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først vil bli solgt etter 1. januar 2022, anbefaler vi at du innhenter en tilstandsrapport som tilfredsstiller de nye kravene.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig
bolighold. For å kunne gjøre dette benyttes det tilstands- og eiendomsinformasjon fra rapporten. Les mer om tjenestene
og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/580094

Egne premisser
Bruk av fuktindikator:
Vær oppmerksom på at ved bruk av fuktindikator på våtrom/bad
er det store usikkerhetsmomenter iht. resultat på apparat.
Problemet med fuktindikator er at man ikke vet hvor eventuell indikasjon
på fukt ligger (hvilket sjikt) og kan følgende ikke fastslå om utslag
på indikator betyr om badet har et fuktproblem eller ikke.
Apparatet (fuktindikator) benyttes derfor som et supplement
til faglig/erfaringsmessig visuelle observasjoner.

Generelt vedrørende våtrom:
For bad og våtrom eldre enn 5 år (normal reklamasjonstid over), og spesielt
hvor det ikke foreligger dokumentasjon på utførelse (om det er utført av
fagpersonell/om det er utført med membran etc. etter dagens krav) er
det alltid en viss risiko. Bad kan være i bra stand/dårlig stand uavhengig
visuelt inntrykk og resultat av målerutstyr. Kun fysisk åpning av konstruksjoner
(blir ikke utført, da dette følgelig resulterer i ødeleggelse av konstruksjoner)
vil gi et sikkert svar på bad/våtroms faktiske tilstand. Vær også oppmerksom på at
selv om bad/våtrom er under 5 år er det ikke nødvendigvis garanti/reklamasjonsrett
(eks. hvis arbeid ikke er utført av firma, eller hvis dette firma er avviklet etc.).
 

Eiendomsopplysninger
Adresse Steinsvikvegen 272

Postnr./sted 5239 RÅDAL

Kommune 4601 Bergen Gnr 120 Bnr 500 Fnr  Snr 72 

Hjemmelshaver Christer Aleksander Solberg Lyssand og Nirawan Lyssand

Rekvirent Christer Aleksander Solberg Lyssand

Befaringsdato 18.11.2021

Tilstede / opplysninger gitt
av

Byggmester/Takstmann Kristoffer Bjerk Hansen og Christer Aleksander Solberg Lyssand.

Bygninger på eiendommen
Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år

Selveierleilighet 2018
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Dokumentkontroll
Opplysninger fra hjemmelshaver
EDR (Eiendomsregisteret)
Boligopplysninger
 
Vedrørende egenerklæringsskjema:
Egenerklæringsskjema blir utfylt av hjemmelshaver og levert ansvarlig megler.
Skjema vil følge som vedlegg til salgsoppgave, det anbefales evt. interessenter å lese
gjennomskjema føret evt. salg/ kjøp gjennomføres. Det kan være flere relevante/ nyttige
opplysninger i dette skjema som ikke er videre beskrevet i denne rapport.
 

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

Mrk.
Under rubrikk " Bygninger på eiendommen" er det kun oppgitt den
bygningen som skal ha fullstendig vurdering av alle bygningsdeler.
 

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

Takstobjektet:
Tre roms selveierleilighet i 5.etg.
Vestvendt altan på 11,1 m² med utgang fra stue/kjøkken.
Tilhørende bod i på 5,5 m².
Felles takterrasse på bygget.
 
Tilstandsgrader:
I denne rapport er det satt tilstandsgrad 1 på fleste bygningsdeler.
Tilstandsgrad 3 sittes kun i de tilfeller hvor bygningsdelene har kraftige symptomer
(også sammenbrudd og total funksjonssvikt). Dvs. dersom det blir oppdaget lekkasje etc,
som gjør at noe umiddelbart må gjøres med bygningsdelen før boligen tas i bruk.
 

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

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

Selveierleilighet Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

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

5.etg. 76 69 65 4 Entré/gang, bad, to soverom og
stue/kjøkken.

Bod.

 

Sum 76 69 65 4  

Sum alle bygninger 76 69 65 4  

BRA primær og sekundær er oppmålt på stedet med laser. BTA er beregnet.
 
Arealer:
- Entré/gang: 4,5 m².
- Bad: 5,5 m².
- Sov 1: 12,1 m².
- Sov 2: 7,7 m².
- Stue/kjøkken: 32,7 m².
- Bod: 3,9 m².
 
- Ca. 2,5 m² går vekk i innvendige vegger.
 
Tilhørende bod:
- Bod: 5,5 m².
 
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.
 

God og funksjonell planløsning.

Kommentarer til arealberegningen

Kommentarer til planløsningen
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Kr.

Kr.

Kr.

Eiendomsbetegnelse m.m.
Boligselskapets navn Råstølen Park Eierseksjonssameie 4 Leilighetsnr. H0508 Andel-/aksjenr.

Forretningsfører OBOS. Tlf: 02333. www.obos.no

Type leilighet Selveierleilighet Antall enheter 86 stk.  

Andel fellesgjeld 0,-  

Andel fellesformue 10 394,-  

Månedlig andel fellesutgifter 2 027,-  

- Felleskostnader kr 1671,-
- Digital-tv kr 356,-

Reguleringsmessige forhold
Eiendommen omfattes av kommunedelplan (65270000).
Planid: 65270000.
Saksnr: 201418880.
Planens navn: BERGEN. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 - 2030.
Type plan: Kommuneplanens arealdel.
Planstatus: Gjeldende plan (Endelig vedtatt arealplan) *
Vedtak i kraft: 19.06.2019.
 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan (61010000).
Planid: 61010000.
Saksnr: 200914130.
Planens navn: YTREBYGDA. GNR 120 BNR 5 M.FL., FAGERHEIM, BARNESKOLE M.M.
Type plan: Områderegulering.
Planstatus: Gjeldende plan (Endelig vedtatt arealplan) *
Vedtak i kraft: 25.09.2013.

Mer informasjon om reguleringsplan for aktuell eiendom:
www.bergenskart.no/braplan
 
Annen informasjon:
Grunnkrets: Rotvollen.
Valgkrets: Rå valgkrets.
Kirkesogn: Skjold.
 

Inkludert i andel fellesutgifter
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Kommentar til grunnboksblad (evt. sameiekontrakt)
Eiendomsbrøk:
For hver seksjon i et sameie er det fastsatt en sameiebrøk som angir seksjonseierens
eierandel i sameiet. Denne brukes som grunnlag for fordeling av fellesutgifter og fellesinntekter.
 
Sameiebrøken er fordelt 69 / 5443.
 
Heftelser:
Ved et eventuelt salg/kjøp oppfordres kontroll av
grunnboken for eventuelle heftelser på generelt grunnlag.
 
Servitutter:
En servitutt er en rettighet på en grunneiendom som begrenser
grunneierens bruk av eiendommen. Servitutten kan være
tidsbegrenset eller evigvarende. En servitutt kalles
også foren heftelse på den eiendom den hviler.
 
Servitutter i grunn:
 
2017/279794-1/200
30.03.2017
ERKLÆRING/AVTALE 
Overført fra: KNR: 4601 GNR: 120 BNR: 500
Gjensidig rett til bruk av fellesarealer som består av utearealer
Gjelder også for fremtidige parseller fra gnr. 1201 bnr. 491, 499, 500 og 501 i Bergen kommune.
Bestemmelse om solidarsik ansvar for drift og vedlikehold
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
 
2017/279794-3/200
30.03.2017
ERKLÆRING/AVTALE 
Overført fra: KNR: 4601 GNR: 120 BNR: 500
Gjelder også for fremtidige parseller fra gnr. 1201 bnr. 491, 499, 500 og 501 i Bergen kommune.
Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
 
2017/280330-1/200
30.03.2017
BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. 
Rettighetshaver: BERGEN KOMMUNE
ORG.NR: 964 338 531
Overført fra: KNR: 4601 GNR: 120 BNR: 500
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Gjelder også tilhørende installasjoner
Kan ikke slettes eller endres uten samtykke fra kommunen
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
 
2017/280365-1/200
30.03.2017
BEST. OM ADKOMSTRETT 
Rettighetshaver: KNR: 4601 GNR: 120 BNR: 503
Overført fra: KNR: 4601 GNR: 120 BNR: 500
Gjelder trapperom, heiser og uteareal for tilkomst
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Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
 

Tomt / område / miljø
Tomteareal 2 717 m2 Type tomt Eiet   

Tomt:
Tomten er felles for sameiet.
Tomten er foruten eiendommens bygningsmasse opparbeidet med
interne veier, murer/bed og div. prydbusker/beplantning.
 
Parkering:
En fast plass med ladepunkt i felles garasjeanlegg.
 
Områdebeskrivelse:
Sentral og attraktiv beliggenhet i et etablert boligområde i Steinsviken.
Sør-vestvendt beliggenhet med utsikt mot Sandsli oag andre omkringende områder.
Området er hovedsakelig bebygd med blokkbebyggelse, rekkehus, eneboliger og næringsbygg.
 
Ca. 2 km. til Lagunen Storsenter med de fleste service tilbud/fasiliteter,
samt flere dagligvare butikker og resturanter rett ved leiligheten.
Gode turmuligheter med bla. flere turstier i nærområde.
Mange idrettsanlegg/ fritidstilbud som bla. Sandsli Idrettshall og Slåtthaug
Idrettsanlegg, samt skoler som Rå Skole, Nordahl Grieg Videregående Skole,
Aurdalslia Skole, Skranevatnet Skole, Søreide Skole og Sandsli Videregående Skole.
Det er bybanestopp rett ved boligen. Gode bussforbindelser til Bergen sentrum og øvrige bydeler.
 
Det kan nevnes at Sandsli/Kokstad har noen av Bergens største arbeidsplasser som bla. Equinor,
ABB, Aibel, Telenor, Shell, Bergen Lufthavn mf. Sentral beliggenhet i forhold til ovennevnte.
 

Tilknyttet off. vann/avløp via private stikkledninger.
Adkomst eiendom via privat stikkvei.

Sted og dato
Laksevåg, 18.11.2021

  
 Kristoffer Bjerk Hansen www.bjerk-takst.no  

Beskrivelse

Opplysninger om adkomst, vann og avløp
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TilstandsrapportBygg A: Selveierleilighet

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

Fundamentert på antatt faste masser av sprengstein/grov pukk på fjell.
Videre grunnforhold er ikke kjent.
 
Grunnmur/fundamenter av betong.
 

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

Tilfyllte masser og steinsatt inntil grunnmur.
 

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

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

Bygningen er oppført i plasstøpte konstruksjoner som bærevegger, etasjeskillere av betongelementer.
 
Ytterveggene er utført i betongelementer og trekonstruksjoner med utvendige fasadeplater.

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

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

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

Vinduer: Pressglass i trekarmer.
Altandør: Skyvedør med felt av av pressglass.
Ytterdør: Finert dørblad i B-30 brannkvalitet og 40 db lydkvalitet.
Innerdører: Formpressete slette dørblad.
- Dør med glassfelt mellom entré/gang-stue/kjøkken.
 
Det ble foretatt tilfeldig kontroll av åpne- og lukke mekanismer. Funksjon: OK.
Det ble foretatt tilfeldig stikktakninger på vinduskarmer, ingen råte observert.
 

Grunnmur TG 1

Vurdering

Drenering TG 1

Vurdering

Levetid

Veggkonstruksjon og utvendige fasader TG 1

Vurdering

Levetid

Vinduer og dører TG 1

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

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

Flat takkonstruksjon. Tekket med takbelegg.
Taket er ikke besiktiget, derfor ikke tilstandsvurdert.
 

I følge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har:
- Takbelegg en levetid på 15-35 år.
 

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

Vestvendt altan på 11,1 m² med utgang fra stue/kjøkken.
Altanen er belagt med terrassebord.
 
Rekkverk av stålprofiler.
Rekkverk ble kontrollert, høyden var 1,2 m.
 
Der er foretatt tilfeldig stikktakninger på treverk. Ingen råte observert.
 

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

Etasjeskillere av betongelementer.
 
Gulv ble kontrollert med laser. Det ble ikke registrert vesentlige
skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik.
 

Levetid

Taktekking

Vurdering

Levetid

Terrasse, balkonger og utvendige trapper TG 1

Vurdering

Etasjeskillere TG 1

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

Areal: 5,5 m².
Prefabrikert baderomskabin.
Keramiske fliser på gulv/vegger og blikkplater i himling.
Innfelte spotlights i himling.
Inneholder: Servant med møblement/speil, belysning,
vegghengt toalett, innfellbart dusjhjørne, dusjgarnityr og opplegg for vaskemaskin.
Avtrekksventil i himling.
 
Sluk av plast.
 
mrk:
- Skade i øverste skuffefront.
 
Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble
ikke registrert unormale fuktverdier i utsatte områder.
Det er foretatt kontroll av åpne- og lukke mekanismer
på baderomsinnredning. Funksjon: OK.
 

I følge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" blad 700.320 har:
- Keramiske fliser en levetid på 10-20 år.
- Vasker, servanter, klosett: 30-50 år.
 

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

Åpen stue/kjøkkenløsning.
Parkett på gulv, malt platekledning/betong på vegger og malt betong i himling.
Takhøy Sigdal kjøkkeninnredning med slette fronter.
Inneholder: Laminert benkeplate, stål vaskekum, komfyrvakt,
waterguard ventilator og opplegg for oppvaskmaskin.
 
Integrerte hvitevarer (Simens):
- Stekeovn.
- Platetopp m/induksjon.
- Oppvaskmaskin.
- Mikrobølgeovn.
- Kjøleskap/frys.
 
Teknisk tilstand på hvitevarer er ikke kontrollert.
 
Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble
ikke registrert fuktverdier i kjøkkenbenken eller på gulv.
Det ble foretatt kontroll av åpne- og lukke mekanismer
på kjøkkeninnredning. Funksjon: Ok.
 

Bad TG 1

Vurdering

Levetid

Kjøkken TG 1

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

 
Rom:
- Entré/gang: Parkett på gulv, malt platekledning på vegger og i himling.
- Sov 1: Parkett på gulv, malt platekledning/betong på vegger og betong i himling.
- Sov 2: Parkett på gulv, malt platekledning/betong på vegger og betong i himling.
- Stue: Parkett på gulv, malt platekledning/betong på vegger og malt betong i himling.
 
Ingen vesentlige skader observert.
 
Generelt:
Lyse og tidsriktige 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.
 

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

- Vannforsyningsrør av Pex rør (rør i rør).
- Avløpsrør av MA-rør.
- Sluk av plast.
- Felles varmtvann.
- Stoppekraner i himling på bad.
 

Forventet levetid sanitærinstallasjoner:
- Sluk av plast: 30-50 år.
- Tappeamaturer: 10-25 år.
- Levetid PEX rør (rør i rør) 50 år.
- Vasker, servanter, klosett: 30-50 år.

Generelt: Forventet levetid avhenger bruk, kvalitet og vedlikehold.
 

Innvendige overflater TG 1

Vurdering

VVS

Vurdering

Levetid
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Sikringsskap i bod.
Inneholder: Automatsikringer (jordfeilautomater) og hovedbryter.
 
Kurser:
25 ampere: 1 stk.
15 ampere: 8 stk.
10 ampere: 2 stk.
 
Dette el.anlegget er ikke videre vurdert i denne rapport
da dette krever spesialkompetanse og autorisasjon.
 
På generelt grunnlag anbefales kontroll av el. anlegg v/autorisert elektriker.
 

Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard.

Leiligheten har:
- Felles brannvarslingssystem.
- Balansert ventilasjonsanlegg.
- Sprinkleranlegg med dyser i alle rom.
- Opplyst vannbåren varme til radiator i stue/kjøkken og badegulv.
 

Informasjon om sameie:
Råstølen park består av 281 leiligheter i 9 blokker fordelt på 6 byggetrinn.
Råstølen Park Eierseksjonssameie 4 utgjør ett av disse sameiene og består av 85 leiligheter og 1 næringssekjson.
Adkomst leiligheter via heis/trappeoppgang.
Felles brannvarsling/sprinkleranlegg i sameiet.
Felles sykkelparkering i u.etg og i utvendig bod.
Felles takterrasse på bygget.
Boligkomplekset ble oppført av Skanska.
Styreleder: Rune Mannseth. tlf. 474 14 043.
 
Nøkkelopplysninger fra enhetsregisteret:
Organisasjonsnummer: 921 851 243.
Navn/ foretaksnavn: Råstølen Park Boligsameie 4 .
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie.
Registrert i enhetsregisteret: 10.12.2018.
Stiftelsesdato: 15.11.2018.
 
Forsikring:
Sameie sin bygningsmasse er forsikret i IF skadeforsikring med polisenr. 1956803.
Seksjonseierne må selv tegne egne innboforsikringer.
 

Elektrisk anlegg
Vurdering

Diverse utstyr

Vurdering

Annen info
Vurdering
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Oppdragsnummer 6210286

Adresse Steinsvikvegen 272

Postnummer 5237 Poststed RÅDAL

Er det dødsbo? Ja Nei

Salg ved fullmakt? Ja Nei

Har du kjennskap til

eiendommen?

Ja Nei

Når kjøpte du boligen? 2019 Hvor lenge har du bodd i boligen? 2 år5 mnd

Har du bodd i boligen siste 12 mnd? Ja Nei

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring? If Polise/avtalenr. 1956803

Selger 1 fornavn Christer A S Selger 1 etternavn Lyssand

Selger 2 fornavn Nirawan Selger 2 etternavn Lyssand

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?

Hvis ja, beskrivelse Veldig liten lekkasje fra takterrasse. Utbedret av utbygger på garanti.

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?

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
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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?

Hvis ja, beskrivelse Takterrasse. Utbedret av utbygger på garanti.

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 Skanska

Redegjør for hva som er gjort og når Utbedret takterrasse. 2020/21.

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)?

Hvis Ja, når, hva og av hvem BKK 2020

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

16. Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tilleggskommentar

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

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

Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht vilkår.

Boligselgerforsikring

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).

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP
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PLANINFORMASJON 

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling 

Plan- og bygningsetaten 
 

Planinformasjon for gnr/bnr 120/500 

Utlistet 18.11.2021 

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. 

  

https://www.arealplaner.no/bergen4601/nki?funksjon=VisPlanerForEiendom&gaardsnummer=120&bruksnummer=500&festenummer=0&kommunenummer=4601
http://www3.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/search/msearch.asp?gnr=120%26bnr=500
http://www3.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/search/msearch.asp?gnr=120%26bnr=500
http://www.seeiendom.no/services/Matrikkel.svc/GetDetailPage?type=property&knr=4601&gnr=120&bnr=500&fnr=0&snr=0&showpwm=true&customer=kartverket&pagename
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Eiendommens teiger beskrevet i Matrikkelen 
Teigid Type Snr Hovedteig  Beregnet areal Arealkvalitet Arealmerknad Inngår 

581397470 Grunneiendom 0 Ja 2717,2 m ² Sikker - Ja 

6265400290 Seksjon 7 Ja 24,6 m ² Sikker - Ja 

6265400291 Seksjon 8 Ja 16,5 m ² Sikker - Ja 

6265400292 Seksjon 9 Ja 16,5 m ² Sikker - Ja 

6265400293 Seksjon 10 Ja 23,4 m ² Sikker - Ja 

6265400294 Seksjon 11 Ja 16,5 m ² Sikker - Ja 

6265400295 Seksjon 12 Ja 16,5 m ² Sikker - Ja 

6265400296 Seksjon 13 Ja 16,5 m ² Sikker - Ja 

6265400297 Seksjon 14 Ja 10 m ² Sikker - Ja 

6265400298 Seksjon 15 Ja 29,4 m ² Sikker - Ja 

 

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 

61010000 34 YTREBYGDA. GNR 120 BNR 5 MFL., 

FAGERHEIM, BARNESKOLE M.M. 

3 - Endelig 

vedtatt 

arealplan 

25.09.2013 201921046 100,0 % 

 

Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen) 
PlanID  Reguleringsformål Dekningsgrad 

61010000 1113 - Boligbeb. - blokkbebyggelse 70,1 % 

61010000 1801 - Bolig, forretning 29,8 % 

61010000 2016 - Gangveg - gangareal - gågt. < 0,1 % (0,4 m²) 

61010000 1162 - Undervisning < 0,1 % (0,0 m²) 

61010000 2012 - Gate med fortau < 0,1 % (0,0 m²) 

 

Hensynssoner (Reguleringsplaner på grunnen) 
PlanID Sonetype Dekningsgrad 

61010000 560 - Bevaring naturmiljø < 0,1 % (0,0 m²) 

 

https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=61010000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201921046
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Reguleringsplaner under grunnen 
PlanID Plantype Plannavn  Status  

Ikrafttrådt 

Saksnr Dekningsgrad 

61010000 34 YTREBYGDA. GNR 120 BNR 5 MFL., 

FAGERHEIM, BARNESKOLE M.M. 

3 - Endelig 

vedtatt 

arealplan 

25.09.2013 201921046 62,1 % 

 

Reguleringsformål (Reguleringsplaner under grunnen) 
PlanID Reguleringsformål Dekningsgrad 

61010000 2900 - Samf.anl. - tekn. infrastr.tras. komb. m. andre ang. hovedformål 62,1 % 

 

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

og planarkivsystem for punktrepresenterte planendringer . 

Kommuneplan 
PlanID  Plannavn  Ikrafttrådt Dekningsgrad 

65270000 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 19.06.2019 100,0 % 

 

Arealformål i kommuneplanen 
PlanID Arealstatus Arealformål Beskrivelse Områdenavn Dekningsgrad 

65270000 1 - 

Nåværende 

1130 - Sentrumsformål Byfortettingssone BY 70,3 % 

65270000 2 - Framtidig 1130 - Sentrumsformål Sentrumskjerne S30 29,7 % 

65270000 1 - 

Nåværende 

1160 - Offentlig eller privat 

tjenesteyting 

Tjenesteyting TJ < 0,1 % (0,0 

m²) 

 

Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen 
PlanID Hensynssonetype Hensynssonenavn  Beskrivelse Dekningsgrad 

65270000 KpStøySone H220_3 Vei støy - gul sone 80,3 % 

 

  

https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=61010000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201921046
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=65270000
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Temakart blågrønne strukturer 
Temakart sammenhengende blågrønne strukturer  

Planer i nærheten av eiendommen 
PlanID Type Plannavn Saksnr 

70010000 35 YTREBYGDA. GNR 120 BNR 133, KVERNSLÅTTVEGEN  201908434 

61170000 34 YTREBYGDA. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND 202002685 

17200001 31 YTREBYGDA. GNR 120 BNR 13, 35 MFL., FOLLDALSLIA 200705983 

17200000 30 YTREBYGDA. GNR 120 BNR 13 OG DEL AV 35 MFL., FOLLDALSHEIA 2 200108861 

16540000 35 YTREBYGDA. GNR 120 BNR 14 MFL., FOLLDALSHEIA 1 200003324 

15760000 30 YTREBYGDA. GNR 39, 119 OG 120, RÅSTØLEN 200004039 

5015500 32 YTREBYGDA. GNR 120, NORDÅS VEST, DEL 1, FELT B15 190411550 

 

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

120/362 9441840-1 Tilbygg Enebolig Tatt i bruk 01.01.2007 976478 

120/5 139561953 - Enebolig Bygning godkjent for 

riving/brenning 

01.11.2018 201806369 

120/5 139561953 - Enebolig Bygning godkjent for 

riving/brenning 

01.11.2018 201734300 

120/5 139821904 - Garasjeuthus anneks til 

bolig 

Bygning godkjent for 

riving/brenning 

01.11.2018 201806369 

120/5 139821912 - Garasjeuthus anneks til 

bolig 

Bygning godkjent for 

riving/brenning 

01.11.2018 201806369 

120/5 14012176 - Garasjeuthus anneks til 

bolig 

Bygning godkjent for 

riving/brenning 

01.11.2018 201806369 

 

Andre opplysninger 
Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. 

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. 

https://bergen.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=2c86019f4528448d8365fdb514bc3119
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=70010000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201908434
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=61170000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=202002685
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=17200001
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200705983
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=17200000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200108861
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=16540000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200003324
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=15760000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200004039
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=5015500
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201806369
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201734300
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201806369
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201806369
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201806369
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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 RÅSTØLEN PARK ANLEGG 
  

gnr 120, bnr 503 i Bergen kommune. 

§1 

Navn og formål 

Sameiet sitt navn er Sameiet Råstølen Park Anlegg, heretter kalt «Sameiet». 

§2 

Hva anleggseiendommen omfatter 

Sameiet omfatter anleggseiendommen som utgjør gnr 120 bnr 503 i Bergen kommune 

(«Eiendommen»). Sameiet består av 4 seksjoner som omfatter 175 parkeringsplasser (inklusive 

plasser til HC og EL), boder, felles sykkelparkering etc. 

Den enkelte sameier har en sameieandel i Eiendommen (heretter samlet kalt «Sameierne/Sameiere»). 

Seksjon nr. 1 består av boder tilhørende boligeiere i Råstølen Park Eierseksjonssameie 2, seksjon 2 

består av parkeringsplasser til de sameiere som har kjøpt parkeringsplass, seksjon 3 består av boder 

tilhørende Råstølen Park Eierseksjonssameie 3 og seksjon 4 består av boder tilhørende Råstølen Park 

Eierseksjonssameie 4  

Sameieandelene gir rett til bruk av en angitt og nummerert parkeringsplass for de som har kjøpt 

parkeringsplass, og gir rett til bruk av en angitt og nummerert bod for de som har fått tildelt bod 

beliggende i Eiendommen, i samsvar med de regler som følger av nærværende vedtekter. En oversikt 

over hvilke eiendommer som disponerer hvilke av parkeringsplassene og bodene er inntatt i vedlegg 1 

ref.  § 4 nedenfor.  

Eiere av boligseksjoner i Råstølen Park Eierseksjonssameie 2, 3 og 4 som ikke har sameieandel i 

Eiendommen, har rett til å disponere arealer i Eiendommen som er avsatt til felles bruk for boligeiere i 

Råstølen Park Eierseksjonssameie 2, 3 og 4, så som gjesteparkering, sykkelparkering, tekniske rom og 

fellesarealer i Eiendommen på lik linje med sameierne.  

§3 

Formål 

Formålet med Sameiet er å organisere bruk, drift og vedlikehold av Eiendommen til det beste for 

Sameierne. 

Vedtektene skal regulere de rettigheter og forpliktelser som Sameierne har. 
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§4 

Fysisk bruk av Sameiets eiendom og bruksrett 

4.1 Fysisk bruk av Sameiets eiendom 

Rett til bruk av særskilt areal tilknyttet den enkeltes eierrådighet er nærmere regulert i § 6. For øvrig 

har Sameierne lik rett til å utnytte Eiendommens øvrige arealer til det de er beregnet eller vanligvis 

brukt til.  

Som vedlegg 1 følger en tegning over Eiendommen med angivelse av parkeringsplassene, bodene og 

fellesareal til Boligsameiene med nummerering/merking. Styret/forretningsfører fører oversikt over 

hvem som til enhver tid har eksklusiv bruksrett til de ulike arealene. Styret i Sameiet har fullmakt til å 

endre fordeling av parkeringsplasser og oversikt i vedlegg 1 dersom det foreligger saklig grunn for 

omfordeling. Som saklig grunn regnes blant annet fordeling av parkeringsplasser tilpasset EL-biler og 

HC, jfr.§ 6. Parkeringsplasser kan kun benyttes av Sameierne i Sameiet som har kjøpt 

parkeringsplass. Fordeling av boder kan ikke endres med mindre de det gjelder samtykker til det. 

Arealer avsatt til fellesareal for Eierseksjonssameie 2, 3 og 4 kan ikke omdisponeres.  

Eiendommen kan, uten hensyn til om det er undergitt eksklusiv bruksrett eller utgjør øvrig areal, bare 

nyttes i samsvar med formålet, jf. § 3 og innenfor de rammer og begrensninger som følger av disse 

vedtekter. Bruken av Eiendommen må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller 

ulempe for andre Sameiere. Bilvask er ikke tillatt i Eiendommen. 

Det er ikke tillatt å drive næringsvirksomhet i eller fra Eiendommen. Utleie av garasjeplass iht. § 6 er 

ikke å anse som næringsvirksomhet etter denne paragraf. Det er heller ikke tillatt å drive verksted eller 

utøve verkstedsliknende aktiviteter i tilknytning til biler som er parkert på Sameiets eiendom. For 

øvrig vises til evt. ordensreglement fastsatt av styret iht. § 12.  

4.2 Adkomstrett for skole 

Det følger av reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan med PLAN ID 1201_61010000 at skolen 

skal rett til å benytte Eiendommen til gjennomkjøring og adkomst til egen parkeringskjeller, og ha rett 

til sambruk til 15 parkeringsplasser i Eiendommen. Det skal inngås en særskilt avtale om dette. 

Utbygger vil forhandle og inngå en avtale om ovennevnte adkomstrett og bruksrett, og vil som eier av 

det aktuelle arealet som omfattes av avtalen ha rett til eventuelle vederlag for de omtalte rettighetene. 

§5 

Rettslige disposisjoner 

Alle Sameierne vil få sikret en ideell andel i Sameiet iht. sameiebrøken ved at det tinglyses et skjøte 

for Eiendommen hvor den ideelle andelen angis. Den enkelte sameier vil få en eksklusiv bruksrett til 

en spesifikk nummerert parkeringsplass, bod eller annet definert areal til felles bruk for 

Eierseksjonssameie 2, 3 og 4, som knytter seg til den enkelte sameiers ideelle andel i Sameiet. 

Utbygger av prosjektet Råstølen Park vil eie/disponere de arealene som ikke er solgt.  

Sameierne kan bare pantsette, selge og for øvrig disponere over sin sameieandel innenfor rammen av 

disse vedtekter. 

Enhver rettslig disponering av sameieandel skal uten ugrunnet opphold meldes skriftlig til styret eller 

Sameiets forretningsfører med opplysning om hva disponeringen gjelder og mellom hvilke parter 

disponeringen gjelder. Ingen rettslig disponering av sameieandel er bindende for Sameiet før den er 

godkjent av Sameiets styre.  
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Sameierne har ikke forkjøps eller innløsningsrett til øvrige Sameieres sameieandel utover det som 

uttrykkelig følger av disse vedtekter. 

Sameierne kan ikke kreve oppløsning eller bruksdeling av Sameiet. 

§6 

Disposisjonsrett over sameieandel 

Den enkelte sameiers eierrådighet av ideell andel i Sameiet gir rett til bruk av en bestemt 

parkeringsplass, bod eller fellesareal i Eiendommen. Hver parkeringsplass, bod, areal som det knytter 

seg en eksklusiv bruksrett til skal være tildelt et nummer. Oversikten over hvilke Sameiere som 

disponerer hvilke arealer er angitt i vedlagte oversikt – vedlegg 1.  

Eierrådighet til ideell andel i Sameiet og bruksrett til en spesifikk parkeringsplass, kan, med mindre 

den overføres sammen med seksjon i Eierseksjonssameie 2, 3 og 4, ikke overføres til andre enn 

seksjonseiere i Eierseksjonssameie 2, 3 og 4. 

En parkeringsplass i garasjeanlegget kan kun leies eller lånes ut til andre Sameiere eller seksjonseiere 

i Eierseksjonssameie 2, 3 og 4. 

 Ønske om utleie/utlån for mer enn 1 måned av gangen skal på forhånd skriftlig 

varsles til Sameiets styre. 

 Styret/forretningsfører skal til enhver tid føre lister over de som ønsker å leie 

parkeringsplass. 

 Ved en leietakers/låner gjentatte mislighold av sine rettigheter og plikter i forhold til 

Sameiet har Sameiets styre rett til å kreve oppsigelse av leie-/låneforholdet. 

 Ved utleie/utlån er utleier ansvarlig overfor Sameiet for utleverte nøkler og solidarisk 

ansvarlig med låntaker/leietaker for dennes skadeforvoldelse på Sameiets eller andre 

Sameieres eiendom i garasjeanlegget.  

Visse parkeringsplasser i Eiendommen er dimensjonert for kjøretøy tilpasset funksjonshemmede (HC-

plasser). Sameierne er kjent med at dersom en eier av en seksjon i Eierseksjonssameie 2, 3 og 4 eller 

medlemmer i hans husstand har behov for HC-plass, kan styret i Sameiet pålegge sameier å stille 

tildelt parkeringsplass til disposisjon. Dette gjelder bare i tilfeller der seksjonseieren med behov for 

HC-plass disponerer en annen parkeringsplass i Eiendommen, og bruksoverlatingen skal skje mot at 

den seksjonseier det gjelder får rett til bruk av denne parkeringsplassen. Det er et vilkår at 

seksjonseier, eller medlemmer i hans/hennes husstand, kan dokumentere behov for HC-plass ved å 

fremlegge tillatelse fra kommunen til «parkering for forflytningshemmede», og redegjøre for praktisk 

behov så som behov for plass i forbindelse med bruk av rullestol, andre hjelpemidler eller bruk av bil 

med sideheis. 

Visse parkeringsplasser i Eiendommen er tilpasset el-biler. Sameierne er kjent med at dersom en eier 

av en annen seksjon i Eierseksjonssameie 2, 3 og 4 har behov for en parkeringsplass tilpasset el-biler, 

kan styret i Sameiet pålegge sameier å stille tildelt parkeringsplass til disposisjon. Dette gjelder bare i 

tilfeller der seksjonseieren med el-bil disponerer en annen parkeringsplass i Eiendommen, og 

bruksoverlatingen skal skje mot at den seksjonseier det gjelder får rett til bruk av denne 

parkeringsplassen. Behov for el-bil tilpasset parkeringsplass må kunne dokumenteres tilfredsstillende. 

Ved overlating av elbil tilpasset parkeringsplass skal den som overtar aktuelle parkeringsplass betale 

et vederlag til den som overlater parkeringsplassen til dekning av kostnader med etablering av 

ladestasjon.  

Enhver bruksoverlating av parkeringsplasser tilpasset funksjonshemmede eller el-biler skal håndteres 

av styret i Sameiet. Styrets avgjørelse skal være basert på henvendelse fra Sameierne, og styret skal 

ikke selv initiere bruk av ordningen. 
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Dersom flere av seksjonseierne oppfyller kravene til å få tildelt HC-plass eller plass for el-bil, gjelder 

det et prinsipp om først i tid, best i rett. Avgjørende blir tidspunktet for når behovet er meldt og 

dokumentert for styret. 

Fordeling av boder kan ikke endres med mindre de det gjelder samtykker til det. Arealer avsatt til 

fellesareal for Eierseksjonssameie 2, 3 og 4 kan ikke omdisponeres.  

Noen parkeringsplasser og boder kan bli seksjonert som egne seksjoner. Eiere til parkeringsplasser 

eller boder som tildeles eget seksjonsnummer vil få tinglyst eierrådighet til en angitt seksjon 

istedenfor en ideell andel av Eiendommen.  

§7 

Ordinært sameiermøte 

Sameiets øverste myndighet utøves av sameiermøtet. 

Alle Sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags, tale-, og stemmerett. En sameier kan 

møte ved fullmektig, og har også rett til å ta med en rådgiver til sameiermøtet.  

Ordinært sameiermøte avholdes hvert år innen utgangen av mai. Styret skal på forhånd varsle 

Sameierne om dato for møtet og siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Dersom 

saker av vesentlig betydning skal behandles, bør styret sende ut et forhåndsvarsel om dette i god tid 

før sameiermøtet sammen med tilstrekkelig dokumentasjon.   

Sameiermøtet innkalles skriftlig av styret med minst 8 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal 

angi tid og sted for møtet, samt bestemt angi de saker som skal behandles i sameiermøtet. Dersom et 

forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall skal behandles, må 

hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Bare saker nevnt i innkallingen kan behandles på 

sameiermøtet. Uten hensyn til dette skal det ordinære sameiermøtet behandle: 

1) Styrets årsberetning 

2) Styrets regnskap for foregående kalenderår 

3) Valg av styre 

4) Valg av revisor dersom det er ønskelig (Ikke noe lovkrav om dette i tingsrettslige 

sameier) 

5) Årlig vedlikeholdsprogram 

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært sameiermøte sendes ut 

til alle Sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i sameiermøtet. 

§8 

Ekstraordinært sameiermøte 

Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når et antall Sameiere som til 

sammen har minst en tredjedel av stemmene fremsetter skriftlig krav om det, og samtidig oppgir 

hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært sameiermøte med minst 3 

og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal skje på samme måte som for ordinært sameiermøte, jf. § 

7.  

Alle Sameiere har rett til å delta i ekstraordinært sameiermøte med forslags, tale-, og stemmerett slik 

det fremgår i § 7 ovenfor. En sameier kan møte ved fullmektig, og har også rett til å ta med en 

rådgiver til sameiermøtet. 
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§9 

Sameiermøtets vedtak 

Ved avstemninger regnes flertallet etter sameiebrøken, og slik at hver sameier har stemmerett iht. sin 

sameiebrøk, jf. § 2 over. Med mindre annet følger av vedtektene, gjelder som sameiermøtets 

beslutning det som flertallet av stemmene beregnet etter sameiebrøken er avgitt for. Blanke stemmer 

anses som ikke avgitt. 

Det kreves minst to tredjedels flertall i sameiermøtet for vedtak om blant annet: 

1) endring av vedtektene 

2) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen som etter forholdene i Sameiet 

går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, 

3) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning, 

4) tiltak som har sammenheng med Sameiernes bruksinteresser og som går ut over vanlig 

forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for 

Sameierne på mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene. 

5) samtykke til at avtale om forretningsførsel gjøres uoppsigelig for et lengre tidsrom enn 6 

måneder 

Følgende beslutninger krever tilslutning fra de Sameiere det gjelder: 

1) at bestemte Sameiere eller grupper av disse skal ha plikt til å holde deler av areal som ikke 

særskilt knytter seg til en sameieandel ved like,  

2) innføring og endring av vedtektsbestemmelse om en annen fordeling av kostnader enn 

bestemt i § 14.  

3) endring av denne bestemmelse 

4) endring av fordelingen av boder og parkeringsplasser, jf. § 4, men med unntak for tilfeller 

som faller inn under § 6 ovenfor  

Det kreves tilslutning fra samtlige Sameiere for vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige 

deler av Eiendommen. 

Sameiermøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse Sameiere eller andre en urimelig 

fordel på andre Sameieres bekostning. 

§10 

Styret 

Sameiet skal ha et styre på minimum 3 medlemmer som velges av sameiermøtet. 

Styret skal ha en styreleder som velges blant styremedlemmene. Dessuten skal minst 2 av 

styremedlemmene være Sameiere i Sameiet. 

Styremedlemmene velges for 2 år, med mindre sameiermøte fastsetter noe annet. 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 sameiermøtet. Styret skal ansette forretningsfører. Avtalen må 

ha en oppsigelsesfrist som ikke må overstige seks måneder. Dette kan være den samme 

forretningsfører som Eierseksjonssameie 2, 3 og 4engasjerer. 

Dersom sameiermøtet har truffet vedtak om det, kan styret ansette andre funksjonærer. Det påhviler 

styret å gi forretningsfører og andre funksjonærer instruks, fastsette lønn/godtgjørelse, føre tilsyn med 

at de oppfyller sine plikter, samt si dem opp eller gi dem avskjed. 
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Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøtet, kan også tas av styret, om ikke annet 

følger av vedtektene eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle. Vedtak treffes med alminnelig 

flertall. Ved stemmelikhet gjelder det som møtelederen har stemt for. 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 fremmøtte 

styremedlemmer. 

§11 

Styrets adgang til å forplikte Sameiet 

Med mindre Sameiets styre beslutter noe annet, representerer det samlede styret Sameiet og forplikter 

det med sin underskrift i saker som gjelder Sameiernes felles rettigheter og plikter i samsvar med 

vedtak truffet av sameiermøtet eller styret. 

I saker som gjelder vanlig forvaltning og mindre løpende vedlikehold, kan forretningsføreren 

representere Sameiet på samme måte som styret. 

§12 

Ordensregler 

Sameiets styre kan fastsette ordensregler for bruken av Sameiets eiendom innenfor rammen av 

Sameiets formål. 

§13 

Vedlikehold 

Sameiets eiendom skal holdes forsvarlig ved like. Alt vedlikehold skal forestås av Sameiet og ikke 

den enkelte sameier. Det skal utarbeides forslag til årlig vedlikeholdsprogram med tilhørende budsjett 

for Eiendommen, som fremlegges på det ordinære sameiermøtet for godkjennelse. 

Styret kan gjennomføre pålegg gitt av offentlige myndigheter vedrørende Eiendommen. 

§14 

Vedlikeholdskostnader 

1) Kostnader med Eiendommen fordeles på Sameierne etter sameiebrøk.   

Dette gjelder utgifter til blant annet: 

• Renhold 

• Garasjeport 

• GSM-key eller tilsvarende 

• Feiing og rengjøring av p-plasser og kjøresoner 

• Oppmerking av p-plasser 

• Avdeling boder 

 

2) Plikt til kostnadsdekning iht. pkt 1 og 2 over begynner å løpe straks parkeringsplass, bod eller 

andre arealer er overlevert til sameier.  
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§15 

Betaling av felleskostnader 

Den enkelte sameier skal hver måned betale et akontobeløp til dekning av sin andel av de årlige 

felleskostnadene. Beløpets størrelse fastsettes av sameiermøtet eller styret slik at de samlede 

akontobeløp med rimelig margin dekker de felleskostnader som antas å ville påløpe i løpet av ett år. 

Det kan etableres praktiske betalingsordninger som medfører at felleskostnadene innkreves den 

enkelte seksjonseier direkte. Den enkelte sameier er uansett ansvarlig for at felleskostnadene blir 

betalt.  

§16 

Ansvar utad 

Overfor Sameiets kreditorer er Sameierne solidarisk ansvarlig. Den enkelte sameier hefter imidlertid i 

regressomgangen ikke for en annen sameiers andel av Sameiets forpliktelser. Dersom en sameier 

således har måttet bære en større andel av felleskostnader enn han etter sameieforholdet er forpliktet 

til, kan det overskytende kreves dekket av de som har betalt for lite. 

§17 

Kamera/videoovervåking av fellesarealer 

Sameiermøtet kan med alminnelig flertall gi styret fullmakt til å installere og foreta 

kamera/videoovervåking av Eiendommen. 

Overvåking må skje i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, regler og retningslinjer. 

Styret skal melde fra til Datatilsynet før overvåking iverksettes og forpliktes til enhver tid til å benytte 

den minst krenkende form for overvåking. 

§18 

Forsikring 

Eiendommen skal til enhver tid holdes betryggende forsikret forsikringsselskap som er godkjent til å 

drive forsikringsvirksomhet i Norge. Styret er ansvarlig for at forsikring tegnes og at 

forsikringspremie betales. 

§19 

Lov om eierseksjoner 

Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 kommer til anvendelse i den utstrekning ikke annet 

følger av disse vedtekter. 

§20 

Midlertidige bestemmelser i byggetiden 

Frem til Eiendommen i sin helhet er ferdigstilt, har utbygger rett til adkomst og til å benytte også 

overleverte deler av Eiendommen i den grad dette er nødvendig i forbindelse med den videre 

utbygging av Eiendommen. Eventuelle skader som følge av utbyggers bruk er utbygger ansvarlig for å 

utbedre. 
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Utbygger står fritt til å utsette overskjøtingen inntil Eiendommen i sin helhet er ferdigstilt. Den 

enkelte sameier/seksjonseier er likevel ansvarlig for sin forholdsmessige del av felleskostnadene fra 

det tidspunkt det aktuelle areal/bod/den aktuelle p-plass stilles til den enkeltes disposisjon.  

Dersom utbygger overlater den videre gjennomføring av prosjektet til andre, trer vedkommende inn i 

utbygger sine rettigheter og forpliktelser etter disse vedtekter. 

Denne paragraf kan ikke endres uten samtykke fra utbygger. Ved motstrid mot øvrige 

vedtektsbestemmelser, går denne bestemmelsen foran. Bestemmelsen bortfaller på det tidspunkt hele 

Eiendommen er ferdigstilt og i sin helhet er overlevert og overskjøtet til Sameiene.  

 

  

 


