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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/571750

Egne premisser
 
Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at
rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers 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 tilstandsrapporten 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.

Byggesak er ikke kontrollert (iht utførelse grad 1 for tilstandsanalyser blir ikke dokumentasjon/ byggesak fra kommune innhentet, opplysninger baseres på info
fra hjemmelshaver, supplert med opplysninger fra "Infoland"). 

Grunnlag for valg av satte tilstandsgrader settes hovedsakelig ut fra retningslinjer i.h.h "Byggforskserien, Intervaller for vedlikehold og utskifting av
bygningsdeler." supplert med erfaringsmessig observasjoner/ vurderinger av faktisk tilstand. Hvis ikke annet er beskrevet (eks bad oppusset i år xxxx) er alle
komponenter/ bygningsdeler å regne som fra angitt byggeår (oppgitt byggeår på aktuell eiendom), evt med unntak av mindre oppgraderinger, dette regnes i så
fall som normalt/ forventet vedlikehold.

Generelt:
Alle bygningsdeler har begrenset levetid, normalt vedlikehold påregnes derfor alle bygninger med visse intervaller.

Generell informasjon til kunde (er).
Er det behov for oppgradering av tilstandsrapporten ved senere anledning kan underskrevne takstmann kontaktes på nytt da alle utførte oppdrag er lagret i
database. Det vil følgelig bli gitt rabatt pga nevnte forhold. Dette gjelder både for person oppført som oppdragsgiver av rapporten og eventuelle nye eier (e)
som besitter rapporten etter et kjøp/ salg. 

Se kontaktinfo/ tlf og mail på framsiden av denne rapport.

Eiendomsopplysninger
Adresse Sophus Pihls gate 7

Postnr./sted 5034 BERGEN

Kommune 4601 Bergen Gnr 167 Bnr 202 Fnr  Snr  

Hjemmelshaver Kristian Fyllingsnes og Beatrice Marlen Unn Gustafsson Reed

Rekvirent Kristian Fyllingsnes og Beatrice Marlen Unn Gustafsson Reed

Befaringsdato 11.08.2021

Tilstede / opplysninger gitt
av

Hjemmelshavere

Bygninger på eiendommen
Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år

Bygård 1924

Dokumentkontroll
Opplysninger fra hjemmelshavere, samt EDR (eiendomsregisteret).
 

Vdr egenerklæringsskjema:
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 rapport.
 

Eieres egenerklæringsskjema er ikke gjennomgåttRegistrerte avvik fra eiers egenerklæring
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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:.
TG grader tildeles også ut fra alder (alder/ høy alder ut fra beregnet levetid er et negativt symptom), slik at et eks vindu som er 25 år (har brukt over halve
beregnet levetid) kan ikke få lav TG selv om det ikke har noen direkte skader/ feil.

Generell info vdr bruk av fuktindikator:
Det kan ikke konkluderes om evt fuktighet ligger over/ under membran ved søk på keramiske fliser (Måleinstrument kan ikke fastslå dette, ofte er det utslag på
indikatorer i dusjsone fordi det er fuktighet i underlag under/ mellom fliser i da dette sjiktet i seg selv ikke er tett, det som er avgjørende er om membran under
fliser og lim er tett) Hvis fuktighet ligger i sjikt over membran er det vanligvis ikke problem. På flislagte bad er det alltid (uten unntak) usikkerhet vdr
fuktproblematikk utover klare negative visuelle tegn/ symptomer.

Vdr bruk av fuktmåler for trevirke (pigg/ hammerelektrode):
Grenseverdier for fuktnivå.
Det finnes en rekke anbefalinger for fuktnivå i ulike materialer.
Disse skal sikre at det ikke oppstår fysiske, kjemiske eller biologiske skader.
Men ettersom det ikke finnes noen eksakte verdier, må man basere seg på en kombinasjon av anbefalinger og praktisk erfaring.
Vanskeligheten med å sette grenser kan illustreres med variasjonene i treverk.
Som nevnt, er det mest vanlige fuktmålingsutstyret laget for måling i ytterveden på furu ved 20ºC.
Problemet er at treverk er lite homogent.

Flere målinger i det samme trestykket kan gi tydelige variasjoner, enten man måler på forskjellige steder i overflaten eller innover i dybden.
Når man gjør målinger av et annet treverk enn furu ytterved, for eksempel furu kjerneved eller gran, eller ved en annen temperatur, kan man få feilaktige
avlesninger. Disse avvikene utgjør som regel ikke mer enn noen få prosent, men hvis man opererer med absolutte grenseverdier, kan dette gi systematiske feil
og gi store konsekvenser.

Man bør derfor benytte grenseverdiene for fuktinnhold i materialer som retningslinjer, og ta forbehold om lokale variasjoner og avvik.
I tillegg til kunnskap om disse anbefalte grenseverdiene, er det viktig å vite hvordan de skal brukes.
En enkelt måleverdi er høyst usikker, og kan ikke benyttes til en generell beskrivelse av en konstruksjon. Det må foretas et representativt antall målinger for at
man skal kunne se om de registrerte verdiene gir et godt bilde av situasjonen. Uten dette bør tolkning og videre tiltak ikke gjennomføres.

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

Aktuell eiendom:
Bygård på 3 stk etg + kjeller og innredet tak etg. Øvre del av tak konstruksjon med mindre felles tørkeloft og boder. 
Bygningen er tegnet av arkitekt Torgeir Alsaker, murhus oppført i ny-klassisk stil med manzard tak, karnapper og spir.
Oppført i 1924 etter den tids byggemetoder og forskrifter, og senere oppusset og rehabilitert.
Fasaden ble rehabilitert i 1999, og det ble montert en del nye vinduer i 2014 og ny balkongdør i 2008. 
Taktekking inkl nye takrenner/ nedløp fra 2020. 
Sophus Pihls gate borettslag består av totalt 100 stk leiligheter, fordelt over 14 stk samenbygde bolighus bestående av 3 stk murgårder.
Med følgende adresser Sophus Pihls Gate nr 1 og 3 videre fra nr 3 til og med nr 15.
 
Aktuell leilighet:
Leilighet i byggets 2 etg. Utgang til altan på 3 m2 fra stue.
Inneholder: Entre, bad/ vaskerom, stue, 2 stk soverom og kjøkken.  
Leiligheten har en god og funksjonell planløsning, takhøyde på 282 cm.
Bad/ vaskerom ble oppusset i 2012.
Tilhørende 1 stk ekstern bod (18 m2) i u-etg.
Felles vaskekjeller og sykkelbod.
 
Generelt:
Alle bygningsdeler har begrenset levetid, normalt vedlikehold påregnes derfor alle bygninger med visse intervaller.
Se videre bygningsmessig beskrivelse/ tilstandsgrader.
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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.

Leilighet Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

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

2 etg 70 64 64 0 Entre, bad/ vaskerom, stue, 2 stk
soverom og kjøkken. Utgang til
altan på 3 m2 fra stue.

 

Sum 70 64 64 0  

Sum alle bygninger 70 64 64 0  

Arealer pr rom:
 

entre 2,10 m2
bad/ vaskerom 5,80 m2
stue 26,50 m2
soverom 10,80 m2
soverom 9,40 m2
kjøkken 8,80 m2

 
Areal summert sammen rom for rom vil være noe mindre enn oppgitt totalt areal, dette skyldes differanse bestående av innervegger, evt piper,
sjakter og trapper. I hht måleregler NS 3940 skal innervegger, evt piper, sjakter og trapper regnes med i totalt areal. 
 

BRA primær og sekundær er oppmålt på stedet med laser, BTA er beregnet.
 
Leiligheten har også 1 stk bod på 18 m2 i u-etg.
Eksterne boder er ikke medregnet i tabell for arealer.
Felles vaskekjeller og sykkelbod.

Eiendomsbetegnelse m.m.
Boligselskapets navn Sophus Pihls gate Borettslag Leilighetsnr. H-201 Andel-/aksjenr. 74

Forretningsfører Vestbo BBL

Type leilighet Andelsleilighet Antall enheter 100 stk.  

Kommentarer til arealberegningen

Kommentarer til planløsningen

12.08.2021
Takstingeniør/�Byggmester�Knut�Farestvedt

Knut�Farestvedt
Sophus�Pihls�gate�7
5034�BERGEN
Gnr:�167��Bnr:�202

Tilstandsrapport�for�bolig

Side�5�av�11



Reguleringsmessige forhold
Planid: 64180000
Plannavn: BERGENHUS. GNR 168 BNR 563 M.FL., MULEBANEN
Saksnr: 201316458
Status: 2
 
Planid: 65810000
Plannavn: BYBANEN FRA SENTRUM TIL ÅSANE, DELSTREKNING 2, SANDBROGATENEIDSVÅGTUNNELEN
Saksnr: 201807497
Status: 1
 
Planid: 3780000
Plannavn: BERGENHUS. ØVRE SANDVIKSVEIEN 29 A, SMÅMØLLEN 24 RODE 164A, 168D  
Status: 3
Ikrafttrådt: 29.06.1972
 
Reguleringsbestemmelser, kommuneplaner, arealplaner og annen planinformasjon kan sees på Bergen kommune sine hjemmesider:
www.bergen.kommune.no 
 

Kommentar til grunnboksblad (evt. sameiekontrakt)
Grunnbok er ikke kontrollert i denne rapport (borettslag).
Det anbefales på generelt grunnlag å kontrollere grunnbok ved et evt kjøp/ salg.

Tomt / område / miljø
Tomteareal 4 228 m2 Type tomt Eiet   

Tomt:
Arealet er felles for laget, pent opparbeidet med interne veier, trapper, lekeplass, murer og noe grøntarealer.
Borettslaget består av flere parseller, dvs bnr 202, 203, 204, 205, 206, 207 og 208.

Område:
Leiligheten har en sentral og attraktiv beliggenhet i et veletablert område i Sandviken.
Fin utsikt over nærområdet, Bergen sentrum, Byfjorden, Løvstaken, Lyderhorn og Askøy. 
Gode solforhold med sen kveldsol.
Ca. 10 minutters gange til Bergen sentrum, samt kort vei opp til fine turområder på Fløyen og byfjellene.
Flere parkanlegg i nærområdet med blant annet Meyermarken, Christinegården og Skanseparken.
Blindvei uten gjennomgangstrafikk, rolig bomiljø. Gode bussforbindelser med hyppige avganger.
Til Universitetet i Bergen tar det ca. 15 minutter å spasere.
 

Adkomst til eiendom direkte fra kommunal vei.
Tilknyttet offentlig vann/ avløp via private stikkledninger.
 
Parkering:
Gateparkering (sone), etter gjeldende bestemmelser.
 

Sted og dato
Bergen, 12.08.2021

  
 Byggmester Knut Farestvedt  

Beskrivelse

Opplysninger om adkomst, vann og avløp
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TilstandsrapportBygg A: Bygård

Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser ikke foretatt.

Fundamentert på antatt faste masser av stein/ grov pukk og på fjell.

Fundamentering kan ikke garanteres (det er ikke foretatt undersøkelser av grunnforhold).
Følgelig blir det ikke satt tilstandsgrad på dette punkt.
 

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

Grunnmur av sparestein/ gråstein murt med betong og pusset.
U-etg består av boder/ fellesarealer.
 
Generelt:
I boliger av denne alder må det påregnes fare for noe fuktvandring i grunnmur og kjellergulv i.o.m datidens byggeskikk.
 

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

Ukjent drenering.
 
Generelt:
På boliger av denne alder må det påregnes fare for noe fuktighet i grunnmur, dette fordi datidens byggeskikk
ikke ble utført med tilfredsstillende fuktsikring (knotteplast og drensrør) lik dagens byggeskikk tilsier.
 

Intervaller (år)
Kort = 20, Middels = 40, Lang = 60
 

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.

Murhus med felles trappehus av betong.
Yttervegger er oppført i dobbel tegl mur med luftesjikt.
Fasade er pusset/ overflate behandlet og malt.
Fasade i front ble rehabilitert i 2014.
 

Teglsteinsmur omfuging.
Intervaller (år)  
Kort = 20, Middels = 40, Lang = 60.
 
Teglforblending:
Intervaller (år)  
Kort = 30, middels = 40, Lang = 60
 
Murvegger med puss:
Intervaller (år)
Kort = 20, middels = 40, Lang = 60
 
Puss, malt:
Intervaller (år)  
Kort = 4, middels = 10, Lang = 18
 

Grunn og Fundamenter

Beskrivelse

Grunnmur TG 1

Beskrivelse

Drenering TG 2

Beskrivelse

Levetid

Veggkonstruksjon og utvendige fasader TG 1

Beskrivelse

Levetid
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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/ terrassedør: Isolerglass i trekarmer, utvendig kledd med aluminium beslag.
Innerdører: Formpressede hvite dørblad.
Entredør: Formpresset huntonitt dørblad i B-30 + 35 DB (brann/ lydkrav) kvalitet.
Dørtelefon.
 
Vinduer: Isolerglass i trekarmer fra 1980 (bakside bygg) får tilstandsgrad som vist under.
TG:2
Angitt tilstandsgrad er valgt ut fra alder/ beregnet levetid på vindu/ terrassedør.
 

Vinduer:
Intervaller (år)
Kort = 20, middels = 40, Lang = 50

Tredører og aluminiumsdører:
Intervaller (år)  
Kort = 20, middels = 30, Lang = 40
 

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

Valmtak.
Konstruksjon av tresperrer, sutak, takpapp, lekter og teglstein.
Konstruksjonen går over 2 plan, dvs innredet boligdel og øvre del med mindre felles tørkeloft.
Renner og nedløp av metall.
Tekking, inkl renner og nedløp fra 2014.
 
Tak er kun besiktiget fra bakkenivå, følgelig settes ikke tilstandsgrad på dette punkt.
 

Tegltakstein:
Intervaller (år)
Kort = 10, middels = 30, Lang = 40

Omlegging. 
Intervaller (år)
Kort = 30, middels = 50, Lang = 60
 
Takrenner/ nedløp i metall:
Intervaller (år) 
Kort = 25, middels = 30, Lang = 35
 

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

Altan på 3 m2 (fra 2001) av stålkonstruksjoner med impregnerte terrassebord av trevirke. Håndlist av mahogny.
Ny beiset dekke.
 

Vinduer og dører TG 1

Beskrivelse

Levetid

Taktekking TG 0

Beskrivelse

Levetid

Terrasse, balkonger og utvendige trapper TG 1

Beskrivelse
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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.

Pipe:
Murt/ pusset tegl pipe.
 
Ildsted:
Vedovn med glassfront plassert i stue (fra 2015).
 
Oppvarming:
Elektrisk og vedfyring.
Varmekabler i entre og på bad/ vaskerom.
 

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

Etasjeskillere av bjelkelag/ trevirke.
 
- Mindre skjevheter registrert, normalt i hht alder/ byggeår.
 
Levetider:
Etasjeskiller med bjelkelag av heltre eller I-bjelker:
Intervaller (år)  
Kort = 40, middels = 60, Lang = 80
 

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.

Oppusset i 2012.
Keramiske fliser på gulv/ vegger. Varmekabler i gulv. Elektrisk avtrekkventil. Spotlights (LED) i himling.
Inneholder: Vegghengt wc, dusj med glass foldedører, servant med møblement, speil og belysning.
Røropplegg for vaskemaskin.
 

Gulv:
Våtrom, keramiske fliser:
Intervaller (år)  
Kort = 10, middels = 20, Lang = 30
 
Vegger:
Våtrom, keramiske fliser:
Intervaller (år)  
Kort = 10, middels = 15, Lang = 20
 

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 vaskerom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett
tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Det er også felles vaskerom i u-etg.
Det blir ikke gitt tilstandsgrad for vaskerom da dette er felles.
 

Piper og ildsteder TG 1

Beskrivelse

Etasjeskillere TG 1

Beskrivelse

Bad - vaskerom TG 1

Beskrivelse

Levetid

Vaskerom

Beskrivelse
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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.

HTH innredning.
Slette fronter.
Heltre benkeplate med stål vaskebeslag.
Benkebereder (fra 2012).
 
Integrerte hvitevarer:

stekeovn
platetopp med induksjon
ventilator
oppvaskmaskin
kjøleskap/ fryseskap

 
3 stavs eik parkett på gulv.
Malte overflater på vegger/ himling.
 
Levetider:
Varierer ut fra kvalitet og bruk, ingen eksakt levetid for kjøkken innredninger.
 

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: Fliser i entre med varmekabler, gummibelegg på 1 stk soverom, 3 stavs eik parkett på resterende.
Vegger: Malt platekledning, malt mur.
Himling: Malt murpuss. Takhøyde på ca. 282 cm.
Listverk: Malt listverk, malte karmer og vindusbrett. 
 
- Noe bevegelse i parkett på kjøkken.
 
Vær oppmerksom på at det som regel vil være diverse hull i overflater etter bilder/ hyller ect, og følgelig misfarve/ skjolder
hvor bilder, hyller/ møblement ect har vert plassert, dette er normalt i en fraflyttet bo-enhet, og slike "skader" er å anse som normalt.
 
Våtrommene er beskrevet i egen rubrikk.
 

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 plast type rør i rør system.
Avløpsledninger og sluk av plast.
Benkebereder (fra 2012) plassert på kjøkken.

VVS anlegget er ikke videre vurdert i denne rapport da dette krever spesialkompetanse og autorisasjon.
 
Uviss type vannledninger og avløp under og utenfor bolig.
Undersøkelse av slike ledninger må evt utføres av spesialfirma.
 

Forventet levetid sanitærinstallasjoner:
plastrør: 25-50 år
avløpsledning av plast: 50 år
sluk av plast: 30-50 år
tappearmaturer: 10-25 år
vasker, servanter, klosett: 30-50 år
varmtvannbereder: 15-25 år

Generelt: Forventet levetid avhenger bruk, kvalitet og vedlikehold.
 

Kjøkken TG 1

Beskrivelse

Innvendige overflater TG 1

Beskrivelse

VVS

Beskrivelse

Levetid
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Sikringsskapet er plassert i entre.
Inneholder:

automatskikringer
7 stk kurser
40 amp hovedsikring
jordfeilbryter

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

Elektrisk anlegg
Beskrivelse
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Oppdragsnummer 5210236

Adresse Sophus Pihls gate 7

Postnummer 5034 Poststed BERGEN

Er det dødsbo? Ja Nei

Salg ved fullmakt? Ja Nei

Har du kjennskap til

eiendommen?

Ja Nei

Når kjøpte du boligen? 2016 Hvor lenge har du bodd i boligen? 5 år6 mnd

Har du bodd i boligen siste 12 mnd? Ja Nei

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring? Polise/avtalenr.

Selger 1 fornavn Kristian Selger 1 etternavn Fyllingsnes

Selger 2 fornavn Beatrice Marlen U G Selger 2 etternavn Reed

EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

X

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?

Kommentar

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?

Firmanavn Midtun Mur / Berntsen VVS

Redegjør for hva som er gjort og når Nytt bad med rør‐i‐rør under forrige eier i 2012.

Nei Ja

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

Hvis ja, beskrivelse Nytt gulv med varmekabler i 2012.

Nei Ja

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

Kommentar Bestilt av forrige eier. Har ikke kjennskap til.

Nei Ja

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

Kommentar

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?

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

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?

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER

X

X

X

X

X

X

X

X
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Kommentar

Nei Ja

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

Hvis ja, beskrivelse Mindre sprekker i mur og skjevheter i gulv som normalt for alder.

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

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

Hvis ja, beskrivelse Vanninnsig andre side av oppgang. Tørket ut og nytt tak lagt av faglærte i 2014, besørget av borettslaget.

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?

Firmanavn Sjekk med borettslaget.

Redegjør for hva som er gjort og når Fasade mot byen ble pusset opp i 2014. Nytt tak lagt i 2014. Begge ble besørget av borettslaget.

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)?

Firmanavn Knut Knutsen AS

Redegjør for hva som er gjort og når Nye stikkontakter ble installert i 2021. AMS‐måler installert av BKK.

Nei Ja

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

Hvis ja, beskrivelse Fra Knut Knutsen AS

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

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)?

Kommentar

Nei Ja

16. Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

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?

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tilleggskommentar

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

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

20. Er det foretatt radonmåling?

Kommentar

Nei Ja

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

Hvis ja, beskrivelse Leilighet i 3.etg har bygget ut loft.

Nei Ja

21.1 Er innredningen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?

Hvis ja, beskrivelse Godkjent av borettslaget og andre instanser.

Nei Ja

22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

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)?

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

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?

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP

X

X
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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.

This document is signed with the PAdES-format (PDF Advanced Electronic Signatures) by Signicat. This protects the document and its attachments from changes after signature.
Verified by  

12.08.2021
SIGNICAT

----------------------------------------------
Signert av

Fyllingsnes, Kristian

----------------------------------------------
Signert av

Reed, Beatrice Marlen Unn Gustafsson
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VEDTEKTER  
FOR  

SOPHUS PIHLS GATE BORETTSLAG 
 

(Vedtatt på ordinær generalforsamling den 6. april 2005, endret 27.05.2014, 31.05.2017, sist endret på ordinær 
generalforsamling 09.06.2021.) 

 
§ 1 Formål 
Sophus Pihls gate Borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til 
egen bolig i lagets eiendom. Laget har dessuten til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak 
som har sammenheng med andelseiernes bointeresser. 
 
Sophus Pihls gate borettslag er en direkte fortsettelse av selskapet Bergens Kooperative Byggeselskap. 
 
§ 2 Forretningskontor og tilknytningsforhold 
Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor samme sted. Sophus Pihls gate 
borettslag er et frittstående, privat borettslag. 
 
§ 3 Andeler, andelseiere og sameie av andel  
Andelene skal være på kr 100,- 
 
Bare fysiske personer kan være andelseier i borettslaget. Ingen kan eie mer enn en andel.  
 
Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel. Dersom flere eier en andel 
sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen.  
 
§ 4 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier 
En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at 
ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.  
 
Borettslaget kan nekte godkjenning dersom det foreligger saklig grunn. Borettslaget skal nekte 
godkjenning dersom ervervet vil være i strid med lov eller vedtektene. 
 
Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt, eller det er rettskraftig avgjort at 
erververen har rett til å erverve andelen.   
 
Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av 
felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett 
til å erverve andelen.  
 
§ 5 Borett og bruksoverlating  
Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer.   
 
Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.  Andelseieren 
skal behandle boligen og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må 
ikke være til urimelig eller unødvendig skade eller ulempe for laget eller andelseierne.  
 
En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på 
grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. 
 
Styret kan med bindende virkning fastsette husordensregler for borettslaget.   
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Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten 
godkjenning. I tillegg kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre i opptil 30 
døgn i løpet av året. 

 
 Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:  

▪ andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje 
eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to 
årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år. 

▪ andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, 
sykdom eller andre tungtveiende grunner. 

▪ et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller 
nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen. 

▪ det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller 
husstandsfellesskapslovens § 3, 2. ledd.  

 
Godkjenning kan nektes dersom saklig grunn tilsier det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren 
ikke kunne blitt andelseier.  
 
Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning. 
 
Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget. 
 
§ 6 Vedlikehold  
 
§ 6-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt 
Den enkelte andelseier skal holde leiligheten, og annet areal som hører leiligheten til, i forsvarlig, god 
stand. Vedlikeholdsplikten innbefatter vedlikehold, reparasjoner og utskiftning av leilighetens 
innvendige elektriske anlegg (sikringsskap fra og med inntakssikring, ledninger, kontakter, brytere, 
varmekabler og lignende) leilighetens VVS-anlegg (eksempelvis vannklosett, varmtvannsbereder, 
kraner, vasker, inntaksrør, avløpsrør og lignende) Plikten innbefatter også ansvar for alle innvendige 
dører, skap, benker, listverk og lignende. Videre gjelder ansvaret for alle innvendige flater som gulv, 
vegger og tak (gulvbelegg, parkett, fliser, tapet, maling, himlinger og takplater og lignende) Andels-eier 
skal også smøre leilighetens vinduer og dører.  
 
Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasje og skade unngås.  Andelseieren har også ansvaret 
for oppstaking og rensing av innvendig avløp både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets 
felles-/hovedledning. Tilsvarende gjelder sluk på altaner.  
 
Andelseieren skal holde leiligheten fri for insekter og skadedyr.  
 
Vedlikeholdsplikten for andelseier omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført 
ved innbrudd.  
 
Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren 
straks å sende melding til borettslaget.  
 
Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke 
oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.   
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Borettslaget har adgang til å foreta nødvendige inspeksjoner i leilighetene som oppfølging av 
vedlikeholdsplikten. 
§ 6-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt  
Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen forøvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger 
på andelseierne.  
 
Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget 
vedlikeholde.  Borettslaget har rett til å føre nødvendige nyinstallasjoner gjennom boligen dersom det 
ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren.  
 
Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer og ytterdører til boligen eller 
reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag og bærende veggkonstruksjoner.  
 
Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder 
ettersyn, reparasjon eller utskifting.   
 
Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jf 
borettslagslovens § 5-18.  
 
§ 6-3 Husdyrhold  

Det er fastsatt egne regler for dyrehold i borettslaget. Søknad om dyrehold sendes styret. 

Styret innhenter skriftlig uttalelse fra samtlige andelseiere i søkers oppgang. 

Dersom dyreholdet av helsemessige årsaker vil være en reell ulempe for noen i oppgangen, skal 

dette tillegges avgjørende vekt.  

Innvilget søknad er personlig for søkeren og kan ikke avhendes, overføres eller påberopes av 

andre. 

 
§ 7 Pålegg om salg og fravikelse 
 
§ 7-1 Mislighold 
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes 
blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller 
overlating av bruk og brudd på husordensregler.  
 
§ 7-2 Pålegg om salg 
Dersom en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge 
vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd.  Advarsel skal gis skriftlig og 
opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.  
 
§ 7-3 Fravikelse 
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av 
eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for 
eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter 
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.  
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§ 8 Felleskostnader og pantesikkerhet 
 
§ 8-1 Felleskostnader  
Felleskostnadene betales hver måned. Styret kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel. 
For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid gjeldende 
forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven.  
 
§ 8-2 Borettslagets pantesikkerhet 
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget panterett i andelen 
foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens 
grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført. 
 
§ 9 Styret og styrets vedtak 
 
§ 9-1 Styret  
Borettslaget skal ha et styre som består av en styreleder og 4-6 styremedlemmer valgt av 
generalforsamlingen.  Valgperioden for styrets medlemmer er to år. Styreleder velges særskilt for ett år 
om gangen.  
  
§ 9-2 Styrets oppgaver 
Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret 
fatter avgjørelse i alle saker som ikke etter lov eller vedtekter er lagt til andre organer.  
 
Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem, revisor eller 
forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles. Styret skal føre protokoll fra møtene.   
 
§ 9-3 Styrets vedtak 
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styret er til stede.   Vedtak fattes ved alminnelig 
flertall.  Står stemmene likt, gjør styrelederens stemme utslaget.  
 
Generalforsamlingen må gi sitt samtykke med minst 2/3-dels flertall, dersom styret skal gjennomføre: 

▪ Ombygging, påbygging eller andre vesentlige endringer av bebyggelsen eller tomten.  

▪ Økning i antallet andeler, eller knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie.  

▪ Kjøp eller salg av fast eiendom.  

▪ Låneopptak med pantesikkerhet med prioritet foran innskuddene.  

▪ Andre tiltak som går utover vanlig forvaltning, vedlikehold eller drift, når tiltaket fører med seg 
vesentlig økonomisk ansvar eller utlegg for laget. 

 
§ 9-4 Representasjon og fullmakt  
To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.  
  
§ 10 Generalforsamlingen 
Den øverste myndigheten i borettslaget utøves av generalforsamlingen. 
 
§ 10-1 Innkalling, varsel og saker til generalforsamling 
Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni måned.  Generalforsamlingen 
skal innkalles skriftlig av styret med varsel på minst 8 og høyst 20 dager. 
 
Forut for ordinær generalforsamling skal styret gi frist for innlevering av saker fra andelseiere. I 
innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter 
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borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst 2/3-dels flertall kunne behandles, må 
hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær 
generalforsamling skal sendes ut sammen med øvrige sakspapirer til generalforsamlingen.  
 
Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling: 

▪ Konstituering 

▪ Styrets eventuelle årsberetning  

▪ Godkjenning av årsregnskap  

▪ Fastsetting av godtgjørelse til styret  

▪ Valg 

▪ Andre saker som er nevnt i innkallingen 
 
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst ti 
andelseiere krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Ekstraordinær 
generalforsamling kan, dersom det er helt nødvendig, kalles inn med 3 dagers varsel.  
 
§ 10-2 Møteledelse og protokoll 
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen. Det skal føres protokoll fra generalforsamling.  
 
§ 10-3 Stemmerett og fullmakt 
Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på 
generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier.  
 
§ 10-4 Vedtak på generalforsamlingen 
Foruten saker som nevnt i § 8-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker 
enn de som er bestemt angitt i innkallingen. 
 
Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av 
generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Stemmelikhet avgjøres ved 
loddtrekning.  
 
§ 11 Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern 
 
§ 11-1 Inhabilitet  
Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet 
selv eller nærstående har en personlig eller økonomisk særinteresse.   
 
§ 11-2 Taushetsplikt  
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor 
uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige 
forhold.  Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.  
 
§ 11-3 Mindretallsvern 
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse 
andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.  
  
§ 12 Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene 
 
Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst 2/3-deler av 
de avgitte stemmer.  
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For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i Lov om borettslag.  
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PLANINFORMASJON

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling 
Plan- og bygningsetaten 

 
Planinformasjon for gnr/bnr 167/202 
Utlistet 10.08.2021 

Om rapporten 
Opplysningene er fremkommet etter en teknisk analyse av kartdataene der eiendommens utstrekning er 
sammenholdt med ulike arealplaners utstrekning (omkretser). Følgende plannivåer er testet: 

 gjeldende kommuneplans arealdel inkl. kommunedelplaner og kommunedelplaner under arbeid 

 reguleringsplaner i vertikalnivå 'under grunnen', 'på grunnen', 'over grunnen'  

 reguleringsplaner under arbeid 

 
I den grad vektoriserte (geometriske) arealformålsflater, hensynsoner, båndlegginger og restriksjoner eksisterer 
blant kartdataene er også disse testet og kvantifisert på eiendommen. 

I tillegg til overnevnte testes eiendommens beliggenhet i forhold til noen aktuelle planrelaterte temaer som område 
for midlertidig tiltaksforbud og ulike typer støysoner. Videre testes også forekomster av gjeldende planer og planer 
under arbeid, samt godkjente tiltak (byggesaker) som ligger nærmere enn 100 meter fra eiendommens yttergrenser.

Mer informasjon om angitte planer som berører eiendommen kan hentes i Bergen kommunes digitale planregister.

Informasjon om plan- og byggesaker knyttet til eiendommen er tilgjengelig i kommunens nettbaserte 
saksinnsynsløsning. 

For øvrig er det lagt hyperkoblinger på arealplan-id'er (plannumre) og saksnumre for med dette kunne foreta 
direkteoppslag i nevnte informasjonssystemer. 

Påliteligheten av analyseresultatene henger nøye sammen med eiendommens oppmålingskvalitet. Av denne grunn 
er utvalgt matrikkelinformasjon om eiendommen oppgitt innledningsvis. Legg her spesielt merke til arealkvalitet og 
eventuelle arealmerknader knyttet til eiendomsteig(ene). Mer informasjon om eiendommen i Kartverkets 
innsynsløsning  Se eiendom. 

I tilfelle matrikkelenheten er part i et jordsameie (brukssameie) med andre matrikkelenheter eller matrikkelenheten 
har felles teig med annen matrikkelenhet, inngår arealet av felles teig(er) i analysen. Dersom matrikkelenheten er 
registrert som eier av del av annen matrikkelenhet (ikke jordsameie/brukssameie), inngår imidlertid ikke arealet av 
teig(er) til det registrerte realsameiet i beregningen. 

Eiendommens teiger beskrevet i Matrikkelen 
Teigid Type Snr Hovedteig  Beregnet areal Arealkvalitet Arealmerknad Inngår 

261200857 Grunneiendom 0 Ja 2371,8 m² Usikker - Ja 

261200774 Grunneiendom 0 Nei 1856,4 m² Usikker - Ja 
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Dekningsgrad 

Dekningsgrad refereres her til prosentvis geometrisk dekning av eiendommen. I enkelte tilfeller vil også arealplaner 
som kun tangerer eiendommen vises i utlistingen. 

Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom 
Ingen planendringer er markert innenfor - eller i umiddelbar nærhet til den aktuelle eiendommen. Sjekk likevel kartet 
og planarkivsystem for punktrepresenterte planendringer . 

Kommuneplan 
PlanID  Plannavn  Ikrafttrådt Dekningsgrad 

65270000 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 19.06.2019 100,0 % 

 

Arealformål i kommuneplanen 
PlanID Arealstatus Arealformål Beskrivelse Områdenavn Dekningsgrad 

65270000 2 - Framtidig 1001 - Bebyggelse og anlegg Ytre fortettingssone Y1 52,1 % 

65270000 1 - N værende 1130 - Sentrumsform l Byfortettingssone BY1 43,9 % 

65270000 1 - N værende 3001 - Grønnstruktur Grønnstruktur G 4,0 % 

 

Hensynssoner Angitt hensyn - kulturmiljø i kommuneplanen 
PlanID Hensynssonetype Hensynssonenavn  Beskrivelse Dekningsgrad 

65270000 KpAngittHensynSone H570_2 Ladeg rden 100,0 % 

65270000 KpAngittHensynSone H570_7 Historisk sentrum 100,0 % 

 

Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen 
PlanID Hensynssonetype Hensynssonenavn  Beskrivelse Dekningsgrad 

65270000 KpStøySone H220_3 Vei støy - gul sone 0,5 % 

 

Bestemmelsesområder i kommuneplanen 
PlanID Bestemmelseområde Bestemmelsehjemmel Dekningsgrad 

65270000 #4 5 - Byggegrense, utb.volum, funksjonskrav 100,0 % 

 

Temakart blågrønne strukturer 
Temakart sammenhengende blågrønne strukturer  
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Kommunedelplan(er) 
PlanID Plannavn Status Ikrafttrådt Dekningsgrad 

15750000 BERGENHUS. KDP SANDVIKEN - FJELLSIDEN NORD 3 - Endelig vedtatt arealplan 19.02.2001 100,0 % 

 

Arealformål i kommunedelplan 
PlanID Arealstatus Arealformål Dekningsgrad 

15750000 1 - N værende 110 - Boligomr der 95,7 % 

15750000 1 - N værende 170 - Friomr der 4,2 % 

15750000 1 - N værende 610 - Veiareal < 0,1 % (1,5 m²) 

 

Planer i nærheten av eiendommen 
PlanID Type Plannavn Saksnr

65810000 34 BERGENHUS. BYBANEN FRA SENTRUM TIL SANE, DELSTREKNING 2, SANDBROGATEN-
EIDSV GTUNNELEN 

201807497 

65800000 35 BERGENHUS. BYBANEN FRA SENTRUM TIL SANE, DELSTREKNING 1, KAIGATEN-
SANDBROGATEN 

201807496 

64180000 35 BERGENHUS. GNR 168 BNR 563 MFL., MULEBANEN 201316458 

3780000 30 BERGENHUS. ØVRE SANDVIKSVEIEN 29 A, SM MØLLEN 24 RODE 164A, 168D  

 

Godkjente tiltak i nærheten av eiendommen 
Eiendom Bygningsnr Endring Bygningstype Status Dato Saksnr

167/166 300190268 - Garasjeuthus anneks til bolig Meldingssak registrer 
tiltak 

10.12.2010 201017395 

167/166 300694583 - Garasjeuthus anneks til bolig Igangsettingstillatelse 19.06.2019 201806963 

167/190 139311043-
1 

Tilbygg Tomannsbolig, vertikaldelt Igangsettingstillatelse 12.10.2012 201202245 

167/248 300264942 - Enebolig Igangsettingstillatelse 15.08.2013 201112563 

167/248 300264942 - Enebolig Igangsettingstillatelse 15.08.2013 202004804 

167/281 300797339 - Garasjeuthus anneks til bolig Rammetillatelse 20.03.2020 201919079 

167/281 139311957-
2 

Tilbygg Store sammenb. boligbygg p  
3 og 4 etg. 

Rammetillatelse 20.03.2020 201919079 

 

Andre opplysninger 
Hele eller deler av eiendommen antas  være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, 
motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens 
bestemmelser. Antakelsen er basert p  overordnede støyberegninger. Dette vil kunne f  betydning for behandlingen 
av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for 
tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak. 
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