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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 8300 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

13.09.2022 | NESTTUN

Trond Bertelsen
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Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Hva er en tilstandsrapport?

Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Hva inneholder tilstandsrapporten?

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

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

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

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

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

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

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • 
tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor 
bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens 
planløsning • bygningens innredning • 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

Nebbeveien 41  , 5144 FYLLINGSDALEN
Gnr 23 - Bnr 2
4601 BERGEN

Takstoppdrag AS
Vallaskaret 32

5227 NESTTUN

20286-1311Oppdragsnr: 23.08.2022Befaringsdato: Side: 4 av 22



   

Leilighet i boligblokk - Byggeår: 2016

UTVENDIG
Gå til side

Utvendige beskrivelse av fellesdeler

Grunnmur:
Fundamentert på antatt faste masser av 
sprengstein/grov pukk på fjell.
Videre grunnforhold er ikke kjent.
Grunnmur/fundamenter av betong.

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

Ytterveggene er utført som bindingsverk.
Ytterkledning av liggende/stående trekledning og 
fasadeplater. 

Taktekking:
Pulttak.
Taksperrer er tekket med sutak og takbelegg.
Renner og nedløp i aluminium.

Taktekking er sameiets felles ansvar.

Tilstandsgrad på fellesdeler:
Det blir ikke angitt tilstandsgrad på felles 
bygningsdeler i sameier, boliglag eller borettslag. 
For tilstandopplysninger om bygningsmassen 
henvises det til borettslaget/sameiets og deres 
vedlikeholdsrutiner, og ev. tilstandsrapporter. Det 
anbefales at alle sameier, boliglag og borettslag 
foretar jevnlig kontroll av bygningsmassen.

INNVENDIG
Gå til side

Innvendige overflater:
Gulv: Tre-stavs eikeparkett.
Vegger: Malt platekledning, malt betong.
Himling: Malt platekledning, malt betong.

Overflatene er fra byggeår.

Annet:
- Garderobeskap på to soverom. 
- Garderobeskap i entre/gang.

Innvendige dører:
Formpressete profilerte dørblad, hvit profilert 
dørblad (massiv dør til bod). 

Innerdørene er fra byggeår.

VÅTROM
Gå til side

Bad. Areal: 7,5 m². Fra byggeår.
Keramiske fliser på gulv/vegger, malt 
platekledning i himling.
Inneholder: Servant med møblement/speil og 
belysning, ett høyskap, vegghengt toalett, 
innfelbart dusjhjørne i glass, dusjgarnityr, opplegg 
for vaskemaskin, rør i rør skap.
Avtrekksventil i himling.

Ny baderomsinnredning m/servant og nytt 
høyskap i 2022. Det er montert nye fliser på hele 
veggen mot nabo i september 2022.

KJØKKEN
Gå til side

Åpen stue/kjøkkenløsning. Areal til sammen: 43 
m². Kjøkkeninnredning fra byggeår. 
Tre-stavs eikeparkett på gulv, malt 
platekledning/malt betong på vegger, malt 
betong i himling.
Sigdal kjøkkeninnredning med profilerte hvite 
fronter. Ett overskap med glassfronter og innfelte 
led spotlights. 
Laminat benkeplate, stål vaskekum, ventilator.

Integrerte hvitevarer (Siemens):
- Stekeovn.
- Platetopp m/induksjon.
- Oppvaskmaskin.

Teknisk tilstand på hvitevarer er ikke kontrollert. 

Det er montert komfyrvakt og Aquastop på 
kjøkken.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Gå til side

Nebbeveien 41  , 5144 FYLLINGSDALEN
Gnr 23 - Bnr 2
4601 BERGEN

Takstoppdrag AS
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Arealer

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Leilighet i boligblokk

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

4-etg 99 95 4

Sum 99 95 4

VVS:
Vannforsyningsrør av pex rør (rør i rør system). 
Rør i rør skap på bad. Stoppekran er plassert i rør 
i rør skap. Det er montert Aquastop i rør i rør 
skap.
Avløpsrør av plast. 

Varmesentral:
Leiligheten har Nilan Compakt P varmesentral. 
Varmesentralen er plassert i bod/teknisk rom. 
Varmesentralen består av varmepumpe, 
varmtvannstank og balansert ventilasjonsanlegg. 
Varmepumpen tar varme fra uteluften og 
varmtvann og forvarmer ventilasjonsanleggets 
tilluft. Varmesentralen har 175 liter 
varmtvannstank. For mer infor www.nilan.no

Ventilasjon:
Boligen har balansert ventilasjon med 
varmegjenvinning. Dette er et innendørs 
ventilasjonssystem som sørger for at ny, frisk, 
filtrert og oppvarmet luft  føres inn i boligen. 
Nilan varmesentral er plassert i bod/teknisk rom. 

El.anlegg:
Sikringsskap i entre/gang. El.anlegg er fra 
byggeår. El.arbeid ble utført av BI Elektro AS.
Inneholder: Automatsikringer 
(jordfeilautomater), overspenningsvern, 
nettverksdel.
Hovedbryter på 63 ampere.

Kurser.
25 ampere. 1 stk.
15 ampere. 9 stk.
10 ampere. 2 stk.

Strømmåler m/ fjernavlesning og 
overbelastningsvern er plassert i felles målerskap. 

El. oppvarming:
Varmekabler i entre/gang, bad og stue/kjøkken.

Forutsetninger og vedlegg Gå til side

Gå til side

Lovlighet

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

Gå til side

Nebbeveien 41  , 5144 FYLLINGSDALEN
Gnr 23 - Bnr 2
4601 BERGEN

Takstoppdrag AS

5227 NESTTUN
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Beskrivelse av eiendommen
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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

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

Leilighet i boligblokk

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Våtrom > Overflater Gulv > Bad (7,5 m²) Gå til side

Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)

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

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad (7,5 m²) Gå til side

Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav 
om "uavhengig kontroll",  men det foreligger ingen 
dokumentasjon på at det er utført "uavhengig 
kontroll".
Membranen bak innebygd sisterne har ukjent 
utførelse.

Drenshull under vegghengt toalett er ikke lokalisert. 

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Gå til side

Felles sprinkler/brannvarslingsanlegg i bygningen. 

Felles sprinkler/brannvarslingsanlegg er sameiets 
ansvar og er ikke tilstandsvurdert. 

Nebbeveien 41  , 5144 FYLLINGSDALEN
Gnr 23 - Bnr 2
4601 BERGEN

Takstoppdrag AS

5227 NESTTUN
Vallaskaret 32

Sammendrag av boligens tilstand Sammendrag av boligens tilstand 
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UTVENDIG

Vinduer
Isolerglass i hvite trekarmer. Utv. beslag.

Vinduene har trelags isolerglass.
Vinduene er fra byggeår og har liten slitasje.

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

LEILIGHET I BOLIGBLOKK

Kommentar
Oppgitt i Infoland

Byggeår
2016

Standard
Takstobjektet: 
4 roms eierleilighet i 4-etg. Trappefri adkomst. Ssb-nr: H0404.
Sørvendt terrasse på 20,8 m² med utgang fra stue/kjøkken, hvorav 
11,7 m² er overbygd. Utvendig bod på 2,9 m².
En garasjeplass i felles garasjeanlegg med egen elbil ladestasjon (nr 
25).
Tilhørende en bod i 2-etg.

Leiligheten ble ferdigstilt/innflyttet i slutten av 2016. For nærmere 
informasjon om standard: Se under de enkelte punkter for 
beskrivelse og anbefalte tiltak.  
Vedlikehold
Utvendig vedlikehold er sameiets felles ansvar.

Dører
Ytterdør bod: Finert dørblad.
Ytterdør: Finert dørblad. Dørtelefon m/videofunksjon i entre/gang.
Terrassedør: Hvit tredør med felt av isolerglass. Utv. beslag. 
Terrassedør har trelags isolerglass.  

Dørene er fra byggeår og har liten slitasje.

Mrk.
Ytterdør tar litt i karm og skal justeres før salg.

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

Balkonger, terrasser og rom under balkonger og 
terrasser
Sørvendt terrasse på 20,8 m² med utgang fra stue/kjøkken, hvorav 
11,7 m² er overbygd. Utvendig bod på 2,9 m².
Terrassen er belagt med betongheller.
Terrassen ligger på bakkenivå, så det er ikke montert rekkverk.

Terrassen har normal slitasje, alder tatt i betraktning.

INNVENDIG

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

Overflatene er fra byggeår.

Annet:
- Garderobeskap på to soverom. 
- Garderobeskap i entre/gang.

Generelt.
Lyse og tidsriktige overflater.
Normal bruksslitasje på overflater.
Våtrom og kjøkken er beskrevet i egen rubrikk.
S-rom er ikke beskrevet (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. 

Det er flere hakk/merker i parkett i stue/kjøkken etter flytting av side 
by side kjøleskap.

Etasjeskille/gulv mot grunn
Plasstøpt betong.
Gulv ble kontrollert med laser. Det ble ikke registrert vesentlige
skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik.

Mindre ujevnheter/skjevheter er normalt på alle typer 
etasjeskillere/gulv.
Ca 05 mm - 10 mm skjevheter registrert v/kontroll.

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

Radon
Boligen ligger minimum 3 etg over bakkenivå og radonmålinger er ikke 
relevant.

Innvendige dører
Formpressete profilerte dørblad, hvit profilert dørblad (massiv dør til 
bod). 

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

Mrk.
Badedør glir opp når den er åpen. Dør bør ev. justeres. 

Badedør har noe fuktutsvelling i nedre del.

VÅTROM

Generell
Bad. Areal: 7,5 m². Fra byggeår.
Keramiske fliser på gulv/vegger, malt platekledning i himling.
Inneholder: Servant med møblement/speil og belysning, ett høyskap, 
vegghengt toalett, innfelbart dusjhjørne i glass, dusjgarnityr, opplegg 
for vaskemaskin, rør i rør skap.
Avtrekksventil i himling.

Ny baderomsinnredning m/servant og nytt høyskap i 2022. Det er 
montert nye fliser på hele veggen mot nabo i september 2022.

4-ETG > BAD (7,5 M²)

Overflater vegger og himling
Keramiske fliser på vegger, malt platekledning i himling.

Tilstandsrapport
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Overflater Gulv
Keramiske fliser på gulv. Det er varmekabler i gulv.
Lokalt fall til sluk. Dvs 2,7 cm fall fra gulv v/dør til sluk. 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)
Bom registrert i flere gulvfliser. Ingen stor risiko forbundet med bom i 
gulvfliser.

Tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak.

Sluk, membran og tettesjikt
Sluk av plast, fra byggeår. Synlig klemring i sluk.
Membran: Smøremembran/membranplater. 

Vurdering av avvik:
• Rommet er et våtrom hvor det ved etablering var krav om 
"uavhengig kontroll",  men det foreligger ingen dokumentasjon på at 
det er utført "uavhengig kontroll".
• Membranen bak innebygd sisterne har ukjent utførelse.
Drenshull under vegghengt toalett er ikke lokalisert. 

Tiltak
• Innhent dokumentasjon, om mulig.

Plastsluk i dusjsone.

Sanitærutstyr og innredning
Inneholder: Servant med møblement/speil og belysning, ett høyskap, 
vegghengt toalett, innfelbart dusjhjørne i glass, dusjgarnityr, opplegg 
for vaskemaskin, rør i rør skap.

Ventilasjon
Avtrekksventil i himling. Tilluft under dør.

Fukt i tilliggende konstruksjoner
Hulltaking er foretatt på soverom, uten å påvise unormale forhold.
Relativ luftfuktighet ble målt med lang probe. Den viste relativ 
luftfuktighet på 49,6 % ved en temperatur på 22,9 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

Tilstandsrapport
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Overflater og innredning
Åpen stue/kjøkkenløsning. Areal til sammen: 43 m². 
Kjøkkeninnredning fra byggeår. 
Tre-stavs eikeparkett på gulv, malt platekledning/malt betong på 
vegger, malt betong i himling.
Sigdal kjøkkeninnredning med profilerte hvite fronter. Ett overskap 
med glassfronter og innfelte led spotlights. 
Laminat benkeplate, stål vaskekum, ventilator.

Integrerte hvitevarer (Siemens):
- Stekeovn.
- Platetopp m/induksjon.
- Oppvaskmaskin.

Teknisk tilstand på hvitevarer er ikke kontrollert. 

Det er montert komfyrvakt og Aquastop på kjøkken.
Kjøkkeninnredning fremstår med normal bruksslitasje.

4-ETG > STUE/KJØKKEN (43 M²)

Ingen forhøyede fuktverdier ble registrert i kjøkkenbenken.

Det er noe fuktutsvelling i nedre del av benkeplate v/ vask og 
oppvaskmaskin.

Avtrekk
Kjøkkenventilator. Ventilatorrør på kjøkken er tilkoblet 
ventilasjonsanlegg. 

Det er komfyrvakt på kjøkkenet.

TEKNISKE INSTALLASJONER

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

Vannrørene er fra byggeår. Vvs-arbeid ble utført av Svalland VVS AS.

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

Avløpsrør
Avløpsrør av plast. 

Avløpsrørene er fra byggeår.

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

Tilstandsrapport
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Ventilasjon
Boligen har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Dette er et 
innendørs ventilasjonssystem som sørger for at ny, frisk, filtrert og 
oppvarmet luft  føres inn i boligen. Nilan varmesentral er plassert i 
bod/teknisk rom. 

Varmesentral
Varmesentral:
Leiligheten har Nilan Compakt P varmesentral. Varmesentralen er 
plassert i bod/teknisk rom. Varmesentralen består av varmepumpe, 
varmtvannstank og balansert ventilasjonsanlegg. Varmepumpen tar 
varme fra uteluften og varmtvann og forvarmer ventilasjonsanleggets 
tilluft. Varmesentralen har 175 liter varmtvannstank. For mer infor 
www.nilan.no

For tilstandsvurdering av varmesentraler kreves det 
spesialkompetanse. Tilstandsgrad er satt utfra alder. Det anbefales å 
foreta jevnlig service/vedlikehold på varmesentral og foreta utskiftning 
av komponenter v/ behov.

Nilan varmesentral i bod/teknisk rom.

Nilan bryterpanel i stue/kjøkken.

Elektrisk anlegg

Sikringsskap i entre/gang. El.anlegg er fra byggeår. El.arbeid ble utført 
av BI Elektro AS.
Inneholder: Automatsikringer (jordfeilautomater), overspenningsvern, 
nettverksdel.
Hovedbryter på 63 ampere.

Kurser.
25 ampere. 1 stk.
15 ampere. 9 stk.
10 ampere. 2 stk.

Strømmåler m/ fjernavlesning og overbelastningsvern er plassert i 
felles målerskap. 

El. oppvarming:
Varmekabler i entre/gang, bad og stue/kjøkken.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt 
arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik 
i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
Nei

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?
Opplysninger fra eier: El.anlegg fra byggeår.

3. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert 
elektroinstallasjonsvirksomhet?
Ja   Opplysninger fra eier.

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: El.anlegg fra 2016. Dokumentasjon
ligger bak kursfortegnelse i sikringsskap.

5. Når ble det siste gjennomført kontroll/vedlikehold på det 
elektriske anlegget (av en kvalifisert elektrofaglig fagperson)?
Opplysninger fra eier: Slutten av 2021. Nye elbil ladestasjon
v/garasjeplass. Arbeidet ble utført av BI Elektro AS.

6. Foreligger det kontrollrapport fra offentlig myndighet – Det Lokale 
Eltilsyn (DLE) eller eventuelt andre tilsvarende 
kontrollinstanser med avvik som ikke er utbedret eller kontrollen 
er over 5 år?
Nei   Opplysninger fra eier.

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

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

9. 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 
varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Nei

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

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

12. Er det noe utstyrsvern, kapslinger eller ledninger som er synlig 

Tilstandsrapport
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utilfredsstillende festet i skapet?
Nei

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

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

15. 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

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

17. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, 
allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske 
anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Nei

Vurdering av el.anlegg er basert på en standard sjekkliste og
visuell befaring. Takstmann har ikke fagkompetanse på område
og tilstandsgrader settes utifra standard (NS 3600). På generelt
grunnlag anbefales kontroll av el.anlegg av autorisert
elektrikerfirma. Det tas forbehold om skjulte feil/mangler på
el.anlegg. Dersom det ikke foreligger dokumentasjon på
ombygging/endring av el.anlegg må kjøper ta en viss risiko vedr.
overnevnte forhold.

Sikringsskap i entre/gang.

Branntekniske forhold
Felles sprinkler/brannvarslingsanlegg i bygningen. 

Felles sprinkler/brannvarslingsanlegg er sameiets ansvar og er ikke 
tilstandsvurdert. 

Tilstandsrapport
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Arealer, byggetegninger og brannceller

Hva er bruksareal?

Hva er måleverdig areal?

BRA (BRUKSAREAL)   =   P-ROM (PRIMÆRROM)   +   S-ROM (SEKUNDÆRROM)

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med 
skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 
0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv. 

BRA er måleverdig areal innenfor yttervegger. P-Rom er rom som benyttes til kort eller langt opphold. 
S-ROM er rom som benyttes til lagring, samt tekniske rom.

Mer om arealer
Takstbransjens retningslinjer for arealmåling forklarer 
målereglene nærmere, blant annet om måling av areal ved bjelker 
og skråtak. For areal gjelder også Norsk standard 3940 areal- og 
volum-beregninger av bygninger med veiledning. Arealmålingene 
er basert på retningslinjene og bygnings-sakkyndiges eget skjønn. 
Arealet avrundes og oppgis i hele kvadratmeter (m2), og gjelder 
for tidspunktet da boligen ble målt.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig
Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om 
rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. For eksempel kan et rom 
som under befaringen brukes til beboelse, bli regnet som primærrom, 
selv om kommunen ikke har godkjent det til slik bruk, eller selv om 
bruken er i strid med teknisk forskrift.

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det 
er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og 
utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler 
som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk 
beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. 
Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne 
eiendommens verdi.

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning 
hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til 
andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en 
fastsatt tid.

Om brannceller

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til 
en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel 
hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, 
eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger. 

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, 
rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke 
kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med 
å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for 
eksempel krav til rømningsvei. 

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt 
bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og 
bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen 
kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å 
rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Om bruksendring

Den bygningssakkyndige ser på bruken av boligen opp mot byggetegninger og brannceller
Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige, og vurderer da bruken av boligen opp mot tegningene. Bygningssakkyndig kan avdekke om
boligen ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggteknisk forskrift. Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre
faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak
for kravene som gjelder.  Vil du vite mer?
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    Arealer

Leilighet i boligblokk

Bruksareal BRA m²

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

4-etg 99 95 4

Entré/gang (7,7 m²), Bad (7,5 m²), 
Soverom (13,4 m²), Soverom 2 (11,4 
m²), Soverom 3 (8,2 m²), Stue/kjøkken 
(43 m²)

Bod/teknisk rom (4,2 m²)

Sum 99 95 4

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

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift?  Ja  Nei

Brannceller

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?  Ja  Nei
Kommentar:

Nyere håndverksjenester

Baderomsinnredning m/servant og høyskap på bad er montert av eier.

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

Krav for rom til varig opphold

Lovlighet

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

Mrk.
Innvendige vegger, kanaler etc. utgjør ca 3,6 m² av bruksarealet.
Oppgitte romarealer er inkludert areal som opptas av innebygd skap/garderobeskap.

Takhøyde:
Takhøyden i entre/gang er 2,33 m og takhøyden på bad er 2,26 m. Takhøyden i bod/teknisk rom er 2,22 m.
Takhøyden i øvrige deler av leiligheten er 2,61 m - 2,63 m.

Ekstern bod.
Leiligheten har tilhørende en bod i 2-etg på 4,8 m² (ikke medregnet i tabell for areal). Bod er merket seksjon 25.

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.

Arealet i denne boligen er vanskelig eller umulig å måle opp helt nøyaktig på grunn av utforming/innredning av rom/bygningskonstruksjoner.
Arealet er fastsatt omtrentlig og skjønnsmessig.   
AREALOPPMÅLING FORBEHOLD: På grunn av byggets /leilighetens /etasjens utforming er det en viss usikkerhet i arealmålingen. Derfor kan det
være noe avvik i arealoppmåling i dette tilfellet. Dvs. at arealavvik kan overstige kravet i den nye avhendingsloven, Forbehold tas vedr. dette.  
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Befaring

Dato Tilstede Rolle
23.8.2022 Trond Bertelsen Takstmann

Steinar Hannisdal Kunde

Matrikkeldata

Kommune
4601 BERGEN

Gnr
23

Bnr
2

Areal
5690.9 m²

Kilde
IKKE OPPGITT (Ambita)

Eieforhold
Eiet

Adresse
Nebbeveien 41

Kommentar
Fellesutgifter:
Det betales kr 3260 ,- pr mnd i fellesutgifter.
Fellesutgiftene dekker felles byggforsikring, strøm fellesarealer, kabel-tv/internett (grunnpakke), dugnad og div drift av sameiet

Hjemmelshaver
Steinar Hannisdal 

Fnr
0

Felles formue
Kr. 11 210  

Boligselskap
Krohnehagen Sameie

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

Organisasjonsnr
917829004

Snr
25

Eiendomsopplysninger

    Befarings - og eiendomsopplysninger

Kommentar: TEGNINGER/LOVLIGHET:
Det er framlagt godkjente/stemplede byggetegninger.

ØVRIGE OPPLYSNINGER:
Det er fortsatt eiendomsmegler som har plikt til å sørge for at boligkjøperen får opplysningene han
eller hun har grunn til å regne med å få, og som kan ha betydning for avtalen. Dette innebærer blant
annet opplysninger om bebyggelsens arealer og eventuell adgang til utleie av hele eller deler av
bygningsmassen. Megler skal også opplyse om det foreligger ferdigattester eller midlertidig brukstillatelser.
Dette innebærer at den bygningssakkyndige/takstmann har en plikt til å påpeke åpenbare ulovligheter
som avdekkes. De har ikke et ansvar for å hente sist godkjente tegninger hos kommunen. Dette ansvaret
ligger fortsatt hos megler. Kilde: www.dibk.no/regelverk/forskrift-til-avhendingslova-tryggere-bolighandel/

For ytterligere detaljer og opplysninger henvises det til tegninger og/eller eiendommens byggesaksmappe.
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Sentral og attraktiv beliggenhet i et etablert boligområde i Fyllingsdalen.
Fra leiligheten er det utsikt over nærområde/nabolaget.
Området er hovedsakelig bebygd med tilsvarende blokkbebyggelse.

Kort vei til Oasen Senter med de fleste fasiliteter/servicetilbud, samt flere dagligvare butikker i gangavstand.
Fine turmuligheter med bla Løvstakken, Kanadaskogen og flere parkområder.
Mange idrettsanlegg/fritidstilbud som bla Framohallen, Varden idrettsanlegg, Fyllingsdalen idrettshall,
Fjellsdalen idrettsplass og Frøya idrettspark i området Fyllingsdalen, samt skoler som Fjellsdalen 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.

Fyllingsdalen:
Fyllingsdalen er en bydel i Bergen. Den har 30 204 innbyggere pr 1 januar 2021. Arealet er 17,94 km² landareal og 1,29 km² ferskvann.
Navnet har den fått etter gården Fyllingen. Opprinnelig tilhørte hele området Fana kommune, men da Bergen kommune var opprådd
for byggeland, fikk den kjøpe mesteparten (12,5 km²) av Fyllingsdalen i 1955. Bergen betalte Fana kommune 1,5 millioner kroner i
kompensasjon for avståelsen, som ble vedtatt ved kongelig resolusjon av 12. august 1955. Det bodde da 1 590 mennesker der.

Beliggenhet

Adkomst eiendom via kommunal vei.

Adkomstvei

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikkledninger.

Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløp via private stikkledninger.

Tilknytning avløp

Eiendommen omfattes av reguleringsplan (11440100). Formål: Bolig.
Planid: 11440100.
Planens navn: FYLLINGSDALEN. GNR 23 BNR 2, NEDRE KROHNEGÅRDEN 19.
Type plan: Detaljregulering.
Planstatus: Endelig vedtatt arealplan.
Vedtak i kraft: 14.05.2012.

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

Regulering

Tomt:
Tomten er felles for sameiet. Andel fellesareal: 148 m² i h.h.t sameiebrøk.
Tomten er foruten eiendommens bygningsmasse opparbeidet med
interne veier, grøntarealer, murer/bed og div prydbusker/beplantning.

Parkering:
En garasjeplass i felles garasjeanlegg med egen elbil ladestasjon (nr 25). Type ladestasjon: Zaptec. Fra slutten av 2021.
For øvrig er det gjesteparkering på oppmerkede plasser.

Om tomten

Kommentarer til grunnboksbladet (ev. sameiekontrakt):
Eiendomsbrøk.
For hver seksjon i et sameie er det fastsatt en sameiebrøk som angir seksjonseierens
eierandel i sameiet. Denne brukes som grunnlag for fordeling av fellesutgifter og fellesinntekter.

Sameiebrøken er fordelt 26/1000.

Servitutter.
En servitutt er en rettighet på en grunneiendom som begrenser
grunneierens bruk av eiendommen. Servitutten kan være
tidsbegrenset eller evigvarende. En servitutt kalles
også for en heftelse på den eiendom den hviler.

Tinglyste/andre forhold
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Servitutter i grunn:
1868/900038-2/106 01.10.1868 BESTEMMELSE OM VANNRETT
Rettighetshaver: KNR: 4601 GNR: 23 BNR: 2
Overført fra: KNR: 4601 GNR: 23 BNR: 2
Bestemmelse om veg
Med flere bestemmelser bl. annet om felles havn for bnr. 1 og 2.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1868/901005-1/106 21.11.1868 RETTIGHETER IFLG. SKJØTE
Overført fra: KNR: 4601 GNR: 23 BNR: 2
Rett til å ta brensel og brake ut av skogsteig.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1902/904746-1/106 22.10.1902 UTSKIFTING
Overført fra: KNR: 4601 GNR: 23 BNR: 2
Med flere bestemmelser
Bestemmelse om gjerde
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1902/904747-1/106 22.10.1902 UTSKIFTING
Overført fra: KNR: 4601 GNR: 23 BNR: 2
Overutskiftning med forandring i underutskiftningen.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1903/900099-1/106 21.10.1903 ERKLÆRING/AVTALE
Overført fra: KNR: 4601 GNR: 23 BNR: 2
Bestemmelse om vannrett
RETIGHETSHAVER: Laksevåg kommune.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1926/901153-1/106 23.02.1926 ERKLÆRING/AVTALE
Overført fra: KNR: 4601 GNR: 23 BNR: 2
Fri grunnavståelse til veianlegg Sælensminde-Helgeplassen-Tjønnen.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1926/901152-1/106 30.11.1926 SKJØNN
Overført fra: KNR: 4601 GNR: 23 BNR: 2
Ervhvervelse av grunn for Televerket over d.e. m.fl.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1926/901154-1/106 30.11.1926 ERKLÆRING/AVTALE
Overført fra: KNR: 4601 GNR: 23 BNR: 2
Fri grunn til stolpefeste for Televerket.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1928/901249-1/106 22.05.1928 ERKLÆRING/AVTALE
Overført fra: KNR: 4601 GNR: 23 BNR: 2
Grunnavståelse til møteplass på bygdeveien Sælensminde -
grensen mot Laksevåg på forskjellige betingelser.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1938/300710-2/106 19.02.1938 ERKLÆRING/AVTALE
Overført fra: KNR: 4601 GNR: 23 BNR: 2
Plikt til å fjerne brønn på bnr 6 (sammenf. med bnr. 1)
på forlangende.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1960/309611-1/106 24.11.1960 ERKLÆRING/AVTALE
Overført fra: KNR: 4601 GNR: 23 BNR: 2
Bestemmelse om vann/kloakkledning
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Plikt til å knytte seg til off. ledninger m.v. bestem.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1968/300965-2/106 08.02.1968 ERKLÆRING/AVTALE
Overført fra: KNR: 4601 GNR: 23 BNR: 2
Grensegangsforretning mellom bnr 1,2,3 og 4.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1969/304821-1/106 18.06.1969 ERKLÆRING/AVTALE
Overført fra: KNR: 4601 GNR: 23 BNR: 2
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde ledninger mv
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Bestemmelse om bebyggelse
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2016/725100-1/200 11.08.2016 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om solidarisk ansvar for drift og vedlikehold av felles veier og ledningsanlegg
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

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

Informasjon om sameiet:
Krohnehagen Sameie består av til sammen 34 leiligheter, 1 felleslokale og 1 garasjeseksjon (snr 35).
Adkomst leiligheter via heis/trappeoppgang.
Sameiet har eget felleslokale med kjøkken og wc-rom som kan leies/benyttes av beboere.
Styreleder i sameiet: Steinar Hannisdal.
Bygningen er oppført av Lars Jønsson Bolig AS.

Vedtekter:
Det er en aldersbegrensning ved at en av beboerne i hver leilighet må være fylt 50 år.

Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret:
Organisasjonsnummer: 917 829 004.
Navn/foretaksnavn: Krohnehagen Sameie.
Organisasjonsform: Eierseksjonssameie.
Registrert i Enhetsregisteret: 04.10.2016.
Stiftelsesdato: 02.06.2016.

Forsikring:
Sameiets bygningsmasse er forsikret i If Skadeforsikring med polisenr SP0001291906.

Opplysninger om sameiet
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    Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Fdv-mappe  Fremvist 0 Nei

Eier Opplysninger fra eier Innhentet 0 Nei

Egenerklæring Innhentet via megler/lagret Innhentet 0 Nei

El.spørsmål til eier  Fremvist 0 Nei

Boliginformasjon fra 
forretningsfører Innhentet via megler/lagret Innhentet 0 Nei

Salgsprospekt Lagret Innhentet 0 Nei

Eiendomsverdi.no Innhentet opplysninger om eiendom Innhentet 0 Nei

Egne sjekklister/notater Lagret Innhentet 0 Nei

Infoland.no Innhentet opplysninger om eiendom Innhentet 0 Nei

Tegninger/kart Innhentet via megler/lagret Innhentet 0 Nei

Nebbeveien 41  , 5144 FYLLINGSDALEN
Gnr 23 - Bnr 2
4601 BERGEN

Takstoppdrag AS

5227 NESTTUN
Vallaskaret 32

20286-1311Oppdragsnr: 23.08.2022Befaringsdato: Side: 20 av 22



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/TF1832
  
  

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 13 Sep 2022

Nebbeveien 41, 5144 Fyllingsdalen

Opplysninger om selger og salgsobjekt

Driver du med omsetning eller utvikling av eiendom?

  0 Ja  2 Nei

Når kjøpte du boligen?

Ikke relevant for denne boligen.

Har du selv bodd i boligen?

Ikke relevant for denne boligen.

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

Informasjon om selger

Hovedselger

Hannisdal, Steinar

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.



Våtrom

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

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

  2 Ja  0 Nei, ikke som jeg kjenner til

2.1.1 Navn på arbeid

Nytt arbeid

2.1.2 Årstall

2022

2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?

  2 Faglært  0 Ufaglært

2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte

Sprekk i noen fliser i dusjvegg sonen som trolig er kommet da bybane tunnel til Fyllingsdalen ble sprengt ut i fjellet. 
Merket noen ganger ristninger i leiligheten da dette arbeidet pågikk.

2.1.5 Hvilket firma utførte jobben?

Hunt VVS AS

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, ikke som jeg kjenner til

4 I din leilighet, er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

Kjeller

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

6 Har leiligheten 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, ikke som jeg kjenner til

8 Er det utført arbeid med drenering?

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

Elektrisitet



9 Har det vært feil på det elektriske anlegget?

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

Rør

11
Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern 
eller liknende?

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

Ventilasjon og oppvarming

14 Er det eller har det vært nedgravd oljetank på eiendommen?

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

15 Har det vært feil på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

16 Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

Skjevheter og sprekker

17 Er det tegn på setningsskader eller sprekk i fliser?

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

Sopp og skadedyr

19 Har det vært skadedyr i leiligheten?

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

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



  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

Planer og godkjenninger

23 Mangler leiligheten brukstillatelse eller ferdigattest?

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

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?

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

28 Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet?

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

29 Foreligger det planer eller bestemmelser som kan medføre endringer av felleskostnader eller fellesgjeld?

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

30 Er sameiet eller borettslaget er involvert i konflikter av noe slag?

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

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, ikke som jeg kjenner til

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

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 91667126
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Adresse Nebbeveien 41

Postnr 5144

Sted FYLLINGSDALEN

Leilighetsnr.

Gnr. 23

Bnr. 2

Seksjonsnr. 25

Festenr.

Bygn. nr. 300426684

Bolignr. H0404

Merkenr. A2016-699377

Dato 06.09.2016

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en opp-
varmingskarakter, se figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-
karakter, og bokstaven viser energikarakter.

Målt energibruk

Eier Lars Jønsson Bolig AS

Innmeldt av Miljøconsult AS v/ Håvard Lohne

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

Brukeren har valgt å ikke oppgi 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.

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens eierforhold 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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SAMEIEVEDTEKTER 

for 
 

§ 1   Sameiets navn og eiendom 
 

Sameiets navn er KROHNEHAGEN SAMEIE 
 

Sameiet er opprettet ved seksjonsbegjæring tinglyst med dokumentnr 491048 ved Statens 

Kartverk den 02.06.2016 

 

Eiendommen, gnr. 23 bnr. 2 i Bergen kommune er oppdelt i 35 boligseksjoner og 1 

næringsseksjon (garasje). Boligseksjonene er fordelt på to boligblokker og en enebolig. 

Sameiebrøken er bestemt ut fra den enkelte seksjons areal. 

 
§ 2  Fellesareal 

 

Med fellesareal forstås alt som omfatter eiendommen gnr. 23 bnr. 2 og som ikke inngår i den 

enkeltes bruksenhet med tilleggsdel. 

Til fellesarealer tilhører således hele bygningskroppene med vegger, tak, inngangsdører, vinduer, 

trapperom, heiser, ganger, garasjeanlegg, andre fellesrom samt utearealer. Stamledningsnettet for 

vann og avløp fram til avgreiningspunktene til de enkelte bruksenhetene og elektrisitet fram til 

bruksenhetens sikringsskap er fellesanlegg. 

Det samme er andre innretninger og installasjoner som skal tjene sameiernes felles behov. Alle 

tilleggsdeler er fellesarealer som omfattes av fellesskapets ansvar, men med ideell bruks- og 

disposisjonsrett for den enkelte seksjonseier. 

 
§ 3   Rett til  bruk 

 

Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet med tilleggsareal. Videre har den 

enkelte sameier rett til å benytte alle fellesarealer til det de er beregnet for. 

 

Bruken av fellesarealene skal være slik at den ikke på unødig eller urimelig måte hindrer eller er til 

ulempe for andre sameieres bruk av sine seksjoner og tilleggsdeler. Ved vurdering av hva som 

anses som unødig eller urimelig, skal det også tas hensyn til opprinnelig forutsatt bruk av 

eiendommen. 

 

Bruksenheten med eksklusive rettigheter kan bare nyttes i samsvar med formålet. 
 

Alle seksjoner skal til enhver tid ha fri adkomst til sin enhet med tilhørende bruksrettigheter. 

Årsmøtet skal sørge for at det til enhver tid foreligger en gjeldende branninstruks for sameiet og 

kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommene. 

Sameierne plikter å følge de ordensregler som til enhver tid er fastsatt. Brudd på 

ordensreglene anses som brudd på sameiernes forpliktelser overfor sameiet. 

 

Gjeldende fra 26. april 2018 til 26. april 2028 har seksjon nr. 4 og 5 enerett til bruk av det 

hellelagte området utenfor inngangsdørene til de to leilighetene. Det omtalte området vil være 

åpent som rømningsvei. 

 

Gjeldende fra 26. april 2018 til 26. april 2028 har seksjon nr. 7 og 8 enerett til bruk av areal 
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utenfor stue og terrasse, begrenset til ca. to meter utover fra stue. Lengde på areal er lik 

leilighetens bredde. 

 

§ 4   Installasjoner m.m. 
 

Ledninger, rør og lignende nødvendige installasjoner kan føres over arealer som bruksenheten er 

gitt eksklusive rettigheter til, hvis det ikke er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi 

adgang for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene. 

 

En sameier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige 

på grunn av sameiernes eller husstandsmedlemmets funksjonshemming. Godkjenning kan ikke 

nektes uten saklig grunn. 

 
§ 5  Vedlikehold 

 

Den enkelte sameier plikter å holde bruksenheten forsvarlig ved like, slik at det ikke oppstår 

skade eller ulempe for de andre sameierne. For vann- og avløpsledninger regnes sameierens 

vedlikeholdsplikt fra og med forgreningspunktet inn til seksjonen, og for elektriske ledninger 

regnes den fra og med seksjonens sikringsboks. Innvendig side av seksjonenes vinduer 

vedlikeholdes av den enkelte sameier i disse byggene. 

Sameiet har ansvar for å skifte ut sluk, vinduer og ytterdører til seksjonen. 

 

Dersom en seksjonseier unnlater å foreta påkrevet utvendig vedlikehold som får konsekvenser 

for øvrige seksjonseiere, kan styret sørge for vedlikehold på seksjonseiers regning. 

 

Ytre vedlikehold av bygg BB1 og BB2 er felles ansvar for sameierne i disse byggene. Vedlikehold 

av Konow Lund-villa og tilleggsareal rundt boligen tilfaller beboer av denne enheten. Øvrig ytre 

drift og vedlikehold av eiendommen med felles garasjeanlegg, heis, trapper, ganger, felles 

oppholdsrom, veier og grøntområder som ikke omfatter den enkelte seksjons definerte 

tilleggsdel, går inn under sameiets felles vedlikeholdsansvar. 

 

Styret er ansvarlig for at nødvendig vedlikehold blir gjennomført. 
 

Årsmøtet kan med vanlig flertall vedta avsetning til fond til framtidig vedlikehold. 

 
§ 6   Rettslig råderett 

 

Den enkelte sameier rår som en eier over seksjonen. Det betyr at med de unntak som er fastsatt i 

eierseksjonsloven og disse vedtekter har den enkelte sameier full rettslig rådighet over sin seksjon 

med tilleggsdeler, herunder rett til salg, bortleie og pantsettelse. 

Følgende begrensinger gjelder: 

 

a) Nedre aldersgrense på 50 år på minst en av beboerne i hver leilighet må følges. 

Erverver av seksjon eller leier av bruksenhet skal godkjennes av styret. 

Godkjenning kan bare nektes dersom det foreligger saklig grunn. 

b) Ingen kan erverve mer enn to boligseksjoner i sameiet, med de unntak som 

følger av eierseksjonsloven § 23, 2. ledd. 

c) Seksjonene kan ikke eies av juridiske personer. 

d) Det er ikke bestemmelser for alder for beboere i Konow Lund villaen. 

e) Fordeling av garasjeplasser følger etter kontraktsvedlegg nr. 59 
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En plass er tilpasset handicap. Denne er tildelt leilighet nr. 2. Dersom beboer 

med handicap har bruk for denne plassen plikter beboer i leilighet nr. 2 å bytte 

parkeringsplass med den det gjelder om de selv ikke har bruk for handicap- 

plass. 

f) En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og 
ladbare hybrider i tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller 
andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte å samtykke dersom det 
foreligger en saklig grunn. 

 

§ 7   Fordeling av felleskostnader og fellesinntekter 
 

Felleskostnader er kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet. 

Felleskostnadene skal fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken, med mindre særlige 

grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk. 

 
Eier av Konow Lund villaen vil ha ansvar og bære kostnadene med vedlikehold av denne boligen 

og tilleggsareal. Denne seksjon vil således ikke være med på fordeling av felleskostnader etter 

sameiebrøken, men delta med et beløp som står i forhold til bruken. Denne seksjon vil ha bruk 

av garasje, heis, trapper, felles oppholdsrom og utearealer. 

 

Den enkelte sameier skal betale akontobeløp fastsatt av sameierne på årsmøtet eller av styret til 

dekning av sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til 

fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen, dersom årsmøtet har 

vedtatt slik avsetning. 

 

Styret skal påse at alle felleskostnader blir dekket etter hvert som de forfaller, slik at man unngår 

at kreditorer gjør krav gjeldende mot de enkelte sameiere for sameiernes felles forpliktelser. 

 

En sameier som har båret større kostnader enn det som følger av første eller annet avsnitt i 

denne paragrafen, har krav på å få dekket det overskytende. 

 

Fellesutgifter innbefatter bl.a. eiendomsskatt, vannavgift, forsikringspremie, renovasjonsavgift av 

felles eie, brøyting, utgifter til rengjøring av fellesarealer og oppvarming/elektrisitet for felles- 

arealene og eventuelle utlegg til betjening av sameiets lån. 

Eventuelle inntekter av eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal 

fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken. 

 

§ 8   Heftelsesform 
 

For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier i forhold til sin sameiebrøk. 

 

§ 9   Panterett for sameiernes forpliktelser. 
 

De andre sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følge av 

sameieforholdet. Panteretten kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to 

ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført. 

Panteretten faller bort dersom det ikke senest to år etter at pantekravet skulle ha vært betalt, 

innkommer begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning, eller dersom dekning ikke 
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gjennomføres uten unødvendig opphold. 

Sikkerhetsrett som omhandlet i denne paragraf kan gjøres gjeldende av styret og den enkelte 

sameier som har dekket mer enn sin del. 

 
§ 10   Pålegg om salg 

 

Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge 

vedkommende å selge seksjonen. Kravet om advarsel gjelder ikke i de tilfelle der det kan kreves 

fravikelse etter eierseksjonsloven § 39, jfr vedtektenes § 11. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse 

om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Pålegg om salg skal gis 

skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er 

etterkommet innen en frist som ikke skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt. 

 

Er pålegget ikke etterkommet innen fristen, kan seksjonen kreves solgt gjennom nams- 

myndighetene etter reglene om tvangssalg så langt de passer. Tvangsfullbyrdelsesloven 

§§ 4-18 og 4-19 gjelder tilsvarende. Dersom det innen fristen etter tvangsfullbyrdelsesloven § 11- 

7 første ledd reises innvendinger mot tvangssalget som ikke er klart grunnløse, skal begjæringen 

om tvangssalg ikke tas til følge uten behandling i søksmåls former. Bestemmelsene i 

tvangsfullbyrdelsesloven § 11-20 om det minste bud som kan stadfestes, gjelder ikke ved 

tvangssalg etter denne paragraf. 

 
§ 11  Fravikelse 

 

Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, 

eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan  

styret kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13 og eierseksjons- 

lovens § 39. 

 

Det kan kreves fravikelse i forhold til bruker som ikke er sameier. Krav om fravikelse skjer etter 

de samme regler som for sameieren. 

 
§ 12   Årsmøtets myndighet 

 

Den øverste myndighet i sameiet utøves av årsmøtet. 
 

Alle sameiere har rett til å delta i årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett. 

 

§ 13  Årsmøtet 
 

Årsmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned. 

I årsmøtet gir en seksjon en stemme. 

Sameieren har rett til å møte med fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert 

fullmakt. Fullmakten anses å gjelde førstkommende årsmøte, med mindre det fremgår at 

annet er ment. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. 

 

Sameieren har rett til å møte med rådgiver på årsmøtet. Styret skal ha varsel minst 48 timer i 

forkant av møtet dersom sameieren vil møte med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale 

seg dersom årsmøtet gir tillatelse med vanlig flertall av de avgitte stemmer. 
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Det ordinære årsmøte skal behandle saker angitt i innkallingen til møtet. Uten 

hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen skal det ordinære årsmøtet 

1. behandle styrets årsberetning, 

2. behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskapsoversikt for foregående 

kalenderår og 

3. velge styremedlemmer. 

4. velge revisor når den tidligere revisor skal fratre 
 
Det ekstraordinære årsmøtet skal behandle saker som er nevnt i innkallingen til møtet. 

 

Årsmøtet ledes av styrets formann, med mindre årsmøtet velger en annen. Møteleder behøver 

ikke være medlem av sameiet. 

 

Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak 

som treffes av årsmøtet. Protokollen skal underskrives av møteleder og minst en sameier som 

utpekes av sameierne blant de som er tilstede. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig 

for sameierne. 

 

§ 14   Innkalling til årsmøtet 
 

Årsmøtet innkalles av styret med varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. 
 

Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av 

saker som ønskes behandlet. 

Innkalling skjer skriftlig. Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles i årsmøtet. 

Skal et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne 

behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en sameier ønsker 

behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det 

og fristen for innlevering er overholdt. 

Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede på årsmøtet, med mindre det er 

åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall. 

 

§ 15   Innkalling til ekstraordinære årsmøter 
 

Ekstraordinært årsmøte kan om nødvendig innkalles med kortere varsel enn det ordinære 

årsmøtet, men likevel minst tre dager. 

 

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere som 

til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de 

ønsker behandlet. Krav om ekstraordinært årsmøte fra sameierne må fremsettes skriftlig. 

 
§ 16  Flertallskrav 

 

Med de unntak som følger av eierseksjonsloven og vedtektene, fattes alle beslutninger med vanlig 

flertall av de avgitte stemmer. Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. 

Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning. 
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Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i årsmøtet for vedtak om: 
 

1. ombygning, påbygning eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter 

forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, 

2. omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende 

bruksenheter, 

3. salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som 

tilhører eller skal tilhøre sameiet i fellesskap, 

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

5. samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra næringsformål til 

annet formål eller omvendt, 

6. samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven § 20 annet ledd annet 

punktum, 

7. tiltak som har sammenheng med sameiernes bruksinteresser og som går ut over 

vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller 

utlegg for sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige fellesutgiftene. 

Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som 

innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever tilslutning fra samtlige sameiere. 

Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemmingen om avtale med seg selv 

eller nærstående eller om sitt eget eller nærstående ansvar. 

 
§ 17  Styret 

 

Sameiet skal ha et styre. Styret skal ha tre medlemmer, og kan ha inntil tre varamedlemmer. 

Årsmøtet velger styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styremedlemmene skal være 

fysiske personer. Styrets leder velges særskilt blant de valgte styremedlemmer. Den som er 

umyndig kan ikke være styremedlem. 

Styremedlemmene tjenestegjør i to år, om ikke annet er bestemt av årsmøtet. 

Styremedlemmene kan gjenvelges. 

 
Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. 

Styret skal ha rimelig forhåndsvarsel om tilbaketreden. 

Årsmøtet kan med 2/3 flertall av avgitte stemmer vedta å fjerne et medlem av styret. 

 

§ 18  Styremøter 
 

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

forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles. 

Styremøter ledes av styrelederen. Dersom vedkommende har forfall og det ikke er valgt noen 

nestleder, velger styret en møteleder. 

 
 

Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er tilstede. Vedtak kan 

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

stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle 

styremedlemmene. 
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Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Den skal underskrives av de fremmøtte 

styremedlemmer. 

 
§ 19   Styrets oppgaver 

 

Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltning av 

sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet. Styret har herunder i 

samsvar med eierseksjonsloven § 58 å treffe alle bestemmelser som ikke i loven eller vedtektene 

er lagt til andre organer. 

Styret er forpliktet til å sørge for at eiendommen til enhver tid er fullverdiforsikret. 
 

Styrets leder sammen med ett styremedlem representerer sameierne og forplikter dem med sin 

underskrift i saker som gjelder sameiernes felles rettigheter og plikter, herunder gjennomføringen 

av vedtak truffet av årsmøtet eller styret og rettigheter og plikter som angår fellesareal og fast 

eiendom for øvrig. I saker som nevnt i dette ledd, kan styrets leder saksøke og saksøkes med 

bindende virkning for alle sameierne. 

 

I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold kan forretningsfører representere sameierne 

på samme måte som styret. 

 
§ 20   Forretningsfører o a 

 

Årsmøtet kan med vanlig flertall av de avgitte stemmer vedta at sameiet skal ha en 

forretningsfører. 

 

Styret kan ansette forretningsfører, gi instruks for forretningsføreren, fastsette hans lønn, føre 

tilsyn med at han oppfyller sine plikter, samt å si opp forretningsføreren. Ansettelsen kan bare 

skje på oppsigelsesfrist som ikke må overstige seks måneder. Med 2/3 flertall kan årsmøtet 

samtykke i at avtale om forretningsførsel gjøres uoppsigelig fra sameiets side for et lengre 

tidsrom, men ikke for mer enn fem år. 

 

§ 21  Ugildhet 
 

Et styremedlem må ikke delta i behandling eller avgjørelse av noe spørsmål som medlemmene 

selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i. Det samme 

gjelder forretningsfører. 

 
§ 22  Mindretallsvern 

 

Årsmøtet, styret eller andre som etter eierseksjonsloven § 60 representerer sameiet kan ikke 

treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre 

sameieres bekostning. 

 
§ 23   Regnskap og revisjon 

 

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskap for foregående 

kalenderår skal legges frem på ordinært årsmøte. 

 

Sameiet skal ha revisor, som skal være statsautorisert eller registrert. Regnskapet skal revideres av 

revisor valgt av årsmøtet. 
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§ 24   Registrering i Foretaksregisteret 
 

Sameiet skal registreres i Foretaksregisteret. Sameier med mindre enn 8 seksjoner er ikke 

registreringspliktig. 

 
§ 25   Forholdet til loven om eierseksjoner 

 

Der hvor ikke annet følger av disse vedtekter får loven av 23 mai 1997 om eierseksjoner 

anvendelse, eventuelt senere lov som måtte erstatte denne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rev. 04.06.2018 
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PLANINFORMASJON 

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling 
Plan- og bygningsetaten 

 
Planinformasjon for gnr/bnr 23/2 
Utlistet 11.04.2022 

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 

258958990 Grunneiendom 0 Ja 5690,9 m ² Sikker - Ja 

 

https://www.arealplaner.no/bergen4601/nki?funksjon=VisPlanerForEiendom&gaardsnummer=23&bruksnummer=2&festenummer=0&kommunenummer=4601
http://www3.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/search/msearch.asp?gnr=23%26bnr=2
http://www3.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/search/msearch.asp?gnr=23%26bnr=2
http://www.seeiendom.no/services/Matrikkel.svc/GetDetailPage?type=property&knr=4601&gnr=23&bnr=2&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 

11440100 35 FYLLINGSDALEN. GNR 23 BNR 2, 
NEDRE KROHNEGÅRDEN 19 

3 - Endelig 
vedtatt 
arealplan 

14.05.2012 201314853 100,0 % 

11430000 30 FYLLINGSDALEN. FYLLINGSDALEN 
SENTRALE DELER, FRIAREALER M.V., 
SKOLETOMTER, KIRKE 

3 - Endelig 
vedtatt 
arealplan 

24.03.1966  < 0,1 % (0,0 
m²) 

 

Reguleringsformål (Reguleringsplaner på grunnen) 
PlanID  Reguleringsformål Dekningsgrad 

11440100 1600 - Uteoppholdsareal 40,1 % 

11440100 1113 - Boligbeb. - blokkbebyggelse 37,4 % 

11440100 1610 - Lekeplass 6,0 % 

11440100 2014 - Gatetun/gågate 6,0 % 

11440100 2080 - Parkering 3,6 % 

11440100 2011 - Kjøreveg 2,9 % 

11440100 2016 - Gangveg - gangareal - gågt. 2,4 % 

11440100 2015 - Gang- sykkelveg 0,8 % 

11440100 1560 - Øvrige komm.tekn. anl. 0,6 % 

11440100 2012 - Gate med fortau 0,2 % 

11440100 3020 - Naturområde - grønnstruktur < 0,1 % (0,3 m²) 

11440100 1111 - Boligbeb. - frittliggende småhusbebyggelse < 0,1 % (0,1 m²) 

 

Hensynssoner (Reguleringsplaner på grunnen) 
PlanID Sonetype Dekningsgrad 

11440100 570 - Bevaring kulturmiljø < 0,1 % (0,1 m²) 

 

Bestemmelsesområder (Reguleringsplaner på grunnen) 
PlanID Bestemmelseshjemmel Dekningsgrad 

11440100 1 - Utforming 7,4 % 

 

https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=11440100
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201314853
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=11430000
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Planendringer relatert/muligens relatert aktuell eiendom 
PlanID Plantype Plannavn Saksnr Ikrafttrådt 

11440300 31 FYLLINGSDALEN. BOLIGFELT VII, TOMTEAREAL D, BLOKK DL2  23.10.1972 

OBS! Flere planendringer kan evt. også ha relevans til eiendommen, - sjekk punktrepresentasjon i kartet og 
planarkivsystem 

Reguleringsplaner under arbeid 
PlanID Plantype Plannavn Saksnr Dekningsgrad 

63860000 34 FYLLINGSDALEN. GNR 22, 23 OG 24, FYLLINGSDALEN SENTRALE 
DELER 

201206435 100,0 % 

 

Kommuneplan 
PlanID  Plannavn  Ikrafttrådt Dekningsgrad 

65270000 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 19.06.2019 100,0 % 

 

Arealformål i kommuneplanen 
PlanID Arealstatus Arealformål Beskrivelse Områdenavn Dekningsgrad 

65270000 1 - Nåværende 1130 - Sentrumsformål Byfortettingssone BY 100,0 % 

65270000 1 - Nåværende 3001 - Grønnstruktur Grønnstruktur G < 0,1 % (0,3 m²) 

 

Temakart blågrønne strukturer 
Temakart sammenhengende blågrønne strukturer  

Planer i nærheten av eiendommen 
PlanID Type Plannavn Saksnr 

11440000 30 FYLLINGSDALEN. BOLIGFELT VII  

11440000 30 FYLLINGSDALEN. BOLIGFELT VII  

 

Andre opplysninger 
Eiendommen er berørt av BKK's konsesjonsområde for fjernvarmeanlegg. 

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=11440300
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=63860000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201206435
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=65270000
https://bergen.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=2c86019f4528448d8365fdb514bc3119
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=11440000
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=11440000
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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
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