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Informasjon om selger

Hovedselger

Medselger Medselger

MedselgerMedselger

Egenerklæring

Slik besvarer du egenerklæringen

I egenerklæringsskjemaet skal du svare på spørsmål om boligens nåværende tilstand samt historikk for feil, mangler, 

utbedringer og oppgraderinger. Svar utfyllende og ærlig på alt du kjenner til – også om ting du kjenner til fra før din eiertid.

Husk at svarene dine skal omfatte følgende:

• Enebolig: Samtlige bygninger på eiendommen.

• Landbrukseiendom: Våningshus, kårbolig og garasje.

• Borettslag og sameier: Hele bygningen og fellesområder der det er spesifisert i spørsmålsteksten.

Til slutt i skjemaet vil du få tilbud om å tegne boligselgerforsikring.

Driver du med omsetning eller utvikling av eiendom? 

Forsikringen gjelder ikke for salg som ledd i næringsvirksomhet. Privatpersoner anses som næringsdrivende når de  

– helt eller delvis – med profittformål driver med utvikling, oppussing eller omsetning av eiendom.

  Ja      Nei

Informasjon om eiendommen

Adresse Postadresse

Bruksenhetsnummer Areal

Antall våtrom

Boligtype

Byggeår

Erik Brudvik
Hennebysmauet 2A

Erik Brudvik
4

Erik Brudvik
Før 1900�

Erik Brudvik
Småhus�

Erik Brudvik
Hennebysmauet 2A AS 

Erik Brudvik
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Våtrom

1 Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom?

  Ja   Nei

1.1 Beskriv feilen og omfanget:

2 Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?

  Ja   Nei

2.1 Hvordan ble arbeidet utført?

Kryss av for både faglært og ufaglært hvis du har brukt en kvalifisert håndverker,  

men utført deler av arbeidet selv. Presiser i så fall hvem som gjorde hva.

  Faglært   Ufaglært

2.2 Fortell kort hva som ble gjort:

2.3 Hvis utført av faglærte, hvilke(t) firma utførte jobben?

2.4 Har du dokumentasjon på arbeidet?

  Ja   Nei

Erik Brudvik


Erik Brudvik
Varmekabler bad i 1.etg og 3. etg fungerte ikke når vi overtok huset. Dette ble ordnet av elektriker vinteren 2020/2021, ved å bytte brytere.�

Erik Brudvik


Erik Brudvik


Erik Brudvik

Bad 2. etg ble pusset opp i 2016 av RQL Team AS. Dette inkluderte flislegging, samt bygging av kasse for vannklosett.

Vinteren 2020/2021 var ekstremt kald, og vi opplevde at vannet frøs til i bad 3. etg. Vi fikk da håndtverkere til å åpne badevegg og legge ny og bedre isolasjon i 3. etg.
Det ble også lagt nye fliser i 3 etg bad oppå gamle. Arbeidet ble utført av Valde Rehabilitering AS.

I tillegg ble varmekabler fikset i 1. og 3. etg, som beskrevet over. Se spesifikasjon fra elektriker.
�

Erik Brudvik
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Tak, yttervegg og fasade

3 Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt eller utettheter?

  Ja   Nei

3.1 Beskriv feilen og omfanget:

4 Er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu, terrasse eller annen fasade?

  Ja   Nei

4.1 Hvordan ble arbeidet utført?

Kryss av for både faglært og ufaglært hvis du har brukt en kvalifisert håndverker,  

men utført deler av arbeidet selv. Presiser i så fall hvem som gjorde hva.

  Faglært   Ufaglært

4.2 Fortell kort hva som ble gjort:

4.3 Hvis utført av faglærte, hvilke(t) firma utførte jobben?

4.4 Har du dokumentasjon på arbeidet?

  Ja   Nei

Erik Brudvik


Erik Brudvik
Under skifting av tak i 2017, bemerket taktekker Frantzen at det var råteskader ved et Velux-vindu loft. Vinduet ble derfor byttet og skaden utbedret av Frantzen, som del av totalarbeidet med å bytte taket.

Vinteren 2022 gikk en takrenne tett i nabohuset, som førte til veldig stort vannfall fra taket og ned like ved siden av inngangsdøren til huset. Dette førte til en liten lekkasje ned til soverom i kjeller, under inngangsdør. Yttertrapp ble fuget, og man åpnet opp en liten del av taket i berørt soverom for å 1) tørke ut og 2) påse at det ikke rant inn vann etter fugingsarbeidet var fullført. Dette ble så lukket. Arbeid utført av Valde Rehabilitering AS. Det bemerkes at vannfallet forårsaket av tett takrenne var massivt, og at vi ikke har opplevd tilsvarende problem i foregående år, eller etter utbedringen var gjennomført. Naboen har forøvrig også utbedret takrennen.�

Erik Brudvik


Erik Brudvik


Erik Brudvik

Etterisolering av yttervegg bad 3. etg utført 2021 av Valde Rehabilitering AS.
Vifte satt inn i bad 2. etg og 1. etg av Valde Rehabilitering AS / Bergen Elteknikk.
Etterisolering av yttervegg kjeller ut mot Hennebysmauet ble utført 2019 utført av Valde Rehabilitering AS.
Nytt tak lagt av Taktekker Frantzen, 2017. Se egen spesifikasjon.
Skyvedør ut til terasse i 1. etg satt inn i 2016 av RQL Team AS.�

Erik Brudvik
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Kjeller

5 Har sameiet eller borettslaget hatt problemer med fukt, vann eller oversvømmelse i byggets kjeller  

eller underetasje?

  Ja   Nei   Ikke relevant for min boligtype

5.1 Beskriv feilen og omfanget:

6 Er det observert vann eller fukt i kjeller, krypkjeller eller underetasje?

  Ja   Nei   Ikke relevant for min boligtype

6.1 Beskriv feilen og omfanget

7 Har det vært problemer med eller er det utført arbeid på dreneringen?

  Ja   Nei

7.1 Hvordan ble arbeidet utført?

Kryss av for både faglært og ufaglært hvis du har brukt en kvalifisert håndverker,  

men utført deler av arbeidet selv. Presiser i så fall hvem som gjorde hva.

  Faglært   Ufaglært

7.2 Fortell kort hva som ble gjort:

7.3 Hvis utført av faglærte, hvilke(t) firma utførte jobben?

7.4 Har du dokumentasjon på arbeidet?

  Ja   Nei

Erik Brudvik


Erik Brudvik


Erik Brudvik


Erik Brudvik
Vi har ikke hatt problemer utover enkelttilfellet som ble nevnt i punkt 3.

Erik Brudvik
Vi har ikke hatt problemer utover enkelttilfellet som ble nevnt i punkt 3.
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Elektrisitet

8 Har det vært feil på det elektriske anlegget?

  Ja   Nei

8.1 Beskriv feilen og omfanget:

9 Er det utført arbeid eller kontroll på det elektriske anlegget?

  Ja   Nei

9.1 Hvordan ble arbeidet utført?

Kryss av for både faglært og ufaglært hvis du har brukt en kvalifisert håndverker,  

men utført deler av arbeidet selv. Presiser i så fall hvem som gjorde hva.

  Faglært   Ufaglært

9.2 Fortell kort hva som ble gjort:

9.3 Hvis utført av faglærte, hvilke(t) firma utførte jobben?

9.4 Har du dokumentasjon på arbeidet?

  Ja   Nei

Erik Brudvik


Erik Brudvik


Erik Brudvik


Erik Brudvik
Montering av nye sikringsskap gang, utvidelse av kretser til 2+3 etg, se samsvarserklæring. Utført av Petterson og Gjellesvik i 2014 av tidligere eier.

Ellers er alt annet elektrisk arbeid under vår tid som eiere utført av elektriker : herunder installasjon av nye kjøkken, nye lampekretser, stikkontakter etc. Se egen oversikt.�

Erik Brudvik




Side 6 av 12

Rør

10 Kjenner du til om eiendommen har privat vannforsyning, septik, pumpekum, avløpskvern eller liknende?

  Ja   Nei

10.1 Beskriv feilen og omfanget:

11 Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?

  Ja   Nei

11.1 Beskriv feilen og omfanget:

12 Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?

  Ja   Nei

12.1 Hvordan ble arbeidet utført?

Kryss av for både faglært og ufaglært hvis du har brukt en kvalifisert håndverker,  

men utført deler av arbeidet selv. Presiser i så fall hvem som gjorde hva.

  Faglært   Ufaglært

12.2 Fortell kort hva som ble gjort:

12.3 Hvis utført av faglærte, hvilke(t) firma utførte jobben?

12.4 Har du dokumentasjon på arbeidet?

  Ja   Nei

Erik Brudvik


Erik Brudvik


Erik Brudvik


Erik Brudvik
Arbeid utført av TPA Rørlegger i forbindelse med oppgradering / installering av 3 nye kjøkken 2016, se vedlegg.

Mindre arbeid utført av rørlegger i forbindelse med etterisolering av bad 3. etg, via Valde Rehabilitering AS.�

Erik Brudvik


Erik Brudvik


Erik Brudvik
Tidlig 2021 opplevde vi at vannet frøs i rørene i bad 3. etg. Vi fikk da håndtverker til å åpne opp vegg. Utover etterisolering, ble det også sjekket at det ikke var forekommet skade på rørene. Arbeidet ble utført av Valde Rehabilitering AS.�
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Ventilasjon og oppvarming

13 Kjenner du til om det er eller har vært nedgravd oljetank på eiendommen?

  Ja   Nei

13.1 Beskriv feilen og omfanget:

14 Har det vært feil på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?

Eksempelvis radiator, fyrkjeler, varmepumper, fjernvarme, sentralfyr, pelletsanlegg, gasskjeler  

eller lignende varmeanlegg

  Ja   Nei

14.1 Beskriv feilen og omfanget:

15 Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?

  Ja   Nei

15.1 Hvordan ble arbeidet utført?

Kryss av for både faglært og ufaglært hvis du har brukt en kvalifisert håndverker,  

men utført deler av arbeidet selv. Presiser i så fall hvem som gjorde hva.

  Faglært   Ufaglært

15.2 Fortell kort hva som ble gjort:

15.3 Hvis utført av faglærte, hvilke(t) firma utførte jobben?

15.4 Har du dokumentasjon på arbeidet?

  Ja   Nei

Erik Brudvik


Erik Brudvik


Erik Brudvik


Erik Brudvik
Oljetank i kjeller ble fjernet av RQL Team AS i 2016. Denne var ikke nedgravd.



Side 8 av 12

Skjevheter og sprekker

16 Er det tegn på setningsskader?

  Ja   Nei

16.1 Beskriv feilen og omfanget:

17 Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?

  Ja   Nei

17.1 Beskriv feilen og omfanget:

Erik Brudvik
Bemerker at dette er et gammelt trehus hvor skjevheter kan forekomme. 
Vi kjenner ikke til at det er noen problemer med bærende struktur.�

Erik Brudvik
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Sopp og skadedyr

18 Har det vært skadedyr i boligen?

Eksempler på skadedyr: Rotter, mus, maur, biller, skjeggkre.

  Ja   Nei

18.1 Beskriv feilen og omfanget:

19 Har det vært skadedyr i sameiet eller borettslaget?

  Ja   Nei   Ikke relevant for min boligtype

19.1 Beskriv feilen og omfanget:

20 Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen?

Mugg kan fremstå som prikker eller flekker på en overflate. Råteskadet treverk sprekker opp og bærer  

preg av å være svekket. Svertesopp fremkommer som svarte prikker på fuktigutsatte områder. 

  Ja   Nei

20.1 Beskriv feilen og omfanget:

21 Har det vært mugg, sopp eller råte i sameiet eller borettslaget?

Mugg kan framstå som prikker eller flekker på en overflate. Råteskadet treverk sprekker opp og bærer preg av å 

være svekket.

  Ja   Nei   Ikke relevant for min boligtype

21.1 Beskriv feilen og omfanget:

Erik Brudvik


Erik Brudvik
Høsten 2020 ble det observert spor etter rotter. Vi kontaktet Anticimex, som kom på befaring, og tiltak ble straks gjennomført.
I tillegg ble kommunen kontaktet, som satt iverk tiltak i kumlokk tilknyttet Hennebysmauet.
Tiltakene hadde god effekt. 

Vi er ikke kjent med indikasjoner på nye tilfeller, selv eller fra leietakere, i ettertid.�

Erik Brudvik


Erik Brudvik
Tidvis små innslag av svartsopp kan forekomme i kjellervindu ut mot gaten dersom beboere ikke lufter. Forekomst er overfladisk og vaskes lett bort.�
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Ufaglært arbeid

22 Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte?  

Du trenger ikke gjenta noe du allerede har nevnt.

  Ja   Nei

22.1 Beskriv hva som ble gjort og når:

23 Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse, ferdigattest eller andre godkjenninger? 

  Ja   Nei

23.1 Beskriv hva som mangler og hvorfor:

24 Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet rom til boligrom?

  Ja   Nei

24.1 Hvordan ble arbeidet utført?

Kryss av for både faglært og ufaglært hvis du har brukt en kvalifisert håndverker,  

men utført deler av arbeidet selv. Presiser i så fall hvem som gjorde hva.

  Faglært   Ufaglært

24.2 Fortell kort hva som ble gjort:

24.3 Hvis utført av faglærte, hvilke(t) firma utførte jobben?

24.4 Har du dokumentasjon på arbeidet?

  Ja   Nei

24.5 Har du fått innvilget tillatelse fra kommunen for ombyggingen?

  Ja   Nei   Nei, ikke søknadspliktig

Erik Brudvik


Erik Brudvik


Erik Brudvik
Under en kommunal inspeksjon våren 2022, bemerket kommunen at takvinduer loft, samt balkong tilhørende soverom i 3. etg, ikke var søkt om. Kommunen hadde imidlertid ingen dokumentasjon på når endringene eventuelt hadde vært utført, og avsluttet derfor saken. Se vedlegg. Det er forøvrig ukjent for nåværende eier når disse endringene ble gjort.

Terassedør 1. etg satt inn 2016 er ikke omsøkt.�

Erik Brudvik
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Planer og godkjenninger

25 Er utleiedelen godkjent av kommunen? 

  Ja   Nei   Ikke relevant for min boligtype

26 Er det utført radonmåling?

  Ja   Nei

26.1 Når ble målingen utført og hva ble måleverdiene?

27 Kjenner du til andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet? 

  Ja   Nei

27.1 Fortell kort hva som ble gjort:

28 Kjenner du til planer eller vedtak som kan medføre endringer av felleskostnader eller fellesgjeld?

  Ja   Nei   Ikke relevant for min boligtype

28.1 Hvilke planer? Hvor stor endring vil kostnadene og/eller gjelden medføre?

Kun for boligtype borettslag og sameier.

29 Kjenner du til om sameiet eller borettslaget er involvert i konflikter av noe slag?

  Ja   Nei   Ikke relevant for min boligtype

29.1 Fortell om konflikten og partene slik du har forstått det.

Kun for boligtype borettslag og sameier.

Erik Brudvik


Erik Brudvik


Erik Brudvik


Erik Brudvik


Erik Brudvik
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Boligselgerforsikring

Som boligselger er du ansvarlig for ukjente feil og mangler i 5 år etter kontraktsinngåelse. «Ukjent» vil si feil som ikke var 

synlige da kjøper besiktiget boligen før kjøp eller som ikke er beskrevet i egenerklæringsskjemaet, tilstandsrapporten eller 

prospektet. En boligselgerforsikring beskytter deg mot krav om erstatning og prisavslag fra kjøper. 

For mer informasjon, ring Gjensidige på 21 40 86 00.

Ønsker du boligselgerforsikring?

  Ja, jeg vil tegne boligselgerforsikring   

  Nei, jeg avslår boligselgerforsikring

Signatur hovedselger Dato og sted


