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Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte  medlemmer fordelt 
på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende  element i den informasjonen som 
gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster.   Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar 
til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.

Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være  trygg, og legger 
vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten  hensyn til hvilken pris som 
oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen. 

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole  på 
bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi  sammen med 
Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.  

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer   bransjen i alle 
relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, 
samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært 
en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i  boligomsetningen. 

Norsk takst

Bjerk Takst As

Bjerk Takst As ble stiftet 03.01.2013 av Kristoffer Bjerk Hansen.
Kristoffer har erfaring som tømrer og byggmester før han ble takstmann.
Bjerk Takst utfører ca. 400 rapporter pr. år, for det meste tilstandsrapporter,
verditakster og forenklede verdivurderinger.
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Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Hva er en tilstandsrapport?

Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Hva inneholder tilstandsrapporten?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten 
fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder 
og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da 
boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje 
etter normal bruk regnes ikke som avvik.

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av  Forskrift til
avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller
kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger
eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre
enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at 
dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten 
boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger 
svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk 
og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere 
omganger, eller det oppføres tilbygg.  Særlig for boliger som er 
pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av 
overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er 
forbedret.

Vurdering mot byggeår
Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å 
bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført 
(søknadstidspunktet). Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har 
betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som 
kommer frem av Forskrift til avhendingslova.
Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som 
gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den 
bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens 
regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3 uten at det 
nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres. 

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen
BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ (MED MINDRE BYGNINGSDELEN ER NEVNT I RAPPORTEN)

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • 
tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor 
bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens 
planløsning • bygningens innredning • løsere slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og 
arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • 
fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig 
tilknytning til boligen).
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Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader
Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 
(TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har 
normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel 
utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. 
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk 
tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2 

I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år. Det må også foreligge dokumentasjon på faglig 
god utførelse.

Normal slitasje. Strakstiltak er ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny, og det ikke 
foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak•
Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak•

I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i tilstander som krever tiltak, og tilstander som 
ikke krever umiddelbare tiltak. TG2 betyr at konstruksjonen enten har feil utførelse, en skade eller tegn på 
skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid. Det er grunn til å varsle 
fare for skader på grunn av alder, eller overvåke bygningsdelen spesielt på grunn av fare for større skade eller 
følgeskade.  

TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK 
Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks 
eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE
Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Hva er et anslag på utbedringskostnad?
Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig 
anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte 
tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke 
forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge 
avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. 
Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og 
markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, 
og slikt anslag kan også gis ved TG2.

Ingen umiddelbare kostnader

Tiltak under kr. 10 000

Tiltak mellom kr. 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr. 50 000 - 100 000

Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000

Tiltak over kr.  300 000
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Takstobjektet:
Del av tomannsbolig over to plan.
Sørvendt terrasse på 53,0 m² med utgang fra stue.
Nordvendt altan på 12,3 m² med utgang fra stue.
Garasje på 43,1 m². 

Generelt:
Boligens alder tilsier at det ved ombygging/modernisering
kan fremkomme feil og mangler. En må være klar over at
boligen opprinnelig er fra 1980 og at bygningsdeler som
ikke er skiftet kan være på slutten av sin levetid. Det er
viktig å påpeke at bygningen anses å være oppført i
henhold til de forskrifter som gjaldt da dette huset ble
bygget, og det må derfor påregnes et avvik i forhold til
dagens standard.

Tomannsbolig

UTVENDIG
Gå til side

Taktekking:
Taksperrer er tekket med sutak, lekter og 
betongtakstein.

Nedløp og beslag:
Renner og nedløp i plast.
Beslag/takhetter i aluminium/stål.

Takkonstruksjon/Loft:
W-takstoler i tre.
- Loftsluke i gang.

Veggkonstruksjon:
Ytterveggene er utført som i trekonstruksjoner 
med utvendig trekledning.
Gavlvegg i murkonstruksjoner.

Vinduer:
Isolerglass i trekarmer.

Dører:
Terrassedører: Hvite dørblad med felt av 
isolerglass.
Ytterdør u.etg: Teak dørblad.
Ytterdør 1.etg: Malt dørblad

Terrasse:
Sørvendt terrasse på 53,0 m²
med utgang fra stue.

Altan:
Nordvendt altan på 12,3 m²
med utgang fra stue.

INNVENDIG
Gå til side

Overflater
Rom U.etg:
- Entré: Keramiske fliser på gulv, malt strie på
  vegger og takplater i himling.
- Gang: Keramiske fliser på gulv, mdf panel og
  malt tynnpanel på vegger, takplater i himling.
- Sov 1: Laminat på gulv, mdf panel på vegger
  og takplater i himling.
- Sov 2: Laminat på gulv, malt strie på vegger
  og takplater i himling.
- Sov 3: Laminat på gulv, malt strie på vegger
  og takplater i himling.

Rom 1.etg:
- Stue: Laminat på gulv, malt tynnpanel,
  malt strie og malt mur på vegger,
  malt panel i himling.
- Gang: Laminat på gulv, malt strie på vegger
  og takplater i himling.
- Sov: Laminat på gulv, brystningspanel og
  malt strie på vegger, takplater i himling.

Etasjeskille/gulv mot grunn:
Gulv mot grunn i betong.
Etasjeskiller av trebjelkelag. 

Radon:
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget
er heller ikke utført med radonsperre. Iht. 
radonkart ligger eiendommen på 
«moderat til lav radon aktivhetsgrad».

Pipe og ildsted:
Skorstein i murkonstruksjoner.
Peisovn med glassfront i gang u.etg.
Sotluke i gang u.etg.

Rom Under Terreng:
Grunnmuren ligger mot tilfyllte masser.

Innvendige trapper:
Malt trapp med åpne trinn.
Malte overflater i trinn.

Innvendige dører:
Hvite profilerte dørblad.
- Dør med glassfelt mellom entré-gang.
- Skyvedør mellom stue-kjøkken.

VÅTROM
Gå til side
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Bad u.etg:
Areal: 5,8 m².
Våtromsbelegg på gulv, malt platekledning og 
malt mur på vegger, takplater i himling.
Inneholder: Servant med møblement/speil, 
belysning, toalett og dusjgarnityr.
Avtrekksventiler i vegg.
Sluk av plast.

Bad 1.etg:
Areal: 6,7 m².
Keramiske fliser på gulv/vegger
og takplater i himling.
Inneholder: Servant med møblement/speil,
belysning, toalett, dusjhjørne og dusjgarnityr.
Avtrekksventiler i himling.
Sluk av plast.

Vaskerom:
Areal: 4,6 m².
Våtromsbelegg på gulv, malt platekledning på
vegger og malt panel i himling.
Inneholder: Utslagsvask og
opplegg for vaskemaskin.
Avtrekksventil i vegg.
Antatt sluk av plast.

KJØKKEN
Gå til side

Areal: 13,2 m².
Laminat på gulv, mdf panel på vegger
og takplater i himling.
Takhøyt Ikea kjøkkeninnredning med
profilerte fronter. 
Et overskap med glassfront.
Inneholder: Laminert benkeplate, 
keramisk vaskekum, ventilator og 
opplegg for oppvaskmaskin.
Kitchenboards over deler av benkeplaten.

Integrerte hvitevarer:
- Mikrobølgeovn (Ikea).
- Kjøleskap/frys (Ikea).

TEKNISKE INSTALLASJONER
Gå til side

Vannledninger:
Vannforsyningsrør av kobber
og Pex rør (rør i rør).

Avløpsrør:
Avløpsrør er ikke besiktiget.

Ventilasjon:
Naturlig ventilasjon.

Varmtvannstank:
Varmtvannsbereder i bod.
Volum: 190 liter. Montert: ca. 2017/2018.

Elektrisk anlegg:
Sikringsskap i entré.
Inneholder: Automatsikringer, 
jordfeilbryter og strømmåler.
Hovedsikring på 32 ampere.

Kurser:
20 ampere: 1 stk.
16 ampere: 2 stk.
13 ampere: 1 stk.
10 ampere: 5 stk.

El. oppvarming:
- Varmepumpe i trapp.
- Opplyst varmekabler på begge
  bad og på to soverom u.etg.

Branntekniske forhold:
Bygget har brannslukningsapparat og 
røykvarslere.

TOMTEFORHOLD
Gå til side

Byggegrunn:
Byggegrunn er ikke kjent.

Drenering:
Tilfyllte masser og steinsatt inntil grunnmur.

Terrengforhold:
Eiendommen ligger i skrående terreng.

Utvendige vann- og avløpsledninger:
Ukjent type vann og avløpsrør.
Offentlig vann og avløp via private 
stikkledninger.

Gå til side
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Arealer
Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Tomannsbolig

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

U.etg. 69 61 8

1.etg. 83 83 0

Sum 152 144 8

Garasje

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

U.etg. 43 0 43

1.etg. 0 0 0

Sum 43 0 43

Forutsetninger og vedlegg

Lovlighet

Tomannsbolig

• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de 
stemmer ikke med dagens bruk
Garasje

• Det foreligger ikke tegninger

Gå til side

Gå til side
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De ulike bygningsdelene er tilstandsvurdert etter NS3600 og relevant forskriftsbehov og gitt 
tilstandsgrader. Grafen viser fordeling av disse. For utfyllende informasjon om fastsetting av 
tilstandsgrader, se siste side av rapporten.
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Fordeling av tilstandsgrader

TG0: Ingen avvik

TG1: Mindre eller moderate avvik

TG2: Avvik som ikke krever tiltak

TG2: Avvik som kan kreve tiltak

TG3: Store eller alvorlige avvik

For bygningsdeler som er gitt tilstandsgrad 2 eller 3, hvor det er påregnelig medtiltak, er det satt et 
estimert kostnadsintervall

0

0.5

1

1.5

2

An
ta

ll

Kostnadsestimater for tiltak

Ingen umiddelbare kostnader

Tiltak under kr. 10 000

Tiltak mellom kr. 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr. 50 000 - 100 000

Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000

Tiltak over kr.  300 000

Oppsummering av avvik
Sammendraget viser avvikende ved boligen som har fått
tilstandsgrad 2 (TG 2) eller (TG 3). Se utdypende informasjon i
Tilstandsrapporten

Tomannsbolig

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Våtrom > Generell > Bad Gå til side

Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk 
etter dagens krav. Hulltaking er ikke utført fordi avvik 
med sannsynlighet for fuktskade allerede er påvist på 
annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er 
nødvendig.

Kostnadsestimat :  100 000 - 300 000

Våtrom > Generell > Vaskerom Gå til side

Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk 
etter dagens krav. Hulltaking er ikke utført fordi avvik 
med sannsynlighet for fuktskade allerede er påvist på 
annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er 
nødvendig.

Kostnadsestimat :  100 000 - 300 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Gå til side

Kostnadsestimat :  Under 10 000

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Utvendig > Nedløp og beslag Gå til side

Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra 
taknedløp ved grunnmur.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, 
men det var ikke krav om dette på 
byggemeldingstidspunktet. 

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Gå til side

Det er begrenset/dårlig ventilering av 
takkonstruksjonen.
Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.

- Manglende lufting på loft.
- En del merker i sutaket, men framsto ikke fuktig 
ved befaring.
- Fuktig klima på loft ved befaring.

Utvendig > Veggkonstruksjon Gå til side
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Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning 
mot grunnmur. 
Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av 
konstruksjon.
Det finns ikke dreneringshull i nedre kant av utvendig 
forblending.
Det er stedvise sprekkdannelser i 
forblending/utvendig puss.

Utvendig > Vinduer Gå til side

Det er påvist noen glassruter som er punktert eller 
sprukne
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å 
åpne/lukke.

- Vindu på sov 1 er misfarget mellom glassene.
- Sprekk i glass på vindu sov 3 u.etg.
- Vindu på vaskerom 1.etg. bør byttes.
- Vindu med sprekk mangler stålbenkbeslag (beslag 
under vindu).

Utvendig > Dører Gå til side

Karmene i dører er værslitte utvendig og det er 
sprekker i trevirket. 

- Enkelte løse håndtak.
- Mangler innvendig belistning på ytterdør 1.etg.
- Mangler innvendig håndtak på ytterdør 1.etg.
  og utvendig håndtak på terrassedør.
- Tredører med glassfelt har en antatt brukstid på 20-
40 år.

Utvendig > Terrasse Gå til side

Det er avvik:

- Rekkverk har veltet.

Utvendig > Altan Gå til side

Det er avvik:

- Terrassebordene framstår slitt/grodd.

Innvendig > Overflater Gå til side

Det er avvik:

- Skader i himling på sov 1 u.etg.
- Laminat på sov 2 u.etg. og på sov 1.etg. lappet og 
fuget.
- Noe uferdige arbeider bak skap på sov 1.etg.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Gå til side

Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en 
lengde på 2 m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i 
standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele 
rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i 
standardens krav til godkjente måleavvik.

- Ujevnheter i betonggulv u.etg.
- Knirk i gulv 1.etg.

Innvendig > Radon Gå til side

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller 
ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Rom Under Terreng Gå til side

Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i 
trevegger i underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt 
hulltaking

Konstruksjon:
Det er brukt plast i konstruksjonen mot terreng, dette 
var vanlig konstruksjon 
tidligere, men er gått vekk fra dette nå da det er fare 
for kondens.

Hulltaking:
Hulltaking er tatt på soverom 3.
Relativ luftfuktighet ble målt med probe. Den viste 
relativ
luftfuktighet på 82,5 % ved en temperatur på 7,9 
grader.

mrk:
- Relativ luftfuktighet under 75 % til 85% anses å 
være fuktig.
  Fare for muggdannelser og stripet borebille (mit).

Innvendig > Innvendige trapper Gå til side

Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til 
rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn 
dagens forskriftskrav.

- Mangler håndløper på en side i trapp.

Innvendig > Innvendige dører Gå til side

Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm 
e.l.
Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.

- Flere dører tar i karm.
- En del overflatesår på dørene.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad Gå til side

Det er avvik:

- Overflater framstår slitt.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad Gå til side

Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)
Bunnlist/oppkant ved sluk er høyere enn topp 
membran ved dør.
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til 
gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre 
enn 25 mm.
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- Fuging framstår ufagmessig utført.
- Mangler noe fuge ved slukrist.
- Høyere terskel på dusj en til dørene, ved lekkasje 
utenfor
  dusjsonen, vil vann komme ut dørene før det når 
sluk.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Gå til side

Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av 
membran/tettesjikt/klemring.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på membranløsningen
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på slukløsning.
Det er påvist ufagmessig utførelse rundt sluk. 

- Membran er ikke klemt i sluk.

Våtrom > Ventilasjon > Bad Gå til side

Rommet har kun naturlig ventilasjon.
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.

- Vanlig terskel på dører, bør være flat for tilluft.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Gå til side

Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning 
utover normal slitasjegrad.

- Krakkelering i vask.
- Svellinger i mdf ved plass til komfyr.
- Svellinger i kjøkkeninnredningen.

Tekniske installasjoner > Vannledninger Gå til side

Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med 
bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet 
brukstid for skjulte røranlegg er oppbrukt. Det er nå 
ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær 
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på innvendige vannledninger.

- Rust i rør i rør skap.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon Gå til side

Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere 
rom i boligen.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Gå til side

Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av 
varmtvannstank ihht gjeldende forskrift.
Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller 
annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.

- Varmtvannsberederen er antatt tilkoblet iht.
  gjeldene forskrift ved byggeår, men tilfredsstiller
  ikke gjeldene forskrift.

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Gå til side

Tomteforhold > Byggegrunn Gå til side

Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i 
form av sprekker i grunnmur.

Tomteforhold > Drenering Gå til side

Mer enn halvparten av forventet  levetid på drenering 
er overskredet.
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. 

- Synlig knotteplast er lagt feil vei.
- Høy luftfuktighet i vegg mot terreng er påvist (se 
rom under terreng).

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Gå til side

Grunnmuren har sprekkdannelser.
Det er registrert horisontalriss som er symptom på 
jordtrykk.
Det er registrert skråriss som er symptom på 
setninger.

- Enkelte riss/sprekker over vinduer mot
  nord og på vegg mot sør i bod.

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på utvendige vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på utvendige avløpsledninger.
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UTVENDIG

Taktekking
Taksperrer er tekket med sutak, lekter og betongtakstein.

Alder: 2014 Kilde: Eier

Nedløp og beslag
Renner og nedløp i plast.
Beslag/takhetter i aluminium/stål.

Vurdering av avvik:
• Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved 
grunnmur.
• Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke 
krav om dette på byggemeldingstidspunktet. 
Tiltak
• Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
• Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved 
grunnmur.

TOMANNSBOLIG

Kommentar
Opplyst av selger

Byggeår
1980

Standard
Boligen har noe eldre standard.

Vedlikehold
Vedlikehold må påregnes.

Takkonstruksjon/Loft
W-takstoler i tre. 
- Loftsluke i gang.

Vurdering av avvik:
• Det er begrenset/dårlig ventilering av takkonstruksjonen.
• Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
- Manglende lufting på loft.
- En del merker i sutaket, men framsto ikke fuktig ved befaring.
- Fuktig klima på loft ved befaring.

Tiltak
• Lufting/ventilering bør forbedres.
• Det må foretas nærmere undersøkelser.

- Andre utbedringer bør også forventes.

Veggkonstruksjon
Ytterveggene er utført som i trekonstruksjoner med utvendig 
trekledning.
Gavlvegg i murkonstruksjoner.

Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene 
er foretatt fra bakkenivå. Det er ikke mulig å si noe om 
bakomliggende konstruksjoner uten inngrep

Vurdering av avvik:
• Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot 
grunnmur. 
• Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
• Det finns ikke dreneringshull i nedre kant av utvendig forblending.
• Det er stedvise sprekkdannelser i forblending/utvendig puss.
Tiltak
• Musebånd/lusing må etableres.
• Lokal utbedring må utføres.

Vinduer
Isolerglass i trekarmer.
- Vinduer generelt fra 1980, foruten bad 1.etg,
  et stuevindu og kjøkkenvinduer av nyere dato.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
• Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
- Vindu på sov 1 er misfarget mellom glassene.
- Sprekk i glass på vindu sov 3 u.etg.
- Vindu på vaskerom 1.etg. bør byttes.
- Vindu med sprekk mangler stålbenkbeslag (beslag under vindu).

Tiltak
• Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten 
hele vinduet eller kun selve glassene.
• Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
• Vinduer må justeres.

Tilstandsrapport
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Dører
Terrassedører: Hvite dørblad med felt av isolerglass.
Ytterdør u.etg: Teak dørblad.
Ytterdør 1.etg: Malt dørblad.

Vurdering av avvik:
• Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. 
- Enkelte løse håndtak.
- Mangler innvendig belistning på ytterdør 1.etg.
- Mangler innvendig håndtak på ytterdør 1.etg.
  og utvendig håndtak på terrassedør.
- Tredører med glassfelt har en antatt brukstid på 20-40 år.

Tiltak
• Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.
• Det må foretas lokal utbedring.

Terrasse
Sørvendt terrasse på 53,0 m² med utgang fra stue.
Terrassen er belagt med terrassebord.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
- Rekkverk har veltet.

Tiltak
• Tiltak:

- Rekkvek settes opp og festes bedre.

Altan
Nordvendt altan på 12,3 m² med utgang fra stue.
Altanen er belagt med terrassebord.

Rekkverk av liggende bord og 6" toppbord.
Rekkverk ble kontrollert, høyden var 0,92 m.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
- Terrassebordene framstår slitt/grodd.

Tiltak
• Tiltak:

- Terrassebordene bør renses og behandles.

INNVENDIG

Overflater
Rom U.etg:
- Entré: Keramiske fliser på gulv, malt strie på vegger
  og takplater i himling.
- Gang: Keramiske fliser på gulv, mdf panel og malt tynnpanel
  på vegger, takplater i himling.
- Sov 1: Laminat på gulv, mdf panel på vegger og takplater i himling.
- Sov 2: Laminat på gulv, malt strie på vegger og takplater i himling.
- Sov 3: Laminat på gulv, malt strie på vegger og takplater i himling.

Rom 1.etg:
- Stue: Laminat på gulv, malt tynnpanel, malt strie og malt mur på
  vegger, malt panel i himling.
- Gang: Laminat på gulv, malt strie på vegger og takplater i himling.
- Sov: Laminat på gulv, brystningspanel og malt strie på vegger,
  takplater i himling.

Generelt:
Varierende bruksslitasje på overflater.
Våtrommene og kjøkken er beskrevet i egen rubrikk.
S-rom er ikke beskrevet (bod). 

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.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
- Skader i himling på sov 1 u.etg.
- Laminat på sov 2 u.etg. og på sov 1.etg. lappet og fuget.
- Noe uferdige arbeider bak skap på sov 1.etg.

Tiltak
• Tiltak:

Etasjeskille/gulv mot grunn
Gulv mot grunn i betong.
Etasjeskiller av trebjelkelag. 

Vurdering av avvik:
• Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 
m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente 
måleavvik.
• Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. 
Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente 
måleavvik.
- Ujevnheter i betonggulv u.etg.
- Knirk i gulv 1.etg.

Tiltak
• For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil 
imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående 
tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan 
man vurdere slike tiltak.

Tilstandsrapport
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Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke 
utført med radonsperre.  Iht. radonkart ligger eiendommen
på «moderat til lav radon aktivhetsgrad».

Vurdering av avvik:
• Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført 
med radonsperre.
Tiltak
• Det bør gjennomføres radonmålinger

Pipe og ildsted
Skorstein i murkonstruksjoner.
Peisovn med glassfront i gang u.etg.
Sotluke i gang u.etg.

Rom Under Terreng
Grunnmuren ligger mot tilfyllte masser.

mrk:
- Det er utforete kjellervegger i u.etg. dette
  ansees som risikokonstruksjon.
- Noen riss/sprekker i grunnmur i bod.
- Hulltaking er foretatt og det er påvist avvik i konstruksjonen. 

Vurdering av avvik:
• Det er gjennom målinger påvist høyt fuktnivå i trevegger i 
underetg./kjeller, det er derfor ikke foretatt hulltaking
Konstruksjon:
Det er brukt plast i konstruksjonen mot terreng, dette var vanlig 
konstruksjon 
tidligere, men er gått vekk fra dette nå da det er fare for kondens.

Hulltaking:
Hulltaking er tatt på soverom 3.
Relativ luftfuktighet ble målt med probe. Den viste relativ
luftfuktighet på 82,5 % ved en temperatur på 7,9 grader.

mrk:
- Relativ luftfuktighet under 75 % til 85% anses å være fuktig.
  Fare for muggdannelser og stripet borebille (mit).

Tiltak
• Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt tilstanden og 
omfanget på eventuelle skader.

Innvendige trapper
Malt trapp med åpne trinn.
Malte overflater i trinn.

Mrk:
- Lysåpning trapp: 13 cm, bør ikke være over 10 cm.
- Høyde rekkverk: 88 cm, bør ikke være under 90 cm.

Vurdering av avvik:
• Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
• Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
• Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens 
forskriftskrav.
- Mangler håndløper på en side i trapp.

Tiltak
• Rekkverket er såpass lavt at det utifra sikkerhetsmessige forhold 
anbefales økning av høyde.
• Åpninger  er såpass  store  at det utifra sikkerhetsmessige forhold 
anbefales å lage mindre åpninger.
• Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på 
byggetidspunktet. 

Innvendige dører
Hvite profilerte dørblad.
- Dør med glassfelt mellom entré-gang.
- Skyvedør mellom stue-kjøkken.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l.
• Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.
- Flere dører tar i karm.
- En del overflatesår på dørene.

Tiltak
• Lokal utbedring må påregnes.
• Enkelte dører må justeres.

VÅTROM

Tilstandsrapport
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Generell
Areal: 5,8 m².
Våtromsbelegg på gulv, malt platekledning 
og malt mur på vegger, takplater i himling.
Inneholder: Servant med møblement/speil, 
belysning, toalett og dusjgarnityr.
Avtrekksventiler i vegg.
Sluk av plast.

mrk:
- Rommet er opplyst brukt som vaskerom (via dusjgarnityr)
  de siste årene.
- Råte observert i vegg mot soverom.
- Utett overgang mellom gulvbelegg og vegg.

mrk:
Våtrom eldre enn fra 1997 får automatisk TG:3, 
det er derfor ikke foretatt videre undersøkelser.

U.ETG. > BAD 

Vurdering av avvik:
• Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. 
Hulltaking er ikke utført fordi avvik med sannsynlighet for fuktskade 
allerede er påvist på annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er 
nødvendig.
Tiltak
• Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, 
sluk m.m. må dokumenteres.

Kostnadsestimat :  100 000 - 300 000

Generell
Areal: 6,7 m².
Keramiske fliser på gulv/vegger og takplater i himling.
Inneholder: Servant med møblement/speil, belysning,
toalett, dusjhjørne og dusjgarnityr.
Avtrekksventiler i himling.
Sluk av plast.

mrk:
- Badet har oppgraderingsbehov.

1.ETG. > BAD 

Overflater vegger og himling
Keramiske fliser på vegger og takplater i himling.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
- Overflater framstår slitt.

Tiltak
• Tiltak:

- Oppgrader overflater.

Overflater Gulv
Keramiske fliser på gulv, med underliggende varmekabler.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)
• Bunnlist/oppkant ved sluk er høyere enn topp membran ved dør.
• Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp 
membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
- Fuging framstår ufagmessig utført.
- Mangler noe fuge ved slukrist.
- Høyere terskel på dusj en til dørene, ved lekkasje utenfor
  dusjsonen, vil vann komme ut dørene før det når sluk.

Tiltak
• Overflater må utbedres eller skiftes.
• Våtrommet fungerer med dette avviket.
• Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet.
• Installering av tett dusjkabinett vil og lukke avviket, og anbefales.

- Vær oppmerksom ved bruk. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må gulvet
  bygges om, for å få riktig fall til sluk. Det vil imidlertid sjelden være
  økonomisk rasjonelt som et enkeltstående tiltak. Ved en eventuell
  renovering, påse at badet bygges med riktig fall til sluk.

Sluk, membran og tettesjikt
Sluk av plast. 
Smøremembran med ukjent utførelse.

Vurdering av avvik:
• Det er rundt sluk påvist en ikke-fagmessig utførelse av 
membran/tettesjikt/klemring.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
membranløsningen
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
slukløsning.
• Det er påvist ufagmessig utførelse rundt sluk. 
- Membran er ikke klemt i sluk.

Tiltak
• Badet/våtrommet må utbedres for å oppnå tilfredsstillende 
tettesjikt/membranløsning. 
• Installering av tett dusjkabinett anbefales.
• Overvåk konstruksjonen jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må 
løsningen utbedres, men tidspunktet for når dette er nødvendig er 
vanskelig å si noe om.

Sanitærutstyr og innredning
Inneholder: Servant med møblement/speil, belysning,
toalett, dusjhjørne og dusjgarnityr.

Tilstandsrapport
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Ventilasjon
Avtrekksventil i himling.

Vurdering av avvik:
• Rommet har kun naturlig ventilasjon.
• Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
- Vanlig terskel på dører, bør være flat for tilluft.

Tiltak
• Elektrisk avtrekksvifte bør monteres  for å lukke avviket.
• Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte 
ved dør e.l.

Fukt i tilliggende konstruksjoner
Hulltaking er foretatt, uten å påvise unormale forhold. 

Generell
Areal: 4,6 m².
Våtromsbelegg på gulv, malt platekledning på vegger 
og malt panel i himling.
Inneholder: Utslagsvask og opplegg for vaskemaskin.
Avtrekksventil i vegg.
Antatt sluk av plast.

mrk:
- Vanlig terskel på dør, bør være flat for tilluft.

mrk:
Våtrom eldre enn fra 1997 får automatisk TG:3, 
det er derfor ikke foretatt videre undersøkelser.

1.ETG. > VASKEROM 

Vurdering av avvik:
• Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. 
Hulltaking er ikke utført fordi avvik med sannsynlighet for fuktskade 
allerede er påvist på annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er 
nødvendig.
Tiltak
• Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, 
sluk m.m. må dokumenteres.

Kostnadsestimat :  100 000 - 300 000

KJØKKEN

Overflater og innredning
Areal: 13,2 m².
Laminat på gulv, mdf panel på vegger og takplater i himling.
Takhøyt Ikea kjøkkeninnredning med profilerte fronter.
Et overskap med glassfront.
Inneholder: Laminert benkeplate, keramisk vaskekum,
ventilator og opplegg for oppvaskmaskin.
Kitchenboards over deler av benkeplaten.

Integrerte hvitevarer:
- Mikrobølgeovn (Ikea).
- Kjøleskap/frys (Ikea).

Teknisk tilstand på hvitevarer er ikke kontrollert.

1.ETG. > KJØKKEN 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal 
slitasjegrad.
- Krakkelering i vask.
- Svellinger i mdf ved plass til komfyr.
- Svellinger i kjøkkeninnredningen.

Tiltak
• Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.

Avtrekk
Kjøkkenventilator med antatt avtrekk ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER

Vannledninger
Vannforsyningsrør av kobber og Pex rør (rør i rør).

Vurdering av avvik:
• Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at 
mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er 
oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær 
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige 
vannledninger.
- Rust i rør i rør skap.

Tiltak
• Anlegget må sjekkes av fagperson, som må utføre  eventuelle tiltak 
på anlegget.
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må 
røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er 
vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget 
dokumenteres av fagperson.
• Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av 
rør.

Tilstandsrapport
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Avløpsrør
Avløpsrør er ikke besiktiget.

Ventilasjon
Naturlig ventilasjon.
- Ventiler i enkelte vinduer og i vegg i bod og bad u.etg.
- Ventiler i vinduer 1.etg.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Tiltak
• Ventilasjonsløsningen må utbedres.

Varmtvannstank
Varmtvannsbereder i bod.
Volum: 190 liter. Montert: ca. 2017/2018.

Vurdering av avvik:
• Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank 
ihht gjeldende forskrift.
• Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen 
kompenserende løsning fra varmtvannstank.
- Varmtvannsberederen er antatt tilkoblet iht.
  gjeldene forskrift ved byggeår, men tilfredsstiller
  ikke gjeldene forskrift.

Tiltak
• Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller waterguard system 
e.l. ved varmtvannstank.
• Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende 
forskrift.

Elektrisk anlegg
Sikringsskap i entré.
Inneholder: Automatsikringer, jordfeilbryter og strømmåler.
Hovedsikring på 32 ampere.

Kurser:
20 ampere: 1 stk.
16 ampere: 2 stk.
13 ampere: 1 stk.
10 ampere: 5 stk.

El. oppvarming:
- Varmepumpe i trapp.
- Opplyst varmekabler på begge bad og på to soverom u.etg.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt 
arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik 
i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
Nei

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?
Ukjent

3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert 
elektroinstallasjonsvirksomhet?

Ukjent
4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt 

tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?  I såfall 
etterspør samsvarserklæring.
Ukjent

5. Når ble det siste gjennomført kontroll/vedlikehold på det 
elektriske anlegget (av en kvalifisert elektrofaglig fagperson)?
Usikkert.

6. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale 
Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende 
kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen 
er over 5 år?
Nei

7. Forekommer det at sikringene løses ut?
Ukjent

8. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel 
termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i 
boligens elektriske anlegg?
Ukjent

9. Er det noe utstyrsvern, kapslinger eller ledninger som er synlig 
utilfredsstillende festet i skapet?
Nei

10. Er det tegn på termiske skader, uheldig varmeutvikling eller lukter 
det svidd eller brent?
Nei

11. Er det mulig å komme i berøring med spenningsførende deler?
Nei

12. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap 
ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne 
kapslinger?
Nei

13. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall 
sikringer?
Ja

14. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, 
allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske 
anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Ja

Mangler lokk på koblingsboks ved kontakt til komfyr.

Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg anbefaler at det
blir foretatt regelmessig ettersyn av det elektriske anlegget
hvert tiende år. På bakgrunn av dette anbefaler jeg en
gjennomgang av det det elektriske anlegget. Vurdering av
el.anlegg er basert på en standard sjekkliste og visuell befaring.

Takstmann har ikke fagkompetanse på
område og tilstandsgrader settes ut i fra standard (NS  3600).
På generelt grunnlag anbefales kontroll av el.anlegg av autorisert
elektrikerfirma. Det tas forbehold om skjulte feil/mangler på
el.anlegg. Dersom det ikke foreligger dokumentasjon på
ombygging/endring av el.anlegg må kjøper ta en viss risiko vedr.
overnevnte forhold.

Tilstandsrapport

Halvgjevegen 23  , 5382 SKOGSVÅG
Gnr 2 - Bnr 184
4626 ØYGARDEN

Bjerk Takst AS
Øvre Fyllingsveien 79

5161 LAKSEVÅG

20334-1072Oppdragsnr: Befaringsdato: Side: 16 av 25



Branntekniske forhold
Bygget har brannslukningsapparat og røykvarslere.

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. 
forskriftskrav?
Nei   Takstmann har ikke mottatt brannprosjektering for bygget.
Bygget er vurdert etter byggeårs forskrifter. Dette må ikke
forveksles med dagen forskrifter, som bygget ikke innfrir.

2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 
10 år?
Ukjent   Ikke datostempling på slukkeapparat.

3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav?
Ukjent   Røkvarsler i gang u. etg. og i gang 1.etg.

4. Er det skader på røykvarslere?
Ja   Ikke batteri i røykvarslerne ved befaring.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

TOMTEFORHOLD

Byggegrunn
Byggegrunn er ikke kjent.

Vurdering av avvik:
• Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av 
sprekker i grunnmur.
Tiltak
• Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.

Drenering
Tilfyllte masser og steinsatt inntil grunnmur.
- Stedvis synlig knotteplast.

Generelt:
I bygninger av denne alder må det påregnes fare for
fuktvandring i mur/gulv pga. at det ikke var vanlig 
byggeskikk i aktuell tidsperiode å sikre mur/såle på 
samme metode som dagens skikk, samt drenering har 
generelt sett begrenset levetid fra byggedato på mellom
20 til 60 år avhengig av grunnforhold.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet  levetid på drenering er 
overskredet.
• Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. 
- Synlig knotteplast er lagt feil vei.
- Høy luftfuktighet i vegg mot terreng er påvist (se rom under terreng).

Tiltak
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må 
dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er 
vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være 
avgjørende. 
• Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
• Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.

Grunnmur og fundamenter
Grunnmur/såle/fundament i lecablokker, pusset og malt.

Vurdering av avvik:
• Grunnmuren har sprekkdannelser.
• Det er registrert horisontalriss som er symptom på jordtrykk.
• Det er registrert skråriss som er symptom på setninger.
- Enkelte riss/sprekker over vinduer mot
  nord og på vegg mot sør i bod.

Tiltak
• Lokal utbedring må utføres.
• Påviste skader må utbedres.

Terrengforhold
Eiendommen ligger i skrående terreng.

Utvendige vann- og avløpsledninger
Ukjent type vann og avløpsrør.
Offentlig vann og avløp via private stikkledninger. 

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige 
vannledninger.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige 
avløpsledninger.
Tiltak
• Avløpsanlegget må sjekkes
• Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i 
dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.

Tilstandsrapport

Halvgjevegen 23  , 5382 SKOGSVÅG
Gnr 2 - Bnr 184
4626 ØYGARDEN

Bjerk Takst AS
Øvre Fyllingsveien 79

5161 LAKSEVÅG

20334-1072Oppdragsnr: Befaringsdato: Side: 17 av 25



Garasje

Byggeår
1999

Kommentar
Opplyst fra Ambita

Standard

Garasjen har varierende standard.

Vedlikehold

Garasjen har vedlikeholdsbehov.

    Bygninger på eiendommen

Beskrivelse
Areal u.etg: 43,1 m².
Areal: 0,0 m² (23,5 m² gulvareal).
Grunnmur i betong. Gulv mot grunn i betong.
Oppført i trekonstruksjoner med utvendig liggende trekledning.
Takkonstruksjon av taksperrer tekket med sutak, lekter og betongtakstein.
Renner og nedløp i plast.

mrk:
- Knotteplast på garasje ligger stedvis feil vei.
- Slitte vinduer/dører.
- Mangler enkelte gulvplater på loft.
- Drager framstår noe ufagmessig utført.
- Ikke tilkomst på loft ved befaring.

Garasjen er observert, ikke tilstandsvurdert.
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Arealer, byggetegninger og brannceller

Hva er bruksareal?

Hva er måleverdig areal?

BRA (BRUKSAREAL)   =   P-ROM (PRIMÆRROM)   +   S-ROM (SEKUNDÆRROM)

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med 
skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 
0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv. 

BRA er måleverdig areal innenfor yttervegger. P-Rom er rom som benyttes til kort eller langt opphold. 
S-ROM er rom som benyttes til lagring, samt tekniske rom.

Mer om arealer
Takstbransjens retningslinjer for arealmåling forklarer 
målereglene nærmere, blant annet om måling av areal ved bjelker 
og skråtak. For areal gjelder også Norsk standard 3940 areal- og 
volum-beregninger av bygninger med veiledning. Arealmålingene 
er basert på retningslinjene og bygnings-sakkyndiges eget skjønn. 
Arealet avrundes og oppgis i hele kvadratmeter (m2), og gjelder 
for tidspunktet da boligen ble målt.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig
Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om 
rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. For eksempel kan et rom 
som under befaringen brukes til beboelse, bli regnet som primærrom, 
selv om kommunen ikke har godkjent det til slik bruk, eller selv om 
bruken er i strid med teknisk forskrift.

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det 
er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og 
utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler 
som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk 
beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. 
Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne 
eiendommens verdi.

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning 
hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til 
andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en 
fastsatt tid.

Om brannceller

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til 
en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel 
hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, 
eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger. 

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, 
rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke 
kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med 
å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for 
eksempel krav til rømningsvei. 

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt 
bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og 
bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen 
kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å 
rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Om bruksendring

Den bygningssakkyndige ser på bruken av boligen opp mot byggetegninger og brannceller
Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige, og vurderer da bruken av boligen opp mot tegningene. Bygningssakkyndig kan avdekke om
boligen ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggteknisk forskrift. Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre
faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak
for kravene som gjelder.  Vil du vite mer?
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    Arealer

Tomannsbolig

Bruksareal BRA m²

Etasje Totalt P-ROM S-ROM Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

U.etg. 69 61 8 Gang , Bad , Soverom 1, Soverom 2, 
Soverom 3, Entré Bod 

1.etg. 83 83 0 Kjøkken , Gang , Bad , Vaskerom , 
Soverom , Stue 

Sum 152 144 8

Kommentar
BRA primær og sekundær er oppmålt på stedet med laser.

Arealer u.etg:
- Entré: 1,8 m².
- Gang: 20,0 m².
- Sov 1: 10,8 m².
- Sov 2: 10,7 m².
- Sov 3: 9,3 m².
- Bad: 5,8 m².
- Bod: 7,5 m².

- Ca. 3,4 m² går vekk i innvendige vegger.

Areal 1.etg:
- Stue: 43,2 m².
- Gang: 1,8 m².
- Sov: 11,8 m².
- Kjøkken: 13,2 m².
- Bad: 6,7 m².
- Vaskerom: 4,6 m².

- Ca. 2,0 m² går vekk i innvendige vegger.

mrk:
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk.
- Det er avvik i begge etasjene ihht. tegning. Sov 3 u.etg. er bod på tegning, soverom i 1.etg. 
  er et annet sted på tegning og det er to ekstra ganger på tegning en i realiteten.

Generelt:
Arealer utenfor boligen er ikke med i arealberegningen.
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.
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Matrikkeldata

Kommune
4626 ØYGARDEN

Gnr
2

Bnr
184

Areal
581 m²

Kilde
BEREGNET AREAL 
(Ambita)

Eieforhold
Eiet

Adresse
Halvgjevegen 23  

Hjemmelshaver
Michelsen Alf Christar

Fnr Snr
0

    Befarings - og eiendomsopplysninger

Garasje

Bruksareal BRA m²

Etasje Totalt P-ROM S-ROM Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

U.etg. 43 0 43 Garasje 

1.etg. 0 0 0 Bod 

Sum 43 0 43

Kommentar
BRA primær og sekundær er oppmålt på stedet med laser.

- U.etg: 43,1 m².
- Loft: 0,0 m² (23,5 m² gulvareal).

mrk:
- Det er ikke framvist tegninger på garasjen.

Generelt:
Arealer utenfor boligen er ikke med i arealberegningen.
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.
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Landlig beliggenhet i ett etablert boligområde.
Fra boligen er det utsikt over omkringliggende områder.
Området er hovedsakelig bebygd med rekkehus/tomannsboliger og eneboliger.

Kort vei til Sund senter med de fleste service tilbud/fasiliteter.
Gode turmuligheter med bla. flere turstier i nærområde.
Ca. 40 min kjøring til Bergen sentrum.

Beliggenhet

Adkomst eiendom via privat stikkvei.

Adkomstvei

Eiendommen er opplyst tilknyttet offentlig vann via private stikkledninger.

Tilknytning vann

Eiendommen er opplyst tilknyttet offentlig avløp via private stikkledninger.

Tilknytning avløp

Reguleringsplanen er ikke gjennomgått.

For opplysninger vedrørende reguleringsmessige
forhold henvises det til Meglerpakken som bestilles av
meglerforetak i forbindelse med kjøp/salg av eiendommen.

Annen informasjon:
Grunnkrets: Kallestad.
Valgkrets: Skogsvåg.
Kirkesogn: Fjell sokn.

Regulering

Tomten er foruten eiendommens bygningsmasse opparbeidet med
murer/bed, prydbusker/beplantning, grøntarealer og terrassedekke.

Om tomten

En servitutt er en rettighet på en grunneiendom som begrenser
grunneierens bruk av eiendommen. Servitutten kan være
tidsbegrenset eller evigvarende. En servitutt kalles
også foren heftelse på den eiendom den hviler.

Servitutter i grunn:
1983/11159-1/50
30.09.1983
ERKLÆRING/AVTALE
BESTEM. ANG. FELLES PARKERINGSPLASS FOR BNR.178 OG BNR. 184,
SAMT VEDLIKEHOLD.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Servitutter

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

Heftelser

Eiendomsopplysninger

Siste hjemmelsovergang
Kjøpesum
2 450 000

År
2014
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    Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Tegninger 05.07.1980 Framvist Ingen 0 Nei

Egenerklæring 03.09.2021 Framvist Ingen 0 Nei

Vann/avløp 06.09.2021 Framvist Ingen 0 Nei

Forsikring

TypeAvtalenrSelskap Forsikringssum Årlig premie
Tryg

Kommentar
Hentet fra egenerklæring

Halvgjevegen 23  , 5382 SKOGSVÅG
Gnr 2 - Bnr 184
4626 ØYGARDEN

Bjerk Takst AS

5161 LAKSEVÅG
Øvre Fyllingsveien 79

20334-1072Oppdragsnr: Befaringsdato: Side: 23 av 25



STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER
  
• Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til
avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en
tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til
forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens omfang,
struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk
Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning
av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer ved
tilstandsrapportering for boliger og Takstbransjens retningslinjer
for arealmåling.
• Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for
vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten
beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn
referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider
ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
• Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet
tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:
  
i)Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen avvik eller skader. I tillegg må
bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det
foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.
  
ii)Tilstandsgrad 1, TG1: Mindre avvik. Normal slitasje.
Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er
tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god
utførelse.
  
iii)Tilstandsgrad 2, TG2: Vesentlige avvik, og mindre avvik som
etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever
umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i
Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de
som ikke krever umiddelbare tiltak.
Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller
symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon.
Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å
varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på
grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte
konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi
TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre
symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis
sjablongmessig anslag.
  
iv)Tilstandsgrad 3, TG3: Store eller alvorlige avvik. Kraftige
symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring
straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller
sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag. 
  
v)Tilstandsgrad TGiU: Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for
undersøkelse.
  
• Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av
tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har
normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av
rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et
sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i
rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på
erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en
konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker.
Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse,
og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad.
Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan
forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige
preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.
  
PRESISERINGER
• Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på
godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes

etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette
gjelder blant annet:
  
i) Bad, vaskerom (våtrom) 
  
ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel
rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller
mv.
  
• For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten
dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.
  
• Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning
(downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperren bak.
Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen
for skade.
  
•Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og
vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje
og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers
aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis
unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven. 
  
• Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke
foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger
ikke stemmer med dagens bruk.
  
• Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske
forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer
enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig
kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert
elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.
  
  

TILLEGGSUNDERSØKELSER
  
Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte
tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.
  
  
BEFARINGEN
Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som
bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av
Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti
for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS
3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har
undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det
laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på
undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under
terreng). 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).
  
• Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er
tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke
funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper,
ventilasjon, el. anlegg, osv.
  
• Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og
brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert
tilbehør.
  
• Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på
innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak
må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.
  
• Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll
under overflaten med spiss redskap eller lignende.
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UTTRYKK OG DEFINISJONER
  
• Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske,
funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
  
• Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken
tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes
ved beskrivelse av avvik.
  
• Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i
hovedsak råte, sopp og skadedyr.
  
• Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller
visuelle observasjoner.
  
• Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i
bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr
(blant annet hammerelektrode og pigger).
  
• Utvidet fuktsøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og
fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende
vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede
kjellergulv.
  
• Normal slitasjegrad: Forventet nedsliting av materiale i
overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan
vurderes sammen med bygningsdelens alder.
  
• Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en
del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600,
Termer og definisjoner punkt 3.9) 
  
  
  

AREALBEREGNING FOR BOENHETER
  
• Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven,
Takstbransjens retningslinjer for arealmåling og Norsk Standard
3940, Areal- og volum-beregninger av bygninger, med veiledning.
Hvis det er motsetning mellom disse, gjelder Takstbransjens
retningslinjer.
  
• Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det
tidspunkt oppmålingen fant sted. 
  
• Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor
omsluttede vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet
som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler
om fri bredde for at arealet skal være målbart, med betydning for
BRA av for eksempel loft med skråtak. Samlet BRA for et plan
eller en bruksenhet er P-ROM og S-ROM til sammen. P-ROM er
måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. P-ROM
er bruksareal av primærdelen. Vegger mellom P-ROM måles som
P-ROM. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og
tekniske rom. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne
regnes som S-ROM/målbart areal.
  
• Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på
retningslinjene og bygningssakkyndiges eget skjønn. Bruken av
et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet
defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både
kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse i
kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning
for valg av arealkategori.
  
• Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent
matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i
rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes
for beregning av eiendommens verdi. 

  
  

PERSONVERN
  
Norsk takst, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler
person-opplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne
utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om
bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her
www.norsktakst.no/norsk/om-norsktakst/personvernerklaering/
  
  
DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE
BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON
Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter
personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål,
samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen
og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og
hvordan du kan reservere deg på
https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-
takst/personvernerklaering/reservasjon/
  
Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra
rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg
her:https://samtykke.vendu.no/PW3485
  
  

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE
  
Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid
eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se  
www.takstklagenemnd.no for mer informasjon

Egne forutsetninger

I denne rapporten er det ikke satt
kostnadsestimat for bygningsdeler med
tilstandsgrad 2. I forskrift til avhendingsloven
er det henvist til at det bare er nødvendig å
sette kostnadsestimat for bygningsdeler med
tilstandsgrad 3. Det vil derfor være feil på
søylediagram og oversikt tidlig i denne rapporten
som gjelder avvik med og uten tiltak. Eventuelle
avvik som krever, eller kan kreve tiltak står under
de enkelte punkter i hovedrapporten.
Kostnadsestimat for bygningsdeler med tilstandsgrad 2,
må eventuelt bestilles som tillegg.
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Oppdragsnummer 6210245

Adresse Halvgjevegen 23

Postnummer 5382 Poststed SKOGSVÅG

Er det dødsbo? Ja Nei

Salg ved fullmakt? Ja Nei

Har du kjennskap til

eiendommen?

Ja Nei

Når kjøpte du boligen? 2014 Hvor lenge har du bodd i boligen? 7 år0 mnd

Har du bodd i boligen siste 12 mnd? Ja Nei

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

Selger 1 fornavn Alf Christar Selger 1 etternavn Michelsen

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?

Kommentar

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?

Firmanavn Øygarden Rørlegger

Redegjør for hva som er gjort og når Innlagt offentligvann og kloakk for 2 år siden

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?

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER

X

X

X

X

X

X

X

X

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  

04.03.2022
SIGNICAT



Nei Ja

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

Hvis ja, beskrivelse Har vært for noen år siden

Nei Ja

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

Kommentar

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 Husker ikke

Redegjør for hva som er gjort og når "Furtebu" bod på terrassen

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 Husker ikke

Redegjør for hva som er gjort og når Utebod på terrassen

Nei Ja

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

Hvis ja, beskrivelse Før mitt eie

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 Muligheter finnes

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

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?

Kommentar

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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X

X

X
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Tilleggskommentar

Har vært for noen år siden

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 i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler. Etter
dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. 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.

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?

Hvis ja, beskrivelse Båtplass ca 500kr i året

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?

Hvis ja, beskrivelse Har vært sølvkre eller skjeggkre

Nei Ja

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

Hvis ja, beskrivelse Har vært

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP
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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
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Øygarden	kommune
Adresse:	Ternholmvegen	2,	5337	RONG
Telefon:	55097339

Utskriftsdato:	06.09.2021

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

Kommunenr. 4626 Gårdsnr. 2 Bruksnr. 184 Festenr. Seksjonsnr.

Adresse Halvgjevegen	23,	5382	SKOGSVÅG

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 124620130020

Navn 390	KP	Arealdelen	til	kommuneplanen	(2015	-	2026)

Plantype Kommuneplanens	arealdel

Status Endelig	vedtatt	arealplan

Ikrafttredelse 18.06.2015

Bestemmelser -	https://www.arealplaner.no/4626/dokumenter/4979/20130020%20DEL4%20f%c3%b8resegner%20vedtak%20kommuneplan.pdf	

Delarealer Delareal 3	m

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

Delareal 578	m
Arealbruk Spredt	boligbebyggelse,Nåværende

Delareal 578	m
BestemmelseOmrådenavn FO	område	E
KPBestemmelseHjemmel spredt	bolig-,	fritids-	eller	næringsbebyggelse
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Sensitivity: Internal 

RETNINGSLINER / STYRANDE DOKUMENT  

Kallestad Båtlag 

 

1. FØREMÅL / MÅLGRUPPE 

Føremålet med båtlaget er å arbeide for betre hamneforhold i Kallestadvik, og for bygda sine 

innbyggjarar.  

 2. MEDLEMSKATEGORIAR 

Det er 3 typar medlemmer: 

A-medlem:  Innskotshavarar i molo 

B-medlem:  Medlemmer som leiger båtplass dvs. ikkje har ytt innskot, desse leiger på 

årsbasis. 

C-medlem:  Støttemedlemskap. 

¾ av A-medlemmene skal vere fast busett på Gnr. 2 Kallestad, dei resterande ¼ av  

A-medlemmene skal ha fast eigedom på Gnr. 2 Kallestad.  

 

Styret avgjer søknad om medlemskap.   

 

3. STYRET OG STEMMERETT PÅ ÅRSMØTET 

Representantar i styret kan maksimalt sitja 6 år samanhengande i styret. Karenstid er sett til 2 

år.  

Stemmerett på årsmøtet/medlemsmøter har A-medlemmer som har betalt kontingent for siste 

år.  Årsmøtet er ikkje vedtaksfør dersom mindre enn halvparten av  medlemmene er til stades.   

Det er kun A-medlemmer som kan verta medlem av styret.   

Alle saker vert vedteke med simpelt fleirtall, unnateke saker om endringar i vedtekter og 

styrande dokument som skal ha 3/4 fleirtal på årsmøtet/generalforsamling.  

Styret syter for at leigeavtaler vert utarbeidd og signert. Styret skal også lage instruks for bruk 

av anlegget. Vidare skal det gjevast naudsynt informasjon om tiltak, planar, og driftsmessige 

forhold.  



 

 

Sensitivity: Internal 

4. DUGNAD 

Alle A-medlemmer har dugnadsplikt med tal timar vedteke av siste årsmøtet. Dersom A-

medlemmer ikkje har høve til å stilla på dugnad(er), skal medlemmene betale dugnadsavgift for 

ikkje utført dugnad. Dugnadsavgifta vert fastsett av årsmøtet.  

Som hovudregel skal dugnad utførast innafor avsett timetal og ein bør søkje løysingar som 

avgrensar høg timebruk på einskildpersonar. Dei medlemmane som har overskotstimar får 

tilbakebetalt etter ein sats vedteke av årsmøtet.  

Faste dugnadstimer skal informerast skriftleg til A-medlemene med særskilt innkalling etter 

behov, slik at dei har god tid til å førebu seg til arbeidet.   Dugnadsarbeid bør også informerast 

via nettsider og sosiale media.  

5. SAL, LEIE OG FRAMLEIE 

Ved sal av A-medlemskap skal styret orienterast om salet og namnet på ny eigar.   

A-medlemmer kan ikkje framleige båtplassen til andre.   

6. SKADER, HÆRVERK OG ØKONOMISKE FORPLIKTNINGAR 

Båtlaget er utan ansvar for skader og hærverk som oppstår i hamnebassenget, unnateke skader 

forårsaka av Båtlagets utstyr.   

Medlemmane har ikkje ansvar for laget sine økonomiske forpliktingar utover innskot og 

avgifter.  

Alle som har båt i Båtlaget, skal ha minimum ansvarsforsikring på eigen båt.  

 

 

 

 

1) Fyrste gong vedteke på ekstraordinært årsmøte 15. juni 2014 
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NORMALVEDTEKTER FOR  

MEDLEMSFORENINGER I KNBF 
 

Revidert 06.11.09 

 
 

I. NAVN OG FORMÅL 
 

§1 
Foreningens navn er  Kallestad Båtlag.  Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk 
Båtforbund, region H & SF.  Foreningens hjemsted er i Fjell kommune. 
 

§2 
Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på 
vegne av medlemmene og allmennheten, derunder å  
 1) Virke for etableringen av og forestå driften av fritidsbåthavner 
 2) Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur 

3) Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur   
     og marint miljøvern 
4) Ivareta medlemmenes og allmennhetens interesser og  
     rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som  
     rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse   
5) Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med  
     offentlige myndigheter til fremme av båtlivets og båtfolkets 
     interesser 

 
Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske 
aktiviteter kan i den utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av 
foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til tilsvarende formål i regi av 
KNBF eller annen båtforening som er tilknyttet KNBF og som er registrert i 
Frivillighetsregisteret. 
 

II. MEDLEMSKAP 
 

§3 
Som medlem kan opptas enhver båtinteressert som vil arbeide for foreningens 
formål. Medlemskapet følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være 
foreningen i hende innen årets utgang. 
 

§4 
Medlem som ved sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, virker til skade for 
foreningen, misbruker foreningens eller forbundets merker, standert eller flagg, kan 
av styret, etter gitt varsel, ekskluderes.  Eksklusjon kan innankes for årsmøtet.  
Årsmøtets beslutning er endelig og kan ikke overprøves. 
 

§5 
Medlemmer eller andre som har ytet en ekstraordinær innsats for foreningen, kan 
etter enstemmig innstilling fra styret, av årsmøtet innvoteres som æresmedlemmer. 
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III. KONTINGENT 

 
§6 

Årskontingenten følger kalenderåret.  Den forfaller til betaling ved årets begynnelse, 
og må være innbetalt innen april måneds utgang. Oversittes fristen, kan styret, etter 
gitt varsel, stryke vedkommende som medlem. 
 

§7 
Årskontingent utgjør for tiden kr  250,- 
 

§8 
Nye medlemmer betaler ved innmelding et engangsgebyr på kr 0 
 

§9 
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og nyter likevel vanlige medlemsrettigheter. 
 

§10 
Medlemmer med mer enn 10 års medlemskap og som er over 70 år gamle, kan på 
anmodning slippe å betale kontingent og likevel nyte vanlige medlemsrettigheter. 
 

§11 
Kontingent og innmeldingsgebyr fastsettes av årsmøtet med alminnelig flertall. 
 
 

 
IV. FORENINGENS ORGANER 

 
§12 

Foreningens administrative organer er; 
1. Årsmøtet (generalforsamling) 
2. Styret 
3. Faste komiteer 

 
§13 

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av 
mars måned. Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel ved avertissement eller 
skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med angivelse av hvilke saker som 
står på dagsorden. 

§14 
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må fremstilles skriftlig og må være styret i 
hende innen 10. mars samme år. 
 
 

§15 
Det ordinære årsmøtet skal behandle; 
 

1. Styrets årsberetning 
2. Regnskap, fremlagt i revidert stand 
3. Fastsettelse av kontingent og innmeldingsgebyr 
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4. Innkomne forslag 
5. Foreta valg på; 

a. Leder 
b. Styremedlemmer og varamedlemmer til styret. 

Leder velges ved særskilt valg for ett år, kasserer velges for 2 år,        
styre-medlemmer velges for 2 år, dog således at der 

    hvert år er 2 styremedlemmer på valg. 
c. Valgkomite på 3 medlemmer 
d. 2 revisorer 
 

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er innkalt overensstemmende med §13 og 
minst 50% oppslutning av medlemmene. Vedtak gjøres med alminnelig flertall med 
mindre vedtektene bestemmer annerledes. Ved stemmelikhet anses et forslag 
forkastet. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmer. 
Hvis ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidater som har oppnådd flest 
stemmer. 
 

§16 
Foreningen ledes av et styre som består av leder og 4 styremedlemmer. Styret velger 
innen sin midte nestleder og sekretær. Styret har 2 varamedlemmer som innkalles 
etter behov.  
 

§17 
Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle 
løpende forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og 
dens tarv for øvrig. Styret ansetter og avskjediger foreningens funksjonærer, 
bestemmer deres lønn og fastsetter de nødvendige stillingsinstrukser. Styret 
oppnevner de komiteer og utvalg som er nødvendig for å løse bestemte oppgaver, 
med mindre disse velges av årsmøtet. Styret bestemmer i samarbeid med de 
arrangerende komiteer når og hvor og innen hvilken ramme de forskjellige 
arrangementer i foreningens regi skal avholdes. Styret holder møter så ofte det finner 
det nødvendig og skal framlegge for det ordinære årsmøte beretningen om 
foreningens virksomhet og revidert regnskap. Styret er beslutningsdyktig når 
leder/nestleder og minst 2 styremedlemmer er til stede.  
 
Lederen og ett styremedlem innehar foreningens rettslige signatur, og forplikter 
foreningen i fellesskap.  
 

§18 
Følgende faste komiteer sorterer under styret; 
 
1. Valgkomité (o.s.v.) 
 
Komiteene skal innen den 15. februar sende sin årlige rapport til styret som tar 
rapportene med i sin åreberetning. Valgkomiteen leverer sin innstilling til årsmøtet 
gjennom styret.   
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V. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

 
§19 

Styret kan, når det finner det nødvendig og skal når, formann eller 50% av styret 
forlanger det og når minst 1/5 av medlemmene forlanger det, innkalle til 
ekstraordinært årsmøte (generalforsamling). Medlemmene innkalles med 14 dagers 
varsel ved avertissement eller skriftlig innkalling sendt til hvert enkelt medlem og med 
angivelse av hvilke saker som står på dagsorden. 
 
 

VI. DIVERSE 
 

§20 
Foreningens standart er en vimpel på 60 x 30 cm, med det utseende som er bestemt 
av årsmøtet. 
 

§21 
Innmelding eller utmelding av et forbund eller sammenslutning med en annen 
forening må behandles av årsmøtet og kan bare vedtas med 2/3 flertall. 
 

§22 
Forslag til endring av eller tillegg til disse vedtekter forelegges årsmøtet gjennom 
styret innen en frist som er nevnt i paragraf 14 foran. Vedtektsendringer må i ethvert 
tilfelle vedtas med 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmer. 
 

§23 
Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at 
saken har vært utsendt til medlemmene med innkallingen.  Vedtaket om oppløsning 
må ha 2/3 flertall.  Reversering av oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall. 
 
Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser 
om styre, med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner 
sted, derunder for den praktiske likvidasjon av foreningen.  Vedtektenes øvrige 
bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen. 
 
Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller 
flere lokale foreninger med samme eller liknende formål, til benyttelse ved oppnåelse 
av slike formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse.  Finnes det ved 
oppløsningen ingen aktuell eller villig slik mottaker, skal klubbens eiendeler tilføres  
samme eller liknende formål etter nærmere bestemmelse av KNBF.  Foreningens 
eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle tilfalle eller utdeles til foreningens 
medlemmer eller andre enkeltpersoner. 
 

§24 
Skulle det oppstå tvil eller uklarhet omkring forståelsen eller praktiseringen av disse 
vedtekter, skal den forståelse som fastslås av KNBF legges til grunn. 


