
Egenerklæring 25 May 2022

Riplegården 28, 5161 Laksevåg

Eiendomsrelaterte spørsmål

B Driver du med omsetning eller utvikling av eiendom?

  0 ja  2 nei

D
Har du kjennskap til feil eller mangler ved borettslagets/sameiets fellesområder, som f.eks. garasje, ønsker vi at du 
oppgir dette når du svarer på spørsmålene i egenerklæringen.

Selger har lest og forstått

Informasjon om selger

Hovedselger

Kyte-Sandven, Kim

Medselger

Kyte-Sandven, Lene

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

2018

2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?

  2 faglaert  0 ufaglaert

2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte

Bad med rør ble totalrenovert i hele boretslaget i 
2018

2.1.5 Hvilket firma utførte jobben?

Arna og Åsane Rør

2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?

  2 ja  0 nei

Tak, yttervegg og fasade

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

  0 ja  2 nei

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

  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

Tak, kledning vinduer og dører ble byytet i regi av boretslaget. *Sitter ikke personlig på dokumentasjon men boretslaget 
har det.

4.1.5 Hvilket firma utførte jobben?

Byggmester Garnes AS

4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?

  2 ja  0 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?

  2 ja  0 nei

Det har blitt observert mindre tegn på vannintrengelse på vaskerom etter en lenger periode med regne for flere år 
tilbake. Etter tak og fasade ble renovert har det ikke vært tegn til fukt. Fuktmåling fra takstmann var innenfor akseptable 
verdier.

8 Er det utført arbeid med drenering?

  0 ja  2 nei

Elektrisitet

9 Har det vært feil på det elektriske anlegget?

  0 ja  2 nei

10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?

  2 ja  0 nei

10.1.1 Navn på arbeid

Nytt arbeid

10.1.2 Årstall

2021

10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?

  2 faglaert  0 ufaglaert

10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte

Det har vært utført arbeid gjevnlig de siste 12 årene på det elektriske anlegget, og det er så godt som totalt utskiftet. 
Det siste som ble gjort var på vaskerommet. Arbeidet er utført på dugnad av faglært.

10.1.5 Hvilket firma utførte jobben?

På dugnad av faglært

10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?

  0 ja  2 nei

Rør

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

  0 ja  2 nei

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

  0 ja  2 nei



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

  2 ja  0 nei

13.1.1 Navn på arbeid

Nytt arbeid

13.1.2 Årstall

2018

13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?

  2 faglaert  0 ufaglaert

13.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte

Alt av rør og avløpsrør ble byttet ut i regi av boretslaget i 2018. (Varmtvannsbereder ble ikke 
byttet)

13.1.5 Hvilket firma utførte jobben?

Arna og Åsane Rør

13.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?

  2 ja  0 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?

  2 ja  0 nei

Det ble satt inn ny peis i ca 2010. Dette er meldt inn til brannvesenet

Sopp og skadedyr

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

  0 ja  2 nei

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

  2 ja  0 nei

Det ble satt opp rottefeller i alle blindkjellere og rundt husene i boretslaget for ca 5 år tilbake.



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

  0 ja  2 nei

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

  0 ja  2 nei

Ufaglært arbeid

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

  2 ja  0 nei

Altan utenfor soverom ble bygget av huseier i 2020

Planer og godkjenninger

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

  2 ja  0 nei

Altan utenfor soverom er søkt om og godkjent av styret i boretslaget, men ikke søkt til kommunen. Det er ikke søkt om 
bruksendring på sammenslåing av kott og entre i 1.etg. Der er ikke søkt om bruksendring på omgjøring av disponibelt rom 
til gang/garderobe og vaskerom i under etg.

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

  0 ja  2 nei

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

  0 ja  2 nei

27 Er utleiedelen godkjent av kommunen?

Ikke relevant for denne boligen.

28 Er det utført radonmåling?

  0 ja  2 nei

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

  0 ja  2 nei

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

  0 ja  2 nei

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

  0 ja  2 nei

Boligselgerforsikring

Boligen selges med boligselgerforsikring



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

Forsikringen er tegnet i Gjensidige Forsikring ASA

Forsikringsnummer 91452162


