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

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

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

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

Norsk takst

Hardingtakst
Me har levert fleire tusen takstrapportar i Hardanger og omkringliggjande kommunar,
som gjev oss ein unik lokalkunnskap om marknaden. Våre kundar er blant anna
privatkundar, finansinstitusjonar, meklarar og advokatar.

Me leverar mellom anna tilstandsrapport, verditakst, verdivurdering, tomtetakst,
byggelånsoppfølging, byggteknisk rådgjeving, uavhengig kontroll, samt bistand i
forbindelse med overtakelsar og reklamsjonssaker.

Takstmann:
Dagleg leiar, David Haltvik er utdanna tømrar med sveine- og meisterbrev. I tillegg har
han utdanning frå Teknisk fagskule i Sogn og Fjordane og takstutdanning ved Norges
Eiendomsakademi I Oslo. David er oppvaksen i Øystese og godt kjend i Hardanger. Det
og ei solid byggfagleg utdanning er ein føremon i yrket som takstmann.

Hardingtakst AS Rapportansvarlig
Hardangerfjordvegen 451
905 34 740
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Uavhengig Takstmann
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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).

"Jonshaug" , 5600 NORHEIMSUND
Gnr 19 - Bnr 558
4622 KVAM

Hardingtakst AS
Hardangerfjordvegen 451
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Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader
Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 
(TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har 
normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel 
utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. 
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk 
tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ingen umiddelbare kostnader

Tiltak under kr. 10 000

Tiltak mellom kr. 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr. 50 000 - 100 000

Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000

Tiltak over kr.  300 000
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 - BELIGGENHET, TOMT OG OMRÅDE:
Eiendommen ligger ved Tokagjelet på Kvamskogen. 
Nærområdet er spredt bebygget med tilsvarende 
bebyggelse. Flere fine tur- og langrennsløyper i nærområdet, 
kort kjøretid til alpinanlegg. Festet tomt med et kupert 
terreng. Utover bebyggelsen fremstår tomten som en 
naturtomt. 

- TILKNYTNING VEI, VANN OG AVLØP:
Eiendommen har innlagt vann og avløp, men er ikke 
tilknyttet vei. Nåværende eier har leid to parkeringsplasser 
på parkeringsplassen ved Byrkjesete.

- BEBYGGELSEN:
Eiendommen er bebygget med en fritidsbolig.

 Fritidsbolig

UTVENDIG
Gå til side

Boligen er oppført på søyler. Yttervegger 
oppført i trekonstruksjon, utvendig kledd med 
bordkledning. Takkonstruksjon i trevirke, med 
yttertak av stålplater. Vinduer med både 
isolerglass og enkle/koblet glass. Ytterdør(er) i 
trevirke. Terrasse/veranda i tilknytning til 
boligen.

INNVENDIG
Gå til side

Innvendige overflater har en standard fra 
byggeåret. Fremstår som eldre og lite tidsriktig 
etter dagens standard. Eldre bad og kjøkken.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Gå til side

Vannledninger av kobber og avløpsrør av plast. 
Sikringsskap med automatsikringer. 
Ledningsnettet er delvis skjult/åpent. 
Varmekablar på bad og i vindfang. Pipe med 
ildsted i stue. Ventilasjon består av naturlig 
ventilasjon via ventiler på yttervegg/vinduer.

Gå til side

Arealer
Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

 Fritidsbolig

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

1. Etasje 64 63 1

Sum 64 63 1

Forutsetninger og vedlegg

Lovlighet

 Fritidsbolig

• Det foreligger ikke tegninger

Gå til side

Gå til side

"Jonshaug" , 5600 NORHEIMSUND
Gnr 19 - Bnr 558
4622 KVAM

Hardingtakst AS

5610 ØYSTESE
Hardangerfjordvegen 451
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De ulike bygningsdelene er tilstandsvurdert etter NS3600 og relevant forskriftsbehov og gitt 
tilstandsgrader. Grafen viser fordeling av disse. For utfyllende informasjon om fastsetting av 
tilstandsgrader, se siste side av rapporten.
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Fordeling av tilstandsgrader

TG0: Ingen avvik

TG1: Mindre eller moderate avvik

TG2: Avvik som ikke krever tiltak

TG2: Avvik som kan kreve tiltak

TG3: Store eller alvorlige avvik

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

Ingen umiddelbare kostnader

Tiltak under kr. 10 000

Tiltak mellom kr. 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr. 50 000 - 100 000

Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000

Tiltak over kr.  300 000

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

 Fritidsbolig

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Utvendig > Vinduer Gå til side

Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av 
enkelte glass. 
Det er påvist noen glassruter som er punktert eller 
sprukne

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Innvendig > Overflater Gå til side

Overflater har sterk slitasjegrad. 

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Innvendig > Pipe og ildsted Gå til side

Pipa har rennemerker etter sotvann.
Mursteinpipe er tildekket/innebygget.
Pipevanger er ikke synlige.

Våtrom > Generell > Bad Gå til side

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

Rommet er så mangelfullt at det må gjennom en full 
oppgradering for å tåle en normal bruk etter dagens 
krav. På det grunnlaget er det satt TG3 uten en 
detaljert tilstandsvurdering.

Kostnadsestimat :  100 000 - 300 000

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken Gå til side

Rommet har ingen ventilasjon. 

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > 
Toalettrom

Gå til side

Toalettrom har ingen ventilering fra rommet,  NS 3600 
krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Gå til side

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Gå til side

"Jonshaug" , 5600 NORHEIMSUND
Gnr 19 - Bnr 558
4622 KVAM

Hardingtakst AS

5610 ØYSTESE
Hardangerfjordvegen 451

Sammendrag av boligens tilstand Sammendrag av boligens tilstand 
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Det er påvist andre avvik:

Enkelte søyler er ødelagt og det er utført midlertidig 
tiltak på fundament.

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Utvendig > Taktekking Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på undertak.
Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent 
og derfor ikke nærmere vurdert.

Utvendig > Nedløp og beslag Gå til side

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

Utvendig > Veggkonstruksjon Gå til side

Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler.
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Utvendig > Dører Gå til side

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

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Gå til side

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

Innvendig > Radon Gå til side

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

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Gå til side

Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i 
benkeskap.
Kjøkkeninnredning har generell stor slitasjegrad.

Tekniske installasjoner > Vannledninger Gå til side

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

Tekniske installasjoner > Avløpsrør Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på innvendige avløpsledninger.

Tekniske installasjoner > Ventilasjon Gå til side

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

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Gå til side
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UTVENDIG

 FRITIDSBOLIG

Kommentar
Kilde: Eier/oppdragsgiver

Byggeår
1970

Standard
Boligen har en lav standard.

Vedlikehold
Bygget har et etterslep av vedlikehold, med behov for utskiftinger 
og oppgraderinger. Viser ellers til beskrivelser for å få et komplett 
bilde av objektet.

Tilbygg / modernisering

Opplysninger gitt av eier/oppdragsgiver:

Ombygg/tilbygg Tilbygget i 1983, byggemelding er fremlagt.

Vinduer/dører: Enkelte utskiftinger i 1983, 1988, 1991 og 
2009. Ukjent hvem som har utført 
arbeidet.

Yttertak: Det er utført lokale tiltak rundt pipe i 2014. 
Utført av firma, faktura er fremlagt.

Våtrom/bad: Badet er fra 1983, modernisert med nye 
fliser på gulv i 2006. Utført av firma, 
faktura er fremlagt.

Vann/avløp: Varmtvannsbereder ble skiftet i 2018. 
Utført av firma, faktura er fremlagt.

Taktekking
Yttertak er tekket med stål/aluminiumsplater.

Kommentar:
Vurdert fra bakkeplan. Det bemerkes at taket var dekket med snø på 
befaringsdagen.

Forventet brukstid:
Stål/aluminiumsplater har en normal brukstid på 30 til 60 år.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
taktekkingen.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
• Taktekking er snødekt , alder eller materiale er ukjent og derfor ikke 
nærmere vurdert.
Tiltak
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må 
tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er 
vanskelig å si noe om. 
• Det bør foretas nærmere undersøkelser av taktekking når taket er 
snøfri.

Nedløp og beslag
Det mangler takrenner/nedløp på boligen.

Kommentar:
Vurdert fra bakkeplan. Det bemerkes at det var dekket med snø på 
befaringsdagen. Gjennomføringer, pipe og øvrige beslag over tak er 
ikke kontrollert.

Merk:
Krav til å montere snøfanger var ikke gjeldene på 
byggemeldingstidspunktet. Kravene til snøfanger kom som et 
sikkerhetsmessig tiltak for å unngå skader på personer og dyr som kan 
oppholde seg rundt boligen.

Vurdering av avvik:
• Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved 
grunnmur.
• Det er påvist skader i beslagløsninger.
• Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke 
krav om dette på byggemeldingstidspunktet. 

Tiltak
• Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
• Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved 
grunnmur.

Tilstandsrapport
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Takkonstruksjon/Loft
Takkonstruksjon i trevirke.

Kommentar:
Takkonstruksjonen er lukket på begge sider og er ikke tilgjengelig for 
kontroll/inspeksjon. Tilstandsgrad er derfor ikke satt.

Vurdering av avvik:
• Hele takkonstruksjonen er gjenbygget. Det er ingen mulighet til 
vurdering utover alder og observasjoner fra underliggende etg.
Tiltak
• Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.

Veggkonstruksjon
Yttervegger er oppført i trekonstruksjon. 
Utvendig fasade med bordkledning.

Kommentar:
Flere sider/vegger av bygget var tildekket med snø. Vurderingen er 
derfor begrenset på grunn av dette.

Vurdering av avvik:
• Det er værslitt/oppsprukket trevirke/tre paneler.
• Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Tiltak
• Råteskadet trekledning må skiftes ut.

Det bør foretas nærmere undersøkelser av yttervegger når den er 
snøfri.

Vinduer
Vinduer med både isolerglass og enkle/koblet glass.

Kommentar:
Enkelte vinduer er funksjonstestet. Øvrige vinduer var tildekket med 
snø.

Merk:
Vindu med isolerglass fra 1965 til 1979, kan inneholde PCB.
Dette blir sett på som spesialavfall ved demontering.

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

Vurdering av avvik:
• Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
• Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. 
• Det er påvist noen glassruter som er punktert eller sprukne
Tiltak
• Vinduer med råteskader må erstattes med nye.
• Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten 
hele vinduet eller kun selve glassene.
• Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som 
kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører.
• Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet.

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Dører
Ytterdører i trevirke.

Kommentar:
Enkelte dører er funksjonstestet.

Brukstid:
Ytterdører har en normal brukstid på 20 til 40 år.

Vurdering av avvik:
• Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. 
Tiltak
• Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.

Balkonger, terasser og rom under balkonger og 
terasser
Boligen har uteplass ved inngangsparti og stue med gulv av 
terrassebord, og rekkverk av trevirke.

Vurdering av avvik:
• Balkonger/terrasse er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
Tiltak
• Det bør foretas nærmere undersøkelser av balkong/terrasser når 
den er snøfri.

INNVENDIG

Tilstandsrapport
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Overflater
Innvendige overflater har en standard fra byggeåret og fremstår som 
eldre og lite tidsriktig etter dagens standard.

Kommentar:
Overflater på bad/våtrom blir beskrevet i egen rubrikk.

Vurdering av avvik:
• Overflater har sterk slitasjegrad. 
Tiltak
• Overflater må utbedres eller skiftes.

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Skade på gulv i vindfang.

Det er flere eldre fuktmerker i himling.

Etasjeskille/gulv mot grunn
Boligen har etasjeskille i trevirke.

Kommentar:
Det er utført kontroll av eventuelle skeivheter.
Målingen er utført med laser på tilfeldig punkter. 
Ujevnheter kan ikke utelukkes.

Merk:
Eldre fritidsboliger er ofte bygget med enklere fundament. Skeivheter 
og bevegelser med årstidene er ikke unormalt.

Vurdering av avvik:
• Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 
m. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente 
måleavvik.
Tiltak
• For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. 
Ytterligere undersøkelser må foretas for å få kartlagt omfanget for 
utbedring.
Viser ellers til punkt under fundament.

Radon
Det var ikke krav om radonsikring når denne boligen ble bygget. 
I følge eier/oppdragsgiver er det ikke foretatt radonmålinger.

For å sjekke radonkonsentrasjon i område:
http://geo.ngu.no/kart/radon/

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

Pipe og ildsted
Teglsteinspipe med ildsted i stue.

Det er ikke fremlagt tilsynsrapport fra feiervesenet.

Kommentar:
Undersøkelse av piper og ildsteder utføres ved jevnlige tilsyn. Viss/når 
tilsyn ikke er gjennomført i senere tid, anbefales det å kontakte 
kommunen for å få gjennomført det obligatoriske tilsynet. Hvor ofte 
det blir gjennomført varierer fra kommune til kommune. Kostnadene 
dekkes normalt av de kommunale avgiftene.

Vurdering av avvik:
• Pipa har rennemerker etter sotvann.
• Mursteinpipe er tildekket/innebygget.
• Pipevanger er ikke synlige.
Tiltak
• Pipevanger må gjøres tilgjengelig.

Jeg har ikke spesiell kompetanse vedrørende vurdering av pipe og 
ildsted. Anbefaler å gjennomføre tilsyn fra feiervesenet for å få avklart 
om det må gjøres tiltak. 

Tilstandsrapport
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Krypkjeller
Det er åpent kryperom under boligen.

Kommentar:
Begrenset tilgang for besiktigelse på grunn av snø.

Vurdering av avvik:
• Krypkjeller har ingen adkomstmulighet  og derfor ikke nærmere 
vurdert innvendig.
Tiltak
• Om mulig bør det forsøkes etablert adkomst til krypkjeller slik den 
kan inspiseres, dette er en utsatt konstruksjon. 
- Det bør gjennomføres ytterliggere undersøkelse når forholdene ligger 
til rette for det.

Andre innvendige forhold
Skadedyr:
Under befaringen ble det funnet spor etter noe som sannsynligvis er 
gnagere (mus).

Tiltak:
Jeg anbefaler å rekvirere skadefirma for å undersøke dette nærmere 
og eventuelt gjennomføre tiltak/utbedringer.

VÅTROM

Generell
Dusjrom med overflater av fliser på gulv, vegger og himling med panel. 
Innredet med dusjhjørne med garnityr på vegg og forrheng. Vegghengt 
servant.

1. ETASJE  > BAD 

Vurdering av avvik:
• Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. 
Hulltaking er ikke utført fordi avvik med sannsynlighet for fuktskade 
allerede er påvist på annen måte, og fordi undersøkelsen ikke er 
nødvendig.
Rommet er så mangelfullt at det må gjennom en full oppgradering for 
å tåle en normal bruk etter dagens krav. På det grunnlaget er det satt 
TG3 uten en detaljert tilstandsvurdering.

Tiltak
• Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, 
sluk m.m. må dokumenteres.
Rommet må totalfornyes. Bygningsdeler må rives og bygges opp på 
nytt etter dagens krav.
Kostnadsestimat :  100 000 - 300 000

KJØKKEN

Overflater og innredning
Kjøkkeninnredning med profilerte fronter i heltre, lakkert utførelse. 
Benkeplate av laminat. Nisje for komfyr, oppvaskmaskin og kjøleskap.

Merk:
- Det anbefales å montere komfyrvakt og waterguard som eit 
sikkerhetstiltak, selv om det ikke var krav om det i denne 
byggeperioden.

1. ETASJE  > KJØKKEN 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist fuktskjolder/svelling i bunnplate i benkeskap.
• Kjøkkeninnredning har generell stor slitasjegrad.
Tiltak
• Kjøkkeninnredningen må skiftes.

Eventuelt gjøre lokale tiltak.

Avtrekk
Ingen ventilering fra kjøkken.

Vurdering av avvik:
• Rommet har ingen ventilasjon. 
Tiltak
• Mekanisk avtrekk bør etableres.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

SPESIALROM

Overflater og konstruksjon
Toalettrom med overflater av belegg på gulv, panel på vegger og i 
himling. Innredet med toalett og vegghengt servant.

1. ETASJE  > TOALETTROM

Vurdering av avvik:
• Toalettrom har ingen ventilering fra rommet,  NS 3600 krever 
mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Tiltak
• Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

TEKNISKE INSTALLASJONER

Tilstandsrapport
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Vannledninger
Vannledninger av kobber.
Stoppekran er plassert på kjøkken.

Merk:
Vannet var avstengt på befaringsdagen, derfor er ikke funksjon av 
kraner, avrenning osv ikke kontrollert.

Brukstid:
Kobberrør har en normal brukstid på 30 til 50 år.

Vurdering av avvik:
• Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at 
mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er 
oppbrukt. Det er nå ingen symptomer på funksjonssvekkelse, men vær 
oppmerksom på at dette er en risikokonstruksjon.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige 
vannledninger.
Tiltak
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må 
røranlegget skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er 
vanskelig å si noe om. Ved renovering, påse at røranlegget 
dokumenteres av fagperson.

Avløpsrør
Avløpsrør av plast.

Kommentar:
Det antas å være tilfredstillende lufting av avløpet ut i fra at anlegget 
fungerer i dag.

Brukstid:
Plastrør har en normal brukstid på 30 til 50 år.

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

Ventilasjon
Ventilasjon består av naturlig ventilasjon via ventiler.

Kommentar:
Denne typen ventilasjon tilfredstiller ikke dagens krav til ventilasjon.

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

Varmtvannstank
Varmtvannsbereder på ca 100 liter. Plassert på bad.

Elektrisk anlegg
Sikringsskap med automatsikringer.
Anlegget er delvis skjult og delvis åpent.
Det opplyses at det er varmekabler på bad.

Utført arbeid:
Deler av anlegget er oppgradert etter byggeår.

Dokumentasjon:
Det er fremlagt samsvarserklæringer fra 2018 som gjelder for 
montering av varmtvannsbereder.

Det er ikke fremlagt dokumentasjon på øvrige installasjoner.
Potensielle kjøper må derfor ta en viss risiko vedr. overnevnte forhold.
- Ta kontakt med utførende og innhent dokumentasjon på utførelsen.

El-tilsyn:
El-tilsynet utfører jevnlige kontroller av det elektriske anlegget. 
Eier/oppdragsgiver kjenner ikke til om det er foretatt el-tilsyn.

Avvik:
Det er foretatt en forenklet vurdering av det elektriske anlegget. 
Vurderingen er basert på en standard sjekkliste og visuell befaring. Jeg 
har ikke fagkompetanse på område og tilstandsgrad settes utifra 
standard (NS 3600). Det tas forbehold om skjulte feil/mangler.

Det er registrert avvik:
- Det foreligger ikke dokumentasjon på hele eller deler av anlegget.
- Deler av installasjonen er eldre og kan ha en kort gjenværende 
brukstid.

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

På bakgrunn av de nevnte forhold, anbefaler jeg at det
gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig
person. Dette kan for eksempel være en gjennomgang av
installasjonen i henhold til NEK 405-2, som omfatter kontroll av
både det elektriske og det branntekniske anlegget.

Kostnadsestimat for eventuelle utbedringer vil bli avklart når det
foreligger en el-kontroll av anlegget. En el-kontroll koster i
underkant av 10.000,-

Tilstandsrapport
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Branntekniske forhold
Det er krav til minst en røykvarsler per etasje og minst et slokkeutstyr 
på minst 6 kg med pulver/skum eller formfast brannslange med fast 
tilkobling til vannforsyning i boligen.

Det anbefales at det blir gjennomført jevnlige kontroller av både 
røykvarslere og slokkeutstyr. Røykvarslere og slokkeutstyr er ikke 
funksjonstestet. 

Merk:
Røykvarslere som bare har batteri var godkjent før i tiden, men for å 
tilfredstille dagens krav må røykvarslere kobles til med strømforsyning, 
med batteri som reserveløsning.

1. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 
10 år?
Ja

Kostnadsestimat :  Under 10 000

TOMTEFORHOLD

Drenering
Ved denne type bebyggelse (over bakkenivå) er det ikke vanlig å legge 
dreneringsrør i grunnen rundt boligen. Det er derfor ikke satt 
tilstandsgrad på dette punktet. Viser ellers til punkt "terrengforhold".

Grunnmur og fundamenter
Det er sannsynligvis byggegrunn av jord. Boligen er oppført på søyler.

Kommentar:
Det er ikke utført grunnundersøkelser. Vurdering av fundament og 
grunnforholdene er begrenset.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Enkelte søyler er ødelagt og det er utført midlertidig tiltak på 
fundament.

Tiltak
• Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

Uavklart forhold. Må undersøkes nærmere.
Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Terrengforhold
Boligen ligger i et kupert terreng.

Kommentar:
Kontroll av terrengforhold rundt boligen er begrenset på grunn av 
snø/terrasse.

Merk:
Forhold rundt ras- flom og skredfare er ikke kontrollert opp mot 
offentlige register/kommuneplan. Potensielle kjøpere anbefales å 
kontrollere dette.

Vurdering av avvik:
• Tomten er snødekt og derfor ikke nærmere vurdert.
Tiltak
• Det bør foretas nærmere undersøkelser av tomta når den er snøfri.

Andre tomteforhold
Eier/oppdragsgiver har ikke gitt opplysninger om det er septiktank, 
oljetank eller andre relevante forhold på eiendommen.

Reguleringsplan, tinglyste rettigheter og forhold rundt ras- flom og 
skredfare er ikke kontrollert opp mot offentlige 
register/kommuneplan. Potensielle kjøpere anbefales å kontrollere 
dette.

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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    Arealer

 Fritidsbolig

Bruksareal BRA m²

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

1. Etasje 64 63 1 Kjøkken , Vindfang , Gang , Bad , 4 
Soverom , Toalettrom, Stue Kott 

Sum 64 63 1

Kommentar
Arealene er oppmålt med lasermåler.

Merk:
Det er ikke fremlagt tegninger, det er derfor ikke kontrollmulighet av oppmålt areal.
Det bør derfor påregnes noe arealavvik på bakgrunn av dette.

Kommentar:
- Det er innvendig nivåforskjell mellom gulvene i fra opprinnelig til tilbygget del.

Se forøvrig forutsetninger angående areal.
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Befaring

Dato Tilstede Rolle Telefon
20.2.2022 David Haltvik Takstmann 905 34 740

Matrikkeldata

Kommune
4622 KVAM

Gnr
19

Bnr
558

Areal
1248 m²

Kilde
BEREGNET AREAL 
(Ambita)

Eieforhold
Festet

Adresse
 0  

Kommentar
Det tas forbehold om feil og mangler i kartet. Festekontrakt og forhold tilknytt denne er ikke kontrollert/undersøkt i denne type oppdrag.

Hjemmelshaver
Steine Johnny, Bergen Rev Inst Funksj

Fnr Snr
0

Det er ikke fremvist midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.

Ferdigattest:

Det er ikke observert eller spesielt undersøkt etter materiale som inneholder asbest. Likevell gjør en oppmerksom på at asbest ble ofte
benyttet i bygningsmateriale som ble bygd inn i konstruksjoner som blant annet vegger, etasjeskille, ventilasjonsanlegg m.m. Det kan derfor
ikke stilles garanti for at det ikke finnes asbestholdige materialer i bygget.

Tiltak:
Det er ikke nødvendig med tiltak. Ved en eventuell sanering (demontering) skal asbest behandles som spesialavfall og saneres på forsvarlig vis.

Kommentar:
En kan finne asbest i bygninger som er oppført eller rehabilitert fra 1920- tallet og oppover. Asbestholdige bygningsmateriell ble spesielt mye
brukt i årene etter siste verdenskrig og frem til slutten av 1970-tallet. På bakgrunn av at asbeststøvet har en helseskadelige virkning ble asbest
med få unntak forbudt i Norge fra 1980.

Asbest/eternitt

Det er ikke opplyst om andre forhold som kan være relevant for tilstandsrapporten.

Men det kan være andre forhold som er relevante for potensielle kjøpere og som ikke er videre nevnt i denne rapporten. Dette kan for
eksempel være tinglyste avtaler, heftelser, manglende godkjenninger eller offentlige pålegg m.m. Selgere bes derfor å legge frem alle relevant
dokument, og eventuelle interessenter bes om å lese gjennom de fremlagte dokumentene.

Merk:
Det er gitt begrenset informasjon om eiendommen/boligen. En gjør oppmerksom på at eier/oppdragsgiver er en forening og rekvirent har
derfor i begrenset grad kunne gi informasjon/opplysninger. Det betyr at det kan være manglende opplysninger og informasjon om mulige feil
og mangler. Jeg oppfordrer derfor potensielle interessenter til å foreta en grundig undersøkelse av eiendommen og boligen.

Andre forhold

Eiendomsopplysninger

    Befarings - og eiendomsopplysninger
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    Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Det er innhentet 
opplysninger fra 
eiendomsverdi, infoland 
og eiendomsregisteret.

Diverse opplysninger og informasjon om 
eiendommen som blant annet tomteareal, 
hjemmelsforhold, m.m.

Innhentet 0 Nei

Eier/oppdragsgiver er 
bedt om å legge frem 
egenerklæring, tidligere 
salgsdokument, 
tegninger, 
tilsynsrapporter, 
faktura/dokumentasjon, 
og andre relevante 
opplysninger/dokument 
om eiendommen.

Om de ulike dokumentene/opplysningene 
er fremlagt, vil dette komme frem under 
de gjeldene punktene i rapporten.

Fremvist 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/JH1936
  
  

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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EGENERKLÆRINGSSKJEMA
EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Meglerfirma

Kaland & Partners Fana

Oppdragsnr.

7220023

Selger 1 navn

Karl-Erik Strøm Skogseid

Gateadresse

Hytte på Johnshaug

Poststed

Norheimsund

Postnr

5600

Er det dødsbo?

Nei Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?

Nei Ja

Hjemmelshavers navn Bergen Revisjonsinstitutt Funksjonærforening

Har du kjennskap til eiendommen?

Nei Ja
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Tilleggskommentar

Bad: Det er hull i panelet i dusjsonen mot soverommet. Badet er lite brukt de senere år. Bruk av dusjsonen må forventes å kunne føre til
fuktskader i tilstøtende konstruksjoner. Kjøper oppfordres til å gjøre egne vurderinger. Kjøkken: Museinntrenging i hytten er oppdaget i området
ved kjøkkenet. Dette er forstått å være en normal problemstilling for hytter bygget på påler. Selger har i nyere tid ikke gjort andre tiltak for å
hindre inntrenging, enn å begrense tilgangen på gjenstander som er interessante for mus. I forbindelse med innleid personell sin utvasking av
hytten ble det oppdaget en lekkasje ved blandebatteriet på kjøkkenet. Lederen for vaskepersonalet beskrev den som "mindre". Interessenter
oppfordres til å undersøke denne selv i forbindelse med visning. Setningsskader/skjevheter: Det er noen veltede betongsøyler under
fritidsboligen, som kan gi/har gitt skjevheter og setningsskader i fritidsboligen. Bad: I 2006 skal badet være oppgradert av Kvam
Vaktmestersentral AS og Norheimsund Elektro AS. Det ble da lagt varmekabler og fliser. I 2018 ble varmtvannsbereder skiftet og flyttet fra krok
ved kjøkken til bad. Det elektriske arbeidet ble gjort av Norheimsund Elektro AS, rørarbeidet er ukjent hvem som ble innleid til å gjøre. Tak:
Takoverbygget på terrasse er bygget rundt et eksisterende tre. Det antas at dette ikke kan være heldig for bygningens konstruksjon. I 2014 ble
pipehatt skiftet av T. Neteland Bygg og Betong AS etter oppdagelse av fuktinntrenging i innertaket. Det er merker etter tidligere lekkasje i
innertaket, men gjennomgang med fagmann høsten 2019 avdekket ikke pågående lekkasje i disse merkene. Dragere i overbygging av
terrasse har endeved som vender mot vest. I særlig den sydlige er det råte. I januar 2019 ble det satt opp midlertidig støtte for taket. Andre
forhold: Fritidsboligen selges av Deloitte Funksjonærforening Vest, en forening av og for ansatte i Deloitte i Bergen. Foreningens tidligere navn
var Bergen Revisjonsinstitutt Funksjonærforening, som er navnet på hjemmelshaver til festeretten. Navneendring til dagens navn på hjemmel til
festeretten er i arbeid. Vedkommende som har utarbeidet denne egenerklæringen og som handler på vegne av foreningen i forbindelse med
salget har lite kjennskap til eiendommens tilstand og ingen kjennskap som ikke fremkommer over. Jeg vil understrede at vi ikke har spesifikk
kunnskap om eiendommen og derfor har begrenset mulighet til å kunne supplere og/eller kontrollere informasjon i tilstandsrapport og
salgsoppgave. Det kan derfor eksistere feil og skader på eiendommen som ikke er spesifikt opplyst om. Interessenter oppfordres derfor til å
foreta en grundig besiktigelse, gjerne med bistand fra teknisk kyndig.

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 forsikringsselskapet 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 (akjseboliger), 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 følgende salg:

mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede 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 forsikringsselskapet 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.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendigsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20
(aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere
bolighandel).
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Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i
forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring.

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

Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.
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E-Signing validated secured by

NAME OF SIGNER

Karl Erik Strøm Skogseid

IDENTIFIER

+4793203165

TIME

02.03.2022 
13:33:35 UTC

ELECTRONIC ID

Signer authenticated by 
Nets One time code

This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.→      

The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. 

Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.

→      

For more information about document formats, see https://www.nets.eu/developer→      
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Adresse Johnshaug

Postnr 5600

Sted Norheimsund

Andels- 
/leilighetsnr.  / 

Gnr. 19

Bnr. 558

Seksjonsnr.

Festenr.

Bygn. nr. 175182608

Bolignr.

Merkenr. A2022-1364737

Dato 02.03.2022

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en opp-
varmingskarakter, se i figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-
karakter, og bokstaven viser energikarakter.

Målt energibruk

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, 
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Innmeldt av Karl-Erik Strøm Skogseid

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom-
snittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
 A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens identitet er ikke bekreftet fra Matrikkelen

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.
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Kartverket, Geovekst, kommuner - Geodata AS

4622 Kvam
Eiendom: 4622/19/558/0/0

1:1000Målestokk
Dato: 24.2.2022

0 25 50 m Kartgrunnlag: Geovekst, Norge i Bilder - 8193
Det tas forbehold om feil og mangler i kartet.

Kartet kan ikke benyttes i byggesaksbehandling.

Kommune:

 

Eiendomsgrenser
Middels - høy nøyaktighet
Mindre nøyaktig
Lite nøyaktig
Skissenøyaktighet eller uviss
Omtvistet grense

Vannkant
Vegkant
Fiktiv grenselinje
Teigdelelinje
Punktfeste
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19/738

19/4

19/32

19/553

19/558

19/565

19/762

19/4

19/734

19/555

19/556

19/557

19/608
19/682

19/739

13/1

13/2

375
370
365
360
355

350
345

365

360

375

370

380

360

4622 Kvam
Eiendom: 4622/19/558/0/0

1:1000Målestokk
Dato: 24.2.2022

0 25 50 m Kartgrunnlag: Geovekst - 8193
Det tas forbehold om feil og mangler i kartet.

Kartet kan ikke benyttes i byggesaksbehandling.

Kommune:

 

Eiendomsgrenser
Middels - høy nøyaktighet
Mindre nøyaktig
Lite nøyaktig
Skissenøyaktighet eller uviss
Omtvistet grense

Vannkant
Vegkant
Fiktiv grenselinje
Teigdelelinje
Punktfeste



Tegnforklaring
c Adressepunkt
K Kulturminne - punkt
N Naturvernområde - punkt

Kulturminne - flate

Bygningslinjer
Tiltaklinje

Eiendomsgrenser

Stolpe
Anlegg
Veglinje
Sti
Traktorveg
Bekk/kanal/grøft

Høydekurver
Metersnivå
5-metersnivå
25-metersnivå
Forsenkning terreng
Hjelpekurve
Dybdekurve

Bygningsflate
Tiltaksflate
Valgt eiendom
Vannflate
Gang- og sykkelveg
Parkeringsområde
Veg

Middels - høy nøyaktighet, 3-30 cm
Mindre nøyaktig, 31-199 cm
Lite nøyaktig, 200-499 cm
Skissenøyaktighet eller uviss, 500-9999 cm

Naturvernområde - flate
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