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Takstoppdrag ASAutorisert foretak:

XG3840Referansenummer:

 Areal (BRA): Enderekkehus 182 m²



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

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

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

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

Norsk takst

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

Takstoppdrag AS Rapportansvarlig
Vallaskaret 32
926 67 005
 
 

Trond Bertelsen

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

Hva er en tilstandsrapport?

Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Hva inneholder tilstandsrapporten?

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

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

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

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

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

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

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • 
tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor 
bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens 
planløsning • bygningens innredning • løsøre 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).
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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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Takstobjektet:
Enderekkehus over tre plan. Bygget i 1968, tilbygd i 
1991/1992 (loft-etg).
Sør/vestvendt altan på 24,8 m² med utgang fra stue.
Sørvendt terrasse på 40 m² med utgang fra soverom, hvorav 
12,4 m² er overbygd. Utvendig bod på 2,7 m².

Eiendommen har gnr. 22 og bnr. 201 i Bergen Kommune. 
Aktuell bolig er ett enderekkehus over tre plan, bygget i 
1968, andel 42. Boligen har vært i familiens eie siden 1981 
og nåværende eier kjøpte boligen i 2017 internt i familien. 
Boligen fremstår som jevnlig vedlikeholdt og det er gjort flere 
oppgraderinger gjennom årenes løp. Det henvises til de 
enkelte punkter for beskrivelse av oppgraderinger. Boligen 
har noen eldre bygningsdeler slik at det må påregnes noen 
oppgraderinger, ev. utskiftninger v/ behov. Selv om Brl. har 
ansvar for utvendige utskiftninger så kan eldre utvendige 
bygningsdeler som på sikt må skiftes føre til økt andel 
fellesgjeld og økte fellesutgifter. Se under de enkelte punkter 
for beskrivelse og anbefalte tiltak.

Generelt:
Boligens alder tilsier at det ved ombygging/modernisering 
kan fremkomme feil og mangler. En må være klar over at 
boligen opprinnelig er fra 1968 og at bygningsdeler som ikke 
er skiftet kan være på slutten av sin levetid. Det er viktig å 
påpeke at bygningen anses å være oppført i henhold til de 
forskrifter som gjaldt da dette huset ble bygget, og det må 
derfor påregnes et avvik i forhold til dagens standard.

Enderekkehus - Byggeår: 1968

UTVENDIG
Gå til side

Taktekking:
Taksperrer er tekket med sutak, lekter og 
betongtakstein.
Gesims og vindskier av trekledning.
Renner og nedløp i sort plast. Beslag/takhetter 
i aluminium/stål.

Ny taktekking i 1991/1992. Taktekking er Brls 
ansvar. 
Nye renner, nedløp og beslag i 1991/1992.

Veggkonstruksjon:
Ytterveggene er utført som bindingsverk.
Ytterkledning av liggende/stående trekledning.

Ytterkledning er hovedsakelig av eldre årgang, 
men det er foretatt utskiftning av 
kledningsbord v/behov. Utskiftning av 
ytterkledning er Brls ansvar. 

Vinduer og dører:
Isolerglass i malte trekarmer. To Velux 
takvinduer.
Ytterdør u-etg: Hvit tredør.
Terrassedør soverom: Hvit tredør.
Ytterdør: Teak dørblad med felt av 
cotswoldglass.
Altandør stue: Hvit tredør med felt av 
isolerglass. 

Stuevinduer i front ble skiftet i 2001, unntatt to 
stk som ble skiftet i 2013. Kjøkkenvindu ble 
skiftet i 2013. Ett soveromsvindu i u-etg ble 
skiftet i 2013. To vinduer i endevegg ble skiftet 
i 2019. Takvindu på bad ble skiftet i 2018/2019 
og takvindu på ett soverom ble skiftet i 2021. 
Badevindu i u-etg er fra 1980/1990-tallet, men 
isolerglass har vært skiftet. Vindu i kinorom er 
fra 1975 og soveromsvindu i bakkant av u-etg 
er fra 1985. Stuevindu i endevegg er fra 1985. 
To
soveromsvindu i takark er fra 1990. Ytterdør 
ble skiftet i 1988 og altandør i stue ble skiftet i 
2001. Terrassedør på soverom ble skiftet i 
2013. Ytterdør i kinorom er av eldre årgang (fra 
1990-tallet).

INNVENDIG
Gå til side
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Innvendige overflater:
Gulv: Laminat, tre-stavs eikeparkett, 
vinylbelegg, keramiske fliser.
Vegger: Malt panel, malt platekledning.
Himling: Takplater, malt platekledning.

Oppgraderinger:
Overflatene i boligen er oppusset i 
tidsperioden 2017 - 2022. Eksisterende 
gulvfliser i entre/gang og vinylbelegg på ett 
soverom ble ikke berørt under oppussing.

Annet:
- Garderobeskap på to soverom i loft-etg.
- Skyvedørsgarderobe på ett soverom i u-etg.
- Skyvedørsgarderobe på bad i u-etg.
- Garderobeskap i entre/gang.
- Innredning/skap, benkeplate og integrert 
kjøleskap i kinorom. Fra 2018.

Skorstein og ildsted:
Skorstein i murkonstruksjoner. Skiferfliser på 
vegg v/ildsted.
Ildsted i stue. Peisinnsats med glassfront. 
Produsent: Jøtul. Fra 1998.
Feieluke er plassert på vaskerom.

Innvendige trapper:
Malte tretrapper med lukkede trinn. Laminat i 
trappetrinn.

Trapp mellom u-etg - hoved-etg ble oppgradert 
i 2019 og trapp mellom hoved-etg - loft-etg ble 
oppgradert i 2021. Dvs. maling av trappene og 
ny laminat i trinnene. Trapp mellom u-etg - 
hoved-etg er fra byggeår og trapp mellom 
hoved-etg - loft-etg er fra 1991/1992.

Innvendige dører:
Formpressete profilerte dørblad, furu 
fyllingsdører (hvitmalte).
Dørblad med glassfelt mellom entre/gang - 
stue. 

Innerdørene ble skiftet i tidsperioden 2017 - 
2022, unntatt 5 stk som ble skiftet på 
begynnelsen av 2000-tallet. Vaskeromsdør er 
av eldre årgang. 

VÅTROM
Gå til side

Bad u-etg. Areal: 11,6 m².
Keramiske fliser på gulv/vegger, takplater 
m/led spotlights i himling. Malt tapet på 
vegger bak skyvedørsgarderobe. 
Inneholder: Servant, innfliset benk, speil og 
møblement, toalett, dusjvegg i glass, 
dusjgarnityr, innfliset boblebadekar.
El.avtrekksventil i yttervegg, tiluftsventil i vegg 
mot vaskerom.

Badet ble renovert og utvidet i 2003 i regi av 
tidligere eier. Dokumentasjon foreligger ikke. 
Nye led spotlights i himling i 2022. 
 
Bad loft-etg. Areal: 3 m².
Keramiske fliser på gulv, keramiske fliser/malt 
strie på vegger, malt strie i himling.
Inneholder: Servant, innfliset speil og 
belysning, toalett, dusjvegg i glassbyggerstein, 
dusjgarnityr, innebygd skap.
El.avtrekksventil i himling v/takvindu.

Badet ble innredet i ca 2002. 
Dokumentasjon/faktura forligger ikke. 
 
Vaskerom. Areal: 3,7 m².
Malt våtromsbelegg på gulv, malt 
platekledning på vegger/himling.
Inneholder: Opplegg for 
vaskemaskin/tørketrommel, innredning/skap, 
varmtvannstank.
Avtrekksventil i himling (benyttes av 
tørketrommel).

Vaskerommet ble modernisert i 2019. Eldre 
våtromsbelegg ble malt i forbindelse med 
modernisering.

KJØKKEN
Gå til side

Delvis åpen stue/kjøkkenløsning. Areal 
kjøkkendel: 12,6 m². Ny kjøkkeninnredning i 
2020.
Laminat på gulv, malt platekledning på vegger, 
malt platekledning m/led spotlights i himling.
IKEA kjøkkeninnredning med slette sorte 
fronter.
Laminat benkeplate, underlimt 
kvartskompositt vaskekum, ventilator.
Keramiske fliser over benkeplate.

Integrerte hvitevarer:
- Stekeovn (Asko).
- Platetopp m/induksjon, 78 cm (Witt).
- Ventilator, 78 cm (Witt).
- Oppvaskmaskin, stor modell (Asko).
- Kombiovn, micro/stekeovn (Asko).
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SPESIALROM
Gå til side

Wc-rom. Areal: 1,5 m².
Laminat på gulv, malt strie/malt panel på 
vegger, takplater i himling.
Inneholder: Servant med møblement/speil og 
belysning, toalett.
Avtrekksventil i vegg.

Wc-rom er malt i 2022. Nytt 
blandebatteri/kran i 2022.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Gå til side

VVS:
Vannforsyningsrør av kobber. Stoppekran er 
plassert på vaskerom. Hovedstoppekran for 
rekken er under luke på vaskerom.
Avløpsrør av plast/støpejernsrør. Plastrør 
under vask og servant. 
Varmtvannstank på vaskerom. Volum: 198 liter. 
Produksjonsår: 2007. Produsent: Oso 
Hotwater.

Ventilasjon:
Begge bad har el.avtrekksventil. Vaskerom og 
wc-rom har naturlig avtrekk. Ventilatorrør på 
kjøkken går ut igjennom yttervegg. Ellers er det 
naturlig ventilasjon med spalteventiler i 
vinduer og enkelte ventiler i grunnmur. 

El.anlegg:
Sikringsskap i entre/gang.
Inneholder: Automatsikringer 
(jordfeilautomater), strømmåler 
m/fjernavlesning, overspenningsvern.
Hovedbryter på 63 ampere. Hovedsikring på 
63 ampere er plassert i inntaksboks bak 
sikringsskap (skrusikringer). 

Kurser.
20 ampere. 1 stk.
16 ampere. 6 stk.
10 ampere. 4 stk.

Ny strømmåler i mai 2017.

Belysningsutstyr:
Innfelte led spotlights i himling på bad, 
kinorom, soverom i bakkant og gang i u-etg og 
kjøkken. Ellers er det opplegg for vanlig 
belysning i øvrige rom. 

El. oppvarming:
Varmekabler på begge bad.
Folie gulvvarme i kinorom og soverom i 
bakkant i u-etg. Fra 2018.
Varmepumpe med uttak i stue. Produsent: 
Mitsubishi Electric. Fra 2018/2019.

Mrk.
Folie gulvvarme i entre/gang er ikke i bruk pga 
defekt reguleringsbryter. 

Sentralstøvsuger:
Boligen har sentralstøvsuger med tre uttak. 
Motor/beholder er plassert i utvendig bod. 
Type: Foma. 
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Arealer

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Enderekkehus

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

U-etg 61 61 0

Hoved-etg 76 71 5

Loft-etg 45 45 0

Sum 182 177 5

Forutsetninger og vedlegg

Lovlighet

Enderekkehus

• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det 
er avvik fra disse.

Gå til side

Gå til side

Gå til side

Brinken 40  , 5142 FYLLINGSDALEN
Gnr 22 - Bnr 201
4601 BERGEN

Takstoppdrag AS

5227 NESTTUN
Vallaskaret 32

Beskrivelse av eiendommen

20286-1262Oppdragsnr: 25.07.2022Befaringsdato: Side: 8 av 34



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

TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.
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Anslag på utbedringskostnad

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
Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i
rapporten.

EGNE PREMISSER:
I denne rapporten er det ikke satt kostnadsestimat for 
bygningsdeler med tilstandsgrad 2, dette må eventuelt bestilles 
som tillegg. Det vil derfor være feil på søylediagram og oversikt 
over fordeling av tilstandsgrader som kan, eller som ikke krever 
tiltak. Viser til hvert enkeltpunkt i rapporten.

Opplysninger om årstall og og utskiftinger/fornyelser av rom og 
bygningsdeler er gitt fra eier/oppdragsgiver, med mindre annet 
fremgår.

Ved befaring er normalt sett boliger møblert med blant annet 
innbo og gjenstander. Dette begrenser tilgangen og muligheten 
for å kontrollere deler av boligen.

Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Enderekkehus

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under 
balkonger

Gå til side

Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til 
rekkverkshøyder.
Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter. 
Det er påvist andre avvik:

Det er utettheter i altan v/utvendig bod. Utvendig 
bod ligger utenfor yttervegger. Noe trevirke er 
væroppsprukket. Det er registrert noe skjevheter i 
altan, spesielt i ytre hjørne. Kostnadsestimat gjelder 
utbedring av utettheter i tekking/profilerte plater 
under altan.

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Taktekking Gå til side

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Innvendig > Krypkjeller Gå til side

Krypkjeller har ingen adkomstmulighet  og derfor ikke 
nærmere vurdert innvendig.

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > 
Vaskerom (3,7 m²)

Gå til side
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Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på undertak.

Utvendig > Nedløp og beslag Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på renner/nedløp/beslag.

Utvendig > Veggkonstruksjon Gå til side

Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning 
mot grunnmur. 
Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av 
konstruksjon.
Det er påvist andre avvik:

Lokal råte ble observert i nedre del av enkelte 
kledningsbord. Noe ytterkledning har væroppsprukket 
trevirke. 

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Det er misfarging/soppdannelse flere steder i sutak. 
De kan skyldes kondensering som kan oppstå, spesielt 
hvis dampsperre/plast ikke er montert/ikke skikkelig 
montert. 

Utvendig > Eldre vinduer Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Eldre vinduer bærer preg av elde/slitasje. Noen 
vinduer tar i karm. To vinduer i loft-etg er planlagt 
skiftet i regi av Brl. Mer enn halvparten av forventet 
brukstid er oppbrukt. 

Utvendig > Eldre dører Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Eldre dører bærer preg av elde/slitasje. Det er glip i 
overgang karm - dørblad på ytterdør i u-etg. Ytterdør i 
u-etg har begrenset levetid og bør skiftes. Mer enn 
halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. 

Utvendig > Sørvendt terrasse med utgang fra 
soverom

Gå til side

Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og 
balkong/terrasse.

Utvendig > Utvendige trapper Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Det er sprekker i noen fliser og noen slitte fuger i 
utvendig trapp mot vei.

Innvendig > Overflater/påpekte punkter Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Bom registrert i gulvfliser i entre/gang. Ingen stor 
risiko forbundet med bom i gulvfliser. Noen gulvfliser 
virker å være delvis løsnet fra underlaget.
Det er noe gjenstående arbeider/avslutninger enkelte 
steder. Det er noe ujevne overflater noen steder. 
Overflatene i bod fremstår med eldre standard.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Gå til side

Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele 
rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i 
standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Dokumentasjon på radonmåling foreligger ikke.

Innvendig > Pipe og ildsted Gå til side

Pipevanger er ikke synlige.

Pipe er delvis gjenkledd Alle sider på eldre skorsteiner 
skal være tilgjengelig/synlige.

Innvendig > Rom Under Terreng Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Relativ luftfuktighet inni påforet vegg er i øvre sjikt. 
Påforede kjellervegger, kombinert med eldre 
drenering, anses å være en risikokonstruksjon. Pga 
overnevnte forhold og målinger kan det være 
avvik/skader i konstruksjon dersom man åpner vegger. 
Påfòret vegger mot terreng er påmontert 
dampsperre/plast. Dette var vanlig på 1980/1990-
tallet, men blir i dag sett på som en risikokonstruksjon 
og er mulig årsak til fuktskader. 

Innvendig > Innvendige trapper Gå til side

Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til 
rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Det er betydelig knirk i trapp.

Det er betydelig knirk i trapp (gjelder trapp mellom 
hoved-etg - u-etg).

Innvendig > Innvendige dører Gå til side

Det er påvist avvik som tilsier det  bør foretas tiltak på 
enkelte dører.

Noen innerdører tar litt i karm/dørterskel. Enkelte 
dørterskler er delvis løse. 
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Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad (11,6 
m²)

Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Det er noe slitasje/porer i noen fuger mellom 
veggfliser i dusjsone. Det er sprekk i en flis v/taklist. 
Det er noe misfarging i hjørne v/taklist bak 
skyvedørsgarderobe. 

Våtrom > Overflater Gulv > Bad (11,6 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 flere gulvfliser. Ingen stor risiko 
forbundet med bom i gulvfliser.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad (11,6 m²) Gå til side

Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og 
rengjøring.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på membranløsningen

Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og 
rengjøring (Gjelder sluk under badekar).

Våtrom > Overflater Gulv > Vaskerom (3,7 m²) Gå til side

Det er registrert knirk i gulvet.
Det er påvist andre avvik:

Våtromsbelegg er utett rundt gulvluke. 

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Vaskerom 
(3,7 m²)

Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på membranløsningen
Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og 
rengjøring.
Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
slukløsningen.

Våtrom > Ventilasjon > Vaskerom (3,7 m²) Gå til side

Rommet har kun naturlig ventilasjon.
Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.

Det er ikke tilluftspalte under dør.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad (3 m²) Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Det er noe slitasje/porer noen steder i fuger mellom 
veggfliser i dusjsone. Flisene på oppkant v/dusjsone 
virker å ha delvis løsnet fra underlaget. 

Våtrom > Overflater Gulv > Bad (3 m²) Gå til side

Det er påvist andre 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.
Det er mulighet for at det kan forekomme 
vannlekkasje på våtrommet hvor vann ikke vil gå til 
sluk.

Flisene er ujevnt montert. Det er sår på kant av flere 
fliser. 

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad (3 m²) Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på membranløsningen

Våtrom > Ventilasjon > Bad (3 m²) Gå til side

Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.

Det er benyttet standard dørterskel på bad. På bad 
skal det benyttes flat dørterskel for å få tilluft slik at 
ventilering av badet fungerer.

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc-rom 
(1,5 m²)

Gå til side

Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet,  NS 
3600 krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Det er påvist andre avvik:

Det er benyttet standard dørterskel på wc-rom. På wc-
rom skal det benyttes flat dørterskel for å få tilluft slik 
at ventilering av wc-rom fungerer.

Tekniske installasjoner > Vannledninger Gå til side

Det er påvist andre avvik:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på innvendige vannledninger.

Det er hull i gummislange under utekran.

Tekniske installasjoner > Avløpsrør Gå til side

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

Tomteforhold > Drenering Gå til side

Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. 
Mer enn halvparten av forventet  levetid på drenering 
er overskredet.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Det er stedvis malingsflass på grunnmur. 
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Tomteforhold > Forstøtningsmurer Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Forstøtningsmurer fremstår hovedsakelig med eldre 
standard. Det er løs puss og løs naturstein noen 
steder. 

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på utvendige vannledninger.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på utvendige avløpsledninger.
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UTVENDIG

ENDEREKKEHUS

Kommentar
Oppgitt i boliginfo fra BOB

Byggeår
1968

Standard
For nærmere informasjon om standard: Se under de enkelte 
punkter for beskrivelse og anbefalte tiltak. 
Vedlikehold
Boligen fremstår som jevnlig vedlikeholdt. Det anbefales å foreta 
jevnlig kontroll og etterse de ulike bygningsdeler, spesielt utvendig. 
Når det jevnlig rengjøres og vedlikeholdes/males så vil de 
bygningsdelene ha lenger levetid.

Taktekking
Taksperrer er tekket med sutak, lekter og betongtakstein.
Gesims og vindskier av trekledning.

Ny taktekking i 1991/1992. Taktekking er Brls ansvar. 

Kommentar: 
Pga. sikkerhetsmessige årsaker ble taktekking vurdert fra bakkenivå 
med de begrensninger det innebærer. 

Generelt:
Takets alder gjør det nødvendig å foreta jevnlig kontroll,ev. 
utskiftning av alderssvekkende beslagsdetaljer for å unngå lekkasjer.

Taktekking er noe mosegrodd. Mose bør fjernes ettersom mose fører 
til fortere nedbryting av betongtakstein. 

Forventet brukstid:
Vindskibord har en normal brukstid på 15 til 25 år.
Betongtakstein har en normal en brukstid på 30 til 60 år.
Men på vestlandet som har mye nedbør så er det lite trolig at 
betongtakstein holder opp mot 60 år. Reell levetid er ca 30-40 år.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
taktekkingen.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
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. 

Nedløp og beslag
Renner og nedløp i sort plast. Beslag/takhetter i aluminium/stål.

Nye renner, nedløp og beslag i 1991/1992.

Kommentar: 
Pga. sikkerhetsmessige årsaker ble renner og nedløp vurdert fra 
bakkenivå med de begrensninger det innebærer. 

Forventet brukstid:
Takrenner og nedløp har en normal brukstid på 20-30 år.

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

Tilstandsrapport
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Veggkonstruksjon
Ytterveggene er utført som bindingsverk.
Ytterkledning av liggende/stående trekledning.

Ytterkledning er hovedsakelig av eldre årgang, men det er foretatt 
utskiftning av kledningsbord v/behov. Utskiftning av ytterkledning er 
Brls ansvar. 

Kommentar:
Utvendige fasader er vurdert fra bakkenivå med de begrensninger det 
innebærer. Det er ikke mulig å si noe om bakomliggende 
konstruksjoner uten inngrep.

Vurdering av avvik:
• Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot 
grunnmur. 
• Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
• Det er påvist andre avvik:
Lokal råte ble observert i nedre del av enkelte kledningsbord. Noe 
ytterkledning har væroppsprukket trevirke. 

Tiltak
• Andre tiltak:

Kledningsbord med lokal råte bør skiftes i regi av brl.

Lokal råte i nedre del av kledningsbord utenfor bod v/ inngangsparti.

Noen rennemerker ble observert på innside av gips på koffertloft, men 
ikke tegn til lekkasje på befaringsdagen.

Takkonstruksjon/Loft
Saltak.
Konstruksjon av taksperrer. Tilgang til deler av takkonstruksjon via 
veggluker i knevegg.

Store deler av takkonstruksjonen er gjenkledd og utilgjengelig for 
besiktigelse.
Dvs. at det ikke er mulig å kontrollere hvordan lufting er utført og 
hvilke tilstand takkonstruksjonen har. 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Det er misfarging/soppdannelse flere steder i sutak. De kan skyldes 
kondensering som kan oppstå, spesielt hvis dampsperre/plast ikke er 
montert/ikke skikkelig montert. 

Tiltak
• Andre tiltak:

Overvåk tilstanden, foreta utbedringer v/ behov.

Misfarging/soppdannelse i sutak.

Vinduer
Isolerglass i malte trekarmer. To Velux takvinduer.

Stuevinduer i front ble skiftet i 2001, unntatt to stk som ble skiftet i 
2013. Kjøkkenvindu ble skiftet i 2013. Ett soveromsvindu i u-etg ble 
skiftet i 2013. To vinduer i endevegg ble skiftet i 2019. Takvindu på bad 
ble skiftet i 2018/2019 og takvindu på ett soverom ble skiftet i 2021.
Vinduene har normal slitasje, alder tatt i betraktning.  

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

Tilstandsrapport
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Eldre vinduer 
Isolerglass i malte trekarmer. 

Badevindu i u-etg er fra 1980/1990-tallet, men isolerglass har vært 
skiftet. Vindu i kinorom er fra 1975 og soveromsvindu i bakkant av u-
etg er fra 1985. Stuevindu i endevegg er fra 1985. To soveromsvinduer 
i takark er fra 1990.
Vinduene har normal slitasje, alder tatt i betraktning.  

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

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Eldre vinduer bærer preg av elde/slitasje. Noen vinduer tar i karm. To 
vinduer i loft-etg er planlagt skiftet i regi av Brl. Mer enn halvparten av 
forventet brukstid er oppbrukt. 

Tiltak
• Andre tiltak:

Overvåk tilstanden, foreta utbedringer v/ behov.

Dører
Terrassedør soverom: Hvit tredør.
Altandør stue: Hvit tredør med felt av isolerglass. 

Altandør i stue ble skiftet i 2001 og terrassedør på soverom ble skiftet i 
2013.
Dørene har normal slitasje, alder tatt i betraktning.

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

Eldre dører 
Ytterdør u-etg: Hvit tredør.
Ytterdør: Teak dørblad med felt av cotswoldglass.

Ytterdør ble skiftet i 1988 og ytterdør i kinorom er av eldre årgang (fra 
1990-tallet).
Dørene har normal slitasje, alder tatt i betraktning.

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

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Eldre dører bærer preg av elde/slitasje. Det er glip i overgang karm - 
dørblad på ytterdør i u-etg. Ytterdør i u-etg har begrenset levetid og 
bør skiftes. Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt. 

Tiltak
• Andre tiltak:

Overvåk tilstanden, foreta utbedringer v/ behov.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Sør/vestvendt altan på 24,8 m² med utgang fra stue.
Trebjelkelag belagt med terrassebord. Profilerte aluminiumsplater 
under altan.
Rekkverk av liggende bord og toppbord.
Rekkverk ble kontrollert, høyden var 0,91 m - 0,92 m. Dagens 
rekkverkskrav er 1,00 m.

Det er el.styrt markise v/altan og utenfor soveromsvindu i takark 
(eldre modell).

Altanen har normal slitasje, alder tatt i betraktning.

Vurdering av avvik:
• Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
• Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter. 
• Det er påvist andre avvik:
Det er utettheter i altan v/utvendig bod. Utvendig bod ligger utenfor 
yttervegger. Noe trevirke er væroppsprukket. Det er registrert noe 
skjevheter i altan, spesielt i ytre hjørne. Kostnadsestimat gjelder 
utbedring av utettheter i tekking/profilerte plater under altan.

Tiltak
• Tekkingen må skiftes/utbedres.
• Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens 
forskriftskrav.

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Utettheter/lekkasje i tekking/profilerte plater i utvendig bod under 
altan.

Tilstandsrapport
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Sørvendt terrasse med utgang fra soverom
Sørvendt terrasse på 40 m² med utgang fra soverom, hvorav 12,4 m² 
er overbygd. Utvendig bod på 2,7 m².
Trebjelkelag belagt med terrassebord.
Blomsterbed og rekkverk av liggende bord.
Rekkverk ble kontrollert, høyden var 0,60 m - 0,87 m. Terrassen ligger 
tilnærmet på bakkenivå, så det er ikke krav til rekkverk.

Terrassen ble tillaget i 2020. Det er skiferplatting under terrassen.
Terrassen har normal slitasje, alder tatt i betraktning.

Vurdering av avvik:
• Det er ikke montert beslag mellom yttervegg og balkong/terrasse.
Tiltak
• Beslag må skiftes ut/monteres.

Det mangler beslag i overgang terrasse - ytterkledning.

Utvendige trapper
Utvendig trapper er oppført i mur/betong og belagt med skiferfliser.

Nye utvendige trapper i 2014/2015 i regi av Brl.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Det er sprekker i noen fliser og noen slitte fuger i utvendig trapp mot 
vei.

Tiltak
• Andre tiltak:

Overvåk tilstanden, foreta utbedringer v/ behov.

Sprekker i fliser i utvendig trapp.

INNVENDIG

Tilstandsrapport
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Overflater
Gulv: Laminat, tre-stavs eikeparkett, vinylbelegg, keramiske fliser.
Vegger: Malt panel, malt platekledning.
Himling: Takplater, malt platekledning.

Oppgraderinger:
Overflatene i boligen er oppusset i tidsperioden 2017 - 2022. 
Eksisterende gulvfliser i entre/gang og vinylbelegg på ett soverom ble 
ikke berørt under oppussing.

Annet:
- Garderobeskap på to soverom i loft-etg.
- Skyvedørsgarderobe på ett soverom i u-etg.
- Skyvedørsgarderobe på bad i u-etg.
- Garderobeskap i entre/gang.
- Innredning/skap, benkeplate og integrert kjøleskap i kinorom. Fra 
2018.

Generelt.
Normal bruksslitasje på overflater.
Våtrommene og kjøkken er beskrevet i egen rubrikk.
S-rom er ikke beskrevet (matbod/utvendig bod).

Vær oppmerksom på at det som regel vil være div mindre hull i 
overflater etter bilder/hyller etc, og noe misfarge/skjolder hvor bilder, 
hyller/møblement etc har vært plassert. På gulv vil det som regel være 
div slitasje, og noe misfarge/riper etc hvor møblement har vært 
plassert. Dette er normalt i en fraflyttet bo-enhet, og slike mindre 
"avvik" er å anse som normalt. 

Overflater/påpekte punkter
Gulv: Laminat, tre-stavs eikeparkett, vinylbelegg, keramiske fliser.
Vegger: Malt panel, malt platekledning.
Himling: Takplater, malt platekledning.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Bom registrert i gulvfliser i entre/gang. Ingen stor risiko forbundet med 
bom i gulvfliser. Noen gulvfliser virker å være delvis løsnet fra 
underlaget.
Det er noe gjenstående arbeider/avslutninger enkelte steder. Det er 
noe ujevne overflater noen steder. Overflatene i bod fremstår med 
eldre standard.

Tiltak
• Andre tiltak:

Gulvfliser i entre/gang bør undersøkes nærmere og utbedres. 
Gjenstående arbeider må ferdigstilles for å lukke avviket.

Etasjeskille/gulv mot grunn

Trebjelkelag. Gulv mot grunn i betong i deler av u-etg.
Gulv ble kontrollert med laser. Det ble ikke registrert vesentlige
skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik.

Mindre ujevnheter/skjevheter er normalt i.h.h til byggeår/alder.
Ca 05 mm - 29 mm skjevheter registrert v/kontroll. Det er spesielt 
skjevt i stue og kinorom.

Mrk.
Det er stedvis knirk i gulv.

Lydisolering i etasjeskillere er dårligere enn dagens standard slik at 
trinnlyd etc. vil merkes mer i bygninger fra denne tidsperioden. 

I følge NBI "Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler" 
blad 700.320 har: Etasjeskiller med bjelkelag av heltre bjelker intervall 
på 40-80 år før tiltak bør iverksettes. Tiltak: Reparasjon. Utskiftning av 
ødelagte deler. 

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

Vurdering av avvik:
• Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. 
Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente 
måleavvik.
Tiltak

Bilder viser skjevheter i gulv i kinorom.

Bilder viser skjevheter i gulv i kinorom.

Tilstandsrapport
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• For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil 
imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående 
tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan 
man vurdere slike tiltak.

Radon
Det er foretatt radonmåling i regi av Brl i 2017. 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Dokumentasjon på radonmåling foreligger ikke.

Tiltak
• Andre tiltak:

Dokumentasjon bør innhentes.

Pipe og ildsted
Skorstein i murkonstruksjoner. Skiferfliser på vegg v/ildsted.
Ildsted i stue. Peisinnsats med glassfront. Produsent: Jøtul. Fra 1998.
Feieluke er plassert på vaskerom.

Det opplyses at det ikke er kjente merknader fra feier vedr. pipe og 
ildsted. 

Vurdering av avvik:
• Pipevanger er ikke synlige.
Pipe er delvis gjenkledd Alle sider på eldre skorsteiner skal være 
tilgjengelig/synlige.

Tiltak
• Pipevanger må gjøres tilgjengelig.

Rom Under Terreng

Overflater i rom under terreng er beskrevet i punkt «Overflater».

Deler av grunnmuren ligger mot tilfylte masser, gjenkledd på innside.
Påforet kjellervegg er oppført som stenderverk i tre og påmontert 
plater.

Gulv mot grunn i betong. Gruset gulv i bod i hoved-etg.

Hulltaking:
Hulltaking er foretatt, uten å påvise unormale forhold. Sted for 
hulltaking: Soverom.

Relativ luftfuktighet ble målt med lang probe. Den viste relativ  
luftfuktighet på 72,1 % ved en temperatur på 16,1 grader. 12 mm hull 
er borret i påforet vegg i kinorom. Relativ luftfuktighet ble målt med 
lang probe. Den viste relativ  luftfuktighet på 76,4 % ved en 
temperatur på 16,2 grader.
Relativ luftfuktighet under 60 % anses å være tørt.
Relativ luftfuktighet mellom 60-74 % er akseptabelt.
Relativ luftfuktighet mellom 75-85 % anses å være fuktig.
Relativ luftfuktighet mellom 86,5-100 % anses å være meget fuktig

Pga alder kan ikke utelukkes at det er feil/mangler andre steder i 
påforede kjellervegger. Påforede kjellervegger fra denne tidsperioden 
har høy skadefrekvens.
Kun demontering/åpning av påforet kjellervegg kan avdekke 
feil/mangler og gi fullstendig tilstandsvurdering på trevirke og mur.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:

Måling av relativ fuktighet.

Måling av relativ fuktighet. 

Tilstandsrapport

Brinken 40  , 5142 FYLLINGSDALEN
Gnr 22 - Bnr 201
4601 BERGEN

Takstoppdrag AS
Vallaskaret 32

5227 NESTTUN

20286-1262Oppdragsnr: 25.07.2022Befaringsdato: Side: 18 av 34



Relativ luftfuktighet inni påforet vegg er i øvre sjikt. Påforede 
kjellervegger, kombinert med eldre drenering, anses å være en 
risikokonstruksjon. Pga overnevnte forhold og målinger kan det være 
avvik/skader i konstruksjon dersom man åpner vegger. Påfòret vegger 
mot terreng er påmontert dampsperre/plast. Dette var vanlig på 
1980/1990-tallet, men blir i dag sett på som en risikokonstruksjon og 
er mulig årsak til fuktskader. 

Tiltak
• Andre tiltak:

Overvåk tilstanden, foreta utbedringer v/ behov.

Krypkjeller
Krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv.
Det er krypkjeller under deler av u-etg.

Risikokonstruksjon:
Krypkjeller er en risikokonstruksjon som jevnlig bør besiktiges å 
kontrolleres. Det er viktig å unngå fuktinnsig i krypkjeller ettersom et 
fuktig miljø vil kunne føre til mugg, sopp og råteskader i trevirke. 
Dersom det er høy luftfuktighet i krypkjeller så bør man forsøke å 
hindre fuktinnsig og eventuelt montere en luftavfukter for å holde 
luftfuktigheten på ett akseptabelt nivå. På sommerstid så kan varm 
temperatur utvendig føre til kondens når varmluft møter kald luft i 
krypkjeller. Det er derfor viktig å inspisere krypkjeller når det er varmt 
ute for å se om kondens er ett problem. Hvis det er kondensproblemer 
så bør man eventuelt stenge ventiler i grunnmur på sommerstid for å 
hindre skader.

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. 

Krypkjeller har ingen inspeksjonsmulighet.

Innvendige trapper
Malte tretrapper med lukkede trinn. Laminat i trappetrinn.

Trapp mellom u-etg - hoved-etg ble oppgradert i 2019 og trapp 
mellom hoved-etg - loft-etg ble oppgradert i 2021. Dvs. maling av 
trappene og ny laminat i trinnene. Trapp mellom u-etg - hoved-etg er 
fra byggeår og trapp mellom hoved-etg - loft-etg er fra 1991/1992.

Trappene fremstår med normal bruksslitasje.

Vurdering av avvik:
• Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
• Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
• Det er betydelig knirk i trapp.
Det er betydelig knirk i trapp (gjelder trapp mellom hoved-etg - u-etg).

Tiltak
• Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyder opp til dagens 
krav.
• Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. 

Lavt rekkverk i stue. Bør økes av sikkerhetsmessige hensyn.

Innvendige dører
Formpressete profilerte dørblad, furu fyllingsdører (hvitmalte).
Dørblad med glassfelt mellom entre/gang - stue. 

Innerdørene ble skiftet i tidsperioden 2017 - 2022, unntatt 5 stk som 
ble skiftet på begynnelsen av 2000-tallet. Vaskeromsdør er av eldre 
årgang. 
Innerdørene har normal slitasje, alder tatt i betraktning. 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist avvik som tilsier det  bør foretas tiltak på enkelte dører.
Noen innerdører tar litt i karm/dørterskel. Enkelte dørterskler er delvis 
løse. 

Tiltak
• Andre tiltak:

Noen innerdører bør justeres.

VÅTROM
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Generell
Bad u-etg. Areal: 11,6 m².
Keramiske fliser på gulv/vegger, takplater m/led spotlights i himling. 
Malt tapet på vegger bak skyvedørsgarderobe. 
Inneholder: Servant, innfliset benk, speil og møblement, toalett, 
dusjvegg i glass, dusjgarnityr, innfliset boblebadekar.
El.avtrekksventil i yttervegg, tiluftsventil i vegg mot vaskerom.

Badet ble renovert og utvidet i 2003 i regi av tidligere eier. 
Dokumentasjon foreligger ikke. Nye led spotlights i himling i 2022.

U-ETG  > BAD (11,6 M²)

Overflater vegger og himling
Keramiske fliser på vegger, takplater m/led spotlights i himling. Malt 
tapet på vegger bak skyvedørsgarderobe. 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Det er noe slitasje/porer i noen fuger mellom veggfliser i dusjsone. Det 
er sprekk i en flis v/taklist. Det er noe misfarging i hjørne v/taklist bak 
skyvedørsgarderobe. 

Tiltak
• Andre tiltak:

Overvåk tilstanden.

Overflater Gulv
Keramiske fliser på gulv. Det er varmekabler i gulv.
Lokalt fall til sluk (lite fall). Dvs 0,7 cm fall fra gulv v/dør til sluk 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 flere gulvfliser. Ingen stor risiko forbundet med bom i 
gulvfliser.

Tiltak
• Våtrommet fungerer med dette avviket.

Sluk, membran og tettesjikt
Sluk av plast (2 stk), nye v/renovering.
Membran: Smøremembran med ukjent utførelse.

Vurdering av avvik:
• Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
membranløsningen
Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring (Gjelder sluk 
under badekar).

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.
• Installering av tett dusjkabinett anbefales.

Plastsluk i dusjsone.

Plastsluk under badekar.

Sanitærutstyr og innredning
Inneholder: Servant, innfliset benk, speil og møblement, toalett, 
dusjvegg i glass, dusjgarnityr, innfliset boblebadekar.

Pga boblebadekarets alder må det påregnes vedlikehold, ev. 
utskiftninger av komponenter v/behov.
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Ventilasjon
El.avtrekksventil i yttervegg, tiluftsventil i vegg mot vaskerom.

Fukt i tilliggende konstruksjoner
Hulltaking er foretatt bak skyvedørsgarderobe på bad, uten å påvise 
unormale forhold.
Relativ luftfuktighet ble målt med lang probe. Den viste relativ 
luftfuktighet på 69,9 % ved en temperatur på 19,1 grader.

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

Måling av relativ luftfuktighet. 

Generell
Vaskerom. Areal: 3,7 m².
Malt våtromsbelegg på gulv, malt platekledning på vegger/himling.
Inneholder: Opplegg for vaskemaskin/tørketrommel, innredning/skap, 
varmtvannstank.
Avtrekksventil i himling (benyttes av tørketrommel).

Vaskerommet ble modernisert i 2019. Eldre våtromsbelegg ble malt i 
forbindelse med modernisering. 

U-ETG  > VASKEROM (3,7 M²)

Overflater vegger og himling
Malt platekledning på vegger/himling.

Overflater Gulv
Malt våtromsbelegg på gulv. Fall til sluk er ikke kontrollert pga 
vanskelig tilkomst. 

Vurdering av avvik:
• Det er registrert knirk i gulvet.
• Det er påvist andre avvik:
Våtromsbelegg er utett rundt gulvluke. 

Tiltak
• Andre tiltak:

Man må være forsiktig med vannsøl rundt gulvluke. 

Sluk, membran og tettesjikt
Ukjent type sluk på vaskerom (ikke besiktiget).
Membran: Synlig malt våtromsbelegg.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
membranløsningen
• Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
• Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
Tiltak
• Tilgang til sluk må bedres både for inspeksjon og rengjøring. 
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må 
slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet 
skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet 
for når dette er nødvendig.

Sanitærutstyr og innredning
Inneholder: Opplegg for vaskemaskin/tørketrommel, innredning/skap, 
varmtvannstank.

Ventilasjon
Avtrekksventil i himling (benyttes av tørketrommel).

Vurdering av avvik:
• Rommet har kun naturlig ventilasjon.
• Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
Det er ikke tilluftspalte under dør.

Tiltak
• Elektrisk avtrekksvifte bør monteres  for å lukke avviket.
• Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte 
ved dør e.l.

Fukt i tilliggende konstruksjoner
Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende 
konstruksjoner. Tilstøtende vegg v/vanninstallasjoner ligger mot bad 
og er flislagt på den ene siden.

Tilstandsrapport
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Generell
Bad loft-etg. Areal: 3 m².
Keramiske fliser på gulv, keramiske fliser/malt strie på vegger, malt 
strie i himling.
Inneholder: Servant, innfliset speil og belysning, toalett, dusjvegg i 
glassbyggerstein, dusjgarnityr, innebygd skap.
El.avtrekksventil i himling v/takvindu.

Badet ble innredet i ca 2002. Dokumentasjon/faktura forligger ikke.

LOFT-ETG > BAD (3 M²)

Overflater vegger og himling
Keramiske fliser/malt strie på vegger, malt strie i himling.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Det er noe slitasje/porer noen steder i fuger mellom veggfliser i 
dusjsone. Flisene på oppkant v/dusjsone virker å ha delvis løsnet fra 
underlaget. 

Tiltak
• Andre tiltak:

Nærmere undersøkelser, ev. utbedring av fliser på oppkant må 
påregnes.

Delvis løse fliser på oppkant v/ dusjsone.

Overflater Gulv
Keramiske fliser på gulv. Det er varmekabler i gulv.
Lokalt fall til sluk (lite fall). Dvs 1 cm fall fra gulv v/dør til sluk. 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre 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.
• Det er mulighet for at det kan forekomme vannlekkasje på 
våtrommet hvor vann ikke vil gå til sluk.
Flisene er ujevnt montert. Det er sår på kant av flere fliser. 

Tiltak
• Det bør etableres avrenning inn til sluk for hele våtrommet.

Flisene er noe ujevnt montert.

Tilstandsrapport
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Sluk, membran og tettesjikt
Sluk av plast.
Membran: Smøremembran med ukjent utførelse.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
membranløsningen
Tiltak
• Installering av tett dusjkabinett anbefales.
• 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, innfliset speil og belysning, toalett, dusjvegg i 
glassbyggerstein, dusjgarnityr, innebygd skap.

Ventilasjon
El.avtrekksventil i himling v/takvindu.

Vurdering av avvik:
• Våtrommet mangler styrt tilluftsventilering.
Det er benyttet standard dørterskel på bad. På bad skal det benyttes 
flat dørterskel for å få tilluft slik at ventilering av badet fungerer.

Tiltak
• Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte 
ved dør e.l.
Dørterskel bør skiftes slik at det blir tilluftspalte under dør.

Fukt i tilliggende konstruksjoner
Hulltaking er foretatt i gang, uten å påvise unormale forhold.
Relativ luftfuktighet ble målt med lang probe. Den viste relativ 
luftfuktighet på 56,1 % ved en temperatur på 20,8 grader.

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

Måling av relativ luftfuktighet. 

KJØKKEN
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Overflater og innredning
Delvis åpen stue/kjøkkenløsning. Areal kjøkkendel: 12,6 m². Ny 
kjøkkeninnredning i 2020.
Laminat på gulv, malt platekledning på vegger, malt platekledning 
m/led spotlights i himling.
IKEA kjøkkeninnredning med slette sorte fronter.
Laminat benkeplate, underlimt kvartskompositt vaskekum, ventilator.
Keramiske fliser over benkeplate.

Integrerte hvitevarer:
- Stekeovn (Asko).
- Platetopp m/induksjon, 78 cm (Witt).
- Ventilator, 78 cm (Witt).
- Oppvaskmaskin, stor modell (Asko).
- Kombiovn, micro/stekeovn (Asko).

Teknisk tilstand på hvitevarer er ikke kontrollert. 

Kjøkkeninnredning fremstår med normal bruksslitasje. 

HOVED-ETG > KJØKKEN (12,6 M²)

Ingen forhøyede fuktverdier ble registrert v/ utsatte områder.

Avtrekk
Kjøkkenventilator. Produsent: Witt. Fra 2020. Ventilatorrør går ut 
igjennom yttervegg. 

SPESIALROM

Overflater og konstruksjon
Wc-rom. Areal: 1,5 m².
Laminat på gulv, malt strie/malt panel på vegger, takplater i himling.
Inneholder: Servant med møblement/speil og belysning, toalett.
Avtrekksventil i vegg.

Ingen forhøyede fuktverdier ble registrert v/utsatte områder.

Wc-rom er malt i 2022. Nytt blandebatteri/kran i 2022.

HOVED-ETG > WC-ROM (1,5 M²)

Vurdering av avvik:
• Toalettrom har kun naturlig avtrekk fra rommet,  NS 3600 krever 
mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
• Det er påvist andre avvik:
Det er benyttet standard dørterskel på wc-rom. På wc-rom skal det 
benyttes flat dørterskel for å få tilluft slik at ventilering av wc-rom 
fungerer.

Tiltak
• Andre tiltak:
• Mekanisk avtrekk bør etableres på toalettrom.

Dørterskel bør skiftes slik at det blir tilluftspalte under dør.

TEKNISKE INSTALLASJONER

Vannledninger
Vannforsyningsrør av kobber. Stoppekran er plassert på vaskerom. 
Hovedstoppekran for rekken er under luke på vaskerom.

Vannrørene er hovedsakelig av eldre årgang.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige 
vannledninger.
Det er hull i gummislange under utekran.

Tiltak
• Andre tiltak:
• Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, 
men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
Hull i gummislange under utekran bør utbedres.

Stoppekran under gulvluke på vaskerom.
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Avløpsrør
Avløpsrør av plast/støpejernsrør. Plastrør under vask og servant. 

Avløpsrør/hovedstamme i støpejern er av eldre årgang.

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

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

Ventilasjon
Begge bad har el.avtrekksventil. Vaskerom og wc-rom har naturlig 
avtrekk. Ventilatorrør på kjøkken går ut igjennom yttervegg. Ellers er 
det naturlig ventilasjon med spalteventiler i vinduer og enkelte ventiler 
i grunnmur. 

Kommentar:
Tilstandsgrad er gitt utfra om det er påvist avvik i ventilasjonsløsning i 
forhold til gjeldende krav på oppføringstidspunktet. Ventilasjon i eldre 
bygninger vil ikke tilfredsstille dagens forskrifter.

Varmtvannstank
Varmtvannstank på vaskerom. Volum: 198 liter. Produksjonsår: 2007. 
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 vaskerom.

Elektrisk anlegg

Sikringsskap i entre/gang.
Inneholder: Automatsikringer (jordfeilautomater), strømmåler 
m/fjernavlesning, overspenningsvern.
Hovedbryter på 63 ampere. Hovedsikring på 63 ampere er plassert i 
inntaksboks bak sikringsskap (skrusikringer). 

Kurser.
20 ampere. 1 stk.
16 ampere. 6 stk.
10 ampere. 4 stk.

Ny strømmåler i mai 2017.

Belysningsutstyr:
Innfelte led spotlights i himling på bad, kinorom, soverom i bakkant og 
gang i u-etg og kjøkken. Ellers er det opplegg for vanlig belysning i 
øvrige rom. 

El. oppvarming:
Varmekabler på begge bad.
Folie gulvvarme i kinorom og soverom i bakkant i u-etg. Fra 2018.
Varmepumpe med uttak i stue. Produsent: Mitsubishi Electric. Fra 
2018/2019.

Mrk.
Folie gulvvarme i entre/gang er ikke i bruk pga defekt 
reguleringsbryter. 

Sentralstøvsuger:
Boligen har sentralstøvsuger med tre uttak. Motor/beholder er 
plassert i utvendig bod. Type: Foma. Sentralstøvsuger bør undersøkes 
nærmere om den skal brukes. 

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: 2022 (Nye LED spotter bad nede).

3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert 
elektroinstallasjonsvirksomhet?
Ja   Opplysninger fra eier: Eier har fagbrev Gr.L

4. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt 
tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?  I såfall 
etterspør samsvarserklæring.
Ja   Opplysninger fra eier: ja.

5. 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?
Nei   Opplysninger fra eier.

6. Forekommer det at sikringene løses ut?
Nei   Opplysninger fra eier.

7. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel 
termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i 
boligens elektriske anlegg?
Nei   Opplysninger fra eier.

8. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) 
på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? 
Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av 

Tilstandsrapport
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varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Nei

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

10. 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

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

12. 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

Eier har god kunnskap om el.anlegg og har utført kontinuerlig
vedlikehold. Noen el.komponenter er av eldre årgang og generell
oppgradering av nevnte el.komponenter må påregnes dersom
man ønsker dagens standard.

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 entre/gang.

Branntekniske forhold
Boligen har minst en røykvarsler pr etasje og to pulverapparat.

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 eldre 
bygninger 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

TOMTEFORHOLD

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

Det er ikke gjort geotekniske undersøkelser av byggegrunn.  

Drenering
Det er tilfylte masse og steinsatt inntil deler av grunnmur i u-etg.

Det er ukjent om det er drenering eller hvilken type drenering som er 
benyttet rundt eldre boliger og erfaringsmessig er det i fra 1968 kun 
brukt drenerende masser med påsmurt masse (hydong) på utvendig 
vegger. 

Drenering er ikke mulig å vurdere med sikkerhet vedr. funksjonalitet ut 
fra visuell besiktigelse. Det kan være flere forhold under bakkenivå 
som kan ha negativ betyding (eks. vannårer i fjell/terreng, tilsig av fukt 
etc). Forbehold taes vedr. dette. 

Vurdering av avvik:
• Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. 
• Mer enn halvparten av forventet  levetid på drenering er 
overskredet.
Tiltak
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må 
dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er 
vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være 
avgjørende. 

Tilstandsrapport
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Grunnmur og fundamenter
Grunnmur i plasstøpt betong.

Deler av grunnmur ligger bak påforede kjellervegger og under terreng, 
slik at deler av grunnmur ikke er besiktiget/tilstandvurdert.

Grunnmur rundt bod i hoved-etg ble forsterket i 2014/2015 i regi av 
Brl.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Det er stedvis malingsflass på grunnmur. 

Tiltak
• Andre tiltak:

Grunnmur bør vedlikeholdes/males.

Stedvis malingsflass på grunnmur.

Forstøtningsmurer
Forstøtningsmurer er oppført i naturstein/betong. Skiferfliser på mur 
v/inngangsparti (fra 2014/2015).

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Forstøtningsmurer fremstår hovedsakelig med eldre standard. Det er 
løs puss og løs naturstein noen steder. 

Tiltak
• Andre tiltak:

Overvåk tilstanden, foreta utbedringer v/ behov.

Løs puss og sprekk i øvre del av forstøtningsmur.

Terrengforhold
Eiendommen ligger i et skrående terreng.

Ingen vannansamlinger registrert inntil grunnmur.
Fallforhold fra grunnmur virker å være ok.

Utvendige vann- og avløpsledninger
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann/avløp via private 
stikkledninger.
Ukjent type avløpsrør og ukjent type vannledning.

Det er ikke fremvist dokumentasjon på rørfornying etc. av utvendige  
vann- og avløpsrør. Det må antas at røropplegg er av eldre årgang. 
Utvendige vann- og avløpsrør er Brls ansvar. 

Tilstandgrad er satt utifra alder. Utvendige vann-avløpsrør er skjult og 
tilstandsvurdering må utføres av spesialfirma. 

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

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

Enderekkehus

Bruksareal BRA m²

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

U-etg 61 61 0

Gang/trapperom (5,8 m²) , Bad (11,6 
m²), Vaskerom (3,7 m²), Soverom (13,1 
m²), Soverom 2 (7,7 m²), Kinorom (14,2 
m²)

Hoved-etg 76 71 5
Entré/gang m/omkledningsdel (9,1 m²), 
Stue/trapperom (44,6 m²), Wc-rom (1,5 
m²), Kjøkken (12,6 m²)

Matbod (2,4 m²), Utvendig bod (2,2 m²)

Loft-etg 45 45 0
Gang/trapperom (8 m²), Bad (3 m²), 
Soverom (11 m²), Soverom 2 (10,7 m²), 
Soverom 3 (7,5 m²)

Sum 182 177 5

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.

AVVIK TAKHØYDE:
Takhøyden i deler av u-etg er under 2,20 m.

AVVIK DAGSLYSFLATE:
Vindu i kinorom og soverom i bakkant av u-etg tilfredsstiller ikke dagens forskrifter med hensyn til vindusstørrelse og krav til dagslys.

TEGNINGER/LOVLIGHET:
Det er framlagt godkjente/stemplede byggetegninger.
Det er avvik i forhold til byggetegninger. Loft-etg er inntegnet som ett åpent rom.
Det foreligger ikke plantegninger over u-etg. Rominndeling i u-etg er endret i forbindelse med oppussing.

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
Se under de enkelte punkter for nærmere informasjon om oppgraderinger.
Oppussingsarbeid er utført i privat regi (gulvlegging, malingsarbeid etc).
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?  Ja  Nei

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

Mrk.
Innvendige vegger, kanaler etc. utgjør ca 4,5 m² av bruksarealet i u-etg.
Innvendige vegger, kanaler etc. utgjør ca 3,3 m² av bruksarealet i hoved-etg.
Innvendige vegger, kanaler etc. utgjør ca 4,4 m² av bruksarealet i loft-etg.
Oppgitte romarealer er inkludert areal som opptas av innebygd skap/garderobeskap. 

Takhøyde:
Takhøyden i u-etg varierer fra 2,16 m - 2,45 m.
Takhøyden i hoveddel av hoved-etg er 2,45 m - 2,46 m.
Takhøyden i loft-etg varierer fra 1,07 m - 2,97 m.

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
25.7.2022 Trond Bertelsen Takstmann

Johnny Hetland-
Hagen

Kunde

Therese 
Hetland-Hagen

Kunde

Matrikkeldata

Kommune
4601 BERGEN

Gnr
22

Bnr
201

Areal
53383 m²

Kilde
BEREGNET AREAL 
(Ambita)

Eieforhold
Eiet

Adresse
Brinken 40  

Hjemmelshaver
Sælen Borettslag

Fnr Snr
0

Eiendomsopplysninger

Andelsobjekt

Leil. nr
42

Forretningsfører
Bergen Og Omegn 
Boligbyggelag. Tlf: 55 
54 74 00. www.bob.no

Eier av adkomstdokumenter
Johnny Hetland-Hagen & 
Therese Hetland-Hagen

Org.nr.
953459450

Boligselskap
42/Sælen Borettslag

Andel formue
34 541 31.12.2021

Andel fellesgjeld
235 725 06.07.2022

Pålydende
100

Andelsnummer
42

Kommentar
Månedlig andel fellesutgifter: Kr 6751,-. Fellesutgiftene inkluderer: Kommunale avgifter, forsikring, nedbetaling renter/avdrag andel fellesgjeld. 
kabel-tv/internett (grunnpakke) og div drift/vedlikehold av fellesarealer/utv bygningsmasse.

Innskudd, pålydende mm

    Befarings - og eiendomsopplysninger

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.
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Sentral og attraktiv beliggenhet i et etablert boligområde i Sælen/Fyllingsdalen.
Fra boligen er det utsikt over nærområde/nabolaget og videre mot Bønes.
Området er hovedsakelig bebygd med rekkehus.

Kort vei til Oasen Senter med de fleste fasiliteter/servicetilbud, samt flere dagligvare butikker i gangavstand.
Fine turmuligheter med bla Løvstakken, Kanadaskogen og Varden mm i området.
Mange idrettsanlegg/fritidstilbud som bla Framohallen, Varden idrettsanlegg, Fyllingsdalen
idrettshall, Fjellsdalen idrettsplass og Frøya idrettspark i området Fyllingsdalen, samt skoler
som Fjellsdalen Skole, Bjørndalsskogen Skole, Lyshovden Skole, Løvås Skole, Seljedalen Skole,
Varden Skole, Lynghaug Skole, Ortun Skole og Fyllingsdalen Videregående Skole.
Gode Bussforbindelser med kort reisetid til Bergen Sentrum og øvrige bydeler.

Beliggenhet

Adkomst eiendom via privat stikkvei fra kommunal vei.

Adkomstvei

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikkledninger.

Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp via private stikkledninger.

Tilknytning avløp

Eiendommen omfattes av reguleringsplan (11140000). Formål: Bolig.
Planid: 11140000.
Planens navn: FYLLINGSDALEN. GNR 22, BOLIGFELTENE II OG III.
Type plan: Eldre reguleringsplan.
Planstatus: Gjeldende plan.
Vedtak i kraft: 25.02.1963.

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

Regulering

Tomt:
Tomtearealet er felles for borettslaget.
Tomten er foruten eiendommens bygningsmasse opparbeidet med div
interne veier, lekeplass, grøntarealer og div prydbusker/beplantning.
Parkering på fellesområde og langs vei.
Mulighet for leie av garasjeplass, tildeles etter venteliste.

Tilhørende uteareal for boligen:
Tilhørende uteareal er opparbeidet med murer/bed, hellelagt oppholdsplass, plen, terrassedekke og div prydbusker/beplantning.

Martrikkel/adresse:
Borettslaget tilhører gnr. 22 og bnr. 201 og har følgende adresser:
- Brinken 1.
- Brinken 15 - 48 (like og ulike nr).
- Porsveien 1 - 19 (ulike nr).
- Posrveien 20 - 63 (like og ulike nr).
- Posrveien 64 - 72 (like nr).

Om tomten

Kommentarer til grunnboksbladet (ev. sameiekontrakt):
Ikke relevant for borettslagsboliger.

Tinglyste/andre forhold
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Informasjon om borettslaget:
Sælen Borettslag består av til sammen 101 boenheter.
Alle boligene har egen inngang med utvendig adkomst.
Hver andelseier må være medlem i Bob, hvis flere må alle ha medlemskap.
Borettslaget er med i Skadeforsikringsselskapet Borettslagenes Sikringsordning AS.
Styreleder i Brl: Dan Erik Hærø.

Nøkkelopplysninger fra enhetsregisteret:
Organisasjonsnummer: 953 459 450.
Navn/ foretaksnavn: Sælen Borettslag.
Organisasjonsform: Borettslag.
Registrert i enhetsregisteret: 19.02.1995.
Stiftelsesdato: 09.04.1965
Næringskode: 68.201 Borettslag.

Forsikring:
Borettslagets bygningsmasse er forsikret i If skadeforsikring med polisenr SP841728.

Informasjon om borettslaget

    Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Infoland.no Innhentet opplysninger om eiendom Innhentet 0 Nei

Eier Opplysninger fra eier Innhentet 0 Nei

Samsvarserklæringer Fremvist 0 Nei

Boliginfo fra 
forretningsfører Innhentet via megler/lagret Innhentet 0 Nei

Notatark til takstmann 
kommer på befaring Lagret Innhentet 0 Nei

El.spørsmål til eier Lagret Innhentet 0 Nei

Egenerklæring Innhentet via megler/lagret Innhentet 0 Nei

Eiendomsverdi.no Innhentet opplysninger om eiendom Innhentet 0 Nei

Tegninger/kommunal info Innhentet via megler/lagret Innhentet 0 Nei

Egne sjekklister/notater Lagret Innhentet 0 Nei

Tidligere takst  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/XG3840
  
  

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 06 Jul 2022

Brinken 40, 5142 Fyllingsdalen

Eiendomsrelaterte spørsmål

B Driver du med omsetning eller utvikling av eiendom?

  0 ja  2 nei

C Er boligen en del av et sameie eller borettslag?

  2 ja  0 nei

D Husk på å inkludere garasje og eventuelt andre tilleggsbygninger når du svarer på spørsmålene i egenerklæringen.

Selger har lest og forstått

Informasjon om selger

Hovedselger

Hetland-Hagen, Therese

Medselger

Hetland-Hagen, Johnny

Forbehold

Selger tar spesifikt forbehold for feil og mangler som fremkommer av egenerklæringsskjema.



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?

  2 ja  0 nei

2.1.1 Navn på arbeid

Nytt arbeid

2.1.2 Årstall

2019

2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?

  0 faglaert  2 ufaglaert

2.1.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte

Nytt tak, nytt skap og benkeplate, malte overflater.

2.2.1 Navn på arbeid

Nytt arbeid

2.2.2 Årstall

2021

2.2.3 Hvordan ble arbeidet utført?

  0 faglaert  2 ufaglaert

2.2.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte

Nytt blandebatteri på toalett.

2.3.1 Navn på arbeid

Nytt arbeid

2.3.2 Årstall

2022

2.3.3 Hvordan ble arbeidet utført?

  2 faglaert  2 ufaglaert

2.3.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte

Nye led spotter i tak

2.3.5 Hvilket firma utførte jobben?

Eier har fagbrev GrL

2.3.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?

  2 ja  0 nei

2.3.7 Fortell kort hva som ble gjort av ufaglærte

Ny dusjarmatur

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?

  2 ja  0 nei

4.1.1 Navn på arbeid

Nytt arbeid

4.1.2 Årstall

2018

4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?

  2 faglaert  0 ufaglaert

4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte

Nytt vindu på bad. Nye gavlsvinduer. Nytt velux vindu på soverom. Det er byttet noen kledningsbord og takstein ved 
behov i regi av borettslaget.

4.1.5 Hvilket firma utførte jobben?

Borettslaget

4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?

  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?

  2 ja  0 nei

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

  0 ja  2 nei

8 Er det utført arbeid med drenering?

  2 ja  0 nei

8.1.1 Navn på arbeid

Nytt arbeid

8.1.2 Årstall

2015

8.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?

  2 faglaert  0 ufaglaert

8.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte

Utbedret drenering ved inngangspartiet i følge forrige 
eier.

8.1.5 Hvilket firma utførte jobben?

Borettslaget

8.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?

  0 ja  2 nei



Elektrisitet

9 Har det vært feil på det elektriske anlegget?

  2 ja  0 nei

Feil på reguleringsbryter til varme i gulv i 
gangen.

10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?

  2 ja  0 nei

10.1.1 Navn på arbeid

Nytt arbeid

10.1.2 Årstall

2018

10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?

  2 faglaert  0 ufaglaert

10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte

Lagt varmefolie i kjellerstue, bod/soverom. Ny innmat i sikringsskapet.

10.1.5 Hvilket firma utførte jobben?

Sønnico

10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?

  2 ja  0 nei

10.2.1 Navn på arbeid

Nytt arbeid

10.2.2 Årstall

2017

10.2.3 Hvordan ble arbeidet utført?

  2 faglaert  0 ufaglaert

10.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte

Utvidelse av det elektriske anlegg soverom på loft. Ombygging av elektrisk anlegg på kjøkken. Utvidelse og ombygging 
av elektrisk anlegg kjellerstue, soverom, vaskerom og gang i kjeller.

10.2.5 Hvilket firma utførte jobben?

Eier har fagbrev GrL

10.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?

  2 ja  0 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?

  2 ja  0 nei

Lite hull i slange til utekran. Ny kran installert.



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?

  2 ja  0 nei

Har vært observert et par skjeggkre.

20 Har det vært skadedyr i fellesområdene til sameiet eller borettslagetet?

  2 ja  0 nei

Rotter observert i borettslag.

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

Planer og godkjenninger

23 Mangler boligen eller andre bygninger brukstillatelse eller ferdigattest for søknadspliktige tiltak?

  0 ja  2 nei

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



  0 ja  2 nei

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

  0 ja  2 nei

26 Er utleiedelen godkjent av kommunen?

Ikke relevant for denne boligen.

27 Er det utført radonmåling?

  2 ja  0 nei

Utført måling i 2018 i regi av borettslaget, Ikke fått tilbakemelding på 
målingen.

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

  0 ja  2 nei

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

  2 ja  0 nei

Det blir installert fiber. Hva det vil si på felleskostnadene vet vi ikke.

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

  0 ja  2 nei

Andre opplysninger

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

  0 ja  2 nei

32 Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart?

  2 ja  0 nei

Det er lagt opp vann til hybelkjøkken i kasse på soverom loft.

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 91583870
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Adresse Brinken 40

Postnr 5142

Sted Fyllingsdalen

Andels- 
/leilighetsnr.  / 

Gnr. 4601

Bnr. 201

Seksjonsnr.

Festenr.

Bygn. nr.

Bolignr.

Merkenr. A2022-1420360

Dato 06.07.2022

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 Therese Hetland-Hagen

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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PLANINFORMASJON 

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling 
Plan- og bygningsetaten 

 
Planinformasjon for gnr/bnr 22/201 
Utlistet 06.07.2022 

Om rapporten 
Opplysningene er fremkommet etter en teknisk analyse av kartdataene der eiendommens utstrekning er 
sammenholdt med ulike arealplaners utstrekning (omkretser). Følgende plannivåer er testet: 

• gjeldende kommuneplans arealdel inkl. kommunedelplaner og kommunedelplaner under arbeid 

• reguleringsplaner i vertikalnivå 'under grunnen', 'på grunnen', 'over grunnen' og ‘på bunnen’ 

• reguleringsplaner under arbeid 
 
I den grad vektoriserte (geometriske) arealformålsflater, hensynsoner, båndlegginger og restriksjoner eksisterer 
blant kartdataene er også disse testet og kvantifisert på eiendommen. 

I tillegg til overnevnte testes eiendommens beliggenhet i forhold til noen aktuelle planrelaterte temaer som område 
for midlertidig tiltaksforbud og ulike typer støysoner. Videre testes også forekomster av gjeldende planer og planer 
under arbeid, samt godkjente tiltak (byggesaker) som ligger nærmere enn 100 meter fra eiendommens yttergrenser. 

Mer informasjon om angitte planer som berører eiendommen kan hentes i Bergen kommunes digitale planregister. 

Informasjon om plan- og byggesaker knyttet til eiendommen er tilgjengelig i kommunens nettbaserte 
saksinnsynsløsning. 

For øvrig er det lagt hyperkoblinger på arealplan-id'er (plannumre) og saksnumre for med dette kunne foreta 
direkteoppslag i nevnte informasjonssystemer. 

Påliteligheten av analyseresultatene henger nøye sammen med eiendommens oppmålingskvalitet. Av denne grunn 
er utvalgt matrikkelinformasjon om eiendommen oppgitt innledningsvis. Legg her spesielt merke til arealkvalitet og 
eventuelle arealmerknader knyttet til eiendomsteig(ene). Mer informasjon om eiendommen i Kartverkets 
innsynsløsning  Se eiendom. 

I tilfelle matrikkelenheten er part i et jordsameie (brukssameie) med andre matrikkelenheter eller matrikkelenheten 
har felles teig med annen matrikkelenhet, inngår arealet av felles teig(er) i analysen. Dersom matrikkelenheten er 
registrert som eier av del av annen matrikkelenhet (ikke jordsameie/brukssameie), inngår imidlertid ikke arealet av 
teig(er) til det registrerte realsameiet i beregningen. 

Eiendommens teiger beskrevet i Matrikkelen 
Teigid Type Snr Hovedteig  Beregnet areal Arealkvalitet Arealmerknad Inngår 

258935511 Grunneiendom 0 Ja 53383 m ² Sikker - Ja 

 

https://www.arealplaner.no/bergen4601/nki?funksjon=VisPlanerForEiendom&gaardsnummer=22&bruksnummer=201&festenummer=0&kommunenummer=4601
http://www3.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/search/msearch.asp?gnr=22%26bnr=201
http://www3.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/search/msearch.asp?gnr=22%26bnr=201
http://www.seeiendom.no/services/Matrikkel.svc/GetDetailPage?type=property&knr=4601&gnr=22&bnr=201&fnr=0&snr=0&showpwm=true&customer=kartverket&pagename
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Dekningsgrad 

Dekningsgrad refereres her til prosentvis geometrisk dekning av eiendommen. I enkelte tilfeller vil også arealplaner 
som kun tangerer eiendommen vises i utlistingen. 

Reguleringsplaner på grunnen 
PlanID Plantype Plannavn Status Ikrafttrådt Saksnr Dekningsgrad 

11140000 30 FYLLINGSDALEN. GNR 22, BOLIGFELTENE 
II OG III 

3 - Endelig 
vedtatt 
arealplan 

25.02.1963  99,4 % 

11140002 31 FYLLINGSDALEN. BOLIGFELT II, DEL AV 
TOMTEAREAL G, ENDRING AV 
REGULERINGSPLAN 

3 - Endelig 
vedtatt 
arealplan 

16.09.1966  0,6 % 

 

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

Kommuneplan 
PlanID  Plannavn  Ikrafttrådt Dekningsgrad 

65270000 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 19.06.2019 100,0 % 

 

Arealformål i kommuneplanen 
PlanID Arealstatus Arealformål Beskrivelse Områdenavn Dekningsgrad 

65270000 2 - Framtidig 1001 - Bebyggelse og anlegg Ytre fortettingssone Y 99,5 % 

65270000 1 - Nåværende 3001 - Grønnstruktur Grønnstruktur G 0,5 % 

 

Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen 
PlanID Hensynssonetype Hensynssonenavn  Beskrivelse Dekningsgrad 

65270000 KpStøySone H220_3 Vei støy - gul sone 8,7 % 

 

Hensynssoner Rød støy i kommuneplanen 
PlanID Hensynssonetype Hensynssonenavn  Beskrivelse Dekningsgrad 

65270000 KpStøySone H210_3 Vei støy - Rød sone 3,5 % 

 

Temakart blågrønne strukturer 
Temakart sammenhengende blågrønne strukturer  

https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=11140000
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=11140002
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=65270000
https://bergen.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=2c86019f4528448d8365fdb514bc3119
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Planer i nærheten av eiendommen 
PlanID Type Plannavn Saksnr 

11850000 30 FYLLINGSDALEN. LYNGHEIM, TOMT FOR BARNEINSTITUSJON  

11140009 31 FYLLINGSDALEN. GNR 22 BNR 538 190630099 

11140008 31 FYLLINGSDALEN. GNR 22 BNR 202, BOLIGFELT II, TOMTEAREAL F, LEKEPLASS  

11110200 30 FYLLINGSDALEN. GNR 22 DELER AV BNR 39 OG 174, VARDEN IDRETTSANLEGG - 
KUNSTGRESSBANE 

200403895 

11110000 30 FYLLINGSDALEN. SYDVESTRE DEL, FELLESANLEGG SKOLER ETC.  

 

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

22/168 139905792-1 Tilbygg Rekkehus Igangsettingstillatelse 06.03.2018 201804851 

 

Andre opplysninger 
Hele eller deler av eiendommen antas å være berørt av støy fra veitrafikk, flytrafikk, jernbanetrafikk, 
motorsportsaktivitet, bruk av skytebane etc. over grenseverdier gitt av statlige myndigheter og i kommuneplanens 
bestemmelser. Antakelsen er basert på overordnede støyberegninger. Dette vil kunne få betydning for behandlingen 
av plan- og byggesaker som omfatter den aktuelle eiendommen, blant annet medføre utredningsplikt for 
tiltakshaver/forslagstiller og eventuelt krav om avbøtende tiltak. 

https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=11850000
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=11140009
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=11140008
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=11110200
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200403895
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=11110000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201804851
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Opplysningene er gitt etter de dokumenter som finnes i vårt arkiv med direkte betydning for 

eiendommen og gir ingen garanti med hensyn til fremtidige planer. 

Denne informasjonen ikke er uttømmende, og at det gjøres oppmerksom på at det kan være feil i 

datagrunnlaget. 

Noen plankart har også en dårlig oppløsning og er av eldre kvalitet og inneholder heller ikke 

tegnforklaring til fargebruken. For å unngå feiltolkning bør det for nærmere oppklaring tas kontakt 

med seksjon for arealinformasjon ved  Plan- og bygningsetaten. 

 
Plannivåene 

De etterfølgende plannivåene vedtas av Bergen bystyre, kun reguleringsplan gir rettsvirkning til 

ekspropriasjon, med virkning i 10 år regnet fra kunngjøring av bystyrets vedtak. 

 

Kommuneplan 

Kommuneplanens areadel er et virkemiddel for å sikre at arealbruken i kommunen bidrar til å nå de 

mål som blir vedtatt for kommunens utvikling. Arealdelen brukes for å vise områder der kommunen 

ønsker en spesiell planinnsats på kommunedelplan- og detaljplannivå, og til å illustrere arealer som 

er viktige å forvalte på bestemte måter.  

Arealdelen inngår i kommuneplanens langsiktige del. Den skal ta utgangspunkt i kommuneplanens 

overordnede retningslinjer for den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i 

kommunen. Arealdelen skal samtidig legges til grunn for og sikre gjennomføringen av de nasjonale 

og regionale retningslinjene for arealpolitikken.  

Kommuneplanens arealdel er rettslige bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av Plan- og 

bygningsloven. Det betyr at grunneiere, rettighetshavere og myndighetene er juridisk bundet av 

planen. Kommuneplanen skal opp til kommunestyret til vurdering i gjennomsnitt hvert fjerde år.  

Kommuneplanens arealdel 2018 - 2030, KPA 2018. Arealplan-ID 65270000 ble vedtatt i Bergen 

bystyre onsdag 19.juni 2019. 

Les mer her: 
https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/bystyret-2015-2019/7014/7018/article-162001 

 
Kommunedelplan 

Kommunedelplanene er en del av kommuneplanens arealdel, men kan for eksempel være en mer 

detaljert utdyping for et geografisk område som tettsted, kystsonen eller et bestemt tema med 

tilhørende kartdel med bestemmelser. En kommunedelplans arealdel har formelt samme innhold, 

behandlingsform og rettsvirkning som en kommuneplan.  

I likhet med arealdelen for hele kommunen består den geografiske kommunedelplanen av kart og 

bestemmelser med tilhørende planbeskrivelse.  
 

Reguleringsplan 

Hensikten med reguleringsplan, er å fastsette mer i detalj hvordan grunnen innenfor planens 

begrensningslinje skal nyttes eller vernes. Reguleringsplan er også i mange tilfeller nødvendig 

rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, herunder ved eventuell ekspropriasjon. 

Reguleringsplan består av ett eller flere kart med eventuelle tilhørende bestemmelser. Planen kan 

inneholde ett eller flere hoved- og/eller underformål, hver for seg eller i kombinasjon, eventuelt i 

rekkefølge.  

Planen gjelder på ubestemt tid inntil den blir endret eller opphevet. Imidlertid kan ny arealdel til 

kommuneplan sette rettsvirkningene av reguleringsplanen helt eller delvis til side. En 

reguleringsplan vil virke fremover i tid slik at den bare fanger opp nye tiltak og ny/endret bruk av 

arealer. 

https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/bystyret-2015-2019/7014/7018/article-162001












(

(

(

(

(

(

(

)

)

(

(

(

(

(

(

)

(

(

(

)

(

S

Í

(

)

(

(

)

(

)

S

Í

( (

(

(

)

(

)

)

(

(

(

(

)

(

(

(

)

)

(

(

(

(

(
(

)

)

(

(

)

!(

8

!(

!(

!(

8

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!

8

!(

!(

!(

8

8

!(

!(

!(

!(

8

!(

!(

!(

!(

8

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

8

!(

!(

8

!(

!(

!(

!(

!(

C C

ÙÙ

â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â

â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â

â â â â â â â â â â

â â

â
â
â

ââ
âââ

âââ
âââ

âââ
âââ

âââ
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â

â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â

âââ

âââââââââ

â

â â â â

â â â â â â â â â
â â

â â
â
â
â
â
â

â

â
â

ââââââââââââ
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â

â

â â

â
â
â
ââ
â
â
ââ â â â

â
â
â
â
â
â

âââââ

â â â â â â â

â â

â â â â â
â
â
â
â
â
â
â
ââ â â

â â â â â â
â

â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â â
â
â
â
â

â â â â

ââââââ

ââââ

â

ââ

â
â
â
â
â â
â â
â â
â â
â â

â â
â

â
â

â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â

â
â
â

âââ
ââââ

âââ
â
â
â â

â â

â

ââââ

âââââââ

â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â

â

â
â
â

ââââââ

â
â
â
â
â
â

â
â
â
â
â
â

â âââ

â â

â
â
â
â
â
â
â

âââââ

â â â â

â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â

â
â
â
â ââ

â

â
â
â

â â â â â
â
â
â
â
â
â

â
ââ â â â

âââââ

ââââ

â
â
â
â
â
â

ââââââââââââ
ââ

â
â
â

â
â

âââââââ

â â

âââââââ

âââ

â
â
â
â
â
â
â

â
â
â
â
â
â
â

â â
â
â
â
â

â
â
â
â

â
â
â
ââ â

â â â

â
â
â
â
â
â
â

â â

â
â
â
â
â
â
â

ââââââââ ââ
â
â

âââââââââ

â â

â â â â â

â
â
â

âââ
â
â
ââ
â â
â â

â â

â
â
â
â

â

âââ
â

â
â
â
â
â
â
â
â
âââ

â
â
â
â

âââââ

â
â
â
â
â
â

â â â

â
â

22/201

22/306
22/307

22/305

22/614

35

48

30

20

46
Brinken

31

24

302

36 18

306

40

13

9

29

1

43

34 20

47

25

41

26

26

21 17

46
44

304

38

42

15

32

33

5

28

Myrholtet
7

27

24

10

22

22

23

28

19

3

37

44

39

45

11

16

7 7
Hesjaholtet66144 66143

40

20

30

25

20

15

30

25

20

15

20

15

20

15

20

15

35

35

35
35

25

20

30

15

Basiskart
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling
Plan- og bygningsetaten
Dato: 06.07.2022

±
Gnr/Bnr/Fnr/Snr: 22/201/0/0
Adresse: Brinken 40 m.fl.

Eiendomsgrense
Bygning
Byggemeldt bygning
Gangveg og sti

Traktorveg
Byggemeldt anlegg
Høydelinjer

B InnmåltTre

B BBB Allé
â â â â â â Hekk
Ù Flaggstang
C Portstolpe

!( EL belysningspunkt
d EL Nettstasjon
8 Ledning kum
! Mast

d Skap
7 Fastmerker

Markert eiendom

1:1000Målestokk v/A4: 



(

(

(

(

)

(

(

(

(

(

(

(

(

(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

â â â â

â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â

â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
ââ

â
â
â
â
â
â
â
â
â

ââââââââââ

ââââ

â
â
â
â
â
â
â
â â
â â
â â
â â
â â
â â
â â
â â
â â
â â

â â
â â
â

â
â
â
â
â

ââââââ
ââââââ

â
â
â

âââââââ

ââââââââââââââ

â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â â

âââ

â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â

â â â
ââ ââ

â
â

â â â â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â

â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â

â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â

â
â
â
â
â
â
â
â â â â â â â â â

â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â

â â â â â

ââ

ââââââââââââââ

â
â
â
â

ââââââââââââââââââ

ââââ
â
â
â

â
â
â
â
â
â
â
â

âââ

â
â
â

â
â
â
â
â
â
â â â â â â â â â

â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â
â

â
â
â

â â â â â â â â â

ââââââââââ

âââââââ

â
â
â
â
â
â
â

â
â
â

âââââââââââââââ

âââââââââââââ

ââââââ

22/201

48

30

46

25

41

38

42

15

32 28

Brinken

31
302

3640

13

29

43

34

27

23

37

44

39

30

25

25

20

30

25

25

20

30

20

15

15

Basiskart
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling
Plan- og bygningsetaten
Dato: 06.07.2022

±
Gnr/Bnr/Fnr/Snr: 22/201/0/0
Adresse: Brinken 40 m.fl.

Eiendomsgrense
Bygning
Byggemeldt bygning
Gangveg og sti

Traktorveg
Byggemeldt anlegg
Høydelinjer

B InnmåltTre

B BBB Allé
â â â â â â Hekk
Ù Flaggstang
C Portstolpe

!( EL belysningspunkt
d EL Nettstasjon
8 Ledning kum
! Mast

d Skap
7 Fastmerker

Markert eiendom

1:500Målestokk v/A4: 



   1 

Vedtekter 
  

Sælen borettslag 
 

 
 

Vedtatt på generalforsamling tirsdag 29.06.2021  

 

 

 

 

 



   2 

Vedtekter  
 

 

for Sælen borettslag org nr 953459450 tilknyttet  

Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB) 

 

Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 9. april 1965, endret på generalforsamling 3. 

september 1968, 18. april 1988, 26. april 1989, 11. mai 2005, 22. mai 2019 og sist endret 29. Juni 

2021, med iverksettelse fra lov om burettslag av 06.06.2003 sin ikrafttredelse.  

 

 

1. Innledende bestemmelser 

 

1-1 Formål 

Sælen borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i 

lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.  

 

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold 

 

(1) Borettslaget ligger i Bergen kommune og har forretningskontor i Bergen kommune.  

 

(2) Borettslaget er tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag som er forretningsfører.  

 

 

2. Andeler og andelseiere 

 

2-1 Andeler og andelseiere  

(1) Andelene skal være på kroner 100,-. 

  

(2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i 

borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.  

 

(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti prosent av 

andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har 

til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, 

stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller 

kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune 

eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.  

 

(4) Andre juridiske personer har ikke rett til å eie andeler i laget. 

 

(5) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter. 

 

2-2 Sameie i andel  

(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.  

 

(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av 

sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt 4-2.  

 

2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier 

(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at 

ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.  
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(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning 

dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene. 

 

(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram til 

erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall 

skal godkjenning regnes som gitt.  

 

(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at 

erververen har rett til å erverve andelen.   

 

(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av 

felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett 

til å erverve andelen.  

 

2-4 Ombygging, påbygging eller andre endringer av boligen 

Andelseier kan ikke foreta ombygging, påbygging eller andre endringer av bygg eller grunn uten å 

innhente skriftlig samtykke fra laget. Dette gjelder også oppsetting av antenne, parabol, varmepumpe 

eller andre tekniske/elektriske installasjoner. Det samme gjelder innvendige ombygginger mv dersom 

disse vil gripe inn i bærende konstruksjoner, felles rør, ledninger og anlegg.  

 

 

3. Forkjøpsrett  

 

3-1 Hovedregel for forkjøpsrett 

(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i 

boligbyggelaget forkjøpsrett.  

 

(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller 

ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling 

som livsarving, til søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den 

tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter 

separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i 

husstandsfellesskapslovens § 3. 

 

(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å gjøre 

forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes 

punkt 3-2, jf borettslagslovens § 4-15 første ledd. 

 

3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende 

Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om at andelen 

har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget 

har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget 

minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.  

 

3-3 Nærmere om forkjøpsretten 

(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i 

borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i boligbyggelaget foran.  

 

(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget hvilken andelseier i 

boligbyggelaget som skal få overta andelen. 

 

(3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier. Dette gjelder 

selv om andelen tilhører flere.  

(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på boligbyggelagets nettsider, 

ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte.  
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4. Borett og bruksoverlating  

 

4-1 Boretten  

(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er 

beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.   

 

(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.  

 

(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av 

boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for 

andre andelseiere og øvrige beboere.  

 

(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige 

på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig 

grunn. 

 

(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er vedtatt forbud mot 

dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen holder dyr dersom gode grunner taler for det, 

og dyreholdet ikke er til ulempe for de andre brukerne av eiendommen.   

 

4-2 Bruksoverlating  

(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre. 

 

(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:  

- andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje 

eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to 

årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opp til tre år 

- andelseieren er en juridisk person 

- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, 

sykdom eller andre tungtveiende grunner 

- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller 

nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen 

- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller 

husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.  

Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan 

nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.  

Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at 

søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.  

 

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning. 

 

(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget. 

 

(5) Fysisk andelseier plikter å holde laget orientert om hvor vedkommende kan treffes. Juridisk 

andelseier plikter å utpeke fullmektig som kan ta i mot meldinger fra laget. 

 

5. Andelseiernes vedlikeholdsplikt. Endringer og ombygginger. 
5-1. Generelt  
 

1. Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, 

i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første 

hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive 

vannklosett, varmtvannsbereder, vasker, apparater og innvendige flater. 
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2. Apparater slik som panelovner, ventilatorer, vifter og balansert ventilasjonsanlegg, m.v. som 

er plassert i boligen må også vedlikeholdes av andelseier. Andelseier har også ansvaret for 

ringe- og tv-ledninger, elektriske ledninger og porttelefon fra ringeknappen ved døren inn til 

den enkelte boligen og inne i boligen, samt øvrige trekkerør og ledninger. 

 

3. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås. Ventiler og andre luftekanaler 

må være åpne for å sikre en forsvarlig utlufting av boligen. 

 

4. Vedlikeholdet omfatter vannrør i leiligheten frem til stoppekran. Dersom slik stoppekran ikke 

er montert gjelder ansvaret frem til hovedstamme. 

 

5. Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som vannrør i 

leiligheten til stoppekran eller hovedstamme (se ovenfor), og øvrige rør.  

Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig kloakkledning både til 

og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning.  

Utskifting av sluk og avløpsrør mv. som følge av modernisering /oppussing er andelseiers 

ansvar. 

Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o.l. Andelseier har også 

ansvar for å sørge for dette ved fravær fra boligen, for å unngå tett sluk og eventuell 

oversvømmelse. 

 

6. Utstyr i sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring tilhørende boligen, 

ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, 

varmtvannsbereder og vasker, apparater (panelovner, ventilatorer, vifter og balansert 

ventilasjonsaggregater som er plassert i boligen mv), tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og 

himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer. 

Vedlikehold gjelder også lås og beslag av ytterdører. 

 

7. Andelseieren skal holde boligen fri for innsekter og skadedyr, med mindre dette skyldes 

forhold utenfor andelseiers mulighet for kontroll. Skade som følge av inntrenging av 

rotter/mus er borettslagets ansvar med mindre det kan godtgjøres at andelseier eller noen 

han/hun svarer for har opptrådt uaktsomt. Andelseier har plikt til å varsle styret dersom det 

oppdages innsekter eller skadedyr eller spor av slike. 

 

8. Andelseier har ansvar for snømåking/strøing foran eget inngangsparti/trapp og fortau. 

 

9. Innredning/endringer av blindkjeller er den enkelte borettshavers eget ansvar. Slik innredning 

skal uansett ikke gjennomføres uten at borettslaget har fått anledning til å gjennomføre 

radonmåling.  

 

10. Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved 

innbrudd og uvær på noe andelseier har vedlikeholdsansvaret for. 

 

11. Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter 

andelseieren straks å sende melding/e-post til borettslaget. 

 

12. Andelseier har selv vedlikeholdsplikten utover den opprinnelige bygningsmassen med unntak 

av skråtak og arker. 

Presisering: Vinduer og dører som er montert av borettshaver selv, eller tidligere innehavere 

av boligen, ved for eksempel tilbygg/ombygging/innsetting av vindu der det opprinnelig ikke 

var vindu, og lignende, er den enkelte borettshavers plikt å vedlikeholde/skifte. Dette gjelder 

også vinduer i ark, gavl, skråtak, boddør og kjellerdør. Grensesnitt/skjøringspunkt her er 

01.01.2010 for Velux-, ark- og gavlvindu. Det skal innhentes felles priser og benyttes felles 
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håndtverker for utskifting av vindu. 

 

13. Andelseier har vedlikeholdsplikten for altaner og terrasser. 

 

14. Andelseier har vedlikeholdsplikten for hagen.  Utomhusområder foran og bak huset og siden 

for endehusene.  Dette inkluderer helleganger, trapper, murer og masser. Vedlikeholdsplikten 

gjelder også uteområder som rennestein og fortau foran bolig. Vedlikeholdsplikten vedvarer 

gjennom hele året, og omfatter også strøing/måking om vinteren og kosting om våren. 

 

15. Andelseier plikter å gjennomføre utvendig maling og vask av sitt hus med tilhørende 

tilleggsdeler.  Borettslaget skal holde nødvendig utstyr, vaskemidler og maling. Alle hus og 

tilleggsdeler i en rekke skal være i samme farge.  Dersom pålegg om maling ikke 

etterkommes innen frist fastsatt av laget, kan styret gi andre i oppdrag å utføre arbeidet, og 

kreve kostnadene ved dette dekket av andelseier. 

 

16. Bestilling av tjenester/arbeid som faller innunder borettslagets plikter skal være skriftlig 

godkjent av styret. Andelseier skal derfor sende skriftlig søknad til styret før reparasjon eller 

utskiftning finner sted, slik at forholdene rundt bestilling kan klarlegges og godkjennes. 

 

17. Særlige individuelle avtaler inngått mellom enkelte andelseiere/grupper av andelseiere og 

laget, og som har en annen fordeling av vedlikeholdsansvaret/ utskiftingsansvaret enn det 

som følger av punktene ovenfor, videreføres i sin helhet inntil annet måtte bli avtalt. 

 
5-2 (5-3). Endringer og ombygginger 

 
(1) Det kreves skriftlig samtykke fra styret for å gjøre endringer, påbygginger og ombygginger 

som griper inn i bærende konstruksjoner eller felles installasjoner som går gjennom boligene, 

jfr også 2-4. 

Andelseier plikter å la arbeidene utføres på en håndverksmessig forsvarlig måte. 

 

(2) Individuelle tilbygg, påbygg, endringer og utvidelser av boligen er andelseierens særskilte 

ansvar. Ansvaret gjelder både vedlikehold, reparasjoner og utskiftninger. 

 

(3) Bestemmelsen i annet ledd gjelder ikke dersom det er inngått særskilt avtale i medhold av pkt. 

5.1-17. 

  
5-4(5-3). Tapsbegrensningstiltak. Erstatningsansvar 

 
(1) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at 

andelseier misligholder vedlikeholdsansvaret, jf. borettslagsloven §§ 5-13 og 5-15. 

 

(2) Andelseier som misligholder sin vedlikeholdsplikt, skal sendes skriftlig advarsel fra styret. 

 

(3) Dersom andelseier ikke sørger for å avhjelpe misligholdet innen rimelig tid etter at advarsel er 

gitt, kan laget iverksette rimelig tapsbegrensningstiltak, herunder bestille håndverker for 

andelseiers regning til å utføre det manglende arbeidet. Pkt. 5-1 – 17 

 
5-5. Borettslagets vedlikeholdsplikt Generelt.  

       Vedlikehold, reparasjoner og utskiftning 

 

(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten 

ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre 

dersom skaden følger av mislighold fra en annen andelseier. 
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(2) Borettslaget er ansvarlig for felles rør, ledninger, kanaler, og andre felles installasjoner som 

går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike 

installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren. 

 

(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også ytre vedlikehold av ytterdør samt karm/ramme, 

reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk samt rør eller 

ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler. Lagets 

ansvar for skifte av sluk og andre rør gjelder som følge av slitasje og elde. 

Presisering: Vinduer og dører som er montert av borettshaver selv, eller tidligere innehavere 

av boligen, ved for eksempel tilbygg/ombygging/innsetting av vindu der det opprinnelig ikke 

var vindu, og lignende, er den enkelte borettshavers plikt å vedlikeholde/skifte. Dette gjelder 

også vinduer i ark, gavl, skråtak, boddør og kjellerdør.  

 

(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, 

herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres 

slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen. 

 

(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene 

sine. 

 

(6) Det er borettslagets ansvar å utbedre boligen etter skader fra innsekter og skadedyr. Skade som 

følge av inntrenging av rotter/mus er borettslagets ansvar med mindre det kan godtgjøres at 

andelseier eller noen han/hun svarer for har opptrådt uaktsomt. Andelseier har plikt til å varsle 

styret dersom det oppdages innsekter eller skadedyr eller spor av slike. 

 

6. Pålegg om salg og fravikelse 

 

6-1 Mislighold 

Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes 

blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller 

overlating av bruk og brudd på husordensregler eller bruk som på annen måte medfører unødvendig 

ulempe eller skade for de øvrige andelseierne.   

 

6-2 Pålegg om salg 

(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge 

vedkommende å selge andelen, jf borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og 

opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.  

 

6-3 Fravikelse 

Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av 

eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for 

eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter 

tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.  

 

 

7. Felleskostnader og pantesikkerhet 

 

7-1 Felleskostnader  

(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds 

skriftlig varsel. Andelseier plikter å betale felleskostnadene etter de instrukser og 

retningslinjer forretningsfører gir vedrørende innbetalingsmåten.  

 

«Andelseier er ansvarlig for å dekke normal egenandel ved bruk av lagets bygningsforsikring.» 

Dette gjelder ikke for følgeskader for/i yttertak. 
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(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til en hver tid gjeldende 

forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr 100.  

 

 

7-2 Borettslagets pantesikkerhet 

For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget panterett i andelen 

foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens 

grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført. 

 

8. Styret og dets vedtak 

 

8-1 Styret  

(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 4 andre medlemmer med 2 

varamedlemmer.  

 

(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. 

Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.  

 

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt 

valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.  

Bergen og Omegn Boligbyggelag kan velge ett styremedlem, jfr borettslagslovens § 8-2 (1).   

 

8-2 Styrets oppgaver 

(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret 

kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.  

 

(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller 

forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.  

 

(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte 

styremedlemmene.  

 

8-3 Styrets vedtak 

(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan 

treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme 

utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en 

tredjedel av alle styremedlemmene.  

 

(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte 

vedtak om:   

1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i 

laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,  

2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til 

utleie, jf borettslagslovens § 3-2 andre ledd,  

3. salg eller kjøp av fast eiendom,  

4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,  

5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,  

6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar 

eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene. 

7. oppta lån større enn kr. 500.000,-. 

 

8-4 Representasjon og fullmakt  

Lederen (nestlederen) og et styremedlem i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.    
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9. Generalforsamlingen 

 

9-1 Myndighet 

Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.  

 

9-2 Tidspunkt for generalforsamling 

(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni. 

 

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller 

minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig 

oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.  

 

 

9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling 

(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret skriftlig varsle andelseierne om dato for møtet og 

om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Saker som en andelseier ønsker behandlet på 

den ordinære generalforsamlingen må være innkommet til styret senest fem uker før 

generalforsamlingen.   

 

(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og 

høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel 

som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til 

boligbyggelaget.  

  

(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter 

borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må 

hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær 

generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 

9-3 (1).  

 

9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling  

- Konstituering  

- Godkjenning av årsberetning fra styret  

- Godkjenning av årsregnskap  

- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 

- Eventuelt valg av revisor 

- Fastsetting av godtgjørelse til styret  

- Andre saker som er nevnt i innkallingen 

  

9-5 Møteledelse og protokoll 

Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen 

møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.  

Protokollen skal underskrives av møteleder, referent og minst to av de tilstedeværende andelseierne 

valgt av generalforsamlingen. 

 

9-6 Stemmerett og fullmakt 

Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på 

generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere 

eiere kan det bare avgis en stemme.  

 

9-7 Vedtak på generalforsamlingen 
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(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre 

saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen. 

 

(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av 

generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke og eller feil avgitte 

stemmer telles ikke med. Ved valg av styrets medlemmer og ved andre personvalg kan 

generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt.  

 

(3) Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Har møtelederen ikke stemt, eller det gjelder 

valg, avgjøres saken ved loddtrekning. 

 

10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern 

 

10-1 Inhabilitet  

(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der 

medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse. 

 

(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på 

generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller 

nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om 

fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.  

 

10-2 Taushetsplikt  

Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor 

uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige 

forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet. Taushetsplikten gjelder 

også etter vervets avslutning. 

 

10-3 Mindretallsvern 

Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse 

andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.  

  

 

11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene 

 

11-1 Vedtektsendringer 

(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to 

tredjedeler av de avgitte stemmer.  

 

(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra boligbyggelaget, jf 

borettslagslovens § 7-12:  

- vilkår for å være andelseier i borettslaget 

- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget 

- denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer 

 

11-2 Forholdet til borettslovene  

For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr 39. jf 

lov om boligbyggelag av samme dato.  

 

 

12. Dugnadsarbeid og parkering 

 

12- 1 Dugnadsarbeid 
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Med dugnadsarbeid forståes her arbeid som andelseierne gratis eller mot godtgjørelse/refusjon av 

felleskostnader utfører på borettslagets eiendom eller i tilknytning til tiltak som har sammenheng med 

andelseiernes bointeresser. Slikt arbeid kan være: 

 

a. Opparbeidelse av grøntanlegg, andre utomhusanlegg, fellesrom og lignende. 

b. Vedlikehold av de samme anlegg. 

c. Organisering og forvaltning av bomiljøtiltak. 

 

Borettslagets styre har rett og plikt til å igangsette arbeid/tiltak som nevnt foran, jf brl § 8-8. 

 

Andelseiere som deltar i slikt arbeid, kan få godtgjørelse/refusjon av felleskostnadene som etter styrets 

skjønn tilsvarer verdien av det utførte arbeidet.  Andelseiere som ikke deltar i slikt arbeid, kan av 

styret pålegges å betale et beløp som etter styrets skjønn tilsvarer verdien av det ikke utførte arbeidet. 

Unnlatelse av å betale utlignet beløp, har samme virkning som manglende betaling av felleskostnader. 

 

 

12 – 2 Parkering 

 

Borettslagets styre fastsetter regler for parkering og bruk av kjøretøyer innenfor lagets eiendom.  I den 

utstrekning det er nødvendig å få politiets eller andre myndigheters tillatelse til regulering, sørger 

styret for å innhente tillatelse.  Styret skal også sørge for de nødvendige skilter og materiell til 

regulering. 

 

Ingen må foreta parkering eller bruke motorkjøretøyer innenfor borettslagets område på en slik måte at 

det virker sjenerende eller volder ulemper for eksempel ved sperring av adkomstveier, støy og 

motorlarm eller eksos.  Motorkjøretøyer som er feilparkert eller parkert slik at de volder ulempe, kan 

fjernes ved beslutning fra styret eller den som styret bemyndiger. 

 

Andelseierne plikter nøye å følge de regler som er fastsatt av styret for parkering og bruk av 

motorkjøretøyer innenfor borettslagets område.  Brudd på disse regler av andelseierne eller deres 

husstandsmedlemmer får samme virkning som brudd på husordensreglene for øvrig. 
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