem eller ikke.
Apparatet (fuktindikator) benyttes derfor som et supplement
til faglig/erfaringsmessig visuelle observasjoner.
 
Generelt vedrørende våtrom:
For bad og våtrom eldre enn 5 år (normal reklamasjonstid over), og spesielt
hvor det ikke foreligger dokumentasjon på utførelse (om det er utført av
fagpersonell/om det er utført med membran etc etter dagens krav) er
det alltid en viss risiko. Bad kan være i bra stand/dårlig stand uavhengig
visuelt inntrykk og resultat av målerutstyr. Kun fysisk åpning av konstruksjoner
(blir ikke utført, da dette følgelig resulterer i ødeleggelse av konstruksjoner)
vil gi et sikkert svar på bad/våtroms faktiske tilstand. Vær også oppmerksom på at
selv om bad/våtrom er under 5 år er det ikke nødvendigvis garanti/reklamasjonsrett
(eks hvis arbeid ikke er utført av firma, eller hvis dette firma er avviklet ect).
 
Datoer i rapporten:
Befaringsdato: Den datoen det ble foretatt befaring av boligen.
Rapportdato: Den datoen hoveddel av rapporten ble skrevet, eller sist rapporten ble generert til pdf-fil.
Underskriftdato: Den datoen rapporten ble levert til rekvirent.

Eiendomsopplysninger
Adresse Sælsvågvegen 31C

Postnr./sted 5334 HELLESØY

Kommune 4626 Øygarden Gnr 207 Bnr 35 Fnr  Snr 3 

Hjemmelshaver Bo etter Arne Ege Jakobsen

Rekvirent Bo etter Arne Ege Jakobsen

Befaringsdato 08.09.2021

Tilstede / opplysninger gitt
av

Advokat May Karin Gytre, Turid Johannessen, Byggmester/Takstmann Trond Bertelsen.

Bygninger på eiendommen
Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år

Rorbu 2007
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Dokumentkontroll
Opplysninger fra besiktigelsen, tidligere FINN salgsannnonse, samt EDR (Eiendomsregisteret).

Arvinger har i begrenset grad kunnet supplere med opplysninger
i denne tilstandsrapport ettersom boligen selges som et dødsbo.
 
Vedrørende egenerklæringsskjema:
Egenerklæringskjema blir utfylt av hjemmelshaver og levert ansvarlig megler.
Skjema vil følge som vedlegg til salgsoppgave, det anbefales evt interessenter å lese
gjennom skjema før et evt salg/kjøp gjennomføres. Det kan være flere relevante/nyttige
opplysninger i dette skjema som ikke er videre beskrevet i denne rapport.

Andre opplysninger
Levetid er bare angitt der det er spesielt relevant. Beregnet
levetid er ut fra del/komponent er ny/nytt og varierer
selvsagt ut fra forhold som vedlikehold og kvalitet.
Om TG: Når det eksempelvis er beskrevet i et punkt følgende:
TG:1
TG:2
Betyr dette at det er tilstand fra 1 til 2 på beskrevne punkter.
Det er ikke slik at eks hvert vindu/dør blir beskrevet med egen TG.

Konklusjon
Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser.

Informasjon om sameiet:
Havbrygger består av til sammen 8 rorbuer.
Alle boligene har egen inngang med utvendig adkomst.
Styreleder i sameiet: Egil Marthinussen.
 
Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret:
Organisasjonsnummer: 925 670 545.
Navn/foretaksnavn: Havbrygger.
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie.
Registrert i Enhetsregisteret: 14.10.2020.
Stiftelsesdato: 27.07.2007.
 
Takstobjektet:
Rorbu over to plan + hems, bygget i 2007.
Østvendt terrasse på 18 m² med utgang fra stue/kjøkken, hvorav 2,2 m² er overbygd.
Vestvendt terrasse på 8,1 m² v/boligens inngangsparti, hvorav 3,3 m² er overbygd.
Østvendt balkong på 2,2 m² med utgang fra loftstue.
Vestvendt altan på 3,9 m² med utgang fra soverom.
En fast båtplass i båthavn like v/boligen.
 
Eiendommen ble etablert 16.07.2007 og har gnr. 207, bnr. 35 og snr. 3 i Øygarden Kommune.
Eiendommens bruksnavn er Havbrygga. I 2007 ble rorbuen oppført. Rorbuen går over to plan
+ hems og har saltak m/ betongtakstein. Bygningen er registrert som camping/utleiehytte i
eiendomsregisteret. Boligen ble først innflyttet/tatt i bruk da den ble kjøpt i 2009, tinglysningsdato:
02.04.2009. Boligen er 14 år. Det er ingen store utskiftninger som må påregnes utvendig med med
det første. Det anbefales å foreta jevnlig kontroll og etterse de ulike bygningsdeler, spesielt utvendig.
Når det jevnlig rengjøres og vedlikeholdes/males så vil de bygningsdelene ha lenger levetid.
 
Tilstandsgrader:
I denne rapport er det satt tilstandsgrad 1 på de fleste bygningsdeler. Tilstandsgrad 2 er satt i
noen tilfeller. Tilstandsgrad 3 settes kun i de tilfeller hvor bygningsdelene har kraftige symptomer
(også sammenbrudd og total funksjonssvikt). Dvs dersom det blir oppdaget lekkasje etc,
som gjør at noe umiddelbart må gjøres med bygningsdelen før boligen taes i bruk.

Eieres egenerklæringsskjema er gjennomgåttRegistrerte avvik fra eiers egenerklæring
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Arealopplysninger
Arealmålingene i denne rapporten målesetter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS3940:2012
som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av
boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for
arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn.

Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med
byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg. "Takstbransjens
retningslinjer ved arealmåling 2014" er tilgjengelig på www.norsktakst.no.

Fritidsbolig Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

1-etg 62 56 40 16 Entre/gang/trapperom (9,5 m²),
bad (2,5 m²), stue/kjøkken (25,8
m²).

Garasje med en biloppstillingsplass
(16,2 m²). 

2-etg 62 56 56 0 Loftstue/gang/trapperom (30,4
m²), bad (5,7 m²), to soverom (7,5
m² og 10,5 m²).

 

Sum 124 112 96 16  

Sum alle bygninger 124 112 96 16  

BRA primær og sekundær er oppmålt på stedet med laser. BTA er beregnet.
God og funksjonell planløsning.
 
Mrk.
Innvendige vegger, kanaler etc. utgjør ca 1,9 m² av bruksarealet i 1-etg.
Innvendige vegger, kanaler etc. utgjør ca 2,1 m² av bruksarealet i 2-etg.
Oppgitte romarealer er inkludert areal som opptas av innebygd skap/garderobeskap.
 
Takhøyde:
Takhøyden i 1-etg er 2,26 m - 2,27 m.
Takhøyden i 2-etg varierer fra 1,75 m til 4,58 m som er høyeste punkt i loftstue.
Takhøyden i hems varierer fra 0,51 m til 2,11 m.
 
Hems:
Hems er ikke målbar pga takhøyde. Krav til målverdig areal er minst 0,60 m bredde på 1,90 m høyde.
Det er 0,44 m bredde på 1,90 m høyde på hemsen. Gulvareal i hems inkl. trappeåpning utgjør 20 m².
 
Generelt:
Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet
defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være
i strid med byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for
den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.

Spesielle forhold
Utleieforhold  Ja        Nei

Borett  Ja        Nei

Konsesjonsplikt  Ja        Nei

Forkjøpsrett  Ja        Nei

Særeie  Ja        Nei

Har boligen livsløpsstandard  Ja        Nei

 

Kommentarer til arealberegningen
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Reguleringsmessige forhold
Eiendommen omfattes av reguleringsplan (125920100004). Formål: Fritidsbebyggelse-konsentrert.
Planid: 125920100004.
Planens navn: Sæle brygge.
Type plan: Eldre reguleringsplan.
Status: Endelig vedtatt arealplan.
Vedtak i kraft: 09.07.1984.
 
For øvrige opplysinger vedrørende reguleringsmessige
forhold henvises det til Meglerpakken som bestilles av
meglerforetak i forbindelse med kjøp/salg av eiendommen.

Kommentar til grunnboksblad (evt. sameiekontrakt)
Eiendomsbrøk.
For hver seksjon i et sameie er det fastsatt en sameiebrøk som angir seksjonseierens
eierandel i sameiet. Denne brukes som grunnlag for fordeling av fellesutgifter og fellesinntekter.

Sameiebrøken er fordelt 132/1080.
 
Servitutter.
En servitutt er en rettighet på en grunneiendom som begrenser
grunneierens bruk av eiendommen. Servitutten kan være
tidsbegrenset eller evigvarende. En servitutt kalles
også for en heftelse på den eiendom den hviler.

Servitutter i grunn:
1933/990188-1/51 27.03.1933 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE 
Overført fra: KNR: 4626 GNR: 207 BNR: 35
Grunnleie for en sjøbod tilfaller denne eiendom.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
 
1950/4797-1/51 23.12.1950 UTSKIFTING 
Overført fra: KNR: 4626 GNR: 207 BNR: 35
Overutskiftning over inn- og utmark
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
 
1988/100-1/51 07.01.1988 JORDSKIFTE 
Overført fra: KNR: 4626 GNR: 207 BNR: 35
Grensegangssak
Bestemmelse om veg
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Heftelser:
Ved et eventuelt salg/kjøp oppfordres kontroll av
grunnboken for eventuelle heftelser på generelt grunnlag.

Tomt / område / miljø
Tomteareal 1 388 m2 Type tomt Eiet   

Tomt:
Tomten er felles for sameiet. Andel fellesareal: 169,7 m² ihht sameiebrøk.
Tomten er foruten eiendommens bygningsmasse opparbeidet med interne
veier, parkeringsplass, murer/bed m/div beplantning og kaianlegg.
Biloppstillingsplass med plass til en bil i garasje.
For øvrig er det gjesteparkering på fellesområde.
 
Områdebeskrivelse:
Landlig beliggenhet i Nordre Sæle/Hellesøy i Øygarden Kommune.
Fra boligen er det utsikt over nærområde/nabolaget og Sælsvågen.
Området er hovedsakelig bebygd med tilsvarende bebyggelse/rorbuer og eneboliger.
 
Ca 8 km til dagligvarebutikk på Tjeldstø.
Ca 18,5 km til Rong Senter med flere fasiliteter/servicetilbud.
Ca 33,5 km til Ågotnes med fasiliteter som dagligvarebutikker,
bensinstasjon, spisested, hotell, barnehage, skoler, idrettsanlegg mm.

Beskrivelse
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Det kan nevnes at CCB-basen på Ågotnes og gassanlegget på Kollsnes har flere store
arbeidsplasser innen offshoresektoren. God beliggenhet i forhold til ovennevnte.
 
Øygarden Kommune:
Øygarden er en kommune i Midthordland i Vestland fylke, opprettet den 1. januar 2020. Kommunen erstattet
de tre kommunene Fjell, Sund og Øygarden. Sammenslåingen var en del av kommunereformen i Norge.
Den 20. juni 2016 vedtok kommunestyrene i Fjell, Sund og Øygarden å sende søknad om å bli en kommune.

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikkledninger. Avløp til septiktank.
Adkomst eiendom via privat stikkvei fra kommunal vei.

Sted og dato
Bergen, 11.10.2021

  
 Byggmester/Takstmann Trond Bertelsen Takstoppdrag AS  

Opplysninger om adkomst, vann og avløp
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TilstandsrapportBygg A: Rorbu

Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser ikke foretatt.

Fundamentert på antatt faste masser av sprengstein/grov pukk på fjell.
Videre grunnforhold er ikke kjent.
 
Gulv mot grunn:
Isolert betonggulv direkte på grunn i boligdel.
Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble ikke  
registrert fuktverdier i betonggulv på tilfeldig valgte punkter. 

Gulv i boligdel ble kontrollert med laser.
Ca 0,5 cm - 1,2 cm skjevheter registrert v/kontroll.
 
Noen mindre riss ble observert i betonggulv i garasjedel.

Fungerer med dagens tilstand.

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

Ringmur i betong.

Det ble ikke observert riss/sprekker i grunnmur som
anses å ha betydning for boligens styrke og stabilitet.
 
Deler av grunnmur ligger skjult, slik at deler av grunnmur ikke er besiktiget/tilstandvurdert.

Fungerer med dagens tilstand.

Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle.

Hele boligen ligger over bakkenivå.
Ingen problemer relatert til drenering.

Fungerer med dagens tilstand.

Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene
er foretatt fra bakkenivå.

Ytterveggene er utført som isolert bindingsverk (15 cm), på innsiden
er bindingsverket påmontert aldringsbestandig diffusjonstett
plastfolie som er klemt med platekledning. På utsiden er
bindingsverket kledd med vindtett platekledning/papp og utlektet.
Ytterkledning av liggende dobbelfalset trekledning.
 
Yttervegger har mindre isoleringsevne enn dagens standard.
 
Ytterkledning er fra byggeår.

Grunn og Fundamenter TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Grunnmur TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Drenering TG 1

Beskrivelse

Tiltak / konsekvens

Veggkonstruksjon og utvendige fasader TG 1

Beskrivelse
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Det er foretatt tilfeldig stikktakninger på kledning. Ingen råteskader observert.
Ytterkledning har normal slitasje, alder tatt i betraktning.
 
Mrk.
Asfalt ligger tett inntil kledning v/garasjedel. Det fører til unødvendig fuktpåvirkning på kledning i det aktuelle området.
 
Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå.
Det er ikke mulig å si noe om bakomliggende konstruksjoner uten inngrep.

Fungerer med dagens tilstand.

I følge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har:
-trekledning en levetid på 40-60 år.

Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det
anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet.

Vinduer: Isolerglass i hvite trekarmer.
Terrassedør stue/kjøkken: Skyvedør i isolerglass, hvite trekarmer.
Balkongdør loftstue: Skyvedør i isolerglass, hvite trekarmer.
Altandør soverom: Hvit tredør med felt av isolerglass.
Ytterdør garasje: Hvit tredør.
Ytterdør: Hvit tredør med felt av isolerglass.
Garasjeport: Leddet garasjeport med el.åpner.
Innerdører: Formpressete profilerte dørblad.
 
Vinduer og dører er fra byggeår.

Det ble foretatt tilfeldig kontroll av åpne- og lukke mekanismer.
Badedør i 1-etg glir igjen når den er delvis åpen, ellers ok funkjson.

Det er foretatt tilfeldig stikktakninger på karmer, ingen råteskader observert.
Vinduer og dører har normal slitasje, alder tatt i betraktning.
 
Mrk.
Beslag under terrassedør i stue/kjøkken er delvis løsnet. Bør festes.
Kjede til garasjeport er røket. Bør ordnes.
Det er noe malingsflass på utvendige vannbord. Bør vedlikeholdes/males.
Det er noe rust på flere utvendige beslag, spesielt på altandør på soverom og ytterdør i garasje.
 

TG 2 settes på påpekte punkter pga overnevnte forhold.
TG 1 settes på øvrige deler av vinduer og dører.

Påpekte punkter bør ordnes/utbedres.

I følge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har:
-Trevinduer en levetid på 20-60 år.
-Tredører en levetid på 20-40 år.

Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Det er ikke flyttet på lagrede
gjenstander og lignende.

Saltak.
Konstruksjon av taksperrer.

Hele takkonstruksjonen er gjenkledd og utilgjengelig for besiktigelse.
Dvs. at det ikke er mulig å kontrollere hvordan lufting er utført og hvilke tilstand takkonstruksjonen har.

TG settes ikke pga overnevnte forhold.

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid

Vinduer og dører

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid

Takkonstruksjon

Beskrivelse

Vurdering
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Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser.

Taksperrer er tekket med sutak, lekter og betongtakstein.
Gesims og vindskier av trekledning.
Renner og nedløp i sort plast. Takbeslag i aluminium/stål.
 
Taktekking er fra byggeår.

Deler av taket ble observert fra bakkenivå og det ble ikke registrert skader på befaringsdagen.

Fungerer med dagens tilstand.

I følge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har:
- Betongtakstein en levetid på 30-60 år.
- Takrenner og nedløp en levetid på 20-30 år.
Men på vestlandet som har mye nedbør så er det lite trolig at
betongtakstein holder opp mot 60 år. Reell levetid er ca 30-40 år.

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres.

Østvendt terrasse på 18 m² med utgang fra stue/kjøkken, hvorav 2,2 m² er overbygd. 
Trebjelkelag belagt med terrassebord.
Levegg og rekkverk av liggende kledning og toppbord.
Rekkverk ble kontrollert, høyden var 0,61 m og 0,87 m.
Terrassen ligger tilnærmet på bakkenivå, så det er ikke krav til rekkverk så lenge nivåforskjell er under 0,50 m.
Det er foretatt tilfeldig stikktakninger på treverket. Lokal råte ble observert på ett kledningsbord på levegg (TG 2). Bør skiftes.
 
Mrk.
Overbygd del er ikke tett.
Det er noe svikt i terrassebordene (TG 2). Det skyldes at avstand mellom bjelker
er 0,60 m c/c. På denne type terrassebord skal avstand mellom bjelker være 0,50 m c/c.
 
Vestvendt terrasse på 8,1 m² v/boligens inngangsparti, hvorav 3,3 m² er overbygd.
Trebjelkelag belagt med terrassebord.
Terrassen ligger på bakkenivå, så det er ikke krav til rekkverk.
Det er foretatt tilfeldig stikktakninger på treverket. Ingen råteskader observert.
 
Østvendt balkong på 2,2 m² med utgang fra loftstue.
Trebjelkelag belagt med terrassebord.
Rekkverk i stålprofiler og glass.
Rekkverk ble kontrollert, høyden var 1,01 m. Minimum rekkverkshøyde er 0,90 m. Dagens rekkverkskrav er 1,00 m.
Det er foretatt tilfeldig stikktakninger på treverket. Ingen råteskader observert.
 
Nytt glassrekkverk i ca 2018/2019.
Balkongen har normal slitasje, alder tatt i betraktning.
 
Vestvendt altan på 3,9 m² med utgang fra soverom.
Trebjelkelag belagt med plater, takpapp og terrassebord.
Rekkverk i stålprofiler og glass.
Rekkverk ble kontrollert, høyden var 1,03 m. Minimum rekkverkshøyde er 0,90 m. Dagens rekkverkskrav er 1,00 m.
Det er foretatt tilfeldig stikktakninger på treverket. Ingen råteskader observert.
 
Nytt glassrekkverk i ca 2018/2019.
Altanen har normal slitasje, alder tatt i betraktning.
Altan er gjenkledd på underside slik at skjulte bjelker er ikke kontrollert/tilstandsvurdert.

Råteskadet kledningsbord på levegg bør skiftes.

Taktekking TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid

Terrasse, balkonger og utvendige trapper TG 1

Beskrivelse

Tiltak / konsekvens
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Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale.

Det er ikke installert pipe/ildsted i boligen.

Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik.

Trebjelkelag.
Gulv ble kontrollert med laser. Det ble ikke registrert vesentlige
skjevheter som kan ha kontruksjonsmessige negative avvik.

Mindre ujevnheter/skjevheter er normalt på alle typer etasjeskillere/gulv.
Ca 0,5 cm - 1,2 cm skjevheter registrert v/kontroll.
 
Mrk.
Det er stedvis knirk i gulv.

Fungerer med dagens tilstand.

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og
vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett
tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Areal: 2,5 m². Fra byggeår.
Keramiske fliser på gulv, keramiske fliser/malt strie på vegger, malt platekledning i himling.
Inneholder: Servant med møblement/speil og belysning, toalett, dusjgarnityr.
Det er ikke avtrekksventil i rommet.

Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble ikke registrert
unormale fuktverdier i utsatte områder eller baderomsinnredning.
Det er foretatt kontroll av åpne- og lukke mekanismer på baderomsinnredning. Funksjon: Ok.
Sluk av plast, fra byggeår. Lokalt fall til sluk. Dvs 2,5 cm fall fra gulv v/dør til sluk. Det er synlig klemring i sluk.
 
Mrk.
Det er rustgjennomslag i nedre del av speil.
Det er noe svelling i nedre del av baderomsinnredning.
Bom registrert i noen gulvfliser. Ingen stor risiko forbundet med bom i gulvfliser.
 

TG 2 settes pga manglende avtrekksventil i rommet.

Avtrekksventil bør monteres.
Badets alder tilsier at det bør vurderes å montere lukket dusjkabinett etter hvert.
Da vil badegulv og vegger få minimal fuktpåvirkning v/dusjing.

I følge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har:
- Keramiske fliser en levetid på 10-20 år.

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og
vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett
tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Areal: 5,7 m². Fra byggeår.
Keramiske fliser på gulv/vegger, malt platekledning m/halogen spotlights i himling.
Inneholder: Servant med møblement/speil og belysning, vegghengt toalett,
innfelbart dusjhjørne i glass, dusjgarnityr, opplegg for vaskemaskin.
El.avtrekksventil i himling.

Piper og ildsteder

Beskrivelse

Etasjeskillere TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Bad - 1-etg TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid

Bad - 2-etg TG 1

Beskrivelse
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Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble ikke registrert
unormale fuktverdier i utsatte områder eller baderomsinnredning.
Det er foretatt kontroll av åpne- og lukke mekanismer på baderomsinnredning. Funksjon: Ok.
Sluk av plast, fra byggeår. Lokalt fall til sluk. Dvs 2,5 cm fall fra gulv v/dør til sluk. Det er synlig membran/klemring i sluk.

Fungerer med dagens tilstand.
Badets alder tilsier at det bør vurderes å montere lukket dusjkabinett etter hvert.
Da vil badegulv og vegger få minimal fuktpåvirkning v/dusjing.

I følge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har:
- Keramiske fliser en levetid på 10-20 år.

Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder som for eksempel oppvaskbenk,
oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Åpen stue/kjøkkenløsning. Areal til sammen: 25,8 m². Kjøkkeninnredning fra byggeår.
Keramiske fliser på gulv, malt platekledning på vegger, malt platekledning m/halogen spotlights i himling.
Kjøkkeninnredning med profilerte hvite fronter. Takhøy innredning.
Laminat benkeplate, stål vaskekum, ventilator.
 
Integrerte hvitevarer:
- Stekeovn (Beha).
- Platetopp m/induksjon (Beha).
- Oppvaskmaskin (Grepa).
- Kjøleskap/frys (Grepa).
 
Teknisk tilstand på hvitevarer er ikke kontrollert.

Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble ikke registrert fuktverdier i kjøkkenbenken eller på gulv.
Det ble foretatt kontroll av åpne- og lukke mekanismer på kjøkkeninnredning. Funksjon: Ok.
 
Kjøkkeninnredning fremstår med liten bruksslitasje.

Fungerer med dagens tilstand.

Her medtas kun rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har
vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert.

Gulv: Laminat, tre-stavs eikeparkett, keramiske fliser.
Vegger: Malt platekledning, panel.
Himling: Malt platekledning, panel.
 
Nytt laminatgulv på hems i 2009. Øvrige overflater er fra byggeår.
 
Annet:
- Garderobeskap på soverom.

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid

Kjøkken TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Innvendige overflater TG 1

Beskrivelse
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Ingen vesentlige skader observert.
 
Det er noen merker på vegg i innhuk i entre/gang/trapperom. Ingen forhøyede fuktverdier i det aktuelle området.

Generelt.
Lyse og tidsriktige overflater.
Liten bruksslitasje på overflater.
Våtrommene og kjøkken er beskrevet i egen rubrikk.
S-rom er ikke beskrevet (garasje).
 
Vær oppmerksom på at det som regel vil være div mindre hull i overflater etter bilder/hyller
etc, og noe misfarge/skjolder hvor bilder, hyller/møblement etc har vært plassert. På gulv
vil det som regel være div slitasje, og noe misfarge/riper etc hvor møblement har vært plassert.
Dette er normalt i en fraflyttet bo-enhet, og slike mindre "avvik" er å anse som normalt.

Fungerer med dagens tilstand.

Visuell observasjon spesielt i forhold til lysåpninger i trapp/rekkverk. Rekkverkshøyder er også vurdert.

Hovedtrapp:
Furutrapp med åpne trinn. Fra byggeår.
 
Trapp til hems:
Furutrapp/sambatrapp med åpne trinn. 
Trappen er bratt og det er ikke rekkverk i trappen.

Hovedtrapp:
Det mangler håndlister på vegger.
Det mangler rekkverk i nedre del av trappeløp på den ene siden.
 
Lysåpningen mellom trinn og trapp er 14,5 cm.
Kravet på 10 cm og dermed bør det utbedres med å sette inn
en "barnesikringslist" som begrenser åpningen mellom trinnene.
 
Trappene har liten slitasje, alder tatt i betraktning.
 

TG 2 settes pga overnevnte forhold.

Det bør monteres håndlister på vegger og barnesikringslist mellom trinnene.

Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenseltank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle
observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter.

Vannforsyningsrør av pex rør (rør i rør system). Rør i rør skap i garasje.
Avløpsrør av plastrør.
Sluk av plast (2 stk), fra byggeår.
Varmtvannsbereder i garasje. Volum: 198 liter. Produksjonsår: 2007. Produsent: Oso Hotwater.
 
Vann- og avløpsrør er fra byggeår.

Ingen tegn til fukt/kondens i rør i rør skap.
 
Mrk.
Drensutløp til rør i rør skap går ut av vegg i ett rom uten sluk (garasje, TG 2).

På generelt grunnlag anbefales kontroll av VVS-installasjoner v/rørlegger.

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Innvendige trapper TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

VVS

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens
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Forventet levetid sanitærinstalasjoner:
-pex rør: 25-75 år.
-Avløpsledning av plast: 25-75 år.
-Sluk av plast: 25-75 år
-Tappeamaturer: 10-25 år.
-Vasker, servanter, klosett: 30-50 år.
-Varmtvannbereder: 15-30 år.
Generelt: Forventet levetid avhenger av bruk, kvalitet og vedlikehold.

Sikringsskap i garasje. El.anlegg fra byggeår. El.arbeid ble utført av Fana Elektro AS.
Inneholder: Automatsikringer (jordfeilautomater), strømmåler m/fjernavlesning.
Hovedsikring på 3 x 63 ampere.

Kurser.
20 ampere. 1 stk.
16 ampere. 9 stk.
 
Ny strømmåler i april 2018.
 
Belysningsutstyr:
Innfelte halogen spotlights i himling i entre/gang, gang i 2-etg, stue/kjøkken og på bad i 2-etg.
Ellers er det opplegg for vanlig belysning i øvrige rom.

El. oppvarming:
Varmekabler i entre/gang/trapperom, stue/kjøkken og på begge bad.
Tre vegghengte panelovner.
 
Ventilasjon:
Badet i 1-etg mangler avtrekk (bør monteres). Bad i 2-etg har el.avtrekksventil. Ventilatorrør på kjøkken går opp i ventilasjonskanal/kasse.
Ellers er det naturlig ventilasjon med spalteventiler i de fleste vinduer og noen ventiler i yttervegger. Det er ikke ventil i garasje (bør monteres).
 
Fiber:
Det er tilrettelagt slik at det kan monteres fiber i boligen.
Fiber trekkerør er lagt opp v/ inngangsparti.

Dette el.anlegget er ikke videre vurdert i denne rapport
da dette krever spesialkompetanse og autorisasjon.

På generelt grunnlag anbefales kontroll av el. anlegg v/autorisert elektriker.

Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er basert på visuelle observasjoner.

Eiendommen ligger i et relativt plant terreng.

Ingen vannansamlinger registrert inntil grunnmur.
Fallforhold fra grunnmur virker å være ok.

Fungerer med dagens tilstand.

Det er ikke gitt opplysninger på om det er utført radonmåling i boligen (TG settes ikke på punktet Radon).
 
Norge er et av de landene i verden som har høyest konsentrasjon av 
radongass i inneluften. Dette skyldes blant annet geologiske og klimatiske 
forhold. Radongassen kan verken sees, luktes eller smakes. 
Statens strålevern anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. For 
boliger som leies ut, er det gitt grenser for radonnivået i strålevernforskriften.

Levetid

Elektrisk anlegg
Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Terrengforhold TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Radon
Beskrivelse
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Oppdragsnummer 7210157

Adresse Sælsvågvegen 31C

Postnummer 5334 Poststed HELLESØY

Er det dødsbo? Ja Nei

Avdødes navn Arne Ege Jakobsen

Salg ved fullmakt? Ja Nei

Navn på hjemmelshaver Turid Johannessen

Har du kjennskap til

eiendommen?

Ja Nei

Selger 1 fornavn Turid Johannessen ved May Karin Selger 1 etternavn Gytre

EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

X

X

X

Nei Ja

1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Nei Ja

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

Nei Ja

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

Nei Ja

3. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

4. Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller har vært kontroll på vann/avløp?

Nei Ja

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?

Nei Ja

6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ilsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

Nei Ja

7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

Nei Ja

8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende?

Nei Ja

9. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

Nei Ja

10. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

11. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

12. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el‐anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER

Fylles ikke ut i henhold til vilkår
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Tilleggskommentar

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på
eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.

Nei Ja

12.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

Nei Ja

13. Kjenner du til om det utført kontroll av el‐anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)?

Nei Ja

14. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

Nei Ja

15. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på
drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

Nei Ja

16. Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

Nei Ja

16.1 Har kommunen gitt dispensasjon til at den nedgravde oljetanken kan bli liggende, for eksempel ved at den nedgravde oljetanken tømmes,
saneres eller fylles igjen med masser?

Nei Ja

17. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av eiendommens omgivelser?

Nei Ja

18. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

Nei Ja

19. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l?

Nei Ja

19.1 Hvis ja, er overfor nevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?

Nei Ja

20. Er det foretatt radonmåling?

Nei Ja

21. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

Nei Ja

21.1 Er innredningen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?

Nei Ja

22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

Nei Ja

23. Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

Nei Ja

24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?

Nei Ja

25. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

Nei Ja

26. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?

Nei Ja

27. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som: rotter, mus,
maur eller lignende?

Nei Ja

28. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP

Fylles ikke ut i henhold til vilkår
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Jeg ønsker å tegne boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med tegning
av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved
oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at
eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller
nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med
forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at
8% av total forsikringskostnad er honorar til Söderberg & Partners.

Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å tegne slik forsikring.

Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht vilkår.

Boligselgerforsikring

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om
eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for
boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4. Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt
etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar
over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver frem til
og med 31.12.21. Det betyr at hvis budaksept er fra og med 01.01.22 vil ikke dette tilbudet om forsikring være bindende for forsikringsselskapet. Grunnen
til dette er at for eiendommer som er solgt (budaksept) fra og med 01.01.22 gjelder det nye regler i avhendingsloven. Hvis eiendommen ikke er solgt
(budaksept) innen 31.12.21 er jeg klar over at jeg ikke har boligselgerforsikring, med mindre jeg har tegnet en ny forsikring som gjelder i de tilfeller
eiendommen er solgt (budaksept) fra og med 01.01.22. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet
signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn. Det
vil bli mulig å tegne en ny boligselgerforsikring hos forsikringsselskapet som gjelder i de tilfeller boligen er solgt (budaksept) fra og med 01.01.22.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller:
‐ mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
‐ mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
‐ når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
‐ etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.
Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.
Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

For øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingslovens § 3‐10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).

Ved signering av nærværende skjema aksepteres at Söderberg & Partners og Idfy Norge AS ikke har ansvar for transaksjonen som tjenesten benyttes til, og
ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap av noen art som følge av brukerfeil, eventuelle feil ved Idfy Norge AS sine tjenester eller tredjepartsløsninger,
herunder BankID.
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Side	1	av	1

Øygarden	kommune
Adresse:	Ternholmvegen	2,	5337	RONG
Telefon:	55097339

Utskriftsdato:	24.08.2021

Planopplysninger
EM	§6-7 Oppdragstakerens	undersøkelses-	og	opplysningsplikt Kilde:	Øygarden	kommune

Kommunenr. 4626 Gårdsnr. 207 Bruksnr. 35 Festenr. Seksjonsnr. 3

Adresse Sælsvågvegen	31C,	5334	HELLESØY

Opplysningene	omfatter	gjeldende	planer	og	pågående	planarbeid	for	eiendommen.	Nærmere	opplysninger	om	den	enkelte
plan	med	dokumenter,	mindre	endringer,	etc	finnes	på	internett,	se	lenker	under.	Oppgitte	delarealer	viser	planinformasjon	på
eiendommen.	Det	tas	forbehold	om	at	det	kan	forekomme	feil,	mangler	eller	avvik.	Spesielt	gjelder	dette	for	eiendommer	med
usikre	eiendomsgrenser,	eller	der	eiendommen	ikke	er	oppmålt.

Kommuneplaner
Id 125920140001

Navn Kommuneplan	Øygarden	(2014	-	2022)

Plantype Kommuneplanens	arealdel

Status Endelig	vedtatt	arealplan

Ikrafttredelse 18.06.2014

Bestemmelser -	https://plnstoragejbyz5.blob.core.windows.net/oygarden4626/125920140001/Dokumenter/20140001-Føresegn.pdf?sv=2018-03-

28&sr=b&sig=Rr0bMUuG7KE19yCCf9DNvNoBe4pOOl5mqwWxVgad7Mc%3D&st=2021-08-24T11%3A53%3A55Z&se=2021-08-25T11%3A58%3A55Z&sp=r	

Delarealer Delareal 12	m
KPAngittHensyn Hensyn	landbruk
KPHensynsonenavn H510_2

Delareal 1	376	m
Arealbruk Næringsvirksomhet,Nåværende

Delareal 12	m

Arealbruk LNRF	areal	for	nødvendige	tiltak	for	landbruk	og	reindrift	og	gårdstilknyttet	næringsvirksomhet
basert	på	gårdens	ressursgrunnlag,Nåværende

Reguleringsplaner
Id 125920100004

Navn Sæle	brygge

Plantype Eldre	reguleringsplan

Status Endelig	vedtatt	arealplan

Ikrafttredelse 09.07.1984

Delarealer Delareal 1	388	m
Formål Fritidsbebyggelse-konsentrert
Feltnavn FK5
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Reguleringsplankart

Adresse: Sælsvågvegen 31C

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.
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Kommuneplankart

Adresse: Sælsvågvegen 31C
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