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 Areal (BRA): Leilighet i boligblokk 57 m²



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

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

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

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

Norsk takst

 
Takstoppdrag AS ble stiftet 13.11.2009 av Trond Bertelsen. Trond Bertelsen utdannet
seg som tømrer i 2001 og ble utdannet byggmester i 2004. Han jobbet i ulike
tømrerfirmaer frem til han utdannet seg som takstmann i 2008. Takstoppdrag AS
består i dag av en takstmann, to sektretærer og en regnskapsfører i deltidsstilling.
Takstoppdrag AS har utført ca 8000 oppdrag siden oppstarten i 2009 og det er
hovedsakelig tilstandsrapporter og noe verditaksering som blir utført. Trond Bertelsen
har hele tiden vært bevisst på at han må skrive gode og utfyllende rapporter og i
tillegg være serviceinnstilt for å lykkes som takstmann. Fokus på dette har etter hvert
skaffet Takstoppdrag AS en stor kundeportefølje.

Takstoppdrag AS Rapportansvarlig
Vallaskaret 32
926 67 005
 
 

Trond Bertelsen

trond@takstoppdrag.no
926 67 005
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Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Hva er en tilstandsrapport?

Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Hva inneholder tilstandsrapporten?

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

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

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

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

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

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

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • 
tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor 
bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens 
planløsning • bygningens innredning • løsere slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og 
arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • 
fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig 
tilknytning til boligen).

Minde allé 3, 5063 BERGEN
Gnr 13 - Bnr 140
4601 BERGEN

Takstoppdrag AS
Vallaskaret 32
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Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader
Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 
(TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har 
normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel 
utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. 
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk 
tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ingen umiddelbare kostnader

Tiltak under kr. 10 000

Tiltak mellom kr. 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr. 50 000 - 100 000

Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000

Tiltak over kr.  300 000

Minde allé 3, 5063 BERGEN
Gnr 13 - Bnr 140
4601 BERGEN
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Leilighet i boligblokk - Byggeår: 2014

UTVENDIG
Gå til side

Utvendige beskrivelse av fellesdeler

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

Veggkonstruksjon:
Bygningen er oppført i plasstøpte 
konstruksjoner som etasjeskillere 
og bærevegger.

Ytterveggene er utført som bindingsverk. 
Ytterkledning av stående trekledning og 
fasadeplater (pusset og malt). Bygningen er 
oppført etter TEK 10.

Taktekking:
lat takkonstruksjon/pulttak.
Takkonstruksjon er tekket med sutak og 
takbelegg/falsede aluminiumsplater.
Taket er ikke besiktiget.

Det var lekkasje fra takterrasse i 2014/2015.
Lekkasjen ble utbedret av Hindenes og Juvik.
Taktekking er sameiets ansvar.

Tilstandsgrad på fellesdeler:
Det blir ikke angitt tilstandsgrad på felles 
bygningsdeler i sameier, boliglag eller 
borettslag. For tilstandopplysninger om 
bygningsmassen henvises det til 
borettslaget/sameiets og deres 
vedlikeholdsrutiner, og ev. tilstandsrapporter. 
Det anbefales at alle sameier, boliglag og 
borettslag foretar jevnlig kontroll av 
bygningsmassen.

INNVENDIG
Gå til side

Innvendige overflater:
Gulv: En-stavs eikeparkett.
Vegger: Malt platekledning. 
Himling: Malt platekledning.

Overflatene er fra byggeår.
Stuevegger er malt i 2022 av Malermester 
Hope AS.

Annet:
- Skyvedørsgarderobe på soverom.
- Skyvedørsgarderobe i entre/gang. 

Innvendige dører:
Hvite tredører m/ finerfelt. En skyvedør.
Dørblad med glassfelt mellom entre/gang - 
stue/kjøkken. 

Innerdørene er fra byggeår.

VÅTROM
Gå til side

Bad. Areal: 5,4 m². Fra byggeår.
Keramiske fliser på gulv/vegger, malt 
platekledning m/halogen spotlights i himling.
Inneholder: Servant med møblement/speilskap 
og belysning, vegghengt toalett, innfelbart 
dusjhjørne i glass, dusjgarnityr, opplegg for 
vaskemaskin, rør i rør/tappevannskap.
Avtrekksventil i himling. 

KJØKKEN
Gå til side

Åpen stue/kjøkkenløsning. Areal til sammen: 
30,7 m². Kjøkkeninnredning fra byggeår.
En-stavs eikeparkett på gulv, malt 
platekledning på vegger, malt platekledning 
m/led spotlights i himling.
Norema kjøkkeninnredning med profilerte 
hvite fronter.
Laminat benkeplate, stål vaskekum, ventilator.
Keramiske fliser over benkeplate.

Integrerte hvitevarer (Siemens):
- Stekeovn.
- Platetopp.
- Oppvaskmaskin.
- Kjøleskap/frys.

Teknisk tilstand på hvitevarer er ikke 
kontrollert. 

Kjøkkenøy har hjul og er flyttbar. 
Det er montert komfyrvakt på kjøkkenet. 

TEKNISKE INSTALLASJONER
Gå til side

Minde allé 3, 5063 BERGEN
Gnr 13 - Bnr 140
4601 BERGEN
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VVS:
Vannforsyningsrør av pex rør (rør i rør system). 
Rør i rør skap på bad. Stoppekran er plassert i 
rør i rør/tappevannskap.
Avløpsrør av plast/ma støpejern. 

Fjernvarme:
Leiligheten har vannbåren gulvvarme i 
entre/gang, bad og stue/kjøkken. Vannbåren 
varme forsynes via fjernvarmesystemet. Felles 
varmtvann via fjernvarmesystemet.

Ventilasjon:
Leiligheten har balansert ventilasjon med 
varmegjenvinning. Dette er et innendørs 
ventilasjonssystem som sørger for at ny, frisk, 
filtrert og oppvarmet luft (ca 20-21°) føres inn i 
leiligheten. Luftbehandlingsaggregat er 
plassert i
bod/teknisk rom. Type: Flexit Spirit Uni2 Rer 
Ec.

El.anlegg: 
Sikringsskap i bod/teknisk rom. El.anlegg fra 
byggeår. El.arbeid ble utført av Thunestvedt 
AS.
Inneholder: 
Automatsikringer (jordfeilautomater), 
overspenningsvern.
Lastbryter på 100 ampere.
Nettverkskap er plassert under sikringsskap.

Kurser.
25 ampere. 1 stk.
15 ampere. 6 stk.
10 ampere. 2 stk.

Strømmåler m/fjernavlesning er plassert i 
felles målerskap i sameiet.

Belysningsutstyr:
Innfelte halogen spotlights på bad og innfelte 
led spotlights i himling i stue/kjøkken. Ellers er 
det opplegg for vanlig belysning i øvrige rom.

El. oppvarming:
Ingen el.oppvarming i leiligheten.

Gå til side

Arealer

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Leilighet i boligblokk

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

4-etg 57 54 3

Sum 57 54 3

Forutsetninger og vedlegg

Lovlighet

Leilighet i boligblokk

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

Gå til side

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

FULLMAKTSALG:
En gjør oppmerksom på at rekvirent/oppdragsgiver ikke bor i 
boligen. Rekvirent/oppdragsgiver har derfor i begrenset grad 
kunne supplere og/eller kontrollere opplysningene som ikke er 
spesifikt opplyst.

Spesielt for dette oppdraget/rapporten

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

TG0: Ingen avvik

TG1: Mindre eller moderate avvik

TG2: Avvik som ikke krever tiltak

TG2: Avvik som kan kreve tiltak

TG3: Store eller alvorlige avvik

Leilighet i boligblokk

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Skyvevinduer Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Rekkverkshøyden er 0,89 m når vinduene er trukket til 
side. Dagens rekkverkskrav er 1,00 m når rekkverket 
er under 10 meter fra bakkenivå og 1,20 m når 
rekkverket er over 10 meter fra bakkenivå. 

Våtrom > Overflater Gulv > Bad (5,4 m²) Gå til side

Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)

Bom registrert i noen gulvfliser. Ingen stor risiko 
forbundet med bom i gulvfliser.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad (5,4 m²) Gå til side

Det er påvist andre avvik:
Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav 
om "uavhengig kontroll",  men det foreligger ingen 
dokumentasjon på at det er utført "uavhengig 
kontroll".

Det er manglende drenering fra innebygget sisterne. 

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken 
(30,7 m²)

Gå til side

Det er ikke påvist tegn på at det er montert 
lekkasjedeteksjon ved oppvaskmaskin/oppvaskkum, 
dette er et krav på kjøkkenet utifra alder. 

Minde allé 3, 5063 BERGEN
Gnr 13 - Bnr 140
4601 BERGEN

Takstoppdrag AS

5227 NESTTUN
Vallaskaret 32

Sammendrag av boligens tilstand Sammendrag av boligens tilstand 
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UTVENDIG

Vinduer
Isolerglass i hvite trekarmer. Utv. beslag.

Vinduene er fra byggeår og har normal slitasje.
Det er utvendig solskjerming (screens) med el.styring på vinduer mot 
sør.

Forventet brukstid:
Vinduer har en normal brukstid på 20 til 60 år.

LEILIGHET I BOLIGBLOKK

Kommentar
Oppgitt i Infoland

Byggeår
2014

Standard
Takstobjektet:
2 roms eierleilighet i 4-etg (hjørneleilighet). Ssb-nr: H0404.
Gode kvaliteter på overflater/innredning.
En garasjeplass i felles garasjeanlegg.
Tilhørende en bod i 4-etg.

Leiligheten var ferdigstilt/innflyttet i mars 2014.  Se under de 
enkelte punkter for beskrivelse og anbefalte tiltak.
Vedlikehold
Utvendig vedlikehold er borettslagets ansvar.

Skyvevinduer
Isolerglass hvite aluminiumskarmer (To skyvedvinduer). 

Vinduene er fra byggeår og har normal slitasje.

Forventet brukstid:
Vinduer har en normal brukstid på 20 til 60 år.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Rekkverkshøyden er 0,89 m når vinduene er trukket til side. Dagens 
rekkverkskrav er 1,00 m når rekkverket er under 10 meter fra 
bakkenivå og 1,20 m når rekkverket er over 10 meter fra bakkenivå. 

Tiltak
• Andre tiltak:

Det bør monteres rekkverk/håndlist på innside av vindusåpning for å 
få tilfredstillende rekkverkshøyde.

Lav rekkverkshøyde når skyvevinduene er trukket til side.

Dører
Ytterdør: Hvit dørblad i B-30 kvalitet. Kikkhull. Dørtelefon 
m/videofunksjon i entre/gang.

Ytterdør er fra byggeår og har normal slitasje.

Forventet brukstid:
Ytterdører har normal brukstid på 20 til 40 år.

INNVENDIG

Tilstandsrapport
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Overflater
Gulv: En-stavs eikeparkett.
Vegger: Malt platekledning. 
Himling: Malt platekledning.

Overflatene er fra byggeår.
Stuevegger er malt i 2022 av Malermester Hope AS.

Annet:
- Skyvedørsgarderobe på soverom.
- Skyvedørsgarderobe i entre/gang. 

Generelt.
Moderne/tidsriktige overflater.
Normal bruksslitasje på overflater.
Våtrom og kjøkken er beskrevet i egen rubrikk.

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. 

Etasjeskille/gulv mot grunn
Plasstøpt betong.
Gulv ble kontrollert med laser. Det ble ikke registrert vesentlige
skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik.

Mindre ujevnheter/skjevheter er normalt på alle typer 
etasjeskillere/gulv.
Ca 05 mm - 12 mm skjevheter registrert v/kontroll.

Kommentar:
Målingen er utført med laser på tilfeldig punkter. Ujevnheter kan ikke 
utelukkes.

Radon
Boligen ligger minimum 3 etg over bakkenivå og radonmålinger er ikke 
relevant.

Innvendige dører
Hvite tredører m/ finerfelt. En skyvedør.
Dørblad med glassfelt mellom entre/gang - stue/kjøkken. 

Innerdørene er fra byggeår.
Innerdørene har normal slitasje, alder tatt i betraktning. 

VÅTROM

Generell
Bad. Areal: 5,4 m². Fra byggeår.
Keramiske fliser på gulv/vegger, malt platekledning m/halogen 
spotlights i himling.
Inneholder: Servant med møblement/speilskap og belysning, 
vegghengt toalett, innfelbart dusjhjørne i glass, dusjgarnityr, opplegg 
for vaskemaskin, rør i
rør/tappevannskap.
Avtrekksventil i himling.

4-ETG > BAD (5,4 M²)

Overflater vegger og himling
Keramiske fliser på vegger, malt platekledning m/halogen spotlights i 
himling.

Mrk.
Det er ett lite riss på kant av veggflis på kasse over toalett. Anses ikke å 
være et problem. 

Riss på kant av veggflis v/ kasse til vegghengt toalett.

Overflater Gulv
Keramiske fliser på gulv. Det er vannbåren varme i gulv.
Lokalt fall til slukene. Dvs 2,2 cm fall fra gulv v/dør til sluk i dusjsone og 
1 cm fall fra gulv v/dør til sluk v/vaskemaskin. 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)
Bom registrert i noen gulvfliser. Ingen stor risiko forbundet med bom i 
gulvfliser.

Tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak.

Tilstandsrapport
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Sluk, membran og tettesjikt
2 stk stålsluker på badet. Fra byggeår. 
Membran: Smøremembran/membranplater.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
• Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om 
"uavhengig kontroll",  men det foreligger ingen dokumentasjon på at 
det er utført "uavhengig kontroll".
Det er manglende drenering fra innebygget sisterne. 

Tiltak
• Innhent dokumentasjon, om mulig.

Stålsluk i dusjsone.

Sanitærutstyr og innredning
Inneholder: Servant med møblement/speilskap og belysning, 
vegghengt toalett, innfelbart dusjhjørne i glass, dusjgarnityr, opplegg 
for vaskemaskin, rør i rør/tappevannskap.

Ventilasjon
Avtrekksventil i himling. Tilluft under dør.

Fukt i tilliggende konstruksjoner
Hulltaking er foretatt i bod, uten å påvise unormale forhold.
Relativ luftfuktighet ble målt med lang probe. Den viste relativ 
luftfuktighet på 36,8 % ved en temperatur på 16,4 grader.

Relativ luftfuktighet under 60 % anses å være tørt.
Relativ luftfuktighet mellom 60-74 % er akseptabelt.
Relativ luftfuktighet mellom 75-85 % anses å være fuktig.
Relativ luftfuktighet mellom 86,5-100 % anses å være meget fuktig.
Relativ luftfuktighet på 100% anses å være vått.

Måling av relativ luftfuktighet.

KJØKKEN

Tilstandsrapport
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Overflater og innredning
Åpen stue/kjøkkenløsning. Areal til sammen: 30,7 m². 
Kjøkkeninnredning fra byggeår.
En-stavs eikeparkett på gulv, malt platekledning på vegger, malt 
platekledning m/led spotlights i himling.
Norema kjøkkeninnredning med profilerte hvite fronter.
Laminat benkeplate, stål vaskekum, ventilator.
Keramiske fliser over benkeplate.

Integrerte hvitevarer (Siemens):
- Stekeovn.
- Platetopp.
- Oppvaskmaskin.
- Kjøleskap/frys.

Teknisk tilstand på hvitevarer er ikke kontrollert. 

Kjøkkenøy har hjul og er flyttbar. 
Det er montert komfyrvakt på kjøkkenet. 

Kjøkkeninnredning fremstår med normal bruksslitasje.

4-ETG > STUE/KJØKKEN (30,7 M²)

Vurdering av avvik:
• Det er ikke påvist tegn på at det er montert lekkasjedeteksjon ved 
oppvaskmaskin/oppvaskkum, dette er et krav på kjøkkenet utifra alder. 
Tiltak
• Det må foretas nærmere undersøkelse.

Det bør monteres lekkasjestopper på kjøkkenet.

Ingen forhøyede fuktverdier ble registrert i kjøkkenbenken.

Det er noe fuktutsvelling i benkeplate i forkant av vask.

Avtrekk
Kjøkkenventilator. Produsent: Flexit. Ventilatorrør går opp i 
ventilasjonskanal. 

TEKNISKE INSTALLASJONER

Vannledninger
Vannforsyningsrør av pex rør (rør i rør system). Rør i rør skap på bad. 
Stoppekran er plassert i rør i rør/tappevannskap.

Vannrørene er fra byggeår.

Ingen tegn til fukt/kondens i rør i rør/tappevannskap.

Avløpsrør
Avløpsrør av plast/ma støpejern. 

Avløpsrørene er fra byggeår.

Tilstandsrapport
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Ventilasjon
Leiligheten har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Dette er 
et innendørs ventilasjonssystem som sørger for at ny, frisk, filtrert og 
oppvarmet luft (ca 20-21°) føres inn i leiligheten. 
Luftbehandlingsaggregat er plassert i bod/teknisk rom. Type: Flexit 
Spirit Uni2 Rer Ec.

Luftbehandlingsaggregat i bod/teknisk rom.

Varmesentral
Fjernvarme:
Leiligheten har vannbåren gulvvarme i entre/gang, bad og 
stue/kjøkken. Vannbåren varme forsynes via fjernvarmesystemet. 
Felles varmtvann via fjernvarmesystemet.

Felles varmesentral/fjernvarmeanlegg er ikke tilstandsvurdert. 

Elektrisk anlegg
Sikringsskap i bod/teknisk rom. El.anlegg fra byggeår. El.arbeid ble 
utført av Thunestvedt AS.
Inneholder: Automatsikringer (jordfeilautomater), overspenningsvern.
Lastbryter på 100 ampere.
Nettverkskap er plassert under sikringsskap.

Kurser.
25 ampere. 1 stk.
15 ampere. 6 stk.
10 ampere. 2 stk.

Strømmåler m/fjernavlesning er plassert i felles målerskap i sameiet.

Belysningsutstyr:
Innfelte halogen spotlights på bad og innfelte led spotlights i himling i 
stue/kjøkken. Ellers er det opplegg for vanlig belysning i øvrige rom.

El. oppvarming:
Ingen el.oppvarming i leiligheten.

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

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

Fullmaktsalg, fylles ikke ut.
3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert 

elektroinstallasjonsvirksomhet?
Fullmaktsalg, fylles ikke ut.

4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt 
tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?  I såfall 
etterspør samsvarserklæring.
Fullmaktsalg, fylles ikke ut.

5. Når ble det siste gjennomført kontroll/vedlikehold på det 
elektriske anlegget (av en kvalifisert elektrofaglig fagperson)?
Fullmaktsalg, fylles ikke ut.

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

7. Forekommer det at sikringene løses ut?
Fullmaktsalg, fylles ikke ut.

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

9. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) 
på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? 
Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av 
varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Nei

10. Er det er berøringsfare av spenningsførende deler og/eller fast 
elektrisk utstyr?
Nei

11. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig 
festet?
Nei

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

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

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

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

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

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

Vurdering av el.anlegg er basert på en standard sjekkliste og
visuell befaring. Takstmann har ikke fagkompetanse på område

Tilstandsrapport

Minde allé 3, 5063 BERGEN
Gnr 13 - Bnr 140
4601 BERGEN

Takstoppdrag AS
Vallaskaret 32

5227 NESTTUN

20286-1108Oppdragsnr: 09.03.2022Befaringsdato: Side: 12 av 20



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

Sikringsskap.

Nettverksskap.

Branntekniske forhold
Felles sprinkler/brannvarslingsanlegg i bygningen. 

Felles sprinkler/brannvarslingsanlegg er sameiets felles ansvar og er 
ikke tilstandsvurdert.

Tilstandsrapport
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Arealer, byggetegninger og brannceller

Hva er bruksareal?

Hva er måleverdig areal?

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

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

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

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

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

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

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

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

Om brannceller

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

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

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

Om bruksendring

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

    Arealer

Leilighet i boligblokk

Bruksareal BRA m²

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

4-etg 57 54 3
Entré/gang (4,2 m²), Bad (5,4 m²), 
Soverom (12,1 m²), Stue/kjøkken (30,7 
m²)

Bod/teknisk rom (2,9 m²)

Sum 57 54 3

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk

TEGNINGER/LOVLIGHET:
Det er framlagt godkjente/stemplede byggetegninger. Avvik: 6 m² av stue/kjøkken er inntegnet som veranda i byggetegninger.

ØVRIGE OPPLYSNINGER:
Det er fortsatt eiendomsmegler som har plikt til å sørge for at boligkjøperen får opplysningene han eller hun har grunn til å regne
med å få, og som kan ha betydning for avtalen. Dette innebærer blant annet opplysninger om bebyggelsens arealer og eventuell
adgang til utleie av hele eller deler av bygningsmassen. Megler skal også opplyse om det foreligger ferdigattester eller midlertidig
brukstillatelser. Dette innebærer at den bygningssakkyndige/takstmann har en plikt til å påpeke åpenbare ulovligheter som avdekkes.
De har ikke et ansvar for å hente sist godkjente tegninger hos kommunen. Dette ansvaret ligger fortsatt hos megler.
Kilde: www.dibk.no/regelverk/forskrift-til-avhendingslova-tryggere-bolighandel/

For ytterligere detaljer og opplysninger henvises det til tegninger og/eller eiendommens byggesaksmappe.

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift?  Ja  Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?  Ja  Nei
Malermester Hope AS har utført malingsarbeid i 2022. Led spotlights i stue/kjøkken ble skiftet av Thunestvedt AS i 2021.
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?  Ja  Nei

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

Mrk.
Innvendige vegger, kanaler etc. utgjør ca 2 m² av bruksarealet.
Oppgitte romarealer er inkludert areal som opptas av innebygd skap/garderobeskap.

Takhøyde:
Takhøyden på bad er 2,32 m og takhøyden i entre/gang er 2,36 m.
Takhøyden i øvrige deler av leiligheten er 2,43 m - 2,44 m.

Ekstern bod.
Leiligheten har tilhørende en bod i 4-etg på 4,9 m² (ikke medregnet i tabell for areal).
Boden ligger rett utenfor leiligheten.

Generelt:
Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller 
S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse 
i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.
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Befaring

Dato Tilstede Rolle Telefon
09.3.2022 Trond Bertelsen Takstmann 926 67 005

Solfrid Bagaas Eiers representant

Matrikkeldata

Kommune
4601 BERGEN

Gnr
13

Bnr
140

Areal
523 m²

Kilde
Infoland

Eieforhold
Eiet

Adresse
Minde allé 3

Kommentar
Fellesutgifter:
Det betales kr 3764 ,- pr mnd i fellesutgifter.
Felles byggforsikring, strøm fellesarealer, kabel-tv/internett (grunnpakke), ventilasjonsfilter, service heis, service varmeanlegg/sprinkler 
og div drift av sameiet.

Hjemmelshaver
Anna Margrete Bagaas

Fnr
0

Boligselskap
Sameiet Trikkesløyfen

Forretningsfører
Vestbo. Tlf: 55 30 96 00. 
www.vestbo.no

Organisasjonsnr
913769015

Snr
18

Sentral og attraktiv beliggenhet i et etablert boligområde på Minde.
Fra leiligheten er det utsikt over nærområde, Grønnestølen, Løvstakken og Løvstakksiden.
Området er hovedsakelig bebygd med tilsvarende blokkbebyggelse, eneboliger og bolighus.

Kort vei til Sletten senter med de fleste service tilbud/fasiliteter, samt flere dagligvare butikker i gangavstand.
Flere fasiliteter på Wergeland som bla. spisesteder, dagligvarebutikk, apotek og treningsenter.
Fine turmuligheter med bla Nattland, Ulriken, Tveitevatnet. Mange idrettsanlegg/fritidstilbud som bla Fysak hallen,
Bergenshallen, Turnkassen, Gimlehallen, Brann stadion, Nymarkanlegget, Haukelandshallen i området Landås bydel,
samt skoler som Slettebakken skole, Landås skole, Storetveit skole, Langhaugen skole, Gimle Skole og Høgskolen i Bergen mm.
Kort avstand til Haukeland sykehus og Haraldsplass Diakonale Sykehus med mange arbeidsplasser innenfor helsesektoren.
Gode bussforbindelser med kort avstand/reisetid til Bergen sentrum.
Få minutters gange til holdeplass for bybanen.

Boligen har sentral beliggenhet ihht til Høyskoleområdet på Kronstad, som er tilrettelagt for 7000 studenter.

Beliggenhet

Adkomst eiendom via kommunal vei.

Adkomstvei

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikkledninger.

Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp via private stikkledninger.

Tilknytning avløp

Eiendomsopplysninger
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Eiendommen omfattes av reguleringsplan (60120000). Formål: Bolig.
Planid: 60120000.
Saksnr: 200614727.
Planens navn: ÅRSTAD. GNR 13 BNR 140, M.FL., FANAHALLKVARTALET.
Type plan: Eldre reguleringsplan.
Planstatus: Gjeldende plan (Egengodkjent).
Vedtak i kraft:  25.01.2010.

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

Regulering

Tomt:
Tomten er felles for sameiet. Andel fellesareal: 15,5 m² ihht sameiebrøk.
Hele tomten består av eiendommens bygningsmasse og bakgård. Det er lekeapparater i bakgård.

Parkering:
En garasjeplass i felles garasjeanlegg.
For øvrig er det parkering i offentlig vei.

Mulighet for montering av elbil ladestasjon v/garasjeplass.

Om tomten

Kommentarer til grunnboksbladet (ev. 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 55/1859.

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

Servitutter i grunn:
1934/905457-1/106 03.04.1934 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: KNR: 1201 GNR: 13 BNR: 495
Overført fra: KNR: 1201 GNR: 13 BNR: 140
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1936/301888-1/106 29.05.1936 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: KNR: 1201 GNR: 13 BNR: 497
Overført fra: KNR: 1201 GNR: 13 BNR: 140
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1963/300826-1/106 12.02.1963 ERKLÆRING/AVTALE
Overført fra: KNR: 1201 GNR: 13 BNR: 140
GRENSEGANGSSAK
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1985/309326-1/106 22.03.1985 ERKLÆRING/AVTALE
Overført fra: KNR: 1201 GNR: 13 BNR: 140
Midlertidig dispensasjon fra Vegloven vedr. vindfang.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

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

Tinglyste/andre forhold
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Informasjon om sameiet:
Sameiet Trikkesløyfen består av til sammen 25 leiligheter og 2 næringsseksjoner.
Næringsseksjonene består av garasjeanlegg på kjellerplan og lokale i 1. etg.
Adkomst leiligheter via heis/trappeoppgang.
Felles takterrasse på ca 156 m² i 5-etg.
Felles takterrasse på ca 103 m² i 6-etg.
Det er felles brannvarsling/sprinkleranlegg i sameiet.
Det er felles bossuganlegg i sameiet.
Styreleder i sameiet: John Arne Walle.

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret:
Organisasjonsnummer: 913 769 015.
Navn/foretaksnavn: Sameiet Trikkesløyfen.
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie.
Registrert i Enhetsregisteret: 22.07.2014.
Stiftelsesdato: 04.04.2014.

Byggelån:
Selskapet har avtale med Vestbo Finans AS om driftskreditt ramme på inntil kr 2 000 000,- for dekning av
kostnader ifb. reparasjon ved vannlekkasje. Lånet skal tilbakebetales innen 30.09.2025. Når byggelånet erstattes
av et nedbetalingslån vil fellesgjelden for dette bli fordelt på den enkelte andel. Fellesgjelden vil dermed øke tilsvarende.

Opplysninger om sameiet

    Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Bruksanvisning for bolig 
mappe Fremvist 0 Nei

Rekvirent Opplysninger fra rekvirent Innhentet 0 Nei

Boliginformasjon fra 
forretningsfører Innhentet via megler/lagret Innhentet 0 Nei

Div tegninger/kart og 
ferdigattest Innhentet via megler/lagret Innhentet 0 Nei

Egne sjekklister/notater Lagret Innhentet 0 Nei

Eiendomsverdi.no Innhentet opplysninger om eiendom Ingen 0 Nei

Egenerklæring Innhentet via megler/lagret Innhentet 0 Nei

Infoland.no Innhentet opplysninger om eiendom Ingen 0 Nei
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STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER
  
• Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til
avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en
tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til
forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens omfang,
struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk
Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning
av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer ved
tilstandsrapportering for boliger og Takstbransjens retningslinjer
for arealmåling.
• Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for
vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten
beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn
referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider
ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
• Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet
tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:
  
i)Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen avvik eller skader. I tillegg må
bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det
foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.
  
ii)Tilstandsgrad 1, TG1: Mindre avvik. Normal slitasje.
Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er
tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god
utførelse.
  
iii)Tilstandsgrad 2, TG2: Vesentlige avvik, og mindre avvik som
etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever
umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i
Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de
som ikke krever umiddelbare tiltak.
Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller
symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon.
Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å
varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på
grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte
konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi
TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre
symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis
sjablongmessig anslag.
  
iv)Tilstandsgrad 3, TG3: Store eller alvorlige avvik. Kraftige
symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring
straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller
sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag. 
  
v)Tilstandsgrad TGiU: Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for
undersøkelse.
  
• Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av
tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har
normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av
rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et
sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i
rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på
erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en
konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker.
Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse,
og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad.
Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan
forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige
preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.
  
PRESISERINGER
• Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på
godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes

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

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

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

  
  

PERSONVERN
  
Norsk takst, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler
person-opplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne
utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om
bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her
www.norsktakst.no/norsk/om-norsktakst/personvernerklaering/
  
  
DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE
BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON
Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter
personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål,
samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen
og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og
hvordan du kan reservere deg på
https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-
takst/personvernerklaering/reservasjon/
  
Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra
rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg
her:https://samtykke.vendu.no/CN1404
  
  

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE
  
Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid
eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se  
www.takstklagenemnd.no for mer informasjon
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Oppdragsnummer 7220015

Adresse Minde allé 3

Postnummer 5063 Poststed BERGEN

Er det dødsbo? Ja Nei

Salg ved fullmakt? Ja Nei

Har du kjennskap til

eiendommen?

Ja Nei

Når kjøpte du boligen? 2014 Hvor lenge har du bodd i boligen? 6år4mnd

Har du bodd i boligen siste 12 mnd? Ja Nei

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

Selger1fornavn Tom Selger1etternavn Bagaas

Selger2fornavn Geir Selger2etternavn Bagaas

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 ildsted/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?

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

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

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

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

Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht vilkår.

Boligselgerforsikring

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om
eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for
boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt
boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er
solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler. Etter
dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet
signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

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.
‐ Ved salg av helårs‐ og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).
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).
Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs‐ og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere
bolighandel).

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  

02.02.2022
SIGNICAT



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

This document is signed with the PAdES-format (PDF Advanced Electronic Signatures) by Signicat. This protects the document and its attachments from changes after signature.
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Diagrammet viser hva felleskostnaden består av ut fra selskapets årsbudsjett

Lønn og honorarkostnader
6 %

Forretningsførsel
2 %

Revisjon/forsikring/kontingent 
o.l.
7 %

Energi/Andre driftskostnader
11 %

Kommunale avgifter
1 %

Vedlikehold
14 %

Fondsavsetning
0 %

Renterkostnader
7 %

Avdrag på lån
52 %

Fordeling Felleskostnader 2021



Innkalling til ordinært årsmøte 2021 for Sameiet 
Trikkesløyfen

Sameierne i Sameiet Trikkesløyfen innkalles herved til ordinært årsmøte onsdag
16.06.2021 kl 14:00

Ordinært årsmøte vil bli avholdt digitalt.

Det er mulighet å stille spørsmål, kommentarer og forslag til sakene i høringsrunden på
Min side. Høringsrunden vil bli avsluttet 24 timer før møtet starter på Min side.
Høringsrunden avsluttes 15.05.21 kl. 14:00.  

Dagsorden
1 Konstituering  
  
    1.1 Status fremmøte    
  
    1.2 Godkjenning av dagsorden og innkalling  
  
    1.3 Eventuelt valg av møteleder  
  
    1.4 Valg av referent  
  
    1.5 Valg av sameier til å undertegne protokollen  
  
2 Årsberetning fra styret for året 2020  
  
3 Godkjenning av årsregnskapet for året 2020 og revisjonsberetning.  
  
4 Fastsetting av godtgjørelse til styret    
  
5 Valg    
  
    5.1 Valg av styreleder  
  
    5.2 Valg av styremedlem  
  
    5.3 Valg av varamedlem  
  
    5.4 Styrets sammensetning etter valget    
  

Årsmøtet kan ikke treffe beslutning i andre saker enn dem som er bestemt angitt i
innkallingen. Hver seksjon gir en stemme (se dog vedtektene). Sameier kan
representeres ved fullmakt.

11.05.2021  
Styret

Vedlegg: Årsberetning, årsregnskap, revisjonsberetning og stemmeseddel  



Konstituering1.

Status fremmøte 1.1
Ved digital gjennomføring av årsmøte vil oversikt over antall deltakere vil bli telt opp
etter den digitale avstemmingen er avsluttet og styret i tillegg har fått inn alle
manuelle stemmesedler.

Godkjenning av dagsorden og innkalling1.2

Forslag til vedtak:

Innkallingen og dagsorden godkjennes.

Innkallingen og dagsorden godkjennes

Eventuelt valg av møteleder1.3

Forslag til vedtak:

Ved digital årsmøte er styreleder er ansvarlig for gjennomføringen av møtet

Møteleder var Daniel Aguirre

Valg av referent1.4
Ved digital årsmøte vil styret motta en avstemmingsprotokoll fra Vestbo når
avstemmingen er ferdig. Protokoll vil da bli skrevet av møteleder.

Valg av sameier til å undertegne protokollen1.5

Forslag til vedtak:

I tillegg til møteleder er Andreas Faye foreslått som protokollunderskriver.

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder velges
Andreas Faye.

Årsberetning fra styret for året 20202.

Forslag til vedtak:

Årsberetning for 2020 er utarbeidet av styret og er vedlagt innkallingen.

Årsberetningen tas til etterretning.

Godkjenning av årsregnskapet for året 2020 og 
revisjonsberetning.

3.

Forslag til vedtak:

Regnskapet for 2020 skal godkjennes og revisors beretning tas til etterretning.

Regnskapet godkjennes og revisors beretning tas til etterretning.

Fastsetting av godtgjørelse til styret 4.

Forslag til vedtak:

Styrets innstilling:

Gå ned fra kr 45 000,- til kr 40 000,-.

Styrehonoraret settes til kr 40 000,-.

Styret ønsker å gå ned fra kr 45 000,- til kr 40 000,- for senke
totale kostnader.

Valg 5.
Styret har siden ordinær generalforsamling 23.04.2020 bestått av:  

Leder - Daniel Aguirre valgt for 2 år i 2019 - På valg    
Styremedlem - Rune Adolfsen valgt for 2 år i 2019 - På valg    
Styremedlem - Stig-Andrè Normann valgt for 1 år i 2020 - På valg    
Styremedlem - Andre Wange valgt for 2 år i 2020 (Går ut av styret)  



Varamedlem - Ronald Lerøen valgt for 1 år i 2020 - På valg  

I følge vedtektene skal styret består av 1-6 medlemmer.  

Valg av styreleder5.1
Styreleder velges særskilt blandt styrets medlemmer.

Valg av styremedlem5.2

Forslag til vedtak:

Følgende er foreslått som styremedlem hvorav en av kandidatene velges særskilt som
styreleder av styret. I tillegg vil styret reduseres med et styremedlem  

Jørgen Winther Halvorsen - for 2 år  

John Arne Walle - for 2 år  

Rebecca Krokeide Mellingen - For 2 år

Følgende er foreslått som styremedlemmer:

Jørgen Winther Halvorsen - for 2 år  

John Arne Walle - velges som styremedlem for 2 år

Rebecca Krokeide Mellingen - velges som styremedlem for 2 år

Valg av varamedlem5.3

Forslag til vedtak:

Haldis Andersen på forslag varamedlemmer for 1 år.

Følgende er foreslått som varamedlemmer:

Haldis Andersen velges som varamedlem for 1 år



Årsmelding 2020 for Sameiet Trikkesløyfen

Virksomhetens art og lokalisering
Sameiet består av 27 seksjoner, hvorav 25 boligseksjoner og 2 næringsseksjoner av
eiendommen Gnr 13 og Bnr. 140, adresse i Bergen kommune. Formålet med sameiet er å
ivareta driften av sameiet, administrere bruk og vedlikehold av fellesanlegg og fellesareal,
samt ivareta alle andre saker av felles interesse.

Styrets arbeid
Styret har avholdt 7 møter i 2020/2021.  
Styrets viktigste arbeidsoppgaver i beregningsperioden har vært organisering av:

Vedlikehold av takterrasser

Utbedring av vannlekkasje fra terrasse i 6. etasje til leilighet i 5. etasje og arbeidet med å
få ansvarliggjort rette instans for skadene. Revisjon av felleskostnader grunnet opptak av
lån for å dekke reparasjonsarbeidet.

Avslutning av tvist med næringsseksjon, herunder Simon Simonnæs.  

Revisjon av div avtaler tilknyttet Trikkesløyfen Sameie.

Legging av fallmatter til bakplass.

Vindusvask

Montering av grillbod

Innkjøp av solstoler til felles bruk

Møte med styrer fra de andre enhetene i kvartalet samt arbeid for å forsøke å rette opp i
konflikter/saker som har oppstått i mellom disse.

Oppfølging av årlige vedlikeholdsoppdrag.

I året som kommer mener styret det vil være riktig å konsentrere seg om:  
  

Jobbe for en bærekraftig økonomi i sameiet samt vurdere utvendig vedlikehold av trepanel
på bygget.

Vedlikehold og påkostninger
Styret har i løpet av året utført følgende vedlikeholdsoppgaver:

Følgende vedlikeholdsoppgaver gjenstår/planlegges utført:

Det er i løpet av året utført ca 70 (antall) timer dugnadsarbeid hovedsakelig av
styretsmedlemmer med hjelp fra enkelte beboere. De viktigste arbeidsoppgavene som er
utført på dugnad er:

Sameiets bygningsmasse og eiendommer framstår i dag slik:

Følgende vedlikeholdsoppgaver er utført:

- Heisvedlikehold  



- Vannbåren varme  
- Nye luftfilter  
- Skifte lysrør og sikringer. Noe lys i korridorer gjenstår pga utstyr som har gått ut av
produksjon.  
- Service brannvarsling og NOKAS (også tilhørende internkontroll)

- Service på overløp kum og kloakkum med anbefalt rengjøring og slamsuger. Fortsatt mye
fett i avløp fra brukere!

- Montert automatisk åpning ved nøkkel på hoveddør.

- Øvre garasjeport har hatt reparasjon etter påkjørsel. Nedre port fikk erstattet en vaier
etter at denne røk.

- Beising av terrasser  

- Legging av fallunderlag under disser / husker

- Det har vært flere utkallinger for servicetekniker fra bossug grunnet fastkjørt papp og
søppel. Det er viktig at alle ikke kaster store pappgjenstander (dvs en pizzaeske er for stor,
den må rives i stykker og mates ned i biter). Alt som kastes i avfall sylindre skal falle ned
av egen vekt! Glass og metall må i gjenbruket ved parken og ikke i bossuget. Flere
utkallinger fra servicetekniker medfører økte månedlige kostnader.

- Utbedring av lekkasje i leilighet 504. Lekkasjen visste seg å komme fra 6. etasje og
medførte at beboer i 504 måtte bo på hotell/leilighet i over en måned da giftige sporstoffer
hadde oppstått pga vanninntrenging. Her måtte det spesialpersonell samt et omfattende
arbeid til for å utbedre skadene. Sameiet tok opp et lån på 2 millioner over 5 år hos vestbo
for å dekke kostnader rundt dette. Felleskostnader ble økt 25% 1. januar som følge av
dette. Felleskostnadene bør økes ytterligere om vi ikke får dekket noen av utgiftene fra
forsikring.

Styretsmedlemer har brukt mye tid til unødvedndig håndtering av søppel og håndering av
samtlige utsendelser av servicepersonell til alle døgnets tider.

Sameiets bygningsmasse og eiendommer framstår i god stand men utvendig trepanel
trenger snart vedlikehold. Innvendig standard er god.

Internkontroll
Styret har overholdt og utført sameiet sine krav til internkontroll vedrørende elektriske
anlegg og utstyr, brannsikkerhet og tilhørende.

Forretningsførsel, revisjon, forsikring
Sameiets forretningsfører er Vestbo BBL  
Sameiets revisor er Ernst & Young AS  
Sameiets forsikringsselskap er Forsikringsselskap navn ikke funnet.  
Sameiets har tegnet følgende forsikringer: Fullverdforsikring på eiendomsmassen.  
Sameiets egenandel ved skade er kr 10 000,-.  
Ved skader forårsaket av eier, må eier selv dekke egenandel. Innbo og løsøre må forsikres
av den enkelte.    
Det er siste år registrert (antall) skadesaker - 0    
Henvendelser i tilknytning til skadesaker rettes til Vestbo

Styresammensetning/ andre tillitsvalgte
Styret har siden ordinært årsmøte torsdag 23.04.2020 bestått av:  
Leder, Daniel Hjertenes Aguirre  
Styremedlem, Rune Adolfsen  
Styremedlem, Stig-Andre Normann  



Styremedlem, André Wange  
Varamedlem, Ronald Dag Lerøen

André Wange ble i 2019 valgt for 2 år men trekker seg etter 1. år.

Det skal i år velges ny styreleder, 2 styremedlem og en vara.

Årsmeldingen er godkjent av styret.



Budsjett 2021Budsjett 2020Regnskap 2019Regnskap 2020

721 Sameiet Trikkesløyfen              RESULTATREGNSKAP          2020

Note

INNTEKTER:
Innkrevde felleskostnader 769 427617 976681 808617 976
Andre inntekter 206 700248 400288 400206 7005

SUM INNTEKTER 976 127866 376970 208824 676

KOSTNADER:
Lønnskostnader 45 92044 80034 94468 0576
Styrehonorar 45 00050 00050 00045 0006
Arbeidsg.avg., personalkostn. 12 80313 36711 97713 2436
Forretningsførsel 43 50842 75941 59842 762
Andre honorarer 40 000100 00012 64065 142
Revisjon 5 4505 2004 9505 6007
Forsikringspremier 77 40070 30067 90574 946
Energikostnader 55 00078 00075 65254 494
Kommunale avgifter 22 00020 65020 11520 626
Andre driftskostnader 154 200201 540190 723328 9878
Vedlikehold 266 000229 000242 9592 781 6279
SUM KOSTNADER 767 281855 616753 4633 500 484

DRIFTSRESULTAT 208 84610 760216 745-2 675 808

FINANSINNT OG KOSTNADER
Finansinntekter 001 84323 829
Finanskostnader 120 798007 095

NETTO FINANSPOSTER -120 79801 84316 734

ÅRSRESULTAT 88 04810 760218 588-2 659 0741, 2

Overføringer og disponeringer 00218 588-2 659 074

721 Sameiet Trikkesløyfen Orgnr.: 913769015   Utskriftsdato  14.04.2021



Regnskap 2019Regnskap 2020

721 Sameiet Trikkesløyfen                     BALANSE               2020

Note

EIENDELER
Anleggsmidler

Varige driftsmidler:

OMLØPSMIDLER
Fordringer:
Kundefordringer 108 21344 213
Restanser felleskostnader 122 423197 460
Vestbo i mellomregning 711 3130
Andre fordringer 13 27721 9644

Bankinnskudd og kontanter:
Sum omløpsmidler 955 225263 636

SUM EIENDELER 955 225263 636

721 Sameiet Trikkesløyfen Orgnr.: 913769015   Utskriftsdato  14.04.2021



Regnskap 2019Regnskap 2020

721 Sameiet Trikkesløyfen                     BALANSE               2020

Note

EGENKAPITAL OG GJELD

OPPTJENT EGENKAPITAL:
Annen egenkapital 918 884-1 740 1892
Sum opptjent egenkapital 918 884-1 740 189

Sum egenkapital 918 884-1 740 1892

GJELD

Langsiktig gjeld:
Bygglelån, langsiktig gjeld uten pantesikring 01 800 000

Sum langsiktig gjeld: 01 800 000

Kortsiktig gjeld:
Vestbo i mellomregning 058 203
Leverandørgjeld 5 2130
Skyldig off. myndigheter 5281 057
Annen kortsiktig gjeld 30 600144 5663
Sum kortsiktig gjeld 36 341203 826

Sum gjeld: 36 3412 003 826

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 955 225263 636

VESTBO BBL Autorisert regnskapsførerselskap
__________________________________
Tone Lilletvedt
Regnskapssjef/Autorisert regnskapsfører

Sted:________________________, dato:_______________________

Daniel Hjertenes Aguirre
Leder

Rune Adolfsen
Styremedlem

Stig-Andre Normann
Styremedlem

André Wange
Styremedlem

721 Sameiet Trikkesløyfen Orgnr.: 913769015   Utskriftsdato  14.04.2021



Note 721 Sameiet Trikkesløyfen         2020

Note 0 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt i varig eie eller bruk, er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av
kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år.
Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig
verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. I
regnskapet er der valgt utvidet klassifisering i oppstillingsplanen for balansen.

Skatt
Selskapet er et boligselskap som ikke er et eget skattesubjekt. Det regnskapsføres derfor ikke skattekostnad i regnskapet.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr
15.000

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på
grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Inntekter
Innkrevde felleskostnader føres som inntekt i regnskapet etter hvert som de opptjenes

Note 721 Sameiet Trikkesløyfen Orgnr.: 913769015 Utskriftsdato 14.04.2021



Note 721 Sameiet Trikkesløyfen         2020

Note 1 - Disponible midler
Regnskap 2019Regnskap 31.12.20

A. Disponible midler pr. 01.01. 700 296918 884

B. Endring disponible midler
Årsresultat (se resultatregnskap) 218 588-2 659 074
Endring langsiktig gjeld (avdrag/opptak) 01 800 000
B. Årets endring i disponible midler 218 588-859 074

C. Disponible midler for perioden og 31.12.fjoråret 918 88459 811

Spesifikasjon av disponible midler:
Mellomregning Vestbo/Vestbo Finans 711 3130
Kortsiktige fordringer 243 912263 636
Omløpsmidler 955 225263 636
Kortsiktig gjeld -36 341-203 826

Omløpsmidler - kortsiktig gjeld = Disp.midler 918 88459 811

Note 2 - Egenkapital
31.12.2020Årets resultat01.01. 2020

Endring av egenkapital i år

Annen egenkapital -1 740 189-2 659 074918 884

Sum egenkapital 31.12. -1 740 189-2 659 074918 884

Sameiets egenkapital er negativ, men felleskostnadene som innbetales dekker alle løpende kostnader inkludert evt. avdrag på lån.
Basert på dette er det styrets vurdering at det ikke er behov for ekstraordinære innbetalinger fra sameierne

Forutsetning om fortsatt drift legges til grunn ved avleggelsen av regnskapet

Note 721 Sameiet Trikkesløyfen Orgnr.: 913769015 Utskriftsdato 14.04.2021



Note 721 Sameiet Trikkesløyfen         2020

Note 3 - Annen kortsiktig gjeld
Regnskap 2019Regnskap 2020

  2406 Motkonto gjeld ompostering "annen korts.gjeld" 0124 506
  2920 Garasjeanlegg 7 5007 500
  2940 Opptjente feriepenger 3 7447 497
  2978 Forskudd felleskostnader 19 3565 063

Sum 30 600144 566

Note 4 - Andre fordringer
Regnskap 2019Regnskap 2020

  1588 Periodiserte kostnader 13 27721 964

Sum 13 27721 964

Note 5 - Andre inntekter
Regnskap 2019Regnskap 2020

  3840 Andre inntekter i sameie 87 00087 000
  3841 Felles TV-anlegg 161 400119 700
  3885 Diverse inntekter fri 40 0000

Sum 288 400206 700

Note 6 - Lønn/pensjonkostnader/Styrehonorar
Regnskap 2019Regnskap 2020

  5100 Fast lønn til ansatte 040 560
  5129 Annen lønn 31 2000
  5150 Påløpne feriepenger 3 7447 497
  5380 Tapt arbeidsfortjeneste 020 000
  5330 Styrehonorar lag 50 00045 000
  5400 Arbeidsgiveravgift 11 44914 884
  5405 Arbeidsgiveravgift feriepenger 5281 057
  5929 Avsatt arbeidsgiveravgift 0-2 698

Sum 96 921126 300

Selskapet har hatt en ansatt på timebasis. Selskapet er ikke pliktig til å ha OTP.

Note 7 - Ytelser/godgjørelser til revisor
Regnskap 2019Regnskap 2020

  6700 Revisjon inkl.mva 4 9505 600

Sum 4 9505 600

Note 721 Sameiet Trikkesløyfen Orgnr.: 913769015 Utskriftsdato 14.04.2021



Note 721 Sameiet Trikkesløyfen         2020

Note 8 - Andre Driftskostnader
Regnskap 2019Regnskap 2020

  6551 Nøkler, låser o.l 06 266
  6750 Vakthold 23 32624 492
  6950 Kabel-TV / Digital-TV / Internett 167 397109 723
  7830 Tap på fordringer 0188 506

Sum 190 723328 987

Note 9 - Vedlikehold
Regnskap 2019Regnskap 2020

  6600 Utbedringsarbeid 02 570 068
  6602 Vedlikehold VVS 03 315
  6603 Vedlikehold elektro 6 1117 409
  6607 Vedlikehold boder/garasjer 9 69922 410
  6611 Heiser - vedlikehold/serv.avtaler 15 87523 103
  6617 Brannvernutstyr/service 9 3059 149
  6627 Bossug 17 91918 432
  6641 Malerarbeid 0529
  6690 Vedlikehold og diverse 184 051127 212

Sum 242 9592 781 627

Note 721 Sameiet Trikkesløyfen Orgnr.: 913769015 Utskriftsdato 14.04.2021



Resultat og balanse med noter for Sameiet Trikkesløyfen.
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til sameiermøtet i Sameiet Trikkesløyfen

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Sameiet Trikkesløyfen som består av balanse per 31. desember 2020,
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av
sameiets finansielle stilling per 31. desember 2020 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av sameiet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og
forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å
kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til sameiets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle sameiet eller legge ned virksomheten,
eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder
vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon
utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.
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2

Uavhengig revisors beretning – Sameiet Trikkesløyfen

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg

► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som
er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som
følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av sameiets interne kontroll;

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige; 

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om sameiets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet,
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet. Hvis
slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på
revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan
imidlertid medføre at sameiets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede; 

► vurderer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene,
og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et
rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med ledelsen blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt
revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon, herunder vesentlige svakheter i den interne
kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i
Norge.

Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Bergen, 12. mai 2021
ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Truls Nesslin
statsautorisert revisor
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Truls Nesslin
Statsautorisert revisor
På vegne av: Ernst & Young AS
Serienummer: 9578-5993-4-2263660
IP: 62.16.xxx.xxx
2021-05-12 14:25:06Z
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Protokoll

Fra ordinært årsmøte i Sameiet Trikkesløyfen onsdag 16.06.2021 kl. 14:00 - Digitalt - Min
side på vestbo.

1. Konstituering

1.1 Status fremmøte 

Vedtak:

Ved digital gjennomføring av årsmøte vil oversikt over antall deltakere vil bli telt opp etter
den digitale avstemmingen er avsluttet og styret i tillegg har fått inn alle manuelle
stemmesedler.

Kommentar: Liste over fremmøtte vedlegges protokollen. Dette er spesielt viktig hvor
stemmetallet er fastsatt etter brøk og ikke per seksjon  
  
Fra samierne møtte 11 (antall).    
I tillegg ble det fremlagt 0 fullmakter utgjør 0 stemmer av totalt 11 antall stemmer.

Fra styret møtte:

Leder, Daniel Hjertenes Aguirre  
Styremedlem, Rune Adolfsen  
Styremedlem, Stig-Andre Normann  
Styremedlem, André Wange  
Styremedlem, Nytt Styremedlem  
Varamedlem, Ronald Dag Lerøen  
Evt. andre tilstedeværende:

1.2 Godkjenning av dagsorden og innkalling

Vedtak:

Innkallingen og dagsorden godkjennes.

Innkalling og dagsorden (saksliste) ble godkjent.

1.3 Eventuelt valg av møteleder

Vedtak:

Ved digital årsmøte er styreleder er ansvarlig for gjennomføringen av møtet

Møteleder var Daniel Aguirre.

1.4 Valg av referent

Vedtak:

Ved digital årsmøte vil styret motta en avstemmingsprotokoll fra Vestbo når
avstemmingen er ferdig. Protokoll vil da bli skrevet av møteleder.

Møtereferent var Daniel Hjertenes Aguirre

Protokoll fra årsmøte 2021 - Sameiet Trikkesløyfen. Side 1/3



1.5 Valg av sameier til å undertegne protokollen

Vedtak:

I tillegg til møteleder er Andreas Faye foreslått som protokollunderskriver.

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble valgt:

Andreas Faye

2. Årsberetning fra styret for året 2020

Vedtak:

Årsberetning for 2020 er utarbeidet av styret og er vedlagt innkallingen.

Årsberetningen ble tatt til etteretning.

3. Godkjenning av årsregnskapet for året 2020 og 
revisjonsberetning.

Vedtak:

Regnskapet for 2020 skal godkjennes og revisors beretning tas til etterretning.

Revisors beretning var en ren beretning.  
Regnskapet for 2020 ble godkjent.    
Revisors beretning ble tatt til etterretning.

4. Fastsetting av godtgjørelse til styret 

Vedtak:

Gå ned fra kr 45 000,- til kr 40 000,-.

Godtgjørelse for foregående styreperiode settes til kr 40000 til fordeling blant styrets
medlemmer.

Dette ble vedtatt med stemmer 8 for og stemmer 0 mot.

5. Valg 

5.1 Valg av styreleder

Vedtak:

Styreleder velges blandt valgte styremedlemmer.

Styreleder velges blandt valgte styremedlemmer.

Protokoll fra årsmøte 2021 - Sameiet Trikkesløyfen. Side 2/3



5.2 Valg av styremedlem

Vedtak:

Følgende er foreslått som styremedlem hvorav en av kandidatene velges særskilt som
styreleder av styret. I tillegg vil styret reduseres med et styremedlem  

Jørgen Winther Halvorsen - for 2 år  

John Arne Walle - for 2 år  

Rebecca Krokeide Mellingen - For 2 år

Følgende ble valgt som styremedlemmer

John Arne Walle ble valgt som styremedlem for 2 år

Ytterlige personer på valg trakk seg uten valgsprosessen.

5.3 Valg av varamedlem

Vedtak:

Haldis Andersen på forslag varamedlemmer for 1 år.

Følgende ble valgt som varamedlemmer

Haldis Andersen velges som varamedlem for 1 år

5.4 Styrets sammensetning etter valget 

Vedtak:
Etter valget består styret av:

John Arne Walle styremedlem valgt for 2 år i 2023

Haldis Andersen varamedlem valgt for 1 år i 2022
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