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Takstoppdrag ASAutorisert foretak:

KA1045Referansenummer:

 Areal (BRA): Leilighet i boligblokk 62 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

11.04.2022 | NESTTUN

Trond Bertelsen
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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).

Steinsvikkroken 27  , 5237 RÅDAL
Gnr 39 - Bnr 579
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

Steinsvikkroken 27  , 5237 RÅDAL
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Leilighet i boligblokk - Byggeår: 2008

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.
Garasjeanlegg i u-etg.

Veggkonstruksjon:
Bygningen oppført i plasstøpte konstruksjoner 
som bærevegger/etasjeskillere.

Ytterveggene er utført som bindingsverk.
Ytterkledning av enkelfalset liggende 
trekledning og fasadekledning i 
aluminium/stål.

Fasadene er fra byggeår.
Fasadene ble rengjort og liggende kledning ble 
malt i 2018.
Fasadene er sameiets felles ansvar.

Taktekking:
Flat takkonstruksjon. Tekket med takbelegg.
Taket er ikke besiktiget.

Taktekking er fra byggeår.
Taktekking er sameiets felles 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: Tre-stavs eikeparkett.
Vegger: Malt platekledning, malt betong.
Himling: Malt platekledning, malt betong.

Overflatene er fra byggeår.

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

Ildsted:
Ildsted i stue/kjøkken med gasspeis.
Felles gasstank er nedgravd på eiendommen.

Det er gassuttak for grill på altan og mulighet 
for gasstopp på kjøkken.
Det utføres årlig service på gasspeis i 
forbindelse med avlesning av gassmåler.

Innvendige dører:
Formpressete slette dørblad.

Innerdørene er fra byggeår.

VÅTROM
Gå til side

Bad. Areal: 5,1 m². Fra byggeår.
Keramiske fliser på gulv/vegger, malt 
platekledning m/halogen spotlights i 
himling. Malt strie på vegger i vaskeromsdel.
Inneholder: Servant med møblement/speil og 
belysning, toalett, dusjkabinett, 
opplegg for vaskemaskin, rør i  rør 
skap,  varmtvannsbereder,  luftbehandlingsagg
regat.  
Skyvedørsfronter mellom bad - vaskeromsdel.
Avtrekksventil i himling.

Dusjkabinett har bunn og bakvegger. Dusjvann 
går direkte til sluk. Dette fører til minimal 
fuktpåvirkning på gulv/vegger ved dusjing.

KJØKKEN
Gå til side

Steinsvikkroken 27  , 5237 RÅDAL
Gnr 39 - Bnr 579
4601 BERGEN

Takstoppdrag AS

5227 NESTTUN
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Beskrivelse av eiendommen
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Åpen stue/kjøkkenløsning. Areal til sammen: 
33,1 m². Kjøkkeninnredning fra byggeår.
Tre-stavs eikeparkett på gulv, malt 
platekledning/malt betong på vegger, malt 
betong i himling.
Designa kjøkkeninnredning med profilerte 
hvite fronter.
Laminat benkeplate, stål vaskekum, ventilator.

Integrerte hvitevarer:
- Stekeovn (Bosch).
- Platetopp (Bosch).
- Oppvaskmaskin (Bosch).
- Kjøleskap (Gorenje).

Teknisk tilstand på hvitevarer er ikke 
kontrollert.

Nytt høyskap m/integrert kjøleskap ble 
montert i 2020. Ny pakning til 
blandebatteri/kran i 2022.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Gå til side

Arealer

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Leilighet i boligblokk

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

2-etg 62 62 0

Sum 62 62 0

VVS:
Vannforsyningsrør av pex rør (rør i rør system). 
Rør i rør skap på bad (vaskeromsdel). 
Stoppekran er plassert i rør i rør skap.
Avløpsrør av plast.
Varmtvannstank på bad (vaskeromsdel). 
Volum: 198 liter. Fra byggeår. Produsent: Oso 
Hotwater.

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°) som føres 
inn i leiligheten. Luftbehandlingsaggregat er 
plassert på bad (vaskeromsdel). Type: Flexit 
S3R. Fra byggeår.

El.anlegg:
Sikringsskap på soverom (omkledningsdel). 
El.anlegg fra byggeår. El.arbeid ble utført av 
Ing. Edvin Larsen AS.
Inneholder: Automatsikringer, jordfeilbryter (2 
stk).
Strømmåler m/fjernavlesning er plassert i 
felles målerskap i u-etg.
Nettverkskap er plassert under sikringsskap.

Kurser.
20 ampere. 1 stk.
16 ampere. 7 stk.

Belysningsutstyr:
Innfelte halogen spotlights i himling på bad. 
Ellers er det opplegg for vanlig belysning i 
øvrige rom.

El. oppvarming:
Varmekabler på bad (fra byggeår).
En vegghengt panelovn.

Forutsetninger og vedlegg Gå til side

Gå til side
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Lovlighet

Leilighet i boligblokk

• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som 
stemmer med dagens bruk

Gå til side
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Oppsummering av avvik med TG2 og TG3
Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i
rapporten.

Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.
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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

Våtrom > Overflater Gulv > Bad (5,1 m²) Gå til side

Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)
Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til 
gulv/synlig topp membran ved dørterskel er mindre 
enn 25 mm.

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

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad (5,1 m²) Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på membranløsningen

Steinsvikkroken 27  , 5237 RÅDAL
Gnr 39 - Bnr 579
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.

Isolerglass på nedre del av ett stuevindu ble skiftet i 2013. Øvrige 
vinduer er fra byggeår.
Vinduene har normal slitasje, alder tatt i betraktning. 

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

LEILIGHET I BOLIGBLOKK

Kommentar
Oppgitt i Infoland

Byggeår
2008

Standard
Takstobjektet:
2 roms eierleilighet i 2-etg (hjørneleilighet). Ssb-nr: H0201.
Vestvendt altan på 8,7 m² med utgang fra stue/kjøkken. Altanen er 
overbygd.
En garasjeplass i felles garasjeanlegg m/egen elbil ladestasjon.
Tilhørende en bodplass i utvendig bod.

Leiligheten har normal standard ihht. byggeår/alder. Se under de 
enkelte punkter for beskrivelse og anbefalte tiltak. 
Vedlikehold
Utvendig vedlikehold er sameiets felles ansvar.

Dører
Ytterdør: Hvit dørblad i B-30 kvalitet. Dørtelefon i entre/gang.
Altandør: Dørblad i isolerglass, hvite trekarmer. Utv. beslag. Glassfelt 
over dør.

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

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

Balkonger, terrasser og rom under balkonger og 
terrasser
Vestvendt altan på 8,7 m² med utgang fra stue/kjøkken. Altanen er 
overbygd.
Altanen er oppført i stålprofiler og betong og belagt med gulvfliser.
Rekkverk/overbygg i stålprofiler og glass.
Rekkverk ble kontrollert, høyden var 1,03 m - 1,04 m. Dagens 
rekkverkskrav er 1,00 m.

Nytt glassrekkverk i 2013 (reklamasjonssak).

Mrk.
Det er to overflatesår på kant av en gulvflis.

Altanen har normal slitasje, alder tatt i betraktning.  

Overflatesår på kant av gulvflis.

INNVENDIG

Tilstandsrapport
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Overflater
Gulv: Tre-stavs eikeparkett.
Vegger: Malt platekledning, malt betong.
Himling: Malt platekledning, malt betong.

Overflatene er fra byggeår.

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

Mrk.
Parkettgulv har en del slitasje/striper. Spesielt v/kjøkkendel.

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. 

Parkett har en del slitasje/striper. Må anses som normalt på ett 14 år 
gammelt gulv.

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 - 10 mm skjevheter registrert v/kontroll.

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

Radon
Det er ikke utført radonmåling i leiligheten. Det er ikke radonduk i 
grunn, men det er ventilert garasje under boligblokken som gjør at 
krav er ivaretatt.

TEK10 $13-5:
I bygning med godt ventilerte grunnplan som ikke har rom for varig 
opphold, vil det normalt ikke være behov for tiltak etter annet ledd. 
Eksempler kan være parkeringskjellere eller grunnplan med kun boder 
og lagerrom. Det ventilerte grunnplanet må være avgrenset mot 
øvrige plan med betong eller annet skille med tilsvarende lufttetthet, 
inkludert tetthet ved gjennomføringer, sjakter, trapperom og dører. 

Pipe og ildsted
Ildsted i stue/kjøkken med gasspeis.
Felles gasstank er nedgravd på eiendommen.

Det er gassuttak for grill på altan og mulighet for gasstopp på kjøkken.
Det utføres årlig service på gasspeis i forbindelse med avlesning av 
gassmåler.

Det refereres til fagkyndig for opplysninger om tilstand. Gass Service 
utførte service 22.10.2021. Kommentar: Gassanlegget er gjennomgått, 
ingen anmerkninger. Det henvises til sjekkliste dokument. 
Tilstandsgrad er satt ut ifra alder. 

Innvendige dører
Formpressete slette dørblad.

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

Det er noe fuktutsvelling i nedre del av badedør (normal slitasje).

VÅTROM

Tilstandsrapport

Steinsvikkroken 27  , 5237 RÅDAL
Gnr 39 - Bnr 579
4601 BERGEN

Takstoppdrag AS
Vallaskaret 32

5227 NESTTUN

20286-1150Oppdragsnr: 08.04.2022Befaringsdato: Side: 10 av 22



Generell
Areal: 5,1 m². Fra byggeår.
Keramiske fliser på gulv/vegger, malt platekledning m/halogen 
spotlights i himling. Malt strie på vegger i vaskeromsdel.
Inneholder: Servant med møblement/speil og belysning, 
toalett, dusjkabinett, 
opplegg for vaskemaskin, rør i  rør 
skap,  varmtvannsbereder,  luftbehandlingsaggregat.  
Skyvedørsfronter mellom bad - vaskeromsdel.
Avtrekksventil i himling.

Dusjkabinett har bunn og bakvegger. Dusjvann går direkte til sluk. 
Dette fører til minimal fuktpåvirkning på gulv/vegger ved dusjing.

Det anbefales og fortsette å benytte lukket dusjkabinett på badet.

2-ETG > BAD (5,1 M²)

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

Overflater Gulv
Keramiske fliser på gulv. Det er varmekabler i gulv.
Lokalt fall til sluk v/vaskemaskin (lite fall). Dvs. 0,5 cm fall fra gulv 
v/dør til sluk. Det er synlig klemring i sluk. Det er lokalt fall til gulv i 
dusjsone. Dvs. 1,5 cm fall fra gulv v/dør til gulv i dusjsone.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)
• Det er påvist at høydeforskjell fra topp slukrist til gulv/synlig topp 
membran ved dørterskel er mindre enn 25 mm.
Bom registrert i enkelte gulvfliser. Ingen stor risiko forbundet med bom 
i gulvfliser.

Tiltak
• Våtrommet fungerer med dette avviket.

Sluk, membran og tettesjikt
Sluk av plast (2 stk), fra byggeår.
Membran: Smøremembran.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
membranløsningen
Tiltak
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må 
tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er 
vanskelig å si noe om.

Plastsluk i dusjsone.

Sanitærutstyr og innredning
Inneholder: Servant med møblement/speil og belysning, 
toalett, dusjkabinett, 
opplegg for vaskemaskin, rør i  rør 
skap,  varmtvannsbereder, luftbehandlingsaggregat.  
Skyvedørsfronter mellom bad - vaskeromsdel.

Ventilasjon
Avtrekksventil i himling. Tilluft under dør.

Fukt i tilliggende konstruksjoner
Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende 
konstruksjoner. Tilstøtende vegg i dusjsone ligger mot omkledningsdel 
og har garderobeskap på innside. Det er tilnærmet umulig at det er 
fukt inni vegg bak dusjsone ettersom dusjkabinett benyttes. 

KJØKKEN

Tilstandsrapport
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Overflater og innredning
Åpen stue/kjøkkenløsning. Areal til sammen: 33,1 m². 
Kjøkkeninnredning fra byggeår.
Tre-stavs eikeparkett på gulv, malt platekledning/malt betong på 
vegger, malt betong i himling.
Designa kjøkkeninnredning med profilerte hvite fronter.
Laminat benkeplate, stål vaskekum, ventilator.

Integrerte hvitevarer:
- Stekeovn (Bosch).
- Platetopp (Bosch).
- Oppvaskmaskin (Bosch).
- Kjøleskap (Gorenje).

Teknisk tilstand på hvitevarer er ikke kontrollert.

Nytt høyskap m/integrert kjøleskap ble montert i 2020. Ny pakning til 
blandebatteri/kran i 2022.
Kjøkkeninnredning fremstår med normal bruksslitasje. 

2-ETG > STUE/KJØKKEN (33,1 M²)

Ingen forhøyede fuktverdier ble registrert i kjøkkenbenken.

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

TEKNISKE INSTALLASJONER

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

Vannrørene er fra byggeår. 

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

Avløpsrør
Avløpsrør av plast.

Avløpsrørene er fra byggeår. 

Tilstandgrad er satt utifra alder. Hovedstamme/avløpsrør er skjult og 
tilstandsvurdering må utføres av spesialfirma.

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°) som føres inn i leiligheten.
Luftbehandlingsaggregat er plassert på bad (vaskeromsdel). Type: 
Flexit S3R. Fra byggeår.

Pga ventilasjonsaggregatets alder kan det ikke utelukkes at det må 
gjøres vedlikehold/ev. utskiftninger v/behov.

Luftbehandlingsaggregat på bad (vaskeromsdel).

Bryterpanel er plassert i entre/gang.

Varmtvannstank
Varmtvannstank på bad (vaskeromsdel). Volum: 198 liter. Fra byggeår. 
Produsent: Oso Hotwater.

Varmtvannstank er tilkoblet vanlig stikkontakt. I boliger fra 2010 eller 
nyere skal større varmtvannstank ha fast tilkobling. Det anbefales å 
skifte ut stikkontakt med fast tilkobling, spesielt hvis varmtvannstank 
skal skiftes. 

Varmtvannstank på bad (vaskeromsdel).

Elektrisk anlegg
Sikringsskap på soverom (omkledningsdel). El.anlegg fra byggeår. 
El.arbeid ble utført av Ing. Edvin Larsen AS.
Inneholder: Automatsikringer, jordfeilbryter (2 stk).
Strømmåler m/fjernavlesning er plassert i felles målerskap i u-etg.
Nettverkskap er plassert under sikringsskap.

Kurser.
20 ampere. 1 stk.
16 ampere. 7 stk.

Belysningsutstyr:
Innfelte halogen spotlights i himling på bad. Ellers er det opplegg for 
vanlig belysning i øvrige rom.

El. oppvarming:
Varmekabler på bad (fra byggeår).
En vegghengt panelovn.

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?
Opplysninger fra eier: El.anlegg fra byggeår (2008).

3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert 
elektroinstallasjonsvirksomhet?
Opplysninger fra eier: Salgsoppgaven fra da jeg kjøpte
leiligheten oppgir at el.arbeid ble utført av Edvin Larsen AS.

4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt 
tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?  I såfall 
etterspør samsvarserklæring.
Opplysninger fra eier: Det er ettermontert el-bil lader ved p-
plass (var montert når jeg kjøpte). El.anlegg fra byggeår (2008).

Tilstandsrapport
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Jeg kjenner ikke til andre arbeid på anlegget etter dette.
5. Når ble det siste gjennomført kontroll/vedlikehold på det 

elektriske anlegget (av en kvalifisert elektrofaglig fagperson)?
Opplysninger fra eier: Kjenner ikke til kontroller/vedlikehold.

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?
Opplysninger fra eier: Ikke meg bekjent.

7. Forekommer det at sikringene løses ut?
Opplysninger fra eier: Ikke forekommet så lenge jeg har bodd i
leiligheten.

8. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel 
termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i 
boligens elektriske anlegg?
Opplysninger fra eier: Ikke forekommet så lenge jeg har bodd i
leiligheten som jeg kjenner til.

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

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

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

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

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

14. 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

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

16. 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
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 i omkledningsdel.

Nettverksdel.

Branntekniske forhold
Felles brannvarslingsanlegg i bygningen, pulverapparat og 
brannslange.

Felles brannvarslingsanlegg er ikke tilstandsvurdert. Tilstandsgrad er 
satt ut ifra alder.  

Kommentar:
Underskrevne takstmann har ikke mottatt brannprosjektering for 
bygget, men antar at bygget er oppført etter gjeldende 
byggeforskrifter på oppføringstidspunktet. Dette må ikke forveksles 
med dagens forskrifter vedr. branntekniske forhold som bygninger 
oppført etter tidligere forskrifter ikke vil tilfredsstille.

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. 
forskriftskrav?
Nei

2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 
10 år?
Nei

3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav?
Nei

4. Er det skader på røykvarslere?
Nei

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

Leilighet i boligblokk

Bruksareal BRA m²

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

2-etg 62 62 0
Entré/gang (8 m²), Bad (5,1 m²), 
Soverom m/omkledningsdel (13,6 m²), 
Stue/kjøkken (33,1 m²)

Sum 62 62 0

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

TEGNINGER/LOVLIGHET:
Det er framlagt godkjente/stemplede byggetegninger. Omkledningsdel på soverom er inntegnet som bod 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
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?  Ja  Nei

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

Mrk.
Innvendige vegger, kanaler etc. utgjør ca 1,9 m² av bruksarealet.
Oppgitte romarealer er inkludert areal som opptas av innebygd skap/garderobeskap.

Takhøyde:
Takhøyden på bad er 2,25 m.
Takhøyden i øvrige deler av leiligheten er 2,57 m.

Mrk.
Det er åpen løsning mellom entre/gang - stue/kjøkken.

Ekstern bod.
Leiligheten har tilhørende en bodplass i utvendig bod på 4,8 m² (ikke medregnet i tabell for areal).
Boden er uisolert. Noen fuktmerker ble observert på innside av kledning i utvendig bod.
Tilleggsbygg er ikke tilstandsvurdert ihht. standard.

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
08.4.2022 Trond Bertelsen Takstmann 926 67 005

Christoffer 
Helland

Kunde

Matrikkeldata

Kommune
4601 BERGEN

Gnr
39

Bnr
579

Areal
7386.6 m²

Kilde
IKKE OPPGITT (Ambita)

Eieforhold
Eiet

Adresse
Steinsvikkroken 27  

Kommentar
Fellesutgifter:
Det betales kr 3232 ,- pr mnd i fellesutgifter.
Fellesutgiftene dekker felles byggforsikring, strøm fellesarealer, gang/trappevask, vaktmester, service på heiser, kabel-tv (grunnpakke) og div. 
drift av sameiet.

Hjemmelshaver
Christoffer Helland

Fnr

Felles formue
Kr. 17 128  

Felles gjeld: 
Kr. 0  

Boligselskap
Sameiet Steinsvikkroken 
Terrasse

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

Organisasjonsnr
993483265

Snr
37

Sentral og attraktiv beliggenhet i et etablert boligområde i Steinsviken.
Fra leiligheten er det utsikt over nærområde/nabolaget.
Området er hovedsakelig bebygd med blokkbebyggelse, rekkehus og eneboliger.

Ca 2 km til Lagunen Storsenter med de fleste service tilbud/fasiliteter, samt flere dagligvare butikker i gangavstand.
Mange idrettsanlegg/fritidstilbud som bla Zinken Hopp Idrettshall, Sandsli Idrettshall og Slåtthaug
Idrettsanlegg, samt skoler som Zinken Hopp Skole, Rå Skole, Nordahl Grieg Videregående Skole,
Aurdalslia Skole, Søråshøgda Skole, Søreide Skole og Sandsli Videregående Skole.
Gode turmuligheter med bla flere turstier i nærområde.
Bybanestopp like ved Råstølen park.

Det kan nevnes at Sandsli/Kokstad har noen av Bergens største arbeidsplasser som bla Equinor,
Telenor, Aibel, Bergen Lufthavn mf. Sentral beliggenhet i forhold til ovennevnte.

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

    Befarings - og eiendomsopplysninger
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Eiendommen omfattes av reguleringsplan (9520001). Formål: Bolig.
Planid: 9520001.
Saksnr: 200611473.
Planens navn: YTREBYGDA. GNR 39 BNR 270, GNR 119 BNR 374 M.FL., STEINSVIK/RÅ.
Type plan: Mindre reguleringsendring.
Planstatus: Gjeldende plan (ikrafttrådt).
Vedtak i kraft: 16.11.2006.

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: 125,6 m² ihht sameiebrøk.
Tomten er foruten eiendommens bygningsmasse opparbeidet med interne
veier, grøntarealer, murer/bed og div prydbusker/beplantning.

Parkering:
Fast biloppstillingsplass i lukket garasjeanlegg m/egen elbil ladestasjon. Produsent ladestasjon: Garo.
Ellers innendørs og utendørs gjesteparkering på oppmerkede plasser.

Martrikkel/adresse:
Sameiet tilhører gnr. 39 og bnr. 579 og har følgende adresser:
- Steinsvikkroken 21 - 23 - 25 - 27.

Om tomten
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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 17/1000.

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:
08.06.2006 269236 BESTEMMELSE IFLG. SKJØTE
Rettighetshaver: BERGEN KOMMUNE
ORG.NR: 964338531
Overført fra: 1201/39/579//
Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening
GJELDER DENNE EIENDOMMEN MED FLERE

08.06.2006 269236 BESTEMMELSE OM VEG
Rettighetshaver: BERGEN TOMTESELSKAP AS
ORG.NR: 928655547
Overført fra: 1201/39/579//
vederlagsfri tilknytning til eiendommens vei- og ledningsanlegg.
GJELDER DENNE EIENDOMMEN MED FLERE

08.06.2006 269236 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDNING.
Rettighetshaver: BERGEN KOMMUNE
ORG.NR: 964338531
Rettighetshaver: BERGEN TOMTESELSKAP AS
ORG.NR: 928655547
Overført fra: 1201/39/579//
GJELDER DENNE EIENDOMMEN MED FLERE

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

Tinglyste/andre forhold

Informasjon om sameiet:
Sameiet Steinsvikkroken Terrasse består av til sammen 40 leiligheter fordelt på 4 boligblokker.
Adkomst leiligheter via heis/trappeoppgang.
Gang og trappevask utføres av eksternt renholdsfirma.
Sameiet har felles bossuganlegg.
Styreleder i sameiet: Sigmund Kristian Larsen.
Bygningen ble oppført i 2008. Ansvarlig for prosjektet var Konseptbygg AS.
Prosjektet er tegnet av Arkitektkontoret Bjerk og Bjørge AS og Landskapsarkitekt Riss Landskap AS.

Nøkkelopplysninger fra enhetsregisteret:
Organisasjonsnummer: 993 483 265.
Navn/fortaksnavn: Sameiet Steinsvikkroken Terrasse.
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie.
Registrert i enhetsregisteret: 27.01.2009.
Stiftelsesdato: 22.10.2008.

Opplysninger om sameiet
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    Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Sjekkliste fra Gass service Fremvist 0 Nei

Egenerklæring Innhentet via megler/lagret Innhentet 0 Nei

Egne sjekklister/notater Lagret Innhentet 0 Nei

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

Tidligere salgsprospekt Lagret Innhentet 0 Nei

Eiendomsverdi.no Innhentet opplysninger om eiendom Innhentet 0 Nei

Eier Opplysninger fra eier Innhentet 0 Nei

El.spørsmål til eier Innhentet/lagret Innhentet 0 Nei

Boliginformasjon fra 
forretningsfører Innhentet via megler/lagret Innhentet 0 Nei

Infoland.no Innhentet opplysninger om eiendom Innhentet 0 Nei

Tidligere tilstandsrapport Lagret Innhentet 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/KA1045
  
  

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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Egenerklæring 07 Apr 2022

Steinsvikkroken 27, 5237 Rådal

Eiendomsrelaterte spørsmål

B Driver du med omsetning eller utvikling av eiendom?

  0 ja  2 nei

D
Har du kjennskap til feil eller mangler ved garasjen eller andre fellesområder, ønsker vi at du oppgir dette når du svarer på 
spørsmålene i egenerklæringen.

Selger har lest og forstår

Informasjon om selger

Hovedselger

Helland, Christoffer



Våtrom

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

  0 ja  2 nei

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

  0 ja  2 nei

Tak, yttervegg og fasade

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

  0 ja  2 nei

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

  0 ja  2 nei

Kjeller

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

  0 ja  2 nei

6 Har boligen kjeller, underetasje eller andre rom under bakken?

  0 ja  2 nei

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

  0 ja  2 nei

8 Er det utført arbeid med drenering?

  0 ja  2 nei

Elektrisitet

9 Har det vært feil på det elektriske anlegget?

  0 ja  2 nei

10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?

  0 ja  2 nei

Rør

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

  0 ja  2 nei

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



  0 ja  2 nei

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

  0 ja  2 nei

Ventilasjon og oppvarming

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

  0 ja  2 nei

15 Har det vært feil på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?

  0 ja  2 nei

16 Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?

  0 ja  2 nei

Skjevheter og sprekker

17 Er det tegn på setningsskader eller sprekk i fliser?

  0 ja  2 nei

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

  0 ja  2 nei

Sopp og skadedyr

19 Har det vært skadedyr i boligen eller andre bygninger på eiendommen?

  0 ja  2 nei

20 Har det vært skadedyr i sameiet eller borettslaget?

  0 ja  2 nei

21 Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen?

  0 ja  2 nei

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

  0 ja  2 nei

Ufaglært arbeid

23 Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte? Du trenger ikke gjenta noe du allerede har nevnt.

  0 ja  2 nei

Planer og godkjenninger



24 Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse eller ferdigattest?

  0 ja  2 nei

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

  0 ja  2 nei

26 Selges eiendommen med utleiedel som leilighet, hybel eller lignende?

  0 ja  2 nei

27 Er utleiedelen godkjent av kommunen?

Ikke relevant for denne boligen.

28 Er det utført radonmåling?

  0 ja  2 nei

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

  2 ja  0 nei

Det ligger ute på høring et planforslag på et mindre kommunalt bygg med seks boenheter i nærområdet. Styreleder 
opplyser at sameiet ikke er i noen konflikt med kommunen rundt planforslaget.

30 Kjenner du til planer eller bestemmelser som kan medføre endringer av felleskostnader eller fellesgjeld?

  0 ja  2 nei

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

  0 ja  2 nei

Boligselgerforsikring

Boligen selges med boligselgerforsikring

En boligselgerforsikring gir trygghet for selger og kjøper, og kan dekke feil og mangler som enten ikke er opplyst om eller det ikke 
var kjennskap til da salget ble gjennomført.

Forsikringen er tegnet i Gjensidige Forsikring ASA

Forsikringsnummer 91310364
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Adresse Steinsvikkroken 27

Postnr 5237

Sted RÅDAL

Andels- 
/leilighetsnr.  / 

Gnr. 39

Bnr. 579

Seksjonsnr. 37

Festenr.

Bygn. nr. 23680149

Bolignr. H0201

Merkenr. A2022-1385977

Dato 22.04.2022

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 Christoffer  Helland

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.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.



 

 

VEDTEKTER 
for 

Sameiet Steinsvikkroken Terrasse 
  

i medhold av Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven) av 2017-06-16-65 
 
 
 
§ 1.  NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL 
 
Sameiets navn er "Sameiet Steinsvikkroken Terrasse" og består av  
40 boligseksjoner i henhold til oppdelingsbegjæring.   
Sameiet har til formål å ivareta sameiernes fellesinteresser og administrasjon av 
eiendommen Gnr. 39/Bnr. 579 i Bergen Kommune, med fellesanlegg av enhver art. 
 
 
§ 2.  ORGANISERING AV SAMEIET OG RÅDERETT 
 
Alle seksjonseiere skal være medlemmer av sameiet og seksjonene kan ikke skilles fra 
deltakerinteressen i sameiet.  Hver sameier får skjøte på sin seksjon, med full 
disposisjonsrett til den leilighet eller næringsareal som er knyttet til seksjonen.  Seksjonen 
kan fritt omsettes, pantsettes eller disponeres på annen måte, forutsatt at eieren overholder 
bestemmelsene i vedtektene og generelle ordensregler fastsatt av sameiemøte, jfr. § 6 om 
godkjennelse.  Bruksenheten må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig 
hindres i den bruk av anleggene som er avtalt eller forutsatt. 
 
Det er avsatt 2 stk. HC-plasser i beboerdelen av fellesgarasje.  De av seksjonshaverne som 
har en HC-bilplass knyttet til seksjonen, må vike plass (bytte) dersom en annen seksjonseier 
har behov for HC-plass. 
 
Både utvendige og innvendige bygningsmessige forandringer og installasjoner skal meldes til 
styret. 
 
Sameiet skal etter § 11 i Lov om eierseksjoner registreres i foretaksregisteret, senest innen 6 
mnd. etter tinglysning av seksjons-begjæring. 
 
 
§ 3. FELLESUTGIFTER. 
 
Fellesutgiftene skal fordeles mellom sameierene etter følgende oppsett fra styret, og 
gjennomgått og anbefalt av Juridisk avdeling hos Vestbo. 
 
Forsikringer, Avsetning til fremtidig vedlikehold, Div. Kostnader       Fordeling Sameiebrøk 

Juridisk Assistanse 
 

Service på heiser, Felles Strøm, Renhold, Vaktmester 
Gartner, Service - kontrakter, Foretningsførsel, Revisjon,                 Fordeling pr. Enhet 
Styrehonorar, Møtekostnader, Porto, Bredband og TV. 
For betaling av fellesutgiftene gjelder samme regler for misligholdelse, som for 
husleiebetaling iflg. Husleieloven. 



 

 

§ 4.  VEDLIKEHOLD 
 
Innvendig vedlikehold av egen seksjon, samt andre rom som hører inn under seksjonen, 
påhviler fullt ut for egen regning den enkelte sameier. 
For vann- og avløpsledninger og gass regnes fra og med forgrenings-punkt inn til seksjonen, 
for elektriske ledninger regnes fra og med boligseksjonens sikringsboks og for signal og 
telekabler regnes inntaksboks. 
Dører til den enkelte seksjon og seksjonens vinduer vedlikeholdes av den enkelte 
seksjonseier. 
 
Øvrige ytre vedlikehold av eiendommene med bygninger, fellesrom, fellesarealer, anlegg og 
utstyr, herunder heis, trappeoppganger og inngangsdører til oppgangene, samt felles 
tekniske anlegg er sameiets ansvar.   
 
Ved manglende indre og ytre vedlikehold hos sameier, kan styret etter tre måneders varsel la 
dette utføres for sameiers regning. 

 
Styret eller den styret gir fullmakt, skal ha adgang til de enkelte bruksenheter for å 
kunne foreta installasjoner og nødvendige reparasjoner når dette er nødvendig av 
hensyn til øvrige sameiere.  Som eksempel her kan nevnes: Kontroll og reparasjon 
av brann alarm, - gassinstallasjon, - tak på blokkene, - porttelefoner mv. 
Det skal tas rimelig hensyn til vedkommende sameier, men denne kan ikke stille krav 
som gjør ettersyn eller reparasjon vanskelig å gjennomføre. Sameier vil bli varslet i 
god tid om at det må være folk i leiligheten på den angitte dag. Hvis dette ikke er 
mulig, må fullmakt gis til styret som da vil følge teknikere inn i den/de aktuelle 
leiligheter. 
 
§ 5.  VEDLIKEHOLDSFOND 
 
Sameiet v/styret oppretter et fond til dekning av påregnelige, fremtidige vedlikeholdsutgifter.   
Det beløp seksjonseierne skal innbetale til fondet, innkreves i den månedlige innbetaling av 
fellesutgiftene. Styret får anledning til å innkreve kr. 200.000, - eller det av årsmøtet 
bestemte beløp årlig, frem til fondet har nådd  
kr. 2.000.000, - da skal innkreving av vedlikeholdsmidler avsluttes.  
 
Når det av fondet er brukt penger slik at summen er kommet under kr.750.000,- får styret 
fullmakt til å gjenoppta innkrevningen frem til fondet igjen når 2.000.000, - Fondets midler 
skal plasseres på høyrentekonto. 
 
 
§ 6.  GODKJENNING AV SAMEIERE 
 
Erverver av seksjon og leietaker av bruksenhet må meldes til styret for godkjennelse.  
Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. 
 
 
§ 7.  STYRET 
 
Sameiet skal ha et styre som skal bestå av 1 leder og inntil 3 andre medlemmer.  
Funksjonstiden for styreleder og de øvrige styremedlemmer er 2 år.  Styreleder og 
styremedlem kan gjenvelges. 
 
 
§ 8.  STYRETS VEDTAK 



 

 

 
Styret står for forvaltning av felles anliggender i samsvar med Lov om eierseksjoner, 
sameiets vedtekter og vedtak av sameiemøtet.  Styret kan treffe vedtak når minst tre 
medlemmer er tilstede.  Vedtak treffes med alminnelig flertall, hvis ikke vedtektene 
bestemmer noe annet.  Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslag. 
 
§ 9.  FIRMATEGNING 
 
Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap tegner lagets navn. 
 
 
§ 10.  SAMEIEMØTE 
 
Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiemøtet.  Ordinært sameiemøte holdes 
hvert år innen 30. juni.  Ekstraordinært sameie-møte holdes når styret finner det nødvendig 
eller når revisor, eller minst en tiendedel av sameierne, skriftlig krever det og samtidig oppgir 
hvilke saker de ønsker behandlet. 
 
Innkalling til sameiemøte skal skje skriftlig til medlemmene med varsel på minst 8 dager, 
høyst 20 dager.  Ekstraordinært sameiemøte kan likevel, om det er nødvendig, innkalles med 
kortere frist som dog skal være minst 3 dager. 
 
Saker som en sameier ønsker behandlet på ordinært sameiemøte, skal nevnes i innkallingen 
når det settes frem krav om det senest 3 uker før møtet.  Skal et forslag som etter Lov om 
eierseksjoner vedtas med minst to tredjedelers flertall kunne behandles, må hovedinnholdet 
være nevnt i innkallingen. 
 
 
§ 11.  SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆRT SAMEIEMØTE 
 
På det ordinære sameiemøtet skal disse saker behandles: 
 
  1.  Eventuell årsberetning fra styret 
  2.  Årsregnskap og budsjett 
  3.  Andre saker som er nevnt i innkallingen 
  4.  Valg av styreleder og styremedlemmer 
  5.  Valg av to medlemmer til neste års valgkomité 
  6.  Godtgjøring til styret og revisor 
 
 
§ 12.  MØTELEDELSE OG AVSTEMMING 
 
Sameiemøtet ledes av styrets leder. 
 
Med de unntak som følger av loven eller vedtektene avgjøres alle saker med alminnelig 
flertall av de avgitte stemmer.  Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget.  Har 
han ikke stemt, eller det gjelder valg, avgjøres saken ved loddtrekning. 
 
 
§ 13.  OM SAMEIEMØTET 
 
I sameiemøtet har Sameierene stemmerett, med én stemme for hver seksjon de eier.  
Sameierene har rett til å møte ved fullmektig.  Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert 
fullmakt.  Fullmakten anses å gjelde førstkommende sameiemøte, med mindre det fremgår 
at annet er ment.  Fullmakten kan når som helst kalles tilbake.  Styret og forretningsfører har 



 

 

plikt til å være tilstede på sameiemøtet, med mindre det er åpenbart unødvendig eller det 
foreligger gyldig forfall.   
 
Revisor og ett ekstra husstandsmedlem fra hver boligseksjon har rett til å være tilstede på 
sameiemøtet og å uttale seg. 
 
§ 14.  REGNSKAP 
 
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel og utarbeidet regnskap i 
henhold til Lov om regnskapsplikt (13. mai 1997 nr. 35). 
 
 
§ 15.  REVISJON 
 
Sameiets revisor velges av sameiemøtet og tjenestegjør inntil en annen revisor velges i 
hans/hennes sted.  Revisor skal være statsautorisert eller registrert revisor. 
 
 
§ 16.  SIKKERHET 
 
Sameiet forbeholder seg panterett i hver enkelt seksjon for et beløp på maksimum 2G 
(folketrygdens grunnbeløp) til sikkerhet for sameierenes økonomiske forpliktelser overfor 
sameiet.  Sameiets panterett skal ha prioritet etter kjøpesum ved førstegangsomsetning og 
senere etter 80% av siste kjøpesum.  Sameiets panterett skal ikke ha opptrinnsrett. 
 
 
§ 17.  MISLIGHOLD 
 
Ved mislighold har styret i sameiet rett til, etter forutgående 
15 dagers skriftlig varsel, å gjøre gjeldende alle kreditorrettigheter i henhold til panteretten.  
Dersom en sameier gjør seg skyldig i grovt eller gjentatt vesentlig mislighold, herunder også 
av ikke-økonomisk art, kan styret med 6 måneders skriftlig varsel kreve at leiligheten 
fraflyttes og selges. 
Som vesentlig mislighold regnes også gjentatt brudd på bestemmelsene i vedtektene og i 
husordensreglene. 
 
Krav om skriftlig advarsel gjelder ikke i de tilfeller der det kan kreves fravikelse etter § 27 i 
Lov om eierseksjoner (23. mai 1997 nr. 31). 
 
 
§ 18.  BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 
 
Utskifting av vinduer og dører, oppsetting av markiser, endring av fasadekledning, endring av 
utvendige farger etc. kan skje etter en samlet plan for den enkelte bygning og etter 
forutgående godkjenning av styret. 
Tilbygg/påbygg og andre arbeider som skal anmeldes til bygnings-myndighetene må 
godkjennes av styret før byggemelding kan sendes.  Hvis det ønskes endringer av ikke 
uvesentlig betydning for de øvrige sameiere, skal styret forelegge spørsmålet for 
sameiemøtet til avgjørelse. 
 



 

 

 
§ 19.  ENDRINGER I VEDTEKTENE 
 
Endringer i sameiets vedtekter kan bare besluttes av sameiemøtet med minst to tredjedeler 
av de avgitte stemmer. 
 
 
§ 20. FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER 
 
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i Lov om eierseksjoner (23. 
mai 1997 nr. 31) med endringer, sist ved lov av 12. september 2003 nr. 93. 
 
 
 
Endringer i vedtekter kan bare gjøres av årsmøtet/ekstraordinære sameiermøter 
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