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TYPE BOLIG

Enebolig over 2 plan m/frittstående garasje.

ADRESSE

Øvsttunvegen 40

5223 Nesttun

SAMLET VURDERING

    

RAPPORT UTFØRT AV:

Areal Bygg-Taksering AS
Gisle Børge Johnstad 

Steinsvikkroken 21 5237
RÅDAL

post@areal-takst.no
90691424

TG0

0

TG1

2

TG2

26

TG3

7

TGIU

0

TILSTANDSRAPPORT EIERSKIFTE
– Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)
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•

TG0

Tilstandsgrad 0: Ingen avvik

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem 
dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

TG1

Tilstandsgrad 1: Mindre eller moderate avvik

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden 
kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

TG2

Tilstandsgrad 2: Bygningsdelen har vesentlige avvik

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller 
nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden 
skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av 
alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller 
følgeskader

TG3

Tilstandsgrad 3: Store eller alvorlige avvik

Bygningsdelen har kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks 
eller innen kort tid. Graden skal også brukes ved påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd

TGIU

Tilstandsgrad ikke undersøkt (TGIU) skal kun brukes unntaksvis. Eksempler kan være snødekket tak 
eller krypkjeller uten inspeksjonsmulighet på undersøkelsestidspunktet; eller

bygningsdelen eller arealet eller rommet er ikke tilgjengelig for inspeksjon på tidspunktet for 
analysen. Dersom TGIU omfatter særlig fuktutsatte konstruksjoner, skal dette angis særlig.

For valg av tilstandsgrad gjelder de kriteriene som kommer frem av den til enhver tid gjeldende 
bransjestandarden for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

TILSTANDSGRADENE1
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Alle bygningsdeler angitt med tilstandsgrad TG2, TG3 eller TGiU (ikke undersøkt) er angitt i 
rapportsammendraget.

Ytterligere opplysninger er gitt i hovedrapporten.

TERRASSE AV BETONG M/SKIFER. CA 7M².

Totalvurdering:
Murkonstruksjonen har generell værslitasje/sprekker/avskalling.

Utbedringskostnader:
50 000 - 150 000

Anbefalte tiltak:
Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes.

VINDUER/DØRER U.ETG.

Totalvurdering:
Høy slitasjegrad i utvendig overflater/ sprosser/ glasslister.

Utbedringskostnader:
50 000 - 150 000

Anbefalte tiltak:
Utskiftinger må påregnes.

YTTERVEGGER

Totalvurdering:
Generell værslitasje. Stedvis råteskader

Utbedringskostnader:
150 000 - 300 000

Anbefalte tiltak:
Utskiftinger må påregnes.

TAKTEKKING OG BESLAG

Totalvurdering:
Taktekkingen har høy slitasjegrad.

Utbedringskostnader:
Over 300 000

Anbefalte tiltak:
Utskifting av taktekking må påregnes.

RAPPORTSAMMENDRAG

BYGNINGSDELER MED TG3: TG-3
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BAD 1.ETG

Totalvurdering overflater:
Rommet må oppgraderes før bruk.

Utbedringskostnader overflater:
150 000 - 300 000

Anbefalte tiltak overflater:
Se over.

BAD U.ETG.

Totalvurdering overflater:
Må oppgraderes før bruk.

Utbedringskostnader overflater:
150 000 - 300 000

Anbefalte tiltak overflater:
Se over.

GARASJE CA 17M².

Totalvurdering:
Generell alder/værslitasje. Lecamur med setningsskade. Krever snarlig vedlikehold. 

Utbedringskostnader:
50 000 - 150 000

Anbefalte tiltak:
Se over.

DRENERING

Totalvurdering:
Boligen er oppført på et tidspunkt hvor det ikke var tradisjon for å etablere fuktsikring under kjellergulv og fundamenter på samme måte som 
i dag. Det vil derfor være påregnelig at konstruksjoner mot grunn har forhøyede fuktverdier. Stedvis flassing/saltutslag.

Anbefalte tiltak:
Drenering bør utbedres.

GRUNN / FUNDAMENT

Totalvurdering:
Grunnmur har avskalling/skader og riss.

Anbefalte tiltak:
Påviste skader må utbedres.

FORSTØTNINGSMURER/TRAPP AV BETONG/SPARESTEIN.

Totalvurdering:
Det registreres skjevhet/retningsavvik som antas og skyldes jordtrykk eller telebelastning. 

Anbefalte tiltak:
Tiltak må utføres for å sikre konstruksjonen mot telebelastning/jordtrykk.

BYGNINGSDELER MED TG2: TG-2
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RADONSIKRING

Totalvurdering:
Det er ikke utført radonmålinger i boligen.

Anbefalte tiltak:
Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen.

ROM UNDER TERRENG

Totalvurdering:
Fundamenter og kjellergulv er med bakgrunn i byggeår og byggemetode på oppføringstidspunktet etablert direkte mot grunnmasser uten 
isolasjon og grunnmursplast. Det vil derfor være påregnelig at kjellergulv og grunnmur trekker fukt. 

Anbefalte tiltak:
Generell vedlikehold/oppgradering må påregnes.

VINDUER/TERRASSEDØR/YTTERDØRER 1.ETG

Totalvurdering:
Vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov for 
vedlikehold i tiden som kommer.

Anbefalte tiltak:
Utskiftinger av div vinduer samt dører må planlegges. Vinduer i soverom 1 må byttes. TG-3.

LOFT

Totalvurdering:
Svak/manglende lufting.

Anbefalte tiltak:
Utbedre lufting i takutstikk.

RENNER OG NEDLØP

Totalvurdering:
Med hensyn til alder og slitasje vurderes over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd. 

Anbefalte tiltak:
Bør byttes ved oppgradering av yttertak.

ILDSTED

Totalvurdering:
Det er foretatt en visuell kontroll av synlige deler av pipemur i boligen og utvendig over tak. 

Anbefalte tiltak:
På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for 
tiltak.

KJØKKENINNREDNING FRA BYGGEÅR.

Totalvurdering:
Slette fronter. Benkeplater av tre og respatex. Benkebeslag av stål. Åpning for komfyr og oppvaskmaskin. Ventilator. Generell bruk/
alderslitasje.

Anbefalte tiltak:
Bytte av kjøkkeninnredning må planlegges.
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TRETRAPP

Totalvurdering:
Store åpninger i rekkverk i henhold til referansenivå 10cm. Lavt rekkverk/ gelender i forhold til referansenivå 90cm.

Anbefalte tiltak:
Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet.

AVLØPSRØR

Totalvurdering:
Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå.

Anbefalte tiltak:
Avløpsanlegg bør pga alder oppgraderes sammen med eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken.

ELEKTRISK

Totalvurdering:
Anlegget er i hovedsak fra byggeår. Sikringsskap er plassert i loft. 

Anbefalte tiltak:
Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person

VANNLEDNINGER

Totalvurdering:
Vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå.

Anbefalte tiltak:
Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

VARMTVANNSBEREDER

Totalvurdering:
Bereder er plassert i tørt rom, og har ikke automatisk vannstoppventil.

Anbefalte tiltak:
Det anbefales montering av vannstoppventil.

VENTILASJON

Totalvurdering:
Det er mangelfull ventilasjon i forhold til bruksbelastning (innredet u.etg, -åpen trapp i/til stue).

Anbefalte tiltak:
Utbedre ventilering av u.etg. Evt montering av balansert ventilasjon ved oppgradering av bolig.

BAD 1.ETG

Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
Generell alderslitasje 

Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
Må utbedres ved oppgradering av rommet.

Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
Hvit vask. Åpen dusjsone. Gulvmontert toalett. Det er naturlig å bytte innredning ved oppgradering av rommet. 

Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
Bedre ventilering av rommet anbefales. 

Fuktmåling:
Det er foretatt fuktmåling / fuktsøk på/i konstruksjonen fra tilstøtende rom mot våtsone på våtrommet. TG iht alder/risiko.
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Anbefalte tiltak fukt:
Må utbedres ved oppgradering.

BAD U.ETG.

Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
Generell bruk/alderslitasje.

Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
Må utbedres ved oppgradering.

Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
Hvit vask. Dusjsone m/forheng. Gulvmontert toalett. Det er naturlig å bytte innredning ved oppgradering av rommet.

Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
Bedre/bytte avtrekk anbefales. 

Fuktmåling:
Det er foretatt fuktmåling / fuktsøk på vegg fra tilstøtende rom mot våtsone på våtrommet. Platekledning merket av tidligere fukt. Tørt på 
befaring. TG iht overnevnte /alder/risiko.

Anbefalte tiltak fukt:
Må utbedres ved oppgradering.

INNVENDIG HIMLING

Totalvurdering:
Generell bruk/alderslitasje. Himling i gang 1.etg merket etter tidligere lekkasje. Tørt på befaring.

Anbefalte tiltak:
Oppussing må påregnes.

INNVENDIG VEGGER

Totalvurdering:
Generell bruk/alderslitasje.

Anbefalte tiltak:
Oppussing må påregnes.

INNVENDIG GULV

Totalvurdering:
Generell bruk/alderslitasje.

Anbefalte tiltak:
Bytte av div gulvflater må planlegges/påregnes.

INNVENDIG DØRER

Totalvurdering:
Sår/brukslitasje.

Anbefalte tiltak:
Vedlikehold må påregnes.
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BOLIGEN HAR ÅPENBARE ULOVLIGHETER (F.EKS ULOVLIGE BRUKSENDRINGER)

U.etg ikke omsøkt.

DAGENS BRUK AV BOLIGEN ER IKKE I SAMSVAR MED BYGGEGODKJENTE TEGNINGER

U.etg delvis innredet til soverom/oppholdsrom

DET ER AVVIK PÅ KRAV TIL RØMNING, DAGSLYSFORHOLD ELLER TAKHØYDE UNDER 2 METER

Svakt lysinnslipp i deler av u.etg. Takhøyde u.etg: 2,0-2,01m

DET ER IKKE ETABLERT BRANNSLUKKINGSUTSTYR OG RØYKVARSLER I BOLIGEN IHT. FORSKRIFT

Må utbedres.

DET ER SKADER PÅ BRANNSLUKKINGSUTSTYR, RØYKVARSLER, ELLER APPARAT ER ELDRE ENN 10 ÅR

Manglende røyk/slukkeapparat.

VÆR OPPMERKSOM PÅ:!
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Rapporten følger kravene i ny forskrift til avhendingsloven (tryggere bolighandel) fastsatt av Kommunal-
og moderniseringsdepartementet 21.06.2021. I tillegg beskriver rapporten følgende kontrollpunkter 
utover minimumskravet i forskriften; støttemurer, radon, tilleggsbygninger ( garasje mm ), etasjeskillere, 
renner / nedløp, toalettrom, ildsted / piper og trapper. Formålet med rapporten er å kartlegge boligens 
tekniske tilstand med tanke på behov for tiltak, samt å vise resultatene av en utført tilstandsanalyse for å 
bidra til økt trygghet og redusert konfliktnivå ved eierskifte.

Rapporten erstatter ikke selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt ved eierskifte. 
Tilstandsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som takstmannen har 
observert, og som har betydning ved eierskifte. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning 
for vurderingen, er ikke takstmannens ansvar. Rapporten gir normalt ingen vurdering av boligens tilbehør, 
som hvitevarer, brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også om tilbehøret er integrert.

STRUKTUR OG REFERANSENIVÅ

Rapportens omfang, struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600

Normalt vil referansenivået være byggeskikken og tilstanden ved byggeåret for boligen eller 
bygningsdelen. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. 
Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som kommer frem av 
tilstandsgraden på rom og bygningsdeler.

Ved tilstandsgrad 0 og 1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller 
bygningsdelen da bare har normal slitasje.

Hvis et rom eller en bygningsdel gis tilstandsgrad 2 eller 3 skal den bygningssakkyndige redegjøre for 
årsaken til og konsekvensen av dette. Den bygningssakkyndige skal også gi et sjablongmessig anslag 
på hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler som gis tilstandsgrad 3.

TAKSTRAPPORTEN

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det 
finnes feil/mangler som bør rettes opp. Rapporten kan ikke være eldre enn 1 år på det tidspunkt kjøperen 
binder seg til å kjøpe boligen. Ved utgått rapport bør takstmannen kontaktes for ny befaring og 
oppdatering.

Supertakst AS samarbeider med Vendu AS, som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og 
et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra 
rapporten. Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å gå til denne 
nettsiden: https://samtykke.vendu.no/631f50aa46e0fb0001e3b67f

DOKUMENTASJON PÅ HÅNDVERKERTJENESTER:

Dersom det har vært utført reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging eller lignende i boligen 
de siste fem årene, og arbeidet er utført av kvalifiserte håndverkere, skal den bygningssakkyndige be 
eieren dokumentere bruken av kvalifiserte håndverkere. Som dokumentasjon regnes blant annet skriftlig 
bekreftelse fra den eller de håndverkerne som ble brukt.

HVORDAN UNDERSØKELSENE SKAL SKJE:

Med mindre det fremgår at et rom eller en bygningsdel skal undersøkes med målinger, at det skal bores 
hull, at det skal stikkes i treverk eller annet, skal den bygningssakkyndige basere sine undersøkelser på 
det som er synlig. Den bygningssakkyndige skal flytte på tepper, møbler og annet inventar når det er 
nødvendig for å komme til det rommet eller den bygningsdelen som skal undersøkes. Dette gjelder 
likevel ikke for særlig tunge møbler og inventar, når disse ikke skjuler vesentlige installasjoner eller 
innretninger, og det heller ikke er andre grunner til å mistenke at flytting vil kunne avdekke vesentlige 
forhold.

OM RAPPORTEN2
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EGNE PREMISSER

Besiktigelse er foretatt med de begrensninger som følger av at bygningen er møblert/utstyrt. Ingen 
inventar flyttet på. Referansenivå: Byggeår med gjeldende byggeforskrift/bygningslov samt fagmessig 
utførelse/byggeskikk. Ved eventuell avhending av eiendommen gjøres det oppmerksom på selgers 
opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt.
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Oppdrag opprettet: 12.09.2022 Befaringsdato: 13.09.2022 Rapportdato: 21.09.2022

HJEMMELSHAVERE

Navn: Ellen G. Ernestina Mæland Tilstede ved inspeksjon: Nei, representert ved Jan Helmik 
Mæland (slektning)

Selgers egenerklæring fremlagt og gjennomgått av takstmannen: Nei

Navn: Gisle Børge Johnstad Firma: Areal Bygg-Taksering AS

Adresse: Steinsvikkroken 21, 5237 RÅDAL

Telefon: 90691424 E-post: post@areal-takst.no

Om takstmannen:

Byggmester/takstmann.

Dato: 21.09.2022 Sted: RÅDAL

Adresse: Øvsttunvegen 40, 5223 Nesttun

Gårdsnummer: 44 Bruksnummer: 201 Seksjonsnummer:

Leilighetsnummer: Andelsnummer:

Kommunenummer: 4601 Festenummer:

Boligtype: Enebolig over 2 plan m/
frittstående garasje.

Byggeår: 1951

Generell beskrivelse av boligen
Enebolig over to plan fra år 1951. Originale/eldre bygningsdeler. Generell vedlikehold/oppgradering må påregnes. 
Grunnmur oppført i betong/sparestein. Veggkonstruksjonen er oppført i tre med malt trekledning. Vinduer m/koblet/2-lags glass. Generell 
værslitasje.
Saltak. Takstein av betong. Renner og nedløp av plast. Betongterrasse m/skifer. Værslitte bygningsdeler.
Etasjeskiller av trebjelkelag. Gulvflater av tregulv, belegg og tepper. Noe betonggulv. Generell bruk/alderslitasje. 
Innvendig vegger av malt platekledning/tapet/dekortapet. Noe malt murpuss. Malt platehimling/lerret/finer. Generell bruk/alderslitasje. 
Original kjøkkeninnredning. Slette fronter. Benkeplater av tre/respatex. Åpning for hvitevarer. Umoderne/brukslitasje. Bytte av innredning 
må påregnes.
Bad fra byggeår/1970. Gulvfliser/belegg. Malte veggflater/respatex. Servanter og wc. Åpne dusjsoner. Bør oppgraderes før bruk. 
Garasje på ca 17m². Betong/leca/trekonstruksjon. Generell værslitasje. En vegg med setningsskade. Trenger snarlig vedlikehold.
Naturtomt. Noe beplanting. Asfaltert/gruset stikkvei. Mur/trapper av betong. Skifer/grus på terreng v/bolig. Trenger vedlikehold.
For øvrig info les rapport

TILTAK

Årstall Beskrivelse Dokumentasjon

2017/2000/1970 2017: Bytte av varmtvannsbereder.
2000: Takstein byttet (årstall iflg slektning).
1970: U.etg delvis innredet.

Ingen dokumentasjon

INFORMASJON OM OPPDRAGET3

Kommentarer
Ingen egenerklæring. Eier på sykehjem.

INFORMASJON OM TAKSTMANNEN4

BOLIGINFORMASJON5
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Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene 
har NS 3940 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved 
omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" 
eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. 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. 
"Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling" kan lastes ned fra hjemmesiden til Norsk takst : www.norsktakst.no

U.ETASJE

BRA (P-ROM + S-ROM)
67

Primærrom
55

SekundærRom
12

Beskrivelse primærrom
Gang m/trapp ca 8,9m². Stue ca 19,5m². Mellomgang ca 7,2m². 
Soverom ca 11,1m². Bad ca 2,7m².

Beskrivelse sekundærrom
Verksted/bod 1 ca 6,2m². Bod 2 ca 3,1m². Bod 3 ca 2,5m².

1.ETASJE

BRA (P-ROM + S-ROM)
91

Primærrom
91

SekundærRom
0

Beskrivelse primærrom
Gang/mellomgang ca 6,6m². Soverom 1 ca 7,4m². Mellomgang 
ca 5,3m². Bad ca 3,1m². Kjøkken ca 11m². Stue m/trapp ca 39m². 
Soverom 2 ca 7,2m². Soverom 3 ca 7,1m².

Beskrivelse sekundærrom

TOTALT

BRA (P-ROM + S-ROM)
158

Primærrom
146

SekundærRom
12

Beskrivelse av areal
Utover overnevnte areal er det en garasje på ca 17m²

AREALINFORMASJON6



GNR. 44 BNR. 201 — Befaringsdato: 13.09.2022 Side 13 av 35

Er det gjennomført arbeider etter originalt byggeår? Nei

Synlig grunnmursplast og topplist? Nei

Terrengfall fra grunnmur Nei

Takvann ledet bort fra bygning? Ja

Er det fare for skade eller følgeskade pga. alder? Ja

Totalvurdering av drenering
Boligen er oppført på et tidspunkt hvor det ikke var tradisjon for å etablere fuktsikring under kjellergulv og fundamenter på samme måte 
som i dag. Det vil derfor være påregnelig at konstruksjoner mot grunn har forhøyede fuktverdier. Stedvis flassing/saltutslag.

Tiltak Ja

Her vurderes: Fundament, søyler og pilarer dersom det er tilgjengelig. Byggegrunn angis hvis kjent. Dersom grunnmur vurderes det om det 
er sprekker, riss, avskalling eller setninger. Grunnundersøkelser foretas ikke.

Type Fundament/Grunnmur Grunnmur m/kjeller

Hvis grunnmur med kjeller Sparesteinsmur

Er det synlige sprekker/ riss eller skjevheter? Ja

Totalvurdering av grunn/fundament
Grunnmur har avskalling/skader og riss.

DRENERING7 TG-2

Kommentarer
Drenering og utvendig fuktsikring er fra opprinnelig byggeår.

Kommentarer
Med hensyn til alder er utvendig fuktsikring trolig kun av slemming.

Kommentarer
Boligen ligger i et skrående terreng. Terrenget faller stedvis inn mot grunnmur.

Kommentarer
Ført til originale avløpsrør.

Kommentarer
Drenering bør utbedres.

GRUNN / FUNDAMENT8 TG-2

Kommentarer
Grunnforholdene antas å være fjell.

Kommentarer
Antatt sparesteinsmur

Kommentarer
Generell værslitasje/riss.
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Tiltak Ja

Finnes ikke/ikke relevant

Her vurderes: forhold som kan tyde på setninger, jordtrykk eller telebelastning. Det er sjekket for skjevheter, sprekker eller helling / 
retningsavvik.

Er det synlige sprekker/skader/skjevheter? Ja

Totalvurdering av forstøtningsmurer
Det registreres skjevhet/retningsavvik som antas og skyldes jordtrykk eller telebelastning.

Tiltak Ja

Radon forekommer først og fremst i boenheter med bakkekontakt og boenheter i etasjen over dette. Strålevernforskriften stiller krav til 
radonnivået i utleieboliger. Dokumentasjon av eventuelle målinger og eventuelle gjennomførte tiltak er sjekket.

Er det foretatt radonmålig i boligen? Nei

Totalvurdering
Det er ikke utført radonmålinger i boligen.

Tiltak Ja

Her vurderes: (Overflater) om det er fuktskjolder, heksesot, svertesopp, eller lignende. (Konstruksjon) alder, risiko for skade, materialbruk, 
spor etter zoologiske eller biologiske skadegjørere. Fukt sjekkes med hammerelektrode eller tilsvarende i konstruksjon og overflate. Grad 
av ventilasjon vurderes. Risikokunstruksjon beskrives, det vil si konstruksjonstyper som erfaringsmessig har høy skadefrekvens.

Kommentarer
Påviste skader må utbedres.

KRYPKJELLER9

FORSTØTNINGSMURER/TRAPP AV BETONG/SPARESTEIN.10 TG-2

Kommentarer
Generell værslitasje.

Kommentarer
Tiltak må utføres for å sikre konstruksjonen mot telebelastning/jordtrykk.

RADONSIKRING11 TG-2

Kommentarer
Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge radonkonsentrasjon i boligen.

ROM UNDER TERRENG12 TG-2
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Er det foretatt innredning/innkledning etter byggeår? Ja

Er det påforede yttervegger? Ja

Er det oppforede gulv? Delvis

Er det foretatt hulltaking? Ja

Er det symptomer på fuktskade? (Se etter skader og foreta fuktmåling) Ikke kontrollerbart

Er rommene (rom for varig opphold) ventilert? Nei

Totalvurdering
Fundamenter og kjellergulv er med bakgrunn i byggeår og byggemetode på oppføringstidspunktet etablert direkte mot grunnmasser uten 
isolasjon og grunnmursplast. Det vil derfor være påregnelig at kjellergulv og grunnmur trekker fukt.

Tiltak Ja

Her vurderes om det er sprekker og råte. Fallforhold og innfesting vurderes. Rekkverkshøyde og åpninger undersøkes mot gjeldende 
forskrift på̊ befaringstidspunktet.

Kommentarer
Kjelleren er delvis innredet i ca år 1970.

Kommentarer
Deler av grunnmuren som ligger under og i mot terreng er utforet og igjenkledd.

Kommentarer
Deler av underetasje har oppforede gulv.

Kommentarer
Det er foretatt hulltaking i nedre del av vegg i verkstedsbod

Kommentarer
Det registreres fuktighet/saltutslag i muroverflater (naborom mm)

Kommentarer
Rommene kan kun ventileres via åpning av vindu. Ett rom med spalteventil i vindu.

Kommentarer
Generell vedlikehold/oppgradering må påregnes.

TERRASSE AV BETONG M/SKIFER. CA 7M².13 TG-3



GNR. 44 BNR. 201 — Befaringsdato: 13.09.2022 Side 16 av 35

Type Terrasse

Er balkongen / terrassen helt eller delvis over innvendig rom? Nei

Konstruksjon: Er det synlige tegn til feilkonstruksjon/svikt? Ja

Er det krav til rekkverk? Ja

Forskriftsmessig rekkverkshøyde Nei

Er balkongen/terrassen/plattinger tekket? Nei

Er det krav til fall/avrenning? Nei

Totalvurdering
Murkonstruksjonen har generell værslitasje/sprekker/avskalling.

Utbedringskostnader 50 000 - 150 000

Tiltak Ja

Her vurderes: vinduer og ytterdører med hensyn til skader, lukkemekanismer, punkteringer og utvendige beslag. Det foretas stikkprøving av 
åpne/lukkemekanismer for tilfeldig valgte vinduer og dører. Det presiseres at det ikke nødvendigvis er alle vinduer og dører på en bolig som 
er tilgjengelig for kontroll.

Type
Vinduer/terrassedør: Malte trekarmer. Dobbelt glass fra år 1991. Koblet glass i soverom 1.
Ytterdører av tre /glass.

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Ja

Punkterte glass Nei

Totalvurdering
Vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet funksjonstid. Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov for 
vedlikehold i tiden som kommer.

Tiltak Ja

Kommentarer
Det er etablert en terrasse i betong.

Kommentarer
Generell væslitasje.

Vurdering og beskrivelse
Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk.

Vurdering og beskrivelse
Rekkverk er lavt i henhold til referansenivå på 100 cm.

Kommentarer
Utbedring av ovennevnte forhold må påregnes.

VINDUER/TERRASSEDØR/YTTERDØRER 1.ETG14 TG-2

Kommentarer
Vinduer er skiftet. Fra byggeår i soverom 1.

Kommentarer
Utskiftinger av div vinduer samt dører må planlegges.
Vinduer i soverom 1 må byttes. TG-3.
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Her vurderes: vinduer og ytterdører med hensyn til skader, lukkemekanismer, punkteringer og utvendige beslag. Det foretas stikkprøving av 
åpne/lukkemekanismer for tilfeldig valgte vinduer og dører. Det presiseres at det ikke nødvendigvis er alle vinduer og dører på en bolig som 
er tilgjengelig for kontroll.

Type
Malte trekarmer. Koblet glass. Ett vindu m/dobbelt glass.
Dør med enkelt og dobbelt glass.

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Ja

Punkterte glass Ja

Totalvurdering
Høy slitasjegrad i utvendig overflater/ sprosser/ glasslister.

Utbedringskostnader 50 000 - 150 000

Tiltak Ja

Her vurderes: om utvendig kledning / fasader har skader. Det gjøres tilfeldige stikktagninger i treverk fra bakkenivå. Detaljer og fagmessig 
utførelse er vurdert.

VINDUER/DØRER U.ETG.15 TG-3

Kommentarer
Ett vindu og glass i en dør byttet.

Kommentarer
Vindu har punktert glass.

Kommentarer
Utskiftinger må påregnes.

YTTERVEGGER16 TG-3
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Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Ja

Fasade Liggende kledning, Stående kledning, Murpuss

Er det synlige skjevheter/riss/sprekker/setninger? Ja

Fuktskade/sopp/råte/overflatebehandling Ja

Musetetting Ikke kontrollerbart

Lufting av kledning Nei

Totalvurdering av fasade og veggkonstruksjon
Generell værslitasje. Stedvis råteskader

Utbedringskostnader 150 000 - 300 000

Tiltak Ja

Her vurderes: (innvendig) om det finnes fuktskjolder, støvkondens, heksesot, svertesopp og spor etter zoologiske og biologiske 
skadegjørere. Etablert isolering vurderes dersom dette er synlig. Forhold vedrørende lufting av takkonstruksjonen kommenteres.

Kommentarer
Det er foretatt lokale utbedringer/ utskiftinger.

Kommentarer
Liggende og stående trekledning. Malt murpuss.

Kommentarer
Utvendig murfasader har skader/ sprekker/ riss.

Kommentarer
Det registreres misfarging/ svertesopp/ alger i overflater på utvendig fasader. Stedvis råte.

Kommentarer
Det er ikke mulig å kontrollere musetetting mellom kledning og veggkonstruksjon.

Kommentarer
Lufting bak kledning er dårlig.

Kommentarer
Utskiftinger må påregnes.

LOFT17 TG-2
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Type loft Uinnredet

Er loftet inspisert? Ja

Er det funnet avvik ved inspeksjon (f.eks sprekker, fukt, sopp eller spor etter skadedyr)? Nei

Er konstruksjonen isolert? Ikke kontrollerbart

Er det symptom på utilstrekkelig lufting av takkonstruksjonen? Ja

Totalvurdering
Svak/manglende lufting.

Tiltak Ja

Renner og nedløp: Her vurderes: om det er synlig rustdannelser, mekanisk skade o.l. Alder og materialvalg vurderes i henhold til normal 
funksjonstid. TG angis på bakgrunn av alder, materialer og den faktiske tilstanden. Avløp for overvann omfattes ikke av undersøkelsen, da 
dette ligger under bakkenivå.

Er det tegn til skader på renner og nedløp? Ja

Totalvurdering av renner og nedløp
Med hensyn til alder og slitasje vurderes over halvparten av forventet funksjonstid å være nådd.

Tiltak Ja

Takkonstruksjon:Her gjøres en utvendig visuell kontroll med hensyn til synlige råteskader, og svai / svanker som kan tyde på svekkelser. I 
tillegg vurderes om det er forhold som tyder på utilstrekkelig lufting av takkonstruksjonen. Sjekken av takkonstruksjonen er sett i 
sammenheng med observasjoner fra loft der hvor dette er tilgjengelig.

Kommentarer
Det er adkomst til loft via luke med stige.

Kommentarer
Noe merket av mit.

Kommentarer
Overflater mot oppvarmet rom er lukket/ kledd. Det er derfor ikke mulig å gjøre en visuell kontroll av isolasjon.

Kommentarer
Utbedre lufting i takutstikk.

RENNER OG NEDLØP18 TG-2

Kommentarer
Generell værslitasje.

Kommentarer
Bør byttes ved oppgradering av yttertak.

TAKKONSTRUKSJON19 TG-1
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Inspisert fra Fra bakken

Takkonstruksjon Saltak

Er det synlige tegn til svanker/konstruksjonssvikt Nei

Er det forhold som tyder på utilstrekkelig lufting av takkonstruksjonen? Ja

Totalvurdering av takkonstruksjonen
Det er ikke registrert symptom på svekkelser.

Tiltak Ja

Taktekking og beslag: Her gjøres en utvendig kontroll av taktekking med hensyn til materialvalg, innfesting og overganger. Der det er 
tilgang til loft gjøres en innvendig inspeksjon med hensyn til lekkasjer. Der taktekking ikke er tilgjengelig for visuell kontroll kan TG angis på 
bakgrunn av alder og materialvalg.

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Ja

Inspisert fra Fra bakken

Type tekking Takstein

Er det synlige avvik på beslag/inndekning rundt pipe og andre takgjennomføringer? Ja

Er det fare for skade eller følgeskade pga. alder? Ja

Totalvurdering av taktekking og beslag
Taktekkingen har høy slitasjegrad.

Utbedringskostnader Over 300 000

Tiltak Ja

Kommentarer
Det er ikke etablert spalter/ventiler eller lekting for lufting av takkonstruksjon.

Kommentarer
Bedre lufting av takkonstruksjonen bør etableres.

TAKTEKKING OG BESLAG20 TG-3

Kommentarer
Taktekking er skiftet i ca år 2000

Kommentarer
Det er utført en visuell kontroll utvendig fra bakkenivå.

Kommentarer
Takstein av betong (papp, rekter og lekter ikke kontrollert).

Kommentarer
Værslitte takhetter, beslag og vindskier mm.

Kommentarer
Utskifting av taktekking må påregnes.
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Her vurderes: stivhet og nedbøyning. Gulv på grunn vurderes med hensyn til skjevheter og fukt. Minst to relevante rom per etasje skal 
undersøkes ved bruk av laser. Man bør da velge de største rom og de som har løs innredning. Avvik beskrives.

Type Tre/bjelkelag

Skjevheter/svanker/kuler/svikt Ja

Totalvurdering
Det er ikke registrert forhold som tyder på svekkelser i konstruksjonen.

Tiltak Ja

Type pipe Tegl

Er det fremlagt rapport fra brann/feiervesen? Nei

Dersom teglpipe - er alle 4 sider synlige? Nei

Er avstanden til brennbart materiale forskriftsmessig? Ja

Skorstein over tak er inspisert fra: Fra bakken

Er det synlige skader i skorstein, beslag eller fuger? Ja

Har skorstein forskriftsmessig høyde over tak? Ikke kontrollerbart

Totalvurdering
Det er foretatt en visuell kontroll av synlige deler av pipemur i boligen og utvendig over tak.

Tiltak Ja

ETASJESKILLE21 TG-1

Kommentarer
Etasjeskiller av trebjelkelag.

Kommentarer
Ved enkel nivellering registreres det retningsavvik i stue og kjøkken på ca 15mm.

Kommentarer
Evt avretting ved bytte av gulvflater.

ILDSTED22 TG-2

Kommentarer
Teglsteinspipe. Kamin i stue. Peis i u.etg 
Ikke rentbrennende ildsted.

Kommentarer
Pipemur er kledd/tapetser. Dette begrenser mulighet for kontroll av tilstand.

Kommentarer
Værslitt pipe over tak.

Kommentarer
På generelt grunnlag anbefales det at piper og ildsteder kontrolleres av brann- og feiervesen for å vurdere tilstand og eventuelle behov for 
tiltak.
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Her vurderes: Det sjekkes for fuktskader/ lekkasjer, spesielt rundt benkeskap, oppvaskmaskin, varmtvannsbereder og kjøleskap. Avtrekk/ 
ventilering vurderes. Kjøkkeninnredningen vurderes med hensyn til skader / slitasje.

Er det søkt etter fukt rundt vask/kjøleskap/oppvaskmaskin Ja

Fungerer avtrekk over stekesonen ? Ja

Totalvurdering av kjøkken
Slette fronter. Benkeplater av tre og respatex. Benkebeslag av stål.
Åpning for komfyr og oppvaskmaskin. Ventilator.
Generell bruk/alderslitasje.

Tiltak Ja

Det tas forbehold om at takstmann er gitt riktige opplysninger om lovligheter. Takstmannens undersøkelser overtar ikke for selgers 
opplysningsplikt og ikke for kjøpers undersøkelsesplikt.

KJØKKENINNREDNING FRA BYGGEÅR.23 TG-2

Kommentarer
Skap under vaske med generell slitasje.

Vurdering og beskrivelse
Avtrekk fungerte ved enkel test.

Kommentarer
Bytte av kjøkkeninnredning må planlegges.

LOVLIGHET24
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Har boligen åpenbare ulovligheter (F.eks ulovlige bruksendringer)? Ja

Er dagens bruk i samsvar med godkjente byggetegninger? Nei

Er det fremlagt ferdigattest / midlertidig brukstillatelse? Ja

Er det avdekt forhold som tyder på at boenhet ikke er delt opp i brannceller etter kravene i teknisk forskrift? Nei

Er det avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Ja

Er det etablert brannslukkingsutstyr og røykvarsler i boligen iht. forskrift? Nei

Er det skader på brannslukkingsutstyr, røykvarsler, eller er apparat eldre enn 10 år? Ja

Finnes ikke/ikke relevant

Her vurderes: avvik i forhold til skader. Rekkverk vurderes også i forhold til høyde og barnesikring. Åpninger i rekkverk og mellom trinn 
vurderes opp i mot referansenivå 10cm. Høyder på rekkverk/gelender vurderes opp imot referansenivå 90cm.

Totalvurdering
Store åpninger i rekkverk i henhold til referansenivå 10cm. Lavt rekkverk/ gelender i forhold til referansenivå 90cm.

Tiltak Ja

Her vurderes: Innvendige avløpsrør

Kommentarer
U.etg ikke omsøkt.

Kommentarer
U.etg delvis innredet til soverom/oppholdsrom

Kommentarer
Datert 29.01.1954

Kommentarer
Svakt lysinnslipp i deler av u.etg. 
Takhøyde u.etg: 2,0-2,01m

Kommentarer
Må utbedres.

Kommentarer
Manglende røyk/slukkeapparat.

TOALETTROM25

TRETRAPP26 TG-2

Kommentarer
Tiltak anbefales for å bedre personsikkerhet.

AVLØPSRØR27 TG-2
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Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår? Ja

Type Plast, Støpejern

Er avløpssystemet luftet over tak? Ja

Er vannstand i sluk kontrollert ved tapping av tilknyttet utstyr? Ja

Er stakeluke tilgjengelig? Ja

Er det tilfredsstillende avrenning fra tappested? Ja

Er det fare for skade eller følgeskade pga. alder? Ja

Totalvurdering
Avløpsanlegg fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå.

Tiltak Ja

For å avklare om det er behov for at en kvalifisert elektrofaglig person kontrollerer det elektriske anlegget, skal den bygningssakkyndige 
finne ut når det lokale el-tilsynet sist gjennomførte tilsyn, og hva som var resultatet av tilsynet. Hvis det er mer enn fem år siden boligen sist 
hadde tilsyn, skal den bygningssakkyndige foreta en forenklet vurdering av det elektriske anlegget ihht minstekrav beskrevet i forskrift til 
avhendingsloven. Hvis det elektriske anlegget er montert etter 1999 eller det er gjort endringer på anlegget etter samme tidspunkt, skal den 
bygningssakkyndige spørre eieren om samsvarserklæring for kontroll av arbeidet.

Kommentarer
Avløpsrør utbedret/byttet utvendig i 1976.

Kommentarer
Plast og støpejern

Kommentarer
Det registreres tilfredsstillende avrenning fra servant som har avløp ført til avløpssystem 

Kommentarer
Stakeluke påvist i bod 3 i u.etg.

Kommentarer
Tilfredstillende

Kommentarer
Innvendige avløpsrør fra byggeår har nådd en høy alder og gir økt risiko for skader i tiden som kommer.

Kommentarer
Avløpsanlegg bør pga alder oppgraderes sammen med eventuelle oppgraderinger av våtrom/kjøkken.

ELEKTRISK28 TG-2
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Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Nei

Foreligger det samsvarserklæring? Ja

Type sikringer Skrusikring

Type anlegg Åpent

Er det foretatt kontroll av lokalt el tilsyn i løpet av siste fem år? Nei

Finnes det kursfortegnelse og er antall kurser i samsvar med kursfortegnelse? Ja

Er det tegn til termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter, og elektrisk utstyr? Ja

Er kabler tilstrekkelig festet? Nei

Er det tegn til at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette? Nei

Spørsmål til eier: Løses sikringene ofte ut? Ikke besvart

Spørsmål til eier: Har det vært brann, branntilløp eller varmgang i anlegget? Ikke besvart

Totalvurdering av elektrisk anlegg
Anlegget er i hovedsak fra byggeår. Sikringsskap er plassert i loft.

Tiltak Ja

Finnes ikke/ikke relevant

Her vurderes: Innvendige vannledninger

Kommentarer
Vedr mindre arbeider.

Kommentarer
Skrusikringer. 8 kurser. 35 amp hovedsikring.

Kommentarer
Generell alderslitasje

Kommentarer
Må oppgraderes.

Kommentarer
Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll av en kvalifisert elektrofaglig person

VANNBÅREN VARME29

VANNLEDNINGER30 TG-2
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Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår? Ja

Er vanntrykk tilfredsstillende ved prøving av to tappesteder samtidig? Ja

Er hovedstoppekran tilgjengelig? Ja

Er stoppekran funksjonstestestet? Ja

Type Kobberrør

Er synlig vannrør isolert mot kondens og-eller varme (termisk isolasjon)? Nei

Er det fare for skade eller følgeskade pga. alder? Ja

Totalvurdering
Vannrør fra byggeåret har nådd en høy alder og skader / lekkasjer kan oppstå.

Tiltak Ja

Finnes ikke/ikke relevant

Her vurderes: Varmtvannsbereder

Kommentarer
Innvendige vannrør er noe skiftet i forbindelse med bytte av bereder.

Kommentarer
Ved prøving av to tappesteder samtidig ble det registrert et mindre trykkfall.

Kommentarer
Hovedstoppekran er plassert i bod 3 u.etg.

Kommentarer
Hovedstoppekran fungerer som tiltenkt.

Kommentarer
Delvis isolert v/bereder.

Kommentarer
Innvendige vannrør fra byggeår har nådd en høy alder og gir økt risiko for skader i tiden som kommer.

Kommentarer
Krever oppfølging med jevnlig ettersyn.

VARMESENTRAL31

VARMTVANNSBEREDER32 TG-2
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Plassering og fundament I bod 3 u.etg. Betonggulv.

Årstall 2017

Størrelse 194 ltr

Er varmtvannsbereder tilgjengelig for inspeksjon? Ja

Er berederen plassert i rom med sluk? Nei

Er berederen lekkasjesikret? Nei

Er plugg på varmtvannsbereder brunsvidd? Nei

Er berederen over 20 år? Nei

Totalvurdering
Bereder er plassert i tørt rom, og har ikke automatisk vannstoppventil.

Tiltak Ja

Her vurderes: Ventilasjon (gjelder rom for varig opphold)

Type ventilering Mekanisk avtrekk

Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår? Ukjent

Totalvurdering
Det er mangelfull ventilasjon i forhold til bruksbelastning (innredet u.etg, -åpen trapp i/til stue).

Tiltak Ja

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er 
også besiktiget hvis disse tilhører samme boenhet. Tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Vær oppmerksom på at økt / endret bruk 
kan føre til avvik på baderom.

Kommentarer
Bereder er plassert i tørt rom, men har ikke automatisk vannstoppventil.

Kommentarer
Bereder er plassert i tørt rom, og er ikke lekkasjesikret med automatisk vannstoppventil.

Kommentarer
Det anbefales montering av vannstoppventil.

VENTILASJON33 TG-2

Kommentarer
Mekanisk avtrekk i bad u.etg og kjøkken. Naturlig avtrekk i bad 1.etg.
Spalteventil i div vinduer.

Kommentarer
Utbedre ventilering av u.etg. Evt montering av balansert ventilasjon ved oppgradering av bolig.

BAD 1.ETG34 TG-3
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Her vurderes: om det blant annet er riss eller sprekker i fuger og fliser og spor etter zoologiske eller biologiske skadegjørere. I tillegg 
undersøkes om det er tilstrekkelig fall til sluk. Referansenivå for tilstrekkelig fall (TG 0) er standardens krav til fall på gulvet; minimum 1:50 i 
en avstand av 80 cm fra sluket eller 1:100 på hele gulvet, kombinert med en minimumshøyde på 25 mm fra slukrist til toppen av 
membranen ved dør. Alternativt at det finnes en dokumentert, prosjektert, løsning iht. forskrifter.

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Nei

Beskrivelse av overflate
Belegg på gulv. Malte overflater på vegger. Noe respatex.

Er det tilstrekkelig fall til sluk? Nei

Ledes lekkasjevann til sluk? Nei

Er vindu eller dør plassert i våtsone? Ja

Er materialer egnet? Nei

Er det gjennomføringer i vegg/tak mot kald sone? Ja

Er det synlige tegn på at diffusjonssperre er punktert (kontrollert uten demontering)? Ja

Er det symptom på fuktskader i overflater eller riss / sprekker / bom i flis eller flisfuger? Ja

Er det spor etter biologiske skadegjørere (svertesopp o.l.)? Ja

Totalvurdering av overflater
Rommet må oppgraderes før bruk.

Utbedringskostnader overflater 150 000 - 300 000

OVERFLATER

Kommentarer
Sluk er fra opprinnelig byggeår.

Kommentarer
Det er ikke tilfredsstillende høydeforskjell mellom topp sluk og topp tettesjikt ved dør.

Kommentarer
Det er manglende fall på gulv og ingen synlige tettesjikt ved døråpning.

Kommentarer
Vindu er plassert i våtsone.

Kommentarer
Materialer vurderes å ikke være fuktbestandige.

Kommentarer
Avtrekkskanal er ført gjennom tak og opp på kaldloft.

Kommentarer
Vurdert iht alder.

Kommentarer
Åpning i belegg. Generell bruk/alderslitasje.

Kommentarer
Generell alderslitasje.

TG-3
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Anbefalte tiltak overflater Ja

Her vurderes: membran ved å åpne slukrist, eventuelt ut i fra andre steder man kan komme til membranen uten å gjøre fysiske inngrep. 
Tilkobling til sluk / klemring, rørgjennomføringer og alder vurderes.

Er sluket tilgjengelig for inspeksjon? Ja

Type sluk Støpejern

Er det synlig mansjett / membran og klemring ved flis / synlig klemring ved belegg? Nei

Er det rørgjennomføringer i gulv/vegg utover sluk? Ja

Er membran/mansjetter ved gjennomføringer i gulv/vegg tilfredsstillende utført? Ikke kontrollerbart

Er det fare for skade eller følgeskade pga. alder? Ja

Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk
Generell alderslitasje

Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk Ja

Her vurderes: skader på overflater på utstyr og innredning. Drens ved innebygde sisterner er sjekket. Avtrekk (funksjon og type) samt 
overstrømnings mulighet (tilluft) fra tilstøtende rom.

Kommentarer
Se over.

MEMBRAN, TETTESJIKT OG SLUK

Kommentarer
Klemring og membran er ikke synlig på denne type sluk.

Kommentarer
Vann/avløp for servant/wc. Dusjbatteri

Kommentarer
Rørføringer til dusjbatteri er ikke synlig for inspeksjon (skjult bak deksel).

Kommentarer
Tettesjikt har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer.

Kommentarer
Må utbedres ved oppgradering av rommet.

SANITÆR OG VENTILASJONTG-2

TG-2
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Er våtrommet ventilert? Ja

Er ventilasjonen funksjonstestet? Nei

Er det skader på utstyr og innredning? Nei

Er det vegghengt toalett? Nei

Totalvurdering av sanitær og ventilasjon
Hvit vask. Åpen dusjsone. Gulvmontert toalett.
Det er naturlig å bytte innredning ved oppgradering av rommet.

Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon Ja

Her vurderes: om det er fukt ved å sjekke fra tilstøtende rom og underliggende himling i boenheten.

Er det foretatt fuktsøk / fuktmåling? Ja

Er det foretatt hulltaking? Ja

Anbefalte tiltak fukt Ja

Her beskrives fremlagt dokumentasjon.

Dokumentasjon Nei

Kommentarer
Rommet har naturlig ventilering.

Kommentarer
Rommet har naturlig avtrekk og vil kun være effektivt ved vind og stor temperaturforskjell inne og ute.

Kommentarer
Alminnelig brukslitasje

Kommentarer
Gulvmontert.

Kommentarer
Bedre ventilering av rommet anbefales.

FUKTMÅLING

Vurdering og beskrivelse
Det er foretatt fuktmåling / fuktsøk på/i konstruksjonen fra tilstøtende rom mot våtsone på våtrommet. 
TG iht alder/risiko.

Vurdering og beskrivelse
Hulltaking er foretatt fra tilstøtende rom mot våtsone uten å påvise avvik i åpnet område.
TG iht alder/risiko.

Kommentarer
Må utbedres ved oppgradering.

DOKUMENTASJON

TG-2
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Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er 
også besiktiget hvis disse tilhører samme boenhet. Tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Vær oppmerksom på at økt / endret bruk 
kan føre til avvik på baderom.

Her vurderes: om det blant annet er riss eller sprekker i fuger og fliser og spor etter zoologiske eller biologiske skadegjørere. I tillegg 
undersøkes om det er tilstrekkelig fall til sluk. Referansenivå for tilstrekkelig fall (TG 0) er standardens krav til fall på gulvet; minimum 1:50 i 
en avstand av 80 cm fra sluket eller 1:100 på hele gulvet, kombinert med en minimumshøyde på 25 mm fra slukrist til toppen av 
membranen ved dør. Alternativt at det finnes en dokumentert, prosjektert, løsning iht. forskrifter.

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Ja

Beskrivelse av overflate
Flislagt gulv. Malte overflater og repatex på vegger.

Er det tilstrekkelig fall til sluk? Ja

Ledes lekkasjevann til sluk? Ja

Er vindu eller dør plassert i våtsone? Nei

Er det gjennomføringer i vegg/tak mot kald sone? Nei

Er det symptom på fuktskader i overflater eller riss / sprekker / bom i flis eller flisfuger? Ja

Er det spor etter biologiske skadegjørere (svertesopp o.l.)? Ja

Totalvurdering av overflater
Må oppgraderes før bruk.

Utbedringskostnader overflater 150 000 - 300 000

Anbefalte tiltak overflater Ja

Her vurderes: membran ved å åpne slukrist, eventuelt ut i fra andre steder man kan komme til membranen uten å gjøre fysiske inngrep. 
Tilkobling til sluk / klemring, rørgjennomføringer og alder vurderes.

BAD U.ETG.35 TG-3

OVERFLATER

Kommentarer
Rommet er oppgradert i ca 1970.

Kommentarer
Nedsenket dusjsone. Øvrig gulvflate tilnærmet flatt.

Kommentarer
Bom i gulvflis. Brukslitte veggflater.

Kommentarer
Misfarget gulv mm.

Kommentarer
Se over.

MEMBRAN, TETTESJIKT OG SLUKTG-2

TG-3
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Er sluket tilgjengelig for inspeksjon? Ja

Type sluk Støpejern

Er det synlig mansjett / membran og klemring ved flis / synlig klemring ved belegg? Nei

Er det rørgjennomføringer i gulv/vegg utover sluk? Ja

Er membran/mansjetter ved gjennomføringer i gulv/vegg tilfredsstillende utført? Nei

Er det fare for skade eller følgeskade pga. alder? Ja

Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk
Generell bruk/alderslitasje.

Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk Ja

Her vurderes: skader på overflater på utstyr og innredning. Drens ved innebygde sisterner er sjekket. Avtrekk (funksjon og type) samt 
overstrømnings mulighet (tilluft) fra tilstøtende rom.

Er våtrommet ventilert? Ja

Er ventilasjonen funksjonstestet? Ja

Er det skader på utstyr og innredning? Nei

Er det vegghengt toalett? Nei

Totalvurdering av sanitær og ventilasjon
Hvit vask. Dusjsone m/forheng. Gulvmontert toalett.
Det er naturlig å bytte innredning ved oppgradering av rommet.

Kommentarer
Sluk av denne type mangler klemring for tetting mellom membran og sluk.

Kommentarer
Vann/avløp for servant/wc. Dusjbatteri

Kommentarer
Vannrør til klossett mangler tetting i overgang rør / gulv.

Kommentarer
Tettesjikt har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer.

Kommentarer
Må utbedres ved oppgradering.

SANITÆR OG VENTILASJON

Kommentarer
Rommet har mekanisk avtrekk. Det er tilluftspalte i dør.

Kommentarer
Avtrekk er testet med papir og det registreres sug i kanalen. Vifte med lagerlyd.

Kommentarer
Alminnelig brukslitasje.

Kommentarer
Gulvmontert

TG-2
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Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon Ja

Her vurderes: om det er fukt ved å sjekke fra tilstøtende rom og underliggende himling i boenheten.

Er det foretatt fuktsøk / fuktmåling? Ja

Er det foretatt hulltaking? Nei

Anbefalte tiltak fukt Ja

Her beskrives fremlagt dokumentasjon.

Dokumentasjon Nei

Beskriv
Malt platehimling/lerret. Finer i del av stue. Noe trepanel.

Totalvurdering
Generell bruk/alderslitasje.
Himling i gang 1.etg merket etter tidligere lekkasje. Tørt på befaring.

Tiltak Ja

Beskriv
Malt platekledning/tapet/murpuss. Noe dekortapet
(bad egen rubrikk)

Kommentarer
Bedre/bytte avtrekk anbefales.

FUKTMÅLING

Vurdering og beskrivelse
Det er foretatt fuktmåling / fuktsøk på vegg fra tilstøtende rom mot våtsone på våtrommet. Platekledning merket av tidligere fukt. Tørt på 
befaring. 
TG iht overnevnte /alder/risiko.

Vurdering og beskrivelse
Hulltaking er ikke foretatt da tilstøtende konstruksjon til våtsonen i bod er åpen.

Kommentarer
Må utbedres ved oppgradering.

DOKUMENTASJON

INNVENDIG HIMLING36 TG-2

Kommentarer
Oppussing må påregnes.

INNVENDIG VEGGER37 TG-2

TG-2
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Totalvurdering
Generell bruk/alderslitasje.

Tiltak Ja

Beskriv
Teppe/belegg/tregulv. Noe betonggulv.
(bad egen rubrikk)

Totalvurdering
Generell bruk/alderslitasje.

Tiltak Ja

Beskriv
Finer og tredører.

Totalvurdering
Sår/brukslitasje.

Tiltak Ja

Beskriv
Elektrisk og vedfyring.
Div panelovner. Varmekabel i div rom i u.etg.

Tiltak Ja

Kommentarer
Oppussing må påregnes.

INNVENDIG GULV38 TG-2

Kommentarer
Bytte av div gulvflater må planlegges/påregnes.

INNVENDIG DØRER39 TG-2

Kommentarer
Vedlikehold må påregnes.

OPPVARMING.40

Kommentarer
Vedfyring må utbedres/byttes (ikke rentbrennende)
Øvrig oppvarming ikke funksjonstestet.

GARASJE CA 17M².41 TG-3
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Beskriv
Betong/leca konstruksjon. Noe trefasader.
Saltak. Takstein av betong. 
Vinduer m/enkelt glass. Dør/vippeport av tre.

Totalvurdering
Generell alder/værslitasje. Lecamur med setningsskade.
Krever snarlig vedlikehold.

Utbedringskostnader: 50 000 - 150 000

Tiltak Ja

Kommentarer
Se over.



Egenerklæring 20 Sep 2022

Øvsttunvegen 40, 5223 Nesttun

Opplysninger om selger og salgsobjekt

Er boligen en del av et sameie eller borettslag?

  0 Ja  2 Nei

Har du kjennskap til eiendommen?

  0 Ja  2 Nei

Eiendommen selges med fullmakt. Fullmaktshaver har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det 
kan derfor være feil og mangler ved eiendommen som det ikke er spesifikt opplyst om. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en 
særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig

Hvem skal fylle ut egenerklæringen?

Ikke relevant for denne boligen.

Driver eieren med omsetning eller utvikling av eiendom?

  0 Ja  2 Nei

Når kjøpte eieren boligen?

1961

Har eieren selv bodd i boligen?

  2 Ja  0 Nei

Når og hvor lenge har eieren bodd i boligen? Hvis det er lengre perioder eieren ikke har bodd i boligen er det fint om du oppgir 
dette. Her kan du også oppgi annen relevant informasjon om eierskapet.

1961 - 2020

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

Informasjon om selger

Hovedselger

Mæland, Jan Helmik

Forbehold

Selger tar spesifikt forbehold om feil og mangler som er beskrevet i egenerklæringsskjemaet.

Boligkjøper anses å kjenne til forholdene som er omtalt i dette egenerklæringsskjemaet. Disse forholdene kan ikke gjøres gjeldende 
som feil eller mangler senere.

Boligkjøper oppfordres til å selv undersøke eiendommen grundig.



Egenerklæring

A.1
Vennligst oppgi eventuell informasjon om boligen som du tenker kan være relevant og nyttig for dem som vurderer å 
kjøpe den.

Jeg kjenner ikke til skjulte feil eller mangler.

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 91754823



Egenerklæringsskjema
Name Date

Mæland, Jan Helmik 2022-09-20

Identification

Mæland, Jan Helmik
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Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))



Signed by:

Mæland, Jan Helmik BANKID

Egenerklæringsskjema

20/09-2022 
11:22:29





 

Side 1 av 3 

 

PLANINFORMASJON 

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling 

Plan- og bygningsetaten 
 

Planinformasjon for gnr/bnr 44/201 

Utlistet 13.09.2022 

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 

259502385 Grunneiendom 0 Ja 1289,2 m ² Sikker - Ja 

 

https://www.arealplaner.no/bergen4601/nki?funksjon=VisPlanerForEiendom&gaardsnummer=44&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=44%26bnr=201
http://www3.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/search/msearch.asp?gnr=44%26bnr=201
http://www.seeiendom.no/services/Matrikkel.svc/GetDetailPage?type=property&knr=4601&gnr=44&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 

31840000 30 FANA. GNR 44 BNR 71, 

ELVENESET 

3 - Endelig vedtatt 

arealplan 

08.03.1967  1,6 % 

 

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 100,0 % 

 

Hensynssoner Angitt hensyn - kulturmiljø i kommuneplanen 
PlanID Hensynssonetype Hensynssonenavn  Beskrivelse Dekningsgrad 

65270000 KpAngittHensynSone H570_3 Solåsen 100,0 % 

 

Hensynssoner Gul støy i kommuneplanen 
PlanID Hensynssonetype Hensynssonenavn  Beskrivelse Dekningsgrad 

65270000 KpStøySone H220_3 Vei støy - gul sone 100,0 % 

 

 

 

 

 

 

https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=31840000
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=65270000
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Temakart blågrønne strukturer 
Temakart sammenhengende blågrønne strukturer  

Planer i nærheten av eiendommen 
PlanID Type Plannavn Saksnr 

15670000 30 FANA. DEL AV GNR 42, 43 OG 44, NESTTUN SØR, MIDTUN OG ØVSTTUN 199708651 

7700000 30 FANA. RV 14 OSVEGEN, PARSELL ELVENESVEGEN - VALLAHØGDA 190710680 

3100100 30 FANA. GNR 44 DEL AV 732 MFL., ØVSTTUN  

 

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

44/174 300063455 - Garasjeuthus anneks til bolig Igangsettingstillatelse 24.05.2012 200814666 

44/174 300063481 - Stort frittliggende boligbygg 

på 3 og 4 etg. 

Igangsettingstillatelse 24.05.2012 200814666 

44/179 139493044-

2 

Underbygg Enebolig Igangsettingstillatelse 09.02.2022 202103968 

44/183 300576504 - Enebolig Rammetillatelse 31.08.2016 201613883 

44/183 300576923 - Garasjeuthus anneks til bolig Rammetillatelse 31.08.2016 201613883 

44/194 300854917 - Garasjeuthus anneks til bolig Igangsettingstillatelse 05.03.2021 202020682 

44/212 300200745 - Garasjeuthus anneks til bolig Meldingssak registrer 

tiltak 

03.02.2011 201102143 

 

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://bergen.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=2c86019f4528448d8365fdb514bc3119
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=15670000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=199708651
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=7700000
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=3100100
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200814666
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=200814666
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=202103968
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201613883
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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


Plankart 

Plankartet gir deg en oversikt over planene rundt 

eiendommen. Kartet kan inkludere et kartutsnitt av 

kommuneplanen, kommunedelplaner og reguleringsplaner. 
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Reguleringsplan på grunnen - oversikt
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling
Plan- og bygningsetaten

1:1000
Dato: 13.09.2022
Målestokk:

¯
Gnr/Bnr/Fnr: 44/201/0/0
Adresse: Øvsttunvegen 40

Dette kartet gir en oversikt over planområdene til de reguleringsplanene som berører eiendommen på grunnen. Mer
detaljert informasjon om den enkelte plan finner du på de neste sidene i denne rapporten. Kartene viser status ved
produksjonsdato. For fullstendig, og oppdatert, oversikt over gjeldene plansituasjon søk på eiendommen
i vårt planregister https://www.arealplaner.no/bergen4601
Følgende reguleringsplaner på grunnen berører eiendommen: 
31840000

Eiendomsmarkering 
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Reguleringsplan på grunnen
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling
Plan- og bygningsetaten

1:1000
Dato: 13.09.2022
Målestokk:

¯
Gnr/Bnr/Fnr: 44/201/0/0
Adresse: Øvsttunvegen 40

Arealplan-ID: 31840000

 
EiendomsmarkeringFor fullstendig oversikt over gjeldende plansituasjon, se https://www.arealplaner.no/bergen4601
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¯Kommuneplanens arealdel
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling
Plan- og bygningsetaten

1:1000
Dato: 13.09.2022
Målestokk: Gnr/Bnr/Fnr: 44/201/0/0

Adresse: Øvsttunvegen 40
Arealplan-ID: 65270000

Eiendomsmarkering (1)For fullstendig oversikt over gjeldende plansituasjon, se https://www.arealplaner.no/bergen4601



Tegnforklaring for kommuneplan
Arealformålgrense
Angitthensyn kulturmiljø
Faresone
Støysone gul
Støysone rød

KPA2018 Arealformål
Ytre fortettingssone
Øvrig byggesone
Grav- og urnelund
Grønnstruktur



Basiskart
Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling
Plan- og bygningsetaten
Dato: 13.09.2022

1:500Målestokk v/A4: 
Adresse: Øvsttunvegen 40, 5223 NESTTUN
Gnr/Bnr/Fnr/Snr: 44/201/0/0
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