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Rolle: Uavhengig takstmann

AUTORISERT FORETAK
Takstmann Øystein Lunde AS

Sølvberget 30, 5038 BERGEN
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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/ff6a2ad3-30ec-4ab7-bb6d-fd2b95050ab1

Forutsetninger
TILSTANDSRAPPORT 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.
Tilstandsrapport bolig 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 regler.

OM TAKSERINGSFORETAK
Takseringsforetakene som er autorisert av Norsk takst har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Tilstandsrapporter bolig. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de
sertifikater som takstmennene i foretaket holder.

OM TAKSTMENN
Takstmenn i Norsk takst er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte Norsk takst sitt sertifiseringsmerke på alle sine
rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal
etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn.

KLAGEORDNING
Det er opprettet en felles klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Tilstandsrapport bolig med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en
nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med
Tilstandsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt
saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles
tilleggsundersøkelser.

RAPPORTENS STRUKTUR
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler).
Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske
tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte:
- Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer
- Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer
- Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer
- Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)
TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser.

BEFARINGEN
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå.
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.
- 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 spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten.
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LEVETIDSBETRAKTNINGER
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av ’Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007’.
Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. 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 den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav.

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.

ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER
- Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå.
- Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a 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 forventet 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.
- Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner.

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

Arealberegning

Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved
omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og
gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom
(P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori
rommet tilhører.

Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i
åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv
om de er måleverdige.

Egne forutsetninger
Rapporten begrenser seg til leiligheten, og det som normalt vil omfattes av eiers selvstendige vedlikeholdsansvar som seksjons-
eller andelseier. Normalt utgjør dette alt innenfor leilighetens/seksjonens/andelens vegger.
Tilstandsrapporten tar derfor ikke for seg bygningens fellesdeler som for eksempel tak, yttervegger, grunnmur, drenering, og felles
tekniske installasjoner. Balkonger/terrasser og vindu vurderes dersom takstmannen finner det relevant for leiligheten.
Takstmanns referansenivå er byggeår for boligen med den tids gjeldende Bygningslov med tilhørende Byggeforskrifter samt
datidens fagmessige utførelse og byggeskikk.

Generelt om bygget:
- Rammetillatelse 16/06-2017
- Igangset.till 01/03-2018
- Midl.brukstill. 31/05-2019

- Antall boliger 29
- Antall etasjer 4
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Takstmannens rolle
Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et
ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens
integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

Konklusjon tilstand
Boligblokk fra 2019 i hht. EDR.

Nevnte leilighet ligger i byggets 1. etasje og har normal god standard på overflater, kjøkken, bad og utstyr.

BERGEN, 06.09.2021

Byggmester Øystein Lunde Takstmann
Byggmester Øystein Lunde

Telefon: 905 79 998
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Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde: Kenneth Amundsen

Takstmann: Øystein Lunde

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 04.09.2021.
 - Øystein Lunde.  Byggmester Øystein Lunde.  Tlf. 905 79 998
 - Leieboer.

Eiendomsopplysninger

Eiend.betegnelse: Seksjon med vestvendt terrasse, sommerstue og garasjeplass

Hjemmelsovergang: 2019  Type: Fritt salg

Beliggenhet: Blokken/leiligheten ligger sentralt og fint til i et attraktivt boligområde i Ytrebygdsvegen på Søreide i
Fana.
Vestvendt terrasse og sommerstue med utsikt mot nærområdet/natur.
Fast garasjeplass i fellesanlegg (aut-felles port). Mulighet for elbillader.
Kort vei til barnehage og bussholdeplass, barneskole og dagligvarebutikker på Søreide.
Ungdomskolen ligger i Ytrebygda, en kort busstur fra leiligheten. Kort vei til noen av Bergens største
arbeidsplasser på Kokstad og Sandsli.
Ca. 15-18 minutter med bil til Bergen sentrum.
Utvendig felles bossuganlegg og papp anlegg på fellesareal.

Bebyggelsen: Området består av tilsvarende boligbebyggelse og eneboliger.

Standard: Generelt om bygget:
- Rammetillatelse 16/06-2017
- Igangset.till 01/03-2018
- Midl. brukstill. 31/05-2019

- Antall boliger 29
- Antall etasjer 4

- Felles stor takterrasse.

Nevnte seksjon ligger i byggets 1. etasje og har egen utvendig adkomst fra øst til gatedør.

Leiligheten har et bruksareal på 75 m² og primærrom på 66 m².
Sommerstue med skyvedører i glass og terrassebord på dekke kommer i tillegg og er har et bruksareal/
gulvflate på ca. 6 m² (lys og dobbel stikkontakt)

I tillegg er det en ekstern bod på ca. 5 m² med utvendig adkomst beliggende i samme etasje.
Fast garasjeplass i byggets underetasje.

Standard:
- Ny moderne leilighet med god standard på overflater og utstyr.
- Ny bolig garanti (garantien gjelder i 5 år etter overtakelsen fra den var ny).

Om tomten: Felles eiendom er på 3638,1 m²:
Pent opparbeidet eiendom med støpt felles dekke til inngangspartiet. Bratt fjell opp i bakkant. Asfaltert
innkjørsel med bla. gjesteparkering, bossuganlegg og innkjørsel til felles garasjeanlegg.
Felles takterrasse.

Adkomstvei: Off. vei

Tilknytning vann: Off. vann via private stikkledninger.

Tilknytning avløp: Off. avløp via private stikkledninger.

Andre forhold: Byggesak (om bygget er i samsvar med kommunens dokumenter), heftelser og servitutter er ikke
kontrollert.

Ved evt. avhending av eiendommen gjøres det oppmerksom på selgers opplysningsplikt og kjøpers
undersøkelsesplikt iht. Lov om avhending av fast eiendom, " Avhendingslova", av 3. Juli 1992, nr. 93.
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Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 4601 BERGEN Gnr: 35 Bnr: 738 Seksjon: 1

Eiet/festet: Eiet

Areal: 3 638,1 m² Arealkilde: I hht. EDR/Infoland.

Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 69/1940

Sameiets navn: Sameiet Villblomsten

Hjemmelshaver: Kenneth Amundsen

Adresse: Ytrebygdsvegen 30 G, 5251 SØREIDGREND

Kommentar: I hht. EDR. Eiendommen er felles for sameiet

Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Egenerklæring Ikke
fremvist

Skjøte Datert 12/06-2019

Infoland.no Datert 2021

Eier

Kommentar egenerklæring

Takstmannens kommentar til opplysninger som fremkommer i oppdragsgivers egenerklæring. Egenerklæringen følger vedlagt og
utgjør en del av rapporten. Takstmannen skal kommentere avvik i forhold til egne observasjoner og vurderinger.

Nyere bolig/seksjon.

Andre forhold

Forsikring: Type: Fullverdi.
Felles bygningsforsikring.
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Bygninger på eiendommen

Boligblokk

Boligblokk

Byggeår: 2019  Kilde: I hht. EDR

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

Garasjeanlegg Fast garasjeplass tilhørende
seksjonen. Mulighet for
Fast garasjeplass

1. etasje 1 bod på ca. 5 m² med utvendig
adkomst tilhørende leiligheten.

1. etasje 6 6 6 Sommerstue/innglasset terrasse på
ca. 6 m² med utvendig adkomst.

1. etasje 75 69 66 3 Egen utvendig adkomst til leiligheten
fra øst:

Leilighet med entre/gang med
opphengsplass, 2 soverom, helfliset
bad med wc/vaskeplass, bod  og stue
med åpen kjøkkenløsning.

- Takhøyde fra 2,40 meter generelt.
- Utgang fra stuen til vestvendt
terrasse og sommerstue.

Sum bygning: 81 75 66 9

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal

Arealene er oppmålt med laser på befaringsdagen:

Generelt:
Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Merk:
Direktoratet for byggkvalitet 08.03.2016. Veiledning om tekniske krav til byggverk: For boenhet anbefales et minste areal på 7 m²
for rom for varig opphold.

NETTOAREAL:
- Soverom 1 er på ca. 7,55 m²
- Soverom 2 er på ca. 10,40 m²
- Bod er på ca. 3,30 m²
- Helfliset bad med wc/vaskeplass er på ca. 4,10 m²
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Romfordeling

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

Garasjeanlegg Fast garasjeplass

1. etasje Bod med utvendig adkomst

1. etasje Sommerstue/innglasset terrasse m/utvendig
adkomst

1. etasje Leilighet med entre/gang, soverom 2 , helfliset bad
med wc/vaskeplass , stue/kjøkken med
terrassedør, soverom

Bod

Konstruksjoner

Boligblokk

Bygning generelt - Boligblokk

Bygning, generelt

Beskrivelse: Alle bygningsdeler og installasjoner har begrenset levetid.

Generelt om bygget:
- Rammetillatelse 16/06-2017
- Igangset.till 01/03-2018
- Midl.brukstill. 31/05-2019

- Antall boliger 29
- Antall etasjer 4

Generelt:
Boligblokk oppført i betongkonstruksjoner og noe bindingsverk.
Etasjeskiller i betong. Taktekking i trolig papp.

Tilstandsvurdering: Normal slitasje på felles fasader.

Grunn og fundamenter - Boligblokk

Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Direkte fundamentering

Beskrivelse: Støpt gulv/betong. Grunnmur i betongkonstruksjoner.

Tilstandsvurdering: Ingen synlige svekkelser, setninger eller erosjoner ble observert/registrert på befaringsdagen.

Drenering - Boligblokk

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

Drenering

Beskrivelse: Utvendig drenering fra byggeår. Fyllmasser/stein.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år.
Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1 - 5 år.

Tilstandsvurdering: Generelt:
Normal forventet levetid på drenering er fra 20 til 60 år. Dersom dreneringen nærmer seg en
alder på 40 år vil dermed drenssvikt kunne være forventbart.
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Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Boligblokk

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og
fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt
fra bakkenivå.

Yttervegger

Beskrivelse: Bygget er oppført i betongkonstruksjoner og noe bindingsverk. Utvendig platekledning og noe
trepanel.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er 40 - 80 år.
Normal tid før reparasjon av plasstøpt betong er 15 - 40 år.

Tilstandsvurdering: Normal slitasje på felles fasader.
Normal tid før utskifting av trekledning er 40 - 60 år.

Utvendige overflater

Beskrivelse: Betongkonstruksjoner, utvendig plate- og trepanel.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før maling av puss, malt er 4 - 18 år.
Normal tid før overflatebehandling av mur/forblending med overflatebehandling er 8 - 16 år.
Normal tid før dekkbeising av trekledning eller laft, dekkbeiset er 4 - 8 år.
Normal tid før beising av trekledning eller laft, beiset er 2 - 6 år.
Normal tid før maling av trekledning eller laft, malt er 6 - 12 år.

Tilstandsvurdering: Normal slitasje på felles fasader.

Vinduer og dører - Boligblokk

Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger 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

Beskrivelse: Vinduer med isolerglass fra byggeår, 3-lags (merket 2018).

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år.
Normal tid før utskifting av stålvinduer/ aluminiumsvinduer er 30 - 50 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Alminnelig bruksslitasje

Ytterdører og porter

Beskrivelse: Gatedør i sort utførelse med frostet glassfelt. Skyvedør til terrassen.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år.
Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal slitasje.

Innvendige dører

Beskrivelse: Hvite slette innerdører

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal bruksslitasje.

Takkonstruksjon - Boligblokk

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

Takkonstruksjoner

Beskrivelse: Flate tak tekket med taktekking (uviss type tekking, papp etc.)
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Terrasse, balkonger, trapper ol - Boligblokk

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

Balkonger, terrasser ol.

Beskrivelse: Vestvendt treterrasse på ca. 18 m², sprinklerhode, utelys og dobbel jordet stikkontakt.

Innglasset terrasse/sommerstue på ca. 6 m² bruksareal med lys, strømuttak og 3 skyvedører i
glass.
Terrassebord på dekke.

 Utsikt fra terrassen.  Felles takterrasse

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal slitasje på overflater generelt. Normalt vedlikehold av terrassebord må påregnes.

Etasjeskillere - Boligblokk

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

Frittbærende dekker

Beskrivelse: Etasjeskillere i betong.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av etasjeskiller av betong og lettbetong er 40 - 80 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Generelt:
Toleransekravene i NS 3420 er 10 mm, alt over dette er avvik.
Det ble målt med laservater i stuen og største skjevhet er under 10 mm.

Kjøkken - Boligblokk

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

Kjøkkeninnredning

Beskrivelse: Norema kjøkken i hvit slett utførelse med grå laminat benkeplate. Led-lyslist under overskap +
strømuttak på vegg.

Integrerte hvitevarer som ovn, platetopp med induksjon, oppvaskmaskin og kjøleskap med
frysedel.
Ventilator type "Røros hetta" i stål utførelse med komfyrvakt.
TECE waterguard med sensor og magnetventil under vask.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Alminnelig bruksslitasje.

Innvendige overflater - Boligblokk

Her medtas kun de 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.
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Overflater på innvendige gulv

Beskrivelse: Eikeparkett og keramiske fliser.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av gulv i våtrom med keramiske fliser direkte på membran er 10 - 30 år.
Normal tid før utskifting av gulv i våtrom med keramiske fliser på påstøp og underliggende
banemembran er 20 - 40 år.
Normal tid før utskifting av keramiske fliser er 10 - 30 år.
Normal tid før reparasjon av keramiske fliser er 5 - 15 år.
Normal tid før vedlikehold av tregulv, parkett, lakkert er 4 - 6 år.
Normal tid før sliping og oljing av tregulv, parkett, lakkert er 10 - 20 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Alminnelig bruks- og overflateslitasje.

Overflater på innvendige vegger

Beskrivelse: Malte flater og keramiske fliser.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før maling av plater, malt er 8 - 16 år.
Normal tid før maling av mur/betong, malt er 12 - 20 år.
Normal tid før utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, lettvegg er 10 - 20 år.
Normal tid før utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, mur og betong er 20 - 40 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Alminnelig bruks- og overflateslitasje, ingen synlige svekkelser ble observert på
befaringsdagen.

Overflater på innvendig himling

Beskrivelse: Malte flater og malte betongelementer.

Downlights, Led

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før maling av plater, malt er 10 - 20 år.
Normal tid før maling av puss/betong, malt er 12 - 20 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Alminnelig overflateslitasje

VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Boligblokk

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

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner

Beskrivelse: Generelt:
Vannrør i sanipex, avløpsrør i plast og sluk/avløpsrør i plast.

- Fordelerskap for "rør i rør" med overløp i bad.
- Vegghengt klosett av typen TECE med Sealingbag.

Generelt:
TECE har utviklet en innbyggingssisterne spesielt tilpasset TEK 10. For å tilfredsstille TEK 10
har denne sisternen en vanntett bag som dekker hele sisternetanken og spylerøret, ved evt
lekkasje dreneres vannet ut i toalettrommet og ikke inn i veggen. Bagen er selvfølgelig godkjent
av SINTEF.

 Kjøkken:
Røropplegg under vask

 Felles utvendig frostsikker
utekran ved innkjørsel til
garasjeanlegg.
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Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Generelt:
Rør i rør  (PEX rør):
Teknisk levetid: 25-75 år. Anbefalt brukstid:  50 år.

Generelt:
Avløpsrør i plast har teknisk levetid på 25-75 år. Anbefalt levetid er 50 år.

Utstyr for sanitærinstallasjoner

Beskrivelse: Helfliset bad på ca. 4,10 m² inkl. kasse for innbygningstoalett:
Innfellbart dusjhjørne i glass, plastsluk med oppsamlerkopp, vegghengt klosett med innebygd
sisterne type TECE, møblement med servant, dobbel jordet stikkontakt og  speil med integrert
lys.

- Veggfestet avløp for vaskemaskin, strømuttak
- Varmekabel i bad, termostat
- Mekanisk avtrekksventilasjon + tilluft via dør
- Downlights, Led
- Sprinklerhode

Fall/forskjell fra flis foran dørterskel til topp slukrist er ca. 30 mm, ca. 15
høy dørterskel, silikonert i overgang gulvflis/terskel.
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Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke opplyst om problemer relatert til badet. Badet er bygget i hht. de nyeste
byggeforskrifter.

Alminnelig bruksslitasje badet er i daglig bruk.
Det er ikke opplyst om problemer relatert til badet. Det var ingen symptomer på fukt, riss
m.m på badet på befaringsdagen.

Generelt:
I byggeforskriftene i Tek 10 er der krav til minimum 25 mm høydeforskjell fra topp slukrist til
høyde på membran ved dørterskel. På små rom og der døråpningen ligger nært sluket kan
man oppnå ekstra høyde ved nedsenket dusjområde evt. øke fallet nær sluket.

Generelt:
I dag byggeforskriftene i Tek 17:
Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har senket terskelhøyden fra topp flis til overkant
membran ved terskel fra 25 mm til 15 mm. Endringen gjelder for våtrom der fallet på gulvet
er mindre enn 1:100.

Krav om sluk i gulv på våtrom (bad, dusj og vaskerom) er erstattet med krav om at:
-våtrom skal ha sluk
-gulv skal ha tilstrekkelig fall til sluk slik at bruksvann ledes bort
-lekkasjevann skal ledes til sluk

2. Krav til lekkasjesikring (§ 15  5)
Som tidligere gjelder at lekkasjer skal kunne oppdages enkelt. Nye spesifiseringer:

-Lekkasjer fra innebygde sisterner eller lignende skal synliggjøres.
-Der tilkoblingspunktet eller tappestedet på bygningens vanninstallasjon er uten overløp
skal det installeres automatisk lekkasjestopper.
-I andre rom enn våtrom skal eventuelle lekkasjer føre til automatisk avstengning av
vannet.

Preaksepterte ytelser:
For dusjsone må minst én av følgende preaksepterte ytelser være oppfylt:
Fall på minimum 1:50 til sluk i et område på minst 0,8 meter ut fra sluket dersom dusjen er
rett over sluket. Om dusjen ikke er rett over sluket, må det i tillegg være fall på minimum
1:50 fra og med dusjens nedslagsfelt og til sluket.
Fall på minimum 1:100 til sluk i dusjens nedslagsfelt der nedslagsfeltet er nedsenket i
gulvet med minimum 10 mm. For dusj hvor det er planlagt mulighet for trinnfri dusjsone, jf.
§ 12-9, begrenses høyde på nedsenkningen utover 10 mm av kravet om trinnfrihet.
Fall til sluk på minimum 1:100 på hele gulvet, det vil si også utenfor selve dusjsonen.

Generelt, levetider:
Vanlig vannklosett: 50 år, vegghengt toalett: 15 år
Servant: 50 år, servantarmatur: 15 år, badekar: 50 år, badearmatur: 15 år
Dusjkabinett: 20 år, Plastsluk: 50 år
Varmtvannsbereder i rustfritt stål: 20 år
Merk:
Generelt sies det at bad frem til 1997 har en forventet levetid fra 10 til 20 år, og bad etter
det fra 15 til 25 år.
Helt nye bad bygd etter 2010/17 (Tek 10/17) kan du regne med har membran i henhold til
ny våtromsstandard.

Brannslokking, generelt

Beskrivelse: Sprinkleranlegg i bygget/leiligheten og brannvarslere.
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 Brannvarsler/røykdetektor  Sprinklerhode

Varme, generelt

Beskrivelse: Varmekabel i bad.
Radiator i stuen.

 Stuen:
Radiator

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Generelt:
Normalt er levetiden for varmekabler 25-30 år +, men ofte varer de lengre...
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Luftbehandling, generelt

Beskrivelse: Balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning med tilluft til oppholdsrom og avtrekk fra
kjøkken og våtrom. Motor i himling.
Styringspanel i gang.

 Himling i entredel:
Motor for ventilasjonsanlegg
type Flexit:

 Bryterpanel for Flexit.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Generelt:
For å ventilere boligen har man tre muligheter; naturlig avtrekksventilasjon, mekanisk
avtrekksventilasjon eller mekanisk balansert ventilasjon.

- Ifølge de nye forskriftene skal man nå kun benytte seg av balansert ventilasjon. Men i de
fleste norske boliger finnes kun de tidligere ventilasjonsvariantene.

Elektriske anlegg - Boligblokk

Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt
grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår
særskilt nedenfor.

Elkraft, generelt

Beskrivelse: El-skap med automatsikringer:

 El-skap:
Automatsikringer og svakstrøm.

Terrengforhold - Boligblokk

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

Utendørs, generelt

 Felles bossanlegg:  Felles gjesteparkering.
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 Felles innkjørsel til boligen:
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Andre bilder
Boligblokk Garasjeanlegg

Fast garasjeplass:

Boligblokk 1. etasje

Innglasset terrasse/sommerstue på ca. 6 m² bruksareal/
gulvflate. Lys og strømuttak.
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Boligblokk 1. etasje

Plantegning:



Oppdragsnummer 7210174

Adresse Ytrebygdsvegen 30G

Postnummer 5251 Poststed SØREIDGREND

Er det dødsbo? Ja Nei

Salg ved fullmakt? Ja Nei

Navn på hjemmelshaver Kenneth Amundsen

Har du kjennskap til

eiendommen?

Ja Nei

Når kjøpte du boligen? 2019 Hvor lenge har du bodd i boligen? 0 år0 mnd

Har du bodd i boligen siste 12 mnd? Ja Nei

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

Selger 1 fornavn Kenneth Selger 1 etternavn Amundsen

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?

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?

Kommentar

Nei Ja

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

Hvis ja, beskrivelse Parkett/Laminat er det registrert feil på. Dette skal utbedres. Garantisak

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
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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?

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?

Kommentar

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)?

Kommentar

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 Kan monteres ved privat p‐ plass i garasje.

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

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?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tilleggskommentar

Bygget var ferdigstilt juni 2019. Har kun vært utleid.

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

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

Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht vilkår.

Boligselgerforsikring

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

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

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

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

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

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  

14.09.2021
SIGNICAT



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  

14.09.2021
SIGNICAT

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

Amundsen, Kenneth















 

Side 1 av 4 

 

PLANINFORMASJON 

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling 
Plan- og bygningsetaten 

 
Planinformasjon for gnr/bnr 35/738 
Utlistet 13.09.2021 

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' og ‘på bunnen’ 

• 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 

446776222 Grunneiendom 0 Ja 3638,1 m² Sikker - Ja 

 

https://www.arealplaner.no/bergen4601/nki?funksjon=VisPlanerForEiendom&gaardsnummer=35&bruksnummer=738&festenummer=0&kommunenummer=4601
http://www3.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/search/msearch.asp?gnr=35%26bnr=738
http://www3.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/search/msearch.asp?gnr=35%26bnr=738
http://www.seeiendom.no/services/Matrikkel.svc/GetDetailPage?type=property&knr=4601&gnr=35&bnr=738&fnr=0&snr=0&showpwm=true&customer=kartverket&pagename
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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. 

Reguleringsplaner på grunnen 
PlanID Plantype Plannavn Status Ikrafttrådt Saksnr Dekningsgrad 

60030000 34 YTREBYGDA. GNR 35 BNR 2, 6, 7, 
65, 278, 688 MFL., SØREIDE 
SENTRUM 

3 - Endelig 
vedtatt 
arealplan 

28.11.2011 200801685 100,0 % 

 

Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen) 
PlanID  Reguleringsformål Dekningsgrad 

60030000 1113 - Boligbeb. - blokkbebyggelse 92,4 % 

60030000 2018 - Annen veggrunn, tekn. anl. 3,7 % 

60030000 2012 - Gate med fortau 3,3 % 

60030000 3001 - Grønnstruktur 0,5 % 

60030000 1111 - Boligbeb. - frittliggende småhusbebyggelse 0,1 % 

60030000 2011 - Kjøreveg < 0,1 % (1,4 m²) 

 

Hensynssoner (Reguleringsplaner på grunnen) 
PlanID Sonetype Dekningsgrad 

60030000 210 - Rød sone T-1442 12,4 % 

60030000 570 - Bevaring kulturmiljø 0,6 % 

60030000 730 - Båndlegging kulturminneloven 0,2 % 

 

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 . 

Reguleringsplaner under arbeid 
PlanID Plantype Plannavn Saksnr Dekningsgrad 

65640000 35 YTREBYGDA. GNR 35 BNR 747, SØREIDE NAUSTDALEN 201735144 1,7 % 

66030000 35 YTREBYGDA. GNR 35 BNR 7 MFL., SØREIDE UNGDOMSSKOLE 201808577 < 0,1 % (0,0 m²) 

 

  

https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=60030000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200801685
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=65640000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201735144
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=66030000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201808577
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Kommuneplan 
PlanID  Plannavn  Ikrafttrådt Dekningsgrad 

65270000 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 19.06.2019 100,0 % 

 

Arealformål i kommuneplanen 
PlanID Arealstatus Arealformål Beskrivelse Områdenavn Dekningsgrad 

65270000 1 - Nåværende 1130 - Sentrumsformål Byfortettingssone BY 99,5 % 

65270000 1 - Nåværende 3001 - Grønnstruktur Grønnstruktur G 0,5 % 

 

Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen 
PlanID Hensynssonetype Hensynssonenavn  Beskrivelse Dekningsgrad 

65270000 KpStøySone H220_3 Vei støy - gul sone 51,0 % 

 

Hensynssoner Rød støy i kommuneplanen 
PlanID Hensynssonetype Hensynssonenavn  Beskrivelse Dekningsgrad 

65270000 KpStøySone H210_3 Vei støy - Rød sone 49,0 % 

 

Temakart blågrønne strukturer 
Temakart sammenhengende blågrønne strukturer  

Planer i nærheten av eiendommen 
PlanID Type Plannavn Saksnr 

63810000 35 YTREBYGDA. GNR 35 BNR 281 MFL., NORDREVÅGEN, SØREIDE 201319157 

30950003 31 YTREBYGDA. GNR 35 BNR 6, SØREIDE 200300909 

30950001 31 YTREBYGDA. GNR 35 DEL AV BNR 6 MFL., SØREIDE 199931121 

16280000 30 YTREBYGDA/FYLLINGSDALEN/LAKSEVÅG. RINGVEG VEST 200012271 

 

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

35/739 300720463 - Garasjeuthus anneks til bolig Igangsettingstillatelse 11.12.2018 201824066 

 

  

https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=65270000
https://bergen.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=2c86019f4528448d8365fdb514bc3119
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=63810000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201319157
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=30950003
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200300909
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=30950001
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=199931121
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=16280000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200012271
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201824066
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Andre opplysninger 
Hele eller deler av eiendommen antas å 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 på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få 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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Opplysningene er gitt etter de dokumenter som finnes i vårt arkiv med direkte betydning for 

eiendommen og gir ingen garanti med hensyn til fremtidige planer. 

Denne informasjonen ikke er uttømmende, og at det gjøres oppmerksom på at det kan være feil i 

datagrunnlaget. 

Noen plankart har også en dårlig oppløsning og er av eldre kvalitet og inneholder heller ikke 

tegnforklaring til fargebruken. For å unngå feiltolkning bør det for nærmere oppklaring tas kontakt 

med seksjon for arealinformasjon ved  Plan- og bygningsetaten. 

 
Plannivåene 

De etterfølgende plannivåene vedtas av Bergen bystyre, kun reguleringsplan gir rettsvirkning til 

ekspropriasjon, med virkning i 10 år regnet fra kunngjøring av bystyrets vedtak. 

 

Kommuneplan 

Kommuneplanens areadel er et virkemiddel for å sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå de 

mål som blir vedtatt for kommunens utvikling. Arealdelen brukes for å vise områder der kommunen 

ønsker en spesiell planinnsats på kommunedelplan- og detaljplannivå, og til å illustrere arealer som 

er viktige å forvalte på bestemte måter.  

Arealdelen inngår i kommuneplanens langsiktige del. Den skal ta utgangspunkt i kommuneplanens 

overordnede retningslinjer for den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i 

kommunen. Arealdelen skal samtidig legges til grunn for og sikre gjennomføringen av de nasjonale 

og regionale retningslinjene for arealpolitikken.  

Kommuneplanens arealdel er rettslige bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av Plan- og 

bygningsloven. Det betyr at grunneiere, rettighetshavere og myndighetene er juridisk bundet av 

planen. Kommuneplanen skal opp til kommunestyret til vurdering i gjennomsnitt hvert fjerde år.  

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030, KPA 2018. Arealplan-ID 65270000 ble vedtatt i Bergen 

bystyre onsdag 19.juni 2019. 

Les mer her: 
https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/bystyret-2015-2019/7014/7018/article-162001 

 
Kommunedelplan 

Kommunedelplanene er en del av kommuneplanens arealdel, men kan for eksempel være en mer 

detaljert utdyping for et geografisk område som tettsted, kystsonen eller et bestemt tema med 

tilhørende kartdel med bestemmelser. En kommunedelplans arealdel har formelt samme innhold, 

behandlingsform og rettsvirkning som en kommuneplan.  

I likhet med arealdelen for hele kommunen består den geografiske kommunedelplanen av kart og 

bestemmelser med tilhørende planbeskrivelse.  
 

Reguleringsplan 

Hensikten med reguleringsplan, er å fastsette mer i detalj hvordan grunnen innenfor planens 

begrensningslinje skal nyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig 

rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon. 

Reguleringsplan består av ett eller flere kart med eventuelle tilhørende bestemmelser. Planen kan 

inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål, hver for seg eller i kombinasjon, eventuelt i 

rekkefølge.  

Planen gjelder på ubestemt tid inntil den blir endret eller opphevet. Imidlertid kan ny arealdel til 

kommuneplan sette rettsvirkningene av reguleringsplanen helt eller delvis til side. En 

reguleringsplan vil virke fremover i tid slik at den bare fanger opp nye tiltak og ny/endret bruk av 

arealer. 

https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/bystyret-2015-2019/7014/7018/article-162001
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VEDTEKTER FOR  
Sameiet Villblomsten 

  1.  Eierseksjonssameiet 

Sameiets navn er  

Sameiet Villblomsten. Sameiet består av eiendommen gnr 35 bnr 738 i Bergen kommune.  

Sameiet består av 29 eierseksjoner, som alle er boligseksjoner. Seksjonsbrøkene er basert på den enkelte 

leilighets BRA. Seksjonene har således følgende sameiebrøk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoveddel, tilleggsdel og sameiebrøk for hver eierseksjon, samt fellesarealer, fremgår av seksjoneringsbegjæring 

med vedlegg slik den er tinglyst. 

 

 

Seksjon                 Sameiebrøk  
 

1   69/1940 
2   47/1940 
3   69/1940 
4   70/1940 
5   69/1940 
6   47/1940 
7   69/1940 
8   47/1940 
9   69/1940 
10   47/1940 
11   69/1940 
12   47/1940 
13   69/1940 
14   70/1940 
15   70/1940 
16   69/1940 
17   47/1940 
18   69/1940 
19   47/1940 
20   69/1940 
21   47/1940 
22   69/1940 
23   47/1940 
24   69/1940 
25   70/1940 
26   70/1940 
27   83/1940 

28   128/1940 
29   128/1940 

 
 



2.  Diskriminering  

Det kan ikke settes vilkår for å være seksjonseier som tar hensyn til kjønn, etnisitet, nasjonalt opphav, 

avstamming, hudfarge, språk, religion eller livssyn. Det kan heller ikke settes vilkår som tar hensyn til seksuell 

orientering. Slike omstendigheter kan ikke regnes som saklig grunn til å nekte godkjenning av en seksjonseier 

eller bruker, eller ha vekt ved bruk av eventuell forkjøpsrett. 

3.  Eierskifte 

Seksjonene er fritt omsettelige. Begrensning i antall enheter den enkelte kan erverve følger lovbestemmelser 

om dette som vedtagelse av disse vedtekter begrenser den alminnelige adgangen til erverv til 2 seksjoner. 

4.  Seksjonseiernes bruksrett 

Den enkelte seksjonseier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte fellesarealer til det de er 

beregnet eller vanlig brukt til. Styret bestemmer hvordan fellesarealene skal brukes.  

Bruken av bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller 

ulempe for andre seksjonseiere. 

Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.  

5.  Vedlikehold 

Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter 

forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle 

tilleggsdeler til bruksenheten. 

Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som, rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring 

eller inntakssikring og vinduer og ytterdører. 

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås. 

Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på 

balkong eller lignende som ligger til bruksenheten. 

Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt men ikke utskifting 

av sluk, vinduer og ytterdører. 

Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og 

rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner. 

Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er forårsaket av 

uvær, innbrudd eller hærverk. 

Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles installasjoner, forsvarlig 

ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og 

slik at seksjonseierne slipper ulemper.  

Vedlikeholdsplikten omfatter også reparasjon og utskifting når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige 

skader. 

Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik som rør, ledninger 

og kanaler. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper 

vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren. Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å 

vedlikeholde, installere og kontrollere installasjoner som nevnt i første og annet punktum. Kontroll og arbeid i 



bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for 

seksjonseieren eller andre brukere. 

Hvis sameiet ikke vedlikeholder fellesarealene i samsvar med bestemmelsen her, og det mangelfulle 

vedlikeholdet står i fare for å påføre eiendommen skade eller ødeleggelse, kan en seksjonseier utføre 

vedlikeholdet selv. Seksjonseieren kan i slike tilfeller kreve å få sine nødvendige utgifter dekket på samme måte 

som andre vedlikeholdskostnader. Før seksjonseieren starter et slikt vedlikehold, skal de øvrige seksjonseierne 

varsles i rimelig tid. Varsel kan unnlates dersom det foreligger særlige grunner som gjør det rimelig å unnlate å 

varsle. 

6.  Parkering 

En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til en 

parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte å samtykke 

dersom det foreligger en saklig grunn. 

6.1  Parkering og andre tiltak for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne 
En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på grunn 

av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte funksjonsevne. Styret kan bare nekte å samtykke 

dersom det foreligger en saklig grunn. 

Parkeringsplasser som i vedtak etter plan- og bygningsloven er krevet opparbeidet til bruk av personer med 

nedsatt funksjonsevne, skal gjøres tilgjengelig for disse. Dersom en seksjonseier uten behov for tilrettelagt 

parkeringsplass besitter en tilrettelagt plass, kan en seksjonseier med nedsatt funksjonsevne kreve at styret 

pålegger denne seksjonseieren å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder bare dersom seksjonseieren med 

nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en parkeringsplass i sameiet. Retten til å bruke en tilrettelagt plass 

varer så lenge et dokumentert behov er til stede. Vedtektsbestemmelsen kan bare endres dersom samtlige 

seksjonseiere uttrykkelig sier seg enige og kommunen ikke benytter sin vetorett mot endring av denne 

vedtektsbestemmelsen. 

6.2 Fordeling av parkeringsplasser 
Som vedlegg til disse vedtekter følger oversikt over den enkeltes parkeringsplass slik disse er fordelt. Denne 
tildelingen kan bare endres hvis samtlige berørte seksjoner samtykker. Plassene skal merkes på en tydelig 
måte, enten med skilt eller malt nummer i bakken. Ved bytte av plasser skal utgifter til re-nummerering bæres 
av den som ber om dette. Dette gjelder ikke bytte etter punkt 6.1. 
 
7.  Seksjonseiernes rettslige disposisjonsrett  

Den enkelte seksjonseier råder som eier over seksjonen, dog med de unntak som fremgår av eierseksjonsloven 

og disse vedtekter. 

8.  Fordeling av felleskostnader  

Med felleskostnader skal forstås alle kostnader til drift og vedlikehold av eiendommen som ikke knytter seg til 

den enkelte bruksenhet. Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken med mindre 

særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.  

Den enkelte seksjonseier skal betale akontobeløp fastsatt av seksjonseierne på årsmøtet til dekning av sin 

andel av felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til fremtidig vedlikehold, 

påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen, dersom årsmøtet har vedtatt slik avsetning 

(vedlikeholdsfond). 

9.  Seksjonseiernes ansvar utad 

For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte seksjonseier i forhold til sin sameiebrøk.  



10.  Årsmøtet 

10.1  Årsmøtets myndighet  

Den øverste myndighet i sameiet utøves av årsmøtet.  

10.2  Flertallskrav og begrensninger i årsmøtets myndighet  

Hver seksjon gir én stemme i årsmøtet. Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. 

Med de unntak som følger av loven eller vedtektene fattes alle beslutninger av årsmøtet med vanlig flertall av 

de avgitte stemmer. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning. 

Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i årsmøtet for vedtak om:  

a)  ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut over vanlig forvaltning 

og vedlikehold i det aktuelle sameiet 

b)  omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter 

c)  salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører eller skal tilhøre 

seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig 

forvaltning 

d)  samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til annet formål eller omvendt 

e)  samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven § 20 annet ledd annet punktum. 

Tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, og som går ut over vanlig 

forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mindre enn 

fem prosent av de årlige felleskostnadene, besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. 

Hvis tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem 

prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på 

årsmøtet. 

Hvis tiltak etter første ledd fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte seksjonseiere på 

mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare 

gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige. 

Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis sameiet skal 

kunne ta beslutning om 

a)  salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen 

b)  oppløsning av sameiet 

c)  tiltak som medfører en vesentlig endring av sameiets karakter 

d)  tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på kostnaden som 

tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte 

seksjonseierne  . 

10.3  Årsmøtet 

Alle seksjonseierne har rett til å delta i årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har 

også seksjonseiers ektefelle, samboer eller et annet medlem av seksjonseierens husstand rett til å være til 

stede og til å uttale seg. Slik møte og uttalelsesrett gjelder også for styremedlemmer, forretningsfører og leier 



av boligseksjon. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart 

unødvendig, eller de har gyldig forfall.  

En seksjonseier kan møte ved fullmektig etter skriftlig fullmakt. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. 

Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg til årsmøtet 

dersom årsmøtet gir tillatelse. Avgjørelsen fattes med vanlig flertall.  

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. 

Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som til 

sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 

10.4  Innkalling til årsmøte 

Årsmøtet innkalles av styret med skriftlig varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. 

Ekstraordinært årsmøte kan om nødvendig innkalles med kortere varsel som likevel skal være på minst tre 

dager. 

Dersom styret misligholder sin plikt til å innkalle til ordinært eller ekstraordinært årsmøte kan seksjonseier, 

styremedlem eller forretningsfører kreve at tingretten snarest og for seksjonseiernes felles kostnad innkaller til 

møte. 

Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles i årsmøtet. Skal et forslag som etter loven eller 

vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i 

innkallingen. 

Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som 

ønskes behandlet. Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i 

innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen. 

10.5  Hvilke saker årsmøtet skal og kan behandle 

Årsmøtet skal behandle saker angitt i innkallingen til møtet.  

Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen skal det ordinære årsmøtet,  

a)  behandle styrets årsberetning, 

b)  behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår,  

c)  velge styrets leder, styremedlemmer og/eller varamedlemmer dersom noen av disse er på valg. 

Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte sendes ut til 

alle seksjonseiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i årsmøtet. 

Bortsett fra saker som nevnt i pkt a) til c), kan årsmøtet bare treffe beslutning om saker som er angitt i 

innkallingen til møtet.   Hvis alle seksjonseierne er til stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også 

ta beslutning i saker som ikke står i innkallingen.   At saken ikke er nevnt i innkallingen, er likevel ikke til hinder 

for at det besluttes innkalt nytt årsmøte til avgjørelse av forslag som er fremsatt i møtet. 

10.6  Møteledelse. Protokoll  

Årsmøtet skal ledes av styrets leder med mindre årsmøtet velger en annen møteleder, som ikke behøver være 

seksjonseier.  



Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som gjøres av 

årsmøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av årsmøtet 

blant de som er til stede. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne. 

11.  Styret 

11.1.  Valg av styre 

Sameiet skal ha et styre. Styret skal bestå av leder og 2-4 medlemmer. Det kan velges inntil 2 varamedlemmer.  

Årsmøtet velger styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrelederen velges særskilt. Bare myndige, 

fysiske personer kan velges som styremedlem. Styremedlem tjenestegjør i to år om ikke annet er bestemt av 

årsmøtet.  

Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. At 

styremedlemmet skal selge sin seksjon er å anse som særlig forhold. Styret skal ha rimelig forhåndsvarsel om 

tilbaketreden. Årsmøtet kan med alminnelig flertall av de avgitte stemmer vedta å fjerne medlem av styret. 

11.2.  Styremøter  

Styrelederen skal sørge for at styret holder møte så ofte som det er nødvendig. Et styremedlem eller 

forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. 

Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, skal 

styret velge en møteleder. 

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmer er til stede. Vedtak i styret fattes med 

alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, er møtelederens stemme utslagsgivende. De 

som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene. 

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de frammøtte 

styremedlemmene. 

Styreprotokollen skal være tilgjengelig for årsmøtet. 

11.3.  Styrets oppgaver 

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets 

anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet. Styret har, innenfor rammen av sin 

beslutningsmyndighet, anledning til å treffe alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre 

organer. 

11.4.  Styrets beslutningsmyndighet 

Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i årsmøte, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov eller 

vedtekter eller årsmøtets vedtak i det enkelte tilfelle. 

12.  Forretningsfører  

Årsmøtet kan med alminnelig flertall av de avgitte stemmer vedta at sameiet skal ha en forretningsfører. 

Dersom vedtektene ikke bestemmer noe annet, hører det inn under styret å engasjere forretningsfører og 

andre funksjonærer. Styret er ansvarlig for instruks til sameiets funksjonærer, honorarfastsettelse, tilsyn samt 

innhenting og avvikling av eksterne oppdragstakere. 

13.  Inhabilitet 

Ingen kan delta i avstemning om et søksmål mot en selv eller ens nærstående, ens eget eller ens nærståendes 

ansvar overfor sameiet, eller et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i 



saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser. Det samme gjelder for avstemning om pålegg om salg 

eller krav om fravikelse etter vedtektenes pkt. 20. 

Reglene om inhabilitet ved avstemning gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig. 

Et styremedlem eller forretningsføreren kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som 

vedkommende selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i. 

14.  Hvem som kan forplikte sameiet utad 

Styret representerer seksjonseierne og forplikter dem med sin underskrift i saker som gjelder seksjonseiernes 

felles rettigheter og plikter, herunder gjennomføringen av vedtak truffet av årsmøtet eller styret og rettigheter 

og plikter som angår fellesareal og fast eiendom for øvrig.  

To styremedlemmer kan i fellesskap signere på vegne av sameiet.  

I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsføreren representere seksjonseierne på 

samme måte som styret. 

15.  Mindretallsvern 

Årsmøtet, styret eller andre som representerer sameiet, kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse 

seksjonseiere eller andre en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 

16.  Regnskap 

Regnskapet skal føres og årsregnskap og årsberetning skal utarbeides i samsvar med bestemmelsene gitt i eller 

i medhold av regnskapsloven. 

17.  Revisjon 

Sameiet skal ha statsautorisert eller registrert revisor jf lov om eierseksjoner §65. Årsmøtet velger revisor. 

Revisor tjenestegjør inntil annen revisor er valgt. 

Revisor har rett til å være til stede i årsmøtet og til å uttale seg. 

18.  Panterett for seksjonseiernes forpliktelser 

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet 

etter reglene i eierseksjonsloven § 31 . 

19.  Bygningsmessige arbeider 

Utskifting av vinduer og ytterdører, oppsetting av markiser, endring av fasadebekledning, endring av utvendige 

farger etc. kan bare skje etter en samlet plan  

Alminnelig forvaltning og vedlikehold på sameiets fellesareal kan godkjennes av styret. Andre bygningsmessige 

arbeider som skal meldes til bygningsmyndighetene må godkjennes av styret før byggemelding sendes. 

Seksjonseier kan ikke sette opp utvendig antenne uten forutgående styregodkjennelse. 

20.  Pålegg om salg og krav om fravikelse  

Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge 

vedkommende å selge seksjonen etter reglene i eierseksjonsloven § 38.  Slikt varsel skal opplyse om at 

vesentlig mislighold gir styret adgang til å kreve seksjonen solgt. Frist for utbedring av misligholdet kan ikke 

sette kortene enn 6 måneder.  

Medfører seksjonseierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er 

seksjonseierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve 

fravikelse av seksjonen etter reglene i eierseksjonsloven  § 39  . 



21.  Eierseksjonsloven 

Ved motstrid mellom bestemmelser i vedtektene og fravikelige bestemmelser i eierseksjonsloven, går 

vedtektsbestemmelsene foran. 

oooOOOooo 

 

 

 

  



Vedlegg til vedtekter for 
EIERSEKSJONSSAMEIET Villblomsten 

Følgende fordeling av parkeringsplasser gjelder. På seksjoneringstegning framgår disse numrene. 

Plassene er ikke matrikulert, slik at hver enkelt ikke eier sin plass, men har enerett til bruk.  

Seksjon P-plass 

1 1 

2 2 

3 3 

4 10 

5 4 

6 5 

7 23 

8 6 

9 18 

10 17 

11 16 

12 12 

13 20 

14 13 

15 28 

16 21 

17 29 

18 9 

19 24 

20 22 

21 25 

22 26 

23 19 

24 15 

25 11 

26 27 

27 8 

28 14 

29 7 

 


