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Takstoppdrag ASAutorisert foretak:

EE5319Referansenummer:

 Areal (BRA): Enebolig 186 m², Garasje 33 m²



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

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

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

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

Norsk takst

 
Takstoppdrag AS ble stiftet 13.11.2009 av Trond Bertelsen. Trond Bertelsen utdannet
seg som tømrer i 2001 og ble utdannet byggmester i 2004. Han jobbet i ulike
tømrerfirmaer frem til han utdannet seg som takstmann i 2008. Takstoppdrag AS
består i dag av en takstmann, to sektretærer og en regnskapsfører i deltidsstilling.
Takstoppdrag AS har utført ca 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
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Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Hva er en tilstandsrapport?

Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Hva inneholder tilstandsrapporten?

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

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

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

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

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

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

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • 
tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor 
bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens 
planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og 
arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • 
fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig 
tilknytning til boligen).
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Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader
Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 
(TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har 
normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel 
utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. 
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk 
tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2 

I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år. Det må også foreligge dokumentasjon på faglig 
god utførelse.

Normal slitasje. Strakstiltak er ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny, og det ikke 
foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak•
Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak•

I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i tilstander som krever tiltak, og tilstander som 
ikke krever umiddelbare tiltak. TG2 betyr at konstruksjonen enten har feil utførelse, en skade eller tegn på 
skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid. Det er grunn til å varsle 
fare for skader på grunn av alder, eller overvåke bygningsdelen spesielt på grunn av fare for større skade eller 
følgeskade.  

TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK 
Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks 
eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE
Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Hva er et anslag på utbedringskostnad?
Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig 
anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte 
tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke 
forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge 
avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. 
Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og 
markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, 
og slikt anslag kan også gis ved TG2.

Ingen umiddelbare kostnader

Tiltak under kr. 10 000

Tiltak mellom kr. 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr. 50 000 - 100 000

Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000

Tiltak over kr.  300 000
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Takstobjektet:
Frittliggende enebolig over to plan. Bygget i 1968, tilbygd i 
1986.
Nord/østvendt terrasse på 26,2 m² v/boligens inngangsparti.
Sør/vestvendt hellelagt terrasse på 33 m² med utgang fra 
vinterhage.
Sørvendt vinterhage på 9,3 m² med utgang fra stue 
(inkludert i bruksareal).
Tilhørende garasje med biloppstillingsplass og loft 
m/oppbevaringsmuligheter, bygget i 1999.

Eiendommen ble etablert 29.01.1965 og har gnr. 48 og bnr. 
148 i Bergen Kommune. I 1968 ble eneboligen oppført. 
Eneboligen går over to plan og har saltak m/ hollandsk 
glassert tegltakstein. Eiendommen har vært i familiens eie 
siden boligen ble oppført. Boligen er jevnlig vedlikeholdt og 
det er gjort noen oppgraderinger gjennom årenes løp. Det 
henvises til de enkelte punkter for beskrivelse av 
oppgraderinger. Boligen har flere eldre bygningsdeler og 
fremstår hovedsakelig med eldre standard på 
overflater/innredninger. Det må derfor påregnes generell 
oppgradering og utskiftninger. Se under de enkelte punkter 
for beskrivelse og anbefalte tiltak.

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

Enebolig - Byggeår: 1968

UTVENDIG
Gå til side

Taktekking:
Taksperrer er tekket med sutaksbord, 
underlagsduk, lekter og hollandsk glassert 
tegltakstein.
Gesims og vindskier av trekledning.
Renner og nedløp i sort aluminium. 
Beslag/takhetter i aluminium/stål.

Taktekking ble skiftet i 2019. Arbeidet ble utført 
av Olav Johnsen og Sønn AS.
Renner, nedløp og beslag ble skiftet i 2019. 
Arbeidet ble utført av Olav Johnsen og Sønn AS.

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

Ytterkledning er hovedsakelig av eldre årgang.

Vinduer og dører:
Isolerglass i trekarmer. Noen vinduer har 
blyinnfattet glass og enkle glass i trekarmer. 
Ytterdør u-etg: Malt tredør med felt av glass.
Ytterdør: Teak dørblad.
Terrassedør: Skyvedør i isolerglass, 
aluminiumskarmer. 

Badevindu ble skiftet i 2008 og ett vindu i u-etg 
ble skiftet/montert i 2009. Vinduer i kjellerstue er 
fra 1984 og enkelte isolerglass har vært skiftet. 
Øvrige vinduer er av eldre årgang, dvs. fra 
byggeår. Dørene er av eldre årgang.

INNVENDIG
Gå til side
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Innvendige overflater:
Gulv: Tre-stavs eikeparkett, keramiske fliser, 
furubord.
Vegger: Tapet, panel, teglsteinsforblending, 
strie/tekstiltapet.
Himling: Takplater, malt platekledning, panel.

Overflatene fremstår med eldre standard.

Annet:
- Garderobeskap i entre i hoved-etg.
- Innebygd skap i gang i hoved-etg.
- Innebygd garderobeskap på hovedsoverom i 
hoved-etg.

Skorstein og ildsted:
Skorstein i murkonstruksjoner (teglsteinspipe).
Ildsted i stue. Peisovn med glassfront og oljefyr. 
Oljefyr er frakoblet.
Ildsted i kjellerstue med eldre peisovn.
Feieluke er plassert i vaskekjeller og sotluke er 
plassert på koffertloft.

Innvendig trapp:
Furutrapp med åpne trinn. Fra byggeår. Buet 
teppe i trinnene.

Innvendige dører:
Formpressete slette dørblad, panelt dørblad.
Dørblad med glassfelt mellom entre - gang i 
hoved-etg. Glassdør til stue er fjernet, står i 
garasje. 

Ny badedør i 2020. Øvrige innerdører er av eldre 
årgang. 

VÅTROM
Gå til side

Bad. Areal: 3,9 m².
Keramiske fliser på gulv, baderomsplater på 
vegger, takplater i himling.
Inneholder: Servant med møblement/speil og 
belysning, toalett, innfelbart dusjhjørne i glass, 
dusjgarnityr.
Avtrekksventil i himling (naturlig avtrekk).

Badet fremstår med eldre standard og må anses å 
være utdatert. Badet har eldre støpejernsluk.

KJØKKEN
Gå til side

Areal: 8,2 m².
Vinylbelegg på gulv, tapet på vegger, takplater i 
himling.
Eldre kjøkkeninnredning med profilerte 
eikefronter. To glassfronter.
Laminat benkeplate, stål vaskekum, ventilator, 
opplegg for oppvaskmaskin.
Keramiske fliser over deler av benkeplate.

Integrerte hvitevarer:
- Stekeovn (Gram). Av nyere årgang.
- Platetopp (Bosch).
- Kjøleskap/frys (ukjent produsent).

Medfølgende hvitevarer:
- Oppvaskmaskin (Asko). Av nyere årgang.

SPESIALROM
Gå til side

Wc-rom. Areal: 2,2 m².
Malt betong på gulv, malt mur/panel på vegger, 
panel i himling.
Inneholder: Servant, toalett.
Det er ikke avtrekksventil i rommet.

Wc-rom fremstår med enkel/eldre standard og 
oppgradering/renovering må påregnes.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Gå til side
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VVS:
Vannforsyningsrør av kobber. Stoppekran er 
plassert i bod og wc-rom i u-etg.
Avløpsrør av støpejernsrør. Plastrør under vask og 
servant. 
Varmtvannstank i vaskekjeller. Volum: 198 liter. 
Produksjonsår: 1988. Produsent: Hekla. 

Vann- og avløpsrør er fra byggeår.

Ventilasjon:
Badet har naturlig avtrekk og wc-rom mangler 
avtrekk. Ventilatorrør på kjøkken går opp i 
ventilasjonshette. Ellers er det naturlig 
ventilasjon med noen ventiler i grunnmur og 
luftemulighet v/åpning av vinduer. Ventil på 
hovedsoverom er forblendet/tapetsert over. 

El.anlegg:
Sikringsskap i trapperom.
Inneholder: Automatsikringer 
(jordfeilautomater), strømmåler 
m/fjernavlesning, overspenningsvern.
Hovedsikring på 63 ampere.

Kurser.
20 ampere. 1 stk.
16 ampere. 5 stk.
10 ampere. 6 stk.

Inntaksikring på 2 x 80 ampere er plassert på 
koffertloft.

Ny innmat i sikringsskap i 2012.
Ny strømmåler i september 2018.

El. oppvarming:
Varmekabler i entre, vinterhage og på bad i 
hoved-etg.
Essva gulvvarme i tilbygd del av stue.
Tre vegghengte panelovner.
Varmepumpe med uttak i stue. Produsent: 
Toshiba. Fra 2015.

TOMTEFORHOLD
Gå til side

Tomten er foruten eiendommens bygningsmasse 
opparbeidet med plen, hellelagt oppholdsplass, 
terrassedekke, 
murer/bed og div prydbusker/beplantning. Nye 
varmekabler i gangvei i 2009. Uteområde ble 
oppgradert i 2009/2010.
Biloppstillingsplass med plass til tre biler, inkl. 
garasjeparkering.

Arealer

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Enebolig

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

U-etg 70 51 19

Hoved-etg 116 107 9

Sum 186 158 28

Garasje

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

1-Etg 33 0 33

Sum 33 0 33

Forutsetninger og vedlegg

Lovlighet

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

Gå til side

Gå til side

Gå til side
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Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.
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Fordeling av tilstandsgrader

TG0: Ingen avvik

TG1: Mindre eller moderate avvik

TG2: Avvik som ikke krever tiltak

TG2: Avvik som kan kreve tiltak

TG3: Store eller alvorlige avvik

TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

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

Ingen umiddelbare kostnader

Tiltak under kr. 10 000

Tiltak mellom kr. 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr. 50 000 - 100 000

Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000

Tiltak over kr.  300 000

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

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

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

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

DØDSBO:
Det gjøres oppmerksom på at dette er et dødsbo med 
begrenset tilgang til informasjon om eiendommen og boligen. 
Det betyr at det kan være relevant informasjon som ikke er 
kommentert og/eller kontrollert. 

UAVHENGIG TAKSTMANN:
Det gjøres oppmerksom på at rekvirent og takstmann ikke er i 
familie eller har kjennskap til hverandre fra før selv om vi har 
samme etternavn.

Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Enebolig

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Utvendig > Ytterdør u-etg Gå til side

Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.

Kostnadsestimat gjelder utskiftning av ytterdør i u-
etg.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Våtrom > Generell > Bad (3,9 m²) Gå til side

Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk 
etter dagens krav. 

Kostnadsestimat :  100 000 - 300 000

Spesialrom > Overflater og konstruksjon > Wc-rom 
(2,2 m²)

Gå til side

Toalettrom har ingen ventilering fra rommet,  NS 3600 
krever mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
Det er påvist andre avvik:
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Forhøyede fuktverdier ble registrert flere steder. 
Skyldes sannsynligvis kapilæroppsug fra grunn. 
Kostnadsestimat gjelder montering av mekanisk 
avtrekk/el. avtrekksventil og generell oppgradering 
av wc-rom.

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Vaskekjeller Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Det er ingen tegn til tettesjikt/membran i rommet. 
Kostnadsestimat gjelder generell oppgradering og 
utskiftninger. Kostnadsestimat gjelder oppussing av 
vaskekjeller med tilsvarende standard. Dersom det 
skal oppgraderes vil kostnadsestimat være høyere.

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Tomteforhold > Forstøtningsmurer Gå til side

Det mangler rekkverk/annen sikring på 
forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til 
rekkverkshøyder.

Det mangler rekkverk/annen sikring på 
forstøtningsmuren(e) ut ifra dagens krav (gjelder 
deler av forstøtningsmurer). Kostnadsestimat gjelder 
montering av rekkverk oppå forstøtningsmurer. 

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Veggkonstruksjon Gå til side

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

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Gå til side

Det er påvist andre avvik:
Det er liten lufting i nedre kant av konstruksjonen.

Loftsluke er ikke damptett. Det er ikke tegn til plast 
under isolasjon. Det er øker faren for kondens på 
vinterstid. Det mangler isolasjon noen steder. Det er 
benyttet asbestkanal på koffertloft.

Vedrørende asbest:
Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe 
krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur, som 
blant annet kan være kreftfremkallende. Risikoen 
oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av 
støv som kan pustes inn. Normalt vil ikke 
asbestholdige plater innebære noen risiko med 
mindre de skades, bearbeides eller utsettes for 
påkjenninger. Risikoen er større med halvharde enn 
med harde plater. Asbest skal kun fjernes/saneres av 
godkjent firma.

Utvendig > Vinduer Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Vinduene bærer preg av elde/slitasje. Noen vinduer 
tar i karm. Det er tegn til slitasje/misfarging i flere 
isolerglass. Mer enn halvparten av forventet brukstid 
er oppbrukt. 

Utvendig > Dører Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Ytterdør tar i karm. Mer enn halvparten av forventet 
brukstid er oppbrukt. 

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under 
balkonger

Gå til side

Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til 
rekkverkshøyder.
Det er påvist andre avvik:

Terrassen har skjevheter og noe svikt i hjørne i 
bakkant.

Utvendig > Sør/vestvendt hellelagt terrasse Gå til side

Det er påvist andre avvik:
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til 
rekkverkshøyder.

Rekkverk har noe væroppsprukket trevirke noen 
steder. 

Utvendig > Sørvendt vinterhage Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Bom/hullyd ble registrert i gulvflisene. Ingen stor 
risiko forbundet med bom i gulvfliser. En gulvflis i 
hjørne virker å ha delvis løsnet fra underlaget. 

Innvendig > Overflater Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Overflatene bærer preg av elde/slitasje. Bom 
registrert i flere gulvfliser, spesielt i entre. Ingen stor 
risiko forbundet med bom i gulvfliser. 

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Gå til side

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

Innvendig > Radon Gå til side

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller 
ikke utført med radonsperre.

Innvendig > Pipe og ildsted Gå til side
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Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke 
på pipe. 
Pipevanger er ikke synlige.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på pipe.

Pipe er tapetsert i kjøkkendel. Peisovn er ikke 
rentbrennende og kan ikke benyttes.

Innvendig > Rom Under Terreng Gå til side

Det er påvist indikasjoner på noe 
fuktgjennomtrenging i kjellergulv. 
Det er påvist andre avvik:

Det er saltutslag flere steder på innside av grunnmur. 
Forhøyede fuktverdier ble registrert i nedre del flere 
steder. Oppforet tregulv kombinert med uisolert 
betonggulv anses å være en risikokonstruksjon. 
Relativ luftfuktighet inni påforet vegg er i øvre sjikt. 
Påforede kjellervegger, kombinert med eldre 
drenering, anses å være en risikokonstruksjon. Pga 
overnevnte forhold og målinger kan det være 
avvik/skader i konstruksjon dersom man åpner vegger. 

Innvendig > Krypkjeller Gå til side

Det er manglende fuktsperre på bakken. 
Det er påvist andre avvik:

Det er manglende fuktsperre på bakken (gjelder deler 
av krypkjeller). Det ble observert fuktinnsig i 
fjellgrunn. Det er edderkopper i krypkjeller og det 
indikerer ett fuktig miljø. 

Innvendig > Innvendige trapper Gå til side

Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav 
til rekkverk i trapper.
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn 
dagens forskriftskrav.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Innvendig > Innvendige dører Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Innerdørene bærer preg av elde/slitasje. Enkelte 
innerdører tar i karm.

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken (8,2 
m²)

Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Kjøkkenet bærer preg av elde/slitasje. Kjøleskap har 
noe misfarging i bakkant og bør skiftes.

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken (8,2 m²) Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Mer enn halvpart av forventet brukstid er oppbrukt. 

Tekniske installasjoner > Vannledninger Gå til side

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

Tekniske installasjoner > Avløpsrør Gå til side

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

Tekniske installasjoner > Ventilasjon Gå til side

Det er påvist begrenset 
ventilering/luftgjennomstrømning.

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Gå til side

Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Gå til side

Sikringsskap i trapperom.
Inneholder: Automatsikringer (jordfeilautomater), 
strømmåler m/fjernavlesning, overspenningsvern.
Hovedsikring på 63 ampere.

Kurser.
20 ampere. 1 stk.
16 ampere. 5 stk.
10 ampere. 6 stk.

Inntaksikring på 2 x 80 ampere er plassert på 
koffertloft.

Ny innmat i sikringsskap i 2012.
Ny strømmåler i september 2018.

El. oppvarming:
Varmekabler i entre, vinterhage og på bad i hoved-
etg.
Essva gulvvarme i tilbygd del av stue.
Tre vegghengte panelovner.
Varmepumpe med uttak i stue. Produsent: Toshiba. 
Fra 2015.

Tilstandsgrad 2:
Det er variabel alder på el.anlegg. Det er gjort div 
el.arbeid gjennom årenes løp og 
faktura/dokumentasjon foreligger. Det må påregnes 
generell oppgradering/ev. utskiftning av eldre 
el.komponenter for å oppnå dagens standard. Det har 
ikke vært utført BKK el-kontroll de senere årene. 
Forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg anbefaler at 
det blir foretatt regelmessig ettersyn av det elektriske 
anlegget hvert tiende år. På bakgrunn av overnevnte 
forhold anbefaler jeg en gjennomgang av det 
elektriske anlegget. 
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Tomteforhold > Drenering Gå til side

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

Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring (gjelder 
hoveddel av grunnmuren). Knotteplast er ikke klemt 
med klemlist i øvre del. 

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Gå til side

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

Taktekking
Taksperrer er tekket med sutaksbord, underlagsduk, lekter og 
hollandsk glassert tegltakstein.
Gesims og vindskier av trekledning.

Taktekking ble skiftet i 2019. Dvs. ny underlagsduk, feder/lekter og 
takstein. Arbeidet ble utført av Olav Johnsen og Sønn AS.

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

Forventet brukstid:
Vindskibord har en normal brukstid på 15 til 25 år.
Glassert tegltakstein har en normal en brukstid på 30 til 60 år.

ENEBOLIG

Kommentar
Oppgitt av rekvirent

Byggeår
1968

Standard
Boligen fremstår hovedsakelig med eldre standard på 
overflater/innredninger. For nærmere informasjon om standard: Se 
under de enkelte punkter for beskrivelse og anbefalte tiltak. 
Vedlikehold
Boligen fremstår som jevnlig vedlikeholdt.

Det anbefales å foreta jevnlig kontroll og etterse de ulike 
bygningsdeler, spesielt utvendig. Når det jevnlig rengjøres og 
vedlikeholdes/males så vil de bygningsdelene ha lenger levetid.

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

Renner, nedløp, beslag og takhetter ble skiftet i 2019. Arbeidet ble 
utført av Olav Johnsen og Sønn AS.

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

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

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

Ytterkledning er hovedsakelig av eldre årgang.
Ytterkledning har normal slitasje, alder tatt i betraktning. 

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

Vurdering av avvik:
• Det er ingen eller liten lufting i nedre kant av kledning mot 
grunnmur. 
• Det er ingen lusing/musebånd i nedre kant av konstruksjon.
Tiltak
• Lokal utbedring må utføres.

Det bør tillages bedre lufting i nedre del av kledning og montere 
musebånd, spesielt dersom det skal foretas 
oppgraderinger/utskifninger.

Lite/ingen lufting bak liggende kledningsbord utenfor stuedel.

Tilstandsrapport
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Takkonstruksjon/Loft
Saltak.
Konstruksjon av taksperrer.

Koffertloft med tilgang fra loftsluke i gang.
Gode oppbevaringsmuligheter.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
• Det er liten lufting i nedre kant av konstruksjonen.
Loftsluke er ikke damptett. Det er ikke tegn til plast under isolasjon. 
Det er øker faren for kondens på vinterstid. Det mangler isolasjon 
noen steder. Det er benyttet asbestkanal på koffertloft.

Vedrørende asbest:
Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske 
silikatmineraler med fiberstruktur, som blant annet kan være 
kreftfremkallende. Risikoen oppstår først når løse asbestfibre opptrer i 
form av støv som kan pustes inn. Normalt vil ikke asbestholdige plater 
innebære noen risiko med mindre de skades, bearbeides eller utsettes 
for påkjenninger. Risikoen er større med halvharde enn med harde 
plater. Asbest skal kun fjernes/saneres av godkjent firma.

Tiltak
• Andre tiltak:
• Lufting/ventilering må forbedres.

Det bør tillages bedre lufting/ventilering på koffertloft og foreta 
utbedringer vedr. plast/dampsperre i himling v/ en eventuell 
oppussing. Asbestkanaler bør fjernes/saneres.

Asbestkanal på koffertloft.

Lite lufting i nedre del av takkonstruksjonen. Det bør lages luftespalte i 
utvendig kiste.

Vinduer
Isolerglass i trekarmer. Noen vinduer har blyinnfattet glass og enkle 
glass i trekarmer. 

Badevindu ble skiftet i 2008 og ett vindu i u-etg ble skiftet/montert i 
2009 (TG 1). Vinduer i kjellerstue er fra 1984 og enkelte isolerglass har 
vært skiftet. Øvrige vinduer er av eldre årgang, dvs. fra byggeår. 
Vinduene har normal slitasje, alder tatt i betraktning.  

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

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Vinduene bærer preg av elde/slitasje. Noen vinduer tar i karm. Det er 
tegn til slitasje/misfarging i flere isolerglass. Mer enn halvparten av 
forventet brukstid er oppbrukt. 

Tiltak
• Andre tiltak:

Vinduer har begrenset levetid og bør skiftes. Noen vinduer bør skiftes 
snarlig og noen vinduer kan skiftes etterhvert.

Væroppsrukket/slitt vinduskarm på stuevindu.

Slitasje/misfarging i isolerglass i stue. Tegn til punktert isolerglass i 
nedre del.

Tilstandsrapport
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Dører
Ytterdør: Teak dørblad.
Terrassedør: Skyvedør i isolerglass, aluminiumskarmer. 

Dørene er av eldre årgang.
Dørene har normal slitasje, alder tatt i betraktning.

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

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Ytterdør tar i karm. Mer enn halvparten av forventet brukstid er 
oppbrukt. 

Tiltak
• Andre tiltak:

Ytterdør bør justeres. Overvåk tilstanden, foreta utbedringer v/ behov.

Ytterdør u-etg
Ytterdør u-etg: Malt tredør med felt av glass.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
Kostnadsestimat gjelder utskiftning av ytterdør i u-etg.

Tiltak
• Døren(e) står foran utskiftning.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Råteskade i dørterskel på ytterdør i u-etg.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Nord/østvendt terrasse på 26,2 m² v/boligens inngangsparti.
Trebjelkelag belagt med terrassebord.
Rekkverk av stående bord og toppbord.
Rekkverk ble kontrollert, høyden var 0,95 m - 0,96 m. Dagens 
rekkverkskrav er 1,00 m.

Terrassen ble tillaget i ca 2016/2017.

Terrassen har normal slitasje, alder tatt i betraktning.

Vurdering av avvik:
• Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
• Det er påvist andre avvik:
Terrassen har skjevheter og noe svikt i hjørne i bakkant.

Tiltak
• Andre tiltak:
• Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens 
forskriftskrav.
Terrassen bør vedlikeholdes/beises. Det bør foretas nærmere 
undersøkelser pga skjevheter og foreta oppgradering/utbedringer v/ 
behov.

Terrassen har skjevheter.

Tilstandsrapport
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Sør/vestvendt hellelagt terrasse
Sør/vestvendt hellelagt terrasse på 33 m² med utgang fra vinterhage.
Terrassen er belagt med skiferheller. 
Rekkverk av  stående bord og toppbord.
Rekkverk ble kontrollert, høyden var 0,78 m - 0,79 m. Dagens 
rekkverkskrav er 1,00 m.

Hellelagt terrasse ble tillaget i 2010.

Terrassen har normal slitasje, alder tatt i betraktning.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
• Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Rekkverk har noe væroppsprukket trevirke noen steder. 

Tiltak
• Andre tiltak:
• Det er ikke krav om utbedring av rekkverkshøyde opp til dagens 
forskriftskrav.
Overvåk tilstanden på rekkverk, foreta utbedringer v/ behov.

Sørvendt vinterhage
Sørvendt vinterhage på 9,3 m² med utgang fra stue.
Gulv er belagt med keramiske fliser. Det er skiferheller under 
vinterhage.
Vinterhage er oppført i malte pvc profiler og glass. To-fløyet glassdør i 
front.
Tak er tekket med profilerte plastplater.

Vinterhage ble oppført i 2015.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Bom/hullyd ble registrert i gulvflisene. Ingen stor risiko forbundet med 
bom i gulvfliser. En gulvflis i hjørne virker å ha delvis løsnet fra 
underlaget. 

Tiltak
• Andre tiltak:

Overvåk tilstanden på delvis løs gulvflis. Øvrige deler fungerer med 
dagens tilstand.

Utvendige trapper
Utvendige trapper er oppført i mur/betong og belagt med skifertrinn. 
Det er en liten tretrapp v/ hellelagt terrasse.
Rekkverk i stålprofiler v/deler av utvendige trapper.

Det ble utført reparasjonsarbeid/flikking på utvendige trapper i august 
2022.

Utvendige trapper har normal slitasje, alder tatt i betraktning. 

INNVENDIG

Overflater
Gulv: Tre-stavs eikeparkett, keramiske fliser, furubord.
Vegger: Tapet, panel, teglsteinsforblending, strie/tekstiltapet.
Himling: Takplater, malt platekledning, panel.

Overflatene fremstår med eldre standard.

Annet:
- Garderobeskap i entre i hoved-etg.
- Innebygd skap i gang i hoved-etg.
- Innebygd garderobeskap på hovedsoverom i hoved-etg.

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

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. 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Overflatene bærer preg av elde/slitasje. Bom registrert i flere 
gulvfliser, spesielt i entre. Ingen stor risiko forbundet med bom i 
gulvfliser. 

Tiltak
• Andre tiltak:

Generell oppgradering av eldre overflater må påregnes.

Stor slitasje i parkett i gang i hoved-etg.

Etasjeskille/gulv mot grunn

Tilstandsrapport
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Trebjelkelag. Gulv mot grunn i betong.
Gulv ble kontrollert med laser. Det ble ikke registrert vesentlige
skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik.

Mindre ujevnheter/skjevheter er normalt i.h.h til byggeår/alder.
Ca 05 mm - 20 mm skjevheter registrert v/kontroll. Skjevheter ble 
hovedsakelig registrert på soverommene i hoved-etg og i kjellerstue.

Mrk.
Det er stedvis knirk i gulv.

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

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

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

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

Bilder viser skjevheter i gulv på det minste soverommet i hoved-etg.

Bilder viser skjevheter i gulv på det minste soverommet i hoved-etg.

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

Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med 
radonsperre.

Norge er et av de landene i verden som har høyest konsentrasjon 
av radongass i inneluften. Dette skyldes blant annet geologiske og 
klimatiske forhold. Radongassen kan verken sees, luktes eller 
smakes. Statens strålevern anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. 
For boliger som leies ut, er det gitt grenser for radonnivået i 
strålevernforskriften.

Vurdering av avvik:
• Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført 
med radonsperre.
Tiltak
• Det bør gjennomføres radonmålinger.

Tilstandsrapport
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Pipe og ildsted
Skorstein i murkonstruksjoner (teglsteinspipe).
Ildsted i stue. Peisovn med glassfront og oljefyr. 
Ildsted i kjellerstue med eldre peisovn.
Feieluke er plassert i vaskekjeller og sotluke er plassert på koffertloft.

Dagtank er plassert i trapperom. Oljefyr er ikke i bruk og nedgravd 
oljetank er fjernet. 

Fra 2021 ble det forbud mot ikke-rentbrennende ildsteder i Bergen. 
Dvs. forbud mot åpne peiser, oljefyrte ildsteder og ved/koksovner som 
er installert før 1998. Se bergen.kommune.no for nærmere 
informasjon. 

Vurdering av avvik:
• Ildfast plate mangler på gulvet under sotluke/feieluke på pipe. 
• Pipevanger er ikke synlige.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
Pipe er tapetsert i kjøkkendel. Peisovn er ikke rentbrennende og kan 
ikke benyttes.

Tiltak
• Det anbefales å montere ildfast plate under luker på pipe.
• Pipevanger må gjøres tilgjengelig.
• Det bør foretas nærmere undersøkelser av pipeløp.

Ildstedene må skiftes for at de skal benyttes. Samtidig bør skorstein 
undersøkes nærmere og rehabiliteres v/ behov.

Sotluke på koffertloft. Ingen ildfast plate under sotluke.

Skorstein er tapetsert på kjøkkenet.

Rom Under Terreng

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

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

Gulv mot grunn:
Uisolert betonggulv direkte på grunn. Delvis oppforet med tregulv. 
Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble registrert 
fuktverdier i betonggulv på tilfeldig valgte punkter. Erfaringsmessig kan 
et påregnelig  fuktopptrekk fra grunnen p.g.a manglende fuktsperre 
under gulvstøp forekomme.

Hulltaking er foretatt. Sted for hulltaking: Kjellerstue.

Relativ luftfuktighet ble målt med lang probe. Den viste relativ  
luftfuktighet på 76,0 % ved en temperatur på 17,0 grader.
Relativ luftfuktighet under 60 % anses å være tørt.
Relativ luftfuktighet mellom 60-74 % er akseptabelt.
Relativ luftfuktighet mellom 75-85 % anses å være fuktig.
Relativ luftfuktighet mellom 86,5-100 % anses å være meget fuktig

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

Vurdering av avvik:
• Det er påvist indikasjoner på noe fuktgjennomtrenging i kjellergulv. 

Måling av relativ luftfuktighet. 

Saltutslag og forhøyede fuktverdier ble registrert i nedre del av 
grunnmur i bod.

Tilstandsrapport
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• Det er påvist andre avvik:
Det er saltutslag flere steder på innside av grunnmur. Forhøyede 
fuktverdier ble registrert i nedre del flere steder. Oppforet tregulv 
kombinert med uisolert betonggulv anses å være en 
risikokonstruksjon. Relativ luftfuktighet inni påforet vegg er i øvre sjikt. 
Påforede kjellervegger, kombinert med eldre drenering, anses å være 
en risikokonstruksjon. Pga overnevnte forhold og målinger kan det 
være avvik/skader i konstruksjon dersom man åpner vegger. 

Tiltak
• Andre tiltak:

Nærmere undersøkelser og utbedringer må påregnes

Krypkjeller
Krypkjeller under trebjelkelag og stubbegulv.

Krypkjeller har tilgang fra utvendig luke og veggluke i vaskekjeller.

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

Vurdering av avvik:
• Det er manglende fuktsperre på bakken. 
• Det er påvist andre avvik:
Det er manglende fuktsperre på bakken (gjelder deler av krypkjeller). 
Det ble observert fuktinnsig i fjellgrunn. Det er edderkopper i 
krypkjeller og det indikerer ett fuktig miljø. 

Tiltak
• Andre tiltak:

Det må iverksettes tiltak for å senke luftfuktigheten i krypkjeller. Det 
bør monteres plast over bakken/fjellgrunn i hele krypkjeller.

Krypkjeller med tilgang fra utvendig luke.

Innvendige trapper
Furutrapp med åpne trinn. Fra byggeår. Buet teppe i trinnene.

Mrk.
Det er stedvis knirk i trappen.

Trappen fremstår med normal bruksslitasje.

Kommentar:
Furu er et ganske mykt treslag som derfor er særlig utsatt for slitasje, 
striper og hakk enn feks. eik og ask som er hardere treslag. Det må 
derfor påregnes mer slitasje i trapper i furu. 

Vurdering av avvik:
• Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i 
trapper.
• Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens 
forskriftskrav.
• Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Tiltak
• Åpninger  er såpass  store  at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold 
anbefales å lage mindre åpninger.
• Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. 

Store åpninger i rekkverk og manglende håndløper på vegger.

Det bør monteres barnesikringslist mellom trinnene. Dagens krav er 
maks 10 cm åpning.

Tilstandsrapport
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Innvendige dører
Formpressete slette dørblad, panelt dørblad.
Dørblad med glassfelt mellom entre - gang i hoved-etg. Glassdør til 
stue er fjernet, står i garasje. 

Ny badedør i 2020 (TG 1). Øvrige innerdører er av eldre årgang. 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Innerdørene bærer preg av elde/slitasje. Enkelte innerdører tar i karm.

Tiltak
• Andre tiltak:

Generell oppgradering må påregnes. 

VÅTROM

Generell
Bad. Areal: 3,9 m².
Keramiske fliser på gulv, baderomsplater på vegger, takplater i himling.
Inneholder: Servant med møblement/speil og belysning, toalett, 
innfelbart dusjhjørne i glass, dusjgarnityr.
Avtrekksventil i himling (naturlig avtrekk).

Badet fremstår med eldre standard og må anses å være utdatert. 
Badet har eldre støpejernsluk.

Opprinnelig støpejernsluk, her kan det oppstå utettheter over tid i 
overgang sluk/betonggulv. Her vil det være ett fremtidig 
vedlikeholdsbehov ved at man regelmessig må kontrollere at det 
holder tett i overgang mellom sluk og betonggulv og samtidig sørge for 
at sluken er ren slik at vann ikke stiger til over sluk. Når bad/våtrom 
moderniseres bør støpejernsluk skiftes.   

HOVED-ETG > BAD (3,9 M²)

Vurdering av avvik:
• Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. 
Tiltak
• Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, 
sluk m.m. må dokumenteres.

Kostnadsestimat :  100 000 - 300 000

Eldre støpejernsluk i dusjsone.

Ukurant overgang mellom sokkelflis - baderomsplate. Slik løsningen er 
fører det til unødvendig fuktpåvirking i nedre del av baderomsplater.

Tilstandsrapport
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Fukt i tilliggende konstruksjoner
Hulltaking er ikke foretatt ettersom vegg mellom bad - trapperom er 
en heltre panelvegg. 12 mm hull er borret i trapperom, uten å påvise 
unormale forhold.
Relativ luftfuktighet ble målt med lang probe. Den viste relativ 
luftfuktighet på 54,5 % ved en temperatur på 24,9 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

Overflater og innredning
Areal: 8,2 m².
Vinylbelegg på gulv, tapet på vegger, takplater i himling.
Eldre kjøkkeninnredning med profilerte eikefronter. To glassfronter.
Laminat benkeplate, stål vaskekum, ventilator, opplegg for 
oppvaskmaskin.
Keramiske fliser over deler av benkeplate.

Integrerte hvitevarer:
- Stekeovn (Gram). Av nyere årgang.
- Platetopp (Bosch).
- Kjøleskap/frys (ukjent produsent).

Medfølgende hvitevarer:
- Oppvaskmaskin (Asko). Av nyere årgang.

Teknisk tilstand på hvitevarer er ikke kontrollert. 

HOVED-ETG > KJØKKEN (8,2 M²)

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Kjøkkenet bærer preg av elde/slitasje. Kjøleskap har noe misfarging i 
bakkant og bør skiftes.

Tiltak
• Andre tiltak:

Generell oppgradering må påregnes. 

Ingen forhøyede fuktverdier ble registrert i kjøkkenbenken.

Avtrekk
Kjøkkenventilator. Ventilatorrør går opp i ventilasjonskanal. 

Pga ventilators alder må det påregnes vedlikehold, ev. utskiftninger 
v/behov. 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Mer enn halvpart av forventet brukstid er oppbrukt. 

Tiltak
• Andre tiltak:

Ventilator bør skiftes v/en eventuell oppussing av kjøkken.

SPESIALROM

Tilstandsrapport
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Overflater og konstruksjon
Wc-rom. Areal: 2,2 m².
Malt betong på gulv, malt mur/panel på vegger, panel i himling.
Inneholder: Servant, toalett.
Det er ikke avtrekksventil i rommet.

Wc-rom fremstår med enkel/eldre standard

U-ETG  > WC-ROM (2,2 M²)

Vurdering av avvik:
• Toalettrom har ingen ventilering fra rommet,  NS 3600 krever 
mekanisk avtrekk for å kunne gi TG 0/1.
• Det er påvist andre avvik:
Forhøyede fuktverdier ble registrert flere steder. Skyldes sannsynligvis 
kapilæroppsug fra grunn. Kostnadsestimat gjelder montering av 
mekanisk avtrekk/el. avtrekksventil og generell oppgradering av wc-
rom.

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

Generell oppgradering/renovering må påregnes. 
Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

TEKNISKE INSTALLASJONER

Vannledninger
Vannforsyningsrør av kobber. Stoppekran er plassert i bod og wc-rom i 
u-etg.

Vannrørene er fra byggeår.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige 
vannledninger.
Tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, 
men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
• Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av 
rør.

Stoppekran og avløpsrør på wc-rom.

Vaskekjeller
Malt betong på gulv, malt mur/panel på vegger og panel i himling.

Vaskekjeller fremstår med eldre standard og må anses å være utdatert. 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Det er ingen tegn til tettesjikt/membran i rommet. Kostnadsestimat 
gjelder generell oppgradering og utskiftninger. Kostnadsestimat gjelder 
oppussing av vaskekjeller med tilsvarende standard. Dersom det skal 
oppgraderes vil kostnadsestimat være høyere.

Tiltak
• Andre tiltak:

Generell oppgradering og utskiftninger må påregnes.
Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Vaskerommet fremstår med eldre standard. Det er malingsflass flere 
steder på gulv.

Eldre støpejernsluk i gulv.

Tilstandsrapport
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Avløpsrør
Avløpsrør av støpejernsrør. Plastrør under vask og servant. 

Avløpsrør/hovedstamme er fra byggeår. 

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

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige 
avløpsledninger.
Tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, 
men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
• Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av 
rør.

Ventilasjon
Badet har naturlig avtrekk og wc-rom mangler avtrekk. Ventilatorrør 
på kjøkken går opp i ventilasjonshette. Ellers er det naturlig ventilasjon 
med noen ventiler i grunnmur og luftemulighet v/åpning av vinduer. 
Ventil på hovedsoverom er forblendet/tapetsert over. 

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

Vurdering av avvik:
• Det er påvist begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
Tiltak
• Bedre ventilering må etableres.

Det bør monteres flere ventiler i yttervegger, ev. spalteventiler dersom 
vinduer skal skiftes. Asbestkanaler bør fjernes v/en eventuell 
oppussing. 

Varmtvannstank
Varmtvannstank i vaskekjeller. Volum: 198 liter. Produksjonsår: 1988. 
Produsent: Hekla. 

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

Vurdering av avvik:
• Det er påvist at varmtvannstank er over 20 år
Tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak siden tanken fungerer i dag, 
men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre tanker.

Varmtvannstank i vaskekjeller.

Elektrisk anlegg

Tilstandsrapport
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Sikringsskap i trapperom.
Inneholder: Automatsikringer (jordfeilautomater), strømmåler 
m/fjernavlesning, overspenningsvern.
Hovedsikring på 63 ampere.

Kurser.
20 ampere. 1 stk.
16 ampere. 5 stk.
10 ampere. 6 stk.

Inntaksikring på 2 x 80 ampere er plassert på koffertloft.

Ny innmat i sikringsskap i 2012.
Ny strømmåler i september 2018.

El. oppvarming:
Varmekabler i entre, vinterhage og på bad i hoved-etg.
Essva gulvvarme i tilbygd del av stue.
Tre vegghengte panelovner.
Varmepumpe med uttak i stue. Produsent: Toshiba. Fra 2015.

Tilstandsgrad 2:
Det er variabel alder på el.anlegg. Det er gjort div el.arbeid gjennom 
årenes løp og faktura/dokumentasjon foreligger. Det må påregnes 
generell oppgradering/ev. utskiftning av eldre el.komponenter for å 
oppnå dagens standard. Det har ikke vært utført BKK el-kontroll de 
senere årene. Forskrift om elektrisk lavspenningsanlegg anbefaler at 
det blir foretatt regelmessig ettersyn av det elektriske anlegget hvert 
tiende år. På bakgrunn av overnevnte forhold anbefaler jeg en 
gjennomgang av det elektriske anlegget. 

1. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?
Dødsbo, fylles ikke ut.

2. Er alle elektriske arbeider/anlegg i boligen utført av en registrert 
elektroinstallasjonsvirksomhet?
Dødsbo, fylles ikke ut.

3. Er det elektriske anlegget utført eller er det foretatt 
tilleggsarbeider på det elektriske anlegget etter 1.1.1999?  I såfall 
etterspør samsvarserklæring.
Dødsbo, fylles ikke ut.

4. 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?
Dødsbo, fylles ikke ut.

5. Forekommer det at sikringene løses ut?
Dødsbo, fylles ikke ut.

6. Har det vært brann, branntilløp eller varmgang (for eksempel 
termiske skader på deksler, kontaktpunkter eller lignende) i 
boligens elektriske anlegg?
Dødsbo, fylles ikke ut.

7. 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

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

9. 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

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

11. 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?
Ja

Det er variabel alder på el.anlegg. Det er gjort div el.arbeid
gjennom årenes løp og faktura/dokumentasjon foreligger. Det må
påregnes generell oppgradering/ev. utskiftning av eldre
el.komponenter for å oppnå dagens standard. Det har ikke vært
utført BKK el-kontroll de senere årene. Forskrift om elektrisk
lavspenningsanlegg anbefaler at det blir foretatt regelmessig
ettersyn av det elektriske anlegget hvert tiende år. På bakgrunn
av overnevnte forhold anbefaler jeg en gjennomgang av det
elektriske anlegget.

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 trapperom.

Inntaksikring på koffertloft.

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

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

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

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

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

4. Er det skader på røykvarslere?
Nei

TOMTEFORHOLD

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

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

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet  levetid på drenering er 
overskredet.
• Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. 
• Det er påvist andre avvik:
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring (gjelder hoveddel av 
grunnmuren). Knotteplast er ikke klemt med klemlist i øvre del. 

Tiltak
• Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må 
dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er 
vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være 
avgjørende. 

Knotteplast er ikke klemt i øvre del.

Synlig hydong/asfaltmasse på grunnmur i krypkjeller. Det var vanlig 
fuktsikring da bygningen ble oppført. En slik fuktsikring gir begrenset 
beskyttelse mot fuktinntrengning.

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

Det er ikke gjort geotekniske undersøkelser av byggegrunn. Vurdering 
av fundament og grunnforholdene er begrenset.

Grunnmur i plasstøpt betong/lecablokker, pusset og malt.

Grunnmuren er vedlikeholdt/malt i 2022.

Forstøtningsmurer
Forstøtningsmurer er oppført i natursteinsmur.
Rekkverk i smijern oppå deler av forstøtningsmur. 

Ny forstøtningsmur mot vei i 2010. Smijernsrekkverk ble sandblåst og 
behandlet i 2010. Forstøtningsmur er oppført i natursteinsmur.

TEK 17:
Nivåforskjeller på mer enn 0,5 m skal sikres med rekkverk, jf. § 12-15. 
Nivåforskjeller større enn 0,5 meter fra balkong eller terrasse eller 
tilsvarende ned til terrenget eller til annet underliggende plan eller 
nivå, kan utgjøre en fare for skade på person ved fall. 

Vurdering av avvik:
• Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra 
dagens krav.
• Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Det mangler rekkverk/annen sikring på forstøtningsmuren(e) ut ifra 
dagens krav (gjelder deler av forstøtningsmurer). Kostnadsestimat 
gjelder montering av rekkverk oppå forstøtningsmurer. 

Tiltak
• Andre tiltak:
• Rekkverk/annen sikring på forstøtningsmur må settes opp/utbedres.

Rekkverkshøyde må økes før å tilfredsstille dagens krav.
Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Lavt rekkverk oppå forstøtningsmur.

Manglende rekkverk oppå forstøtningsmur.

Tilstandsrapport
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Terrengforhold
Eiendommen ligger i et skrående terreng.

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

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

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

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

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

Tilstandsrapport
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Garasje
Byggeår Kommentar

Oppgitt i Infoland1999

Bygningen fremstår med normal standard ihht. byggeår.
Standard

Vedlikehold
Bygningen fremstår som jevnlig vedlikeholdt.

    Bygninger på eiendommen

Beskrivelse
Garasje. Areal: 32,8 m². Byggeår: 1999.
Grunnmur i betongstein. Gulv mot grunn i betong. Etasjeskillere av trebjelkelag.
Øvre del av gavlvegger i trekonstruksjoner med utvendig liggende trekledning.
Saltak, konstruksjon av taksperrer tekket med sutak, lekter og betongtakstein.
Renner og nedløp i sort plast.

Det er innlagt strøm i garasjen. Garasjen har leddet garasjeport med el.åpner. Garasjen har loft-etg med gode
oppbevaringsmuligheter.
Loft-etg er ikke målbart pga takhøyde. Loft-etg har adkomst via ytterdør på baksiden.

Garasjen fremstår med kvaliteter fra byggeår.

Tilstandsvurdering utføres ikke på tilleggsbygg, men iøynefallende avvik blir enkelt kommentert.  Det er ikke foretatt
tilstandsvurdering av dette bygget. Det betyr at det kan være feil, mangler eller vedlikeholdsbehov som ikke er videre omtalt i
denne rapport.

Arealer, byggetegninger og brannceller
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    Arealer

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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Enebolig

Bruksareal BRA m²

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

U-etg 70 51 19
Entré (2,7 m²), Gang/trapperom (10,4 
m²), Wc-rom (2,2 m²), Soverom (9,4 m²), 
Kjellerstue (21,9 m²)

Bod (7,7 m²), Bod 2 (4,2 m²), Vaskekjeller 
(7,1 m²)

Hoved-etg 116 107 9

Entré (7,3 m²), Gang (8 m²), Trapperom 
(2,4 m²), Bad (3,9 m²), Soverom (11,5 
m²), Soverom 2 (7,3 m²), Soverom 3 (6,8 
m²), Stue (47,8 m²), Kjøkken (8,2 m²)

Vinterhage (9,3 m²)

Sum 186 158 28

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

Kommentar:

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

Se under de enkelte punkter for nærmere informasjon om oppgraderinger.
2019: Ny taktekking på boligen. Arbeidet ble utført av Olav Johnsen og Sønn AS.
Mindre malingsarbeid/vedlikeholdsarbeid er utført i privat regi.

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

Krav for rom til varig opphold

Lovlighet

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

AVVIK DAGSLYSFLATE:
Vindu på soverom og vinduer i kjellerstue i u-etg tilfredsstiller ikke
dagens forskrifter med hensyn til vindusstørrelse og krav til dagslys.

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

Mrk.
Innvendige vegger, kanaler etc. utgjør ca 4,4 m² av bruksarealet i u-etg.
Innvendige vegger, kanaler etc. utgjør ca 3,2 m² av bruksarealet i hoved-etg.
Oppgitte romarealer er inkludert areal som opptas av innebygd skap/garderobeskap. 

Takhøyde:
Takhøyden i u-etg varierer fra 2,07 m - 2,15 m. Takhøyden i hoveddel av hoved-etg er 2,37 m - 2,40 m. 
Takhøyden på høyeste punkt i vinterhage er 3,18 m. Takhøyden på laveste punkt i entre er 2,13 m.

Mrk. 
Det er delvis åpen løsning mellom ett soverom og stue. Det bør monteres 
dør og stenderverk/plater i åpning hvis rommet skal benyttes som ett soverom.

Generelt:
Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller 
S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse 
i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.
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    Befarings - og eiendomsopplysninger

TEGNINGER/LOVLIGHET:
Det er framlagt godkjente/stemplede byggetegninger. Soverom i u-etg er inntegnet som kjeller
i byggetegninger og kjellerstue er inntegnet som disponibelt rom. Det er laget åpning i vegg
mellom stue - ett soverom.

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.

Garasje

Bruksareal BRA m²

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

1-Etg 33 0 33 Garasje med to biloppstillingsplasser 
(32,8 m²)

Sum 33 0 33

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

Kommentar:

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

Nyere håndverksjenester

Lovlighet

TEGNINGER/LOVLIGHET:
Det er framlagt godkjente/stemplede byggetegninger.
Det er vindu i øvre del av garasje, men det er ikke inntegnet vindu i byggetegninger.

Kommentar
BRA er oppmålt på stedet med laser.
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Befaring

Dato Tilstede Rolle
31.8.2022 Trond Bertelsen Takstmann

Morten 
Bertelsen

Rekvirent

Matrikkeldata

Kommune
4601 BERGEN

Gnr
48

Bnr
148

Areal
1215.8 m²

Kilde
BEREGNET AREAL 
(Ambita)

Eieforhold
Eiet

Adresse
Nedre Smøråsflaten 13  

Hjemmelshaver
Bo etter Elna Agnete Bertelsen

Fnr Snr
0
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Sentral og attraktiv beliggenhet i etablert boligområde på Smørås.
Fra boligen er det utsikt over nærområde/nabolaget.
Området er hovedsakelig bebygd med eneboliger og eneboliger i rekke.

Kort vei til Lagunen Storsenter og Nesttun Sentrum med alle fasiliteter/servicetilbud, samt flere dagligvarebutikker i nærområde.
Flere idrettsanlegg/fritidstilbud som bla Slåtthaug Idrettsanlegg, Fana Arena, Apeltunhallen og Nesttun Idrettspark i området, samt
skoler som Smørås Skole, Apeltun Skole, Steinerskolen, Midtun Skole, Slåtthaug Ungdomsskole og Slåtthaug Videregående Skole.
Bussholdeplass i hovedvei. Kort vei til bybanestopp på Skjold og i Skjoldsskiftet.

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 (31040000). Formål: Bolig.
Planid: 31040000.
Planens navn: FANA. GNR 48 BNR 4, NEDRE SMØRÅS.
Type plan: Eldre reguleringsplan.
Planstatus: Endelig vedtatt arealplan.
Vedtak i kraft: 15.10.1965.

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 foruten eiendommens bygningsmasse opparbeidet med plen, hellelagt oppholdsplass, terrassedekke,
murer/bed og div prydbusker/beplantning. Nye varmekabler i gangvei i 2009. Uteområde ble oppgradert i 2009/2010.
Biloppstillingsplass med plass til tre biler, inkl. garasjeparkering.

Om tomten

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.

Ingen servitutter registrert.

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

Tinglyste/andre forhold

Eiendomsopplysninger
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    Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Egenerklæringsskjema Lagret Innhentet 0 Nei

Mappe med div 
kvitteringer/fakturaer  Fremvist 0 Nei

Eiendomsverdi.no Innhentet opplysninger om eiendom Innhentet 0 Nei

Div bilder av varmekabler 
i gangvei og vinterhage  Fremvist 0 Nei

Rekvirent Opplysninger fra rekvirent Innhentet 0 Nei

Egne sjekklister/notater Lagret Innhentet 0 Nei

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

Infoland.no Innhentet opplysninger om eiendom Innhentet 0 Nei
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STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER
  
• Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til
avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en
tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til
forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens omfang,
struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk
Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning
av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer ved
tilstandsrapportering for boliger og Takstbransjens retningslinjer
for arealmåling.
• Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for
vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten
beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn
referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider
ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
• Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet
tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:
  
i)Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen avvik eller skader. I tillegg må
bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det
foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.
  
ii)Tilstandsgrad 1, TG1: Mindre avvik. Normal slitasje.
Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er
tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god
utførelse.
  
iii)Tilstandsgrad 2, TG2: Vesentlige avvik, og mindre avvik som
etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever
umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i
Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de
som ikke krever umiddelbare tiltak.
Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller
symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon.
Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å
varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på
grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte
konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi
TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre
symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis
sjablongmessig anslag.
  
iv)Tilstandsgrad 3, TG3: Store eller alvorlige avvik. Kraftige
symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring
straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller
sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag. 
  
v)Tilstandsgrad TGiU: Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for
undersøkelse.
  
• Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av
tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har
normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av
rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et
sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i
rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på
erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en
konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker.
Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse,
og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad.
Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan
forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige
preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.
  
PRESISERINGER
• Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på
godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes

etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette
gjelder blant annet:
  
i) Bad, vaskerom (våtrom) 
  
ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel
rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller
mv.
  
• For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten
dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.
  
• Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning
(downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperren bak.
Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen
for skade.
  
•Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og
vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje
og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers
aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis
unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven. 
  
• Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke
foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger
ikke stemmer med dagens bruk.
  
• Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske
forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer
enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig
kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert
elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.
  
  

TILLEGGSUNDERSØKELSER
  
Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte
tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.
  
  
BEFARINGEN
Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som
bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av
Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti
for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS
3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har
undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det
laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på
undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under
terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen
begrenses som følger:
  
• Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater
uten fysiske inngrep (f.eks. riving).
  
• Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er
tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke
funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper,
ventilasjon, el. anlegg, osv.
  
• Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og
brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert
tilbehør.
  
• Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på
innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak
må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.
  
• Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll
under overflaten med spiss redskap eller lignende.
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UTTRYKK OG DEFINISJONER
  
• Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske,
funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
  
• Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken
tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes
ved beskrivelse av avvik.
  
• Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i
hovedsak råte, sopp og skadedyr.
  
• Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller
visuelle observasjoner.
  
• Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i
bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr
(blant annet hammerelektrode og pigger).
  
• Utvidet fuktsøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og
fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende
vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede
kjellergulv.
  
• Normal slitasjegrad: Forventet nedsliting av materiale i
overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan
vurderes sammen med bygningsdelens alder.
  
• Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en
del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600,
Termer og definisjoner punkt 3.9) 
  
  
  

AREALBEREGNING FOR BOENHETER
  
• Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven,
Takstbransjens retningslinjer for arealmåling og Norsk Standard
3940, Areal- og volum-beregninger av bygninger, med veiledning.
Hvis det er motsetning mellom disse, gjelder Takstbransjens
retningslinjer.
  
• Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det
tidspunkt oppmålingen fant sted. 
  
• Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor
omsluttede vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet
som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler
om fri bredde for at arealet skal være målbart, med betydning for
BRA av for eksempel loft med skråtak. Samlet BRA for et plan
eller en bruksenhet er P-ROM og S-ROM til sammen. P-ROM er
måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. P-ROM
er bruksareal av primærdelen. Vegger mellom P-ROM måles som
P-ROM. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og
tekniske rom. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne
regnes som S-ROM/målbart areal.
  
• Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på
retningslinjene og bygningssakkyndiges eget skjønn. Bruken av
et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet
defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både
kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse i
kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning
for valg av arealkategori.
  
• Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent
matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i
rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes
for beregning av eiendommens verdi. 

  
  

PERSONVERN
  
Norsk takst, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler
person-opplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne
utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om
bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her
www.norsktakst.no/norsk/om-norsktakst/personvernerklaering/
  
  
DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE
BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON
Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter
personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål,
samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen
og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og
hvordan du kan reservere deg på
https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-
takst/personvernerklaering/reservasjon/
  
Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra
rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg
her:https://samtykke.vendu.no/EE5319
  
  

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 31 Aug 2022

Nedre Smøråsflaten 13, 5238 Rådal

Opplysninger om selger og salgsobjekt

Er boligen en del av et sameie eller borettslag?

  0 Ja  2 Nei

Har du kjennskap til eiendommen?

  0 Ja  2 Nei

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

Driver eieren med omsetning eller utvikling av eiendom?

  0 Ja  2 Nei

Når kjøpte eieren boligen?

Overtatt ifm arv.

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

Informasjon om selger

Hovedselger

Bertelsen, Morten

Forbehold

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

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

Boligkjøper oppfordres til å selv undersøke eiendommen grundig.



Egenerklæring

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

Helt nytt tak (Hollandsk glasert stein) og takrenner m/nedløp installert i 2019.

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 91712330
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Adresse Nedre Smøråsflaten 13

Postnr 5238

Sted RÅDAL

Andels- 
/leilighetsnr.  / 

Gnr. 48

Bnr. 148

Seksjonsnr.

Festenr.

Bygn. nr. 139505611

Bolignr. H0101

Merkenr. A2022-1437672

Dato 06.09.2022

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

Målt energibruk

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, 
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Innmeldt av

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom-
snittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
 A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Energiattesten er bekreftet og offisiell.

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

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling 
Plan- og bygningsetaten 

 
Planinformasjon for gnr/bnr 48/148 
Utlistet 29.08.2022 

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 

259560995 Grunneiendom 0 Ja 1215,8 m ² Sikker - Ja 

 

https://www.arealplaner.no/bergen4601/nki?funksjon=VisPlanerForEiendom&gaardsnummer=48&bruksnummer=148&festenummer=0&kommunenummer=4601
http://www3.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/search/msearch.asp?gnr=48%26bnr=148
http://www3.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/search/msearch.asp?gnr=48%26bnr=148
http://www.seeiendom.no/services/Matrikkel.svc/GetDetailPage?type=property&knr=4601&gnr=48&bnr=148&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 

31040000 30 FANA. GNR 48 BNR 4, NEDRE 
SMØRÅS 

3 - Endelig vedtatt 
arealplan 

15.10.1965  100,0 % 

 

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

Kommuneplan 
PlanID  Plannavn  Ikrafttrådt Dekningsgrad 

65270000 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2018 19.06.2019 100,0 % 

 

Arealformål i kommuneplanen 
PlanID Arealstatus Arealformål Beskrivelse Områdenavn Dekningsgrad 

65270000 1 - Nåværende 1001 - Bebyggelse og anlegg Øvrig byggesone ØB 90,0 % 

65270000 1 - Nåværende 5100 - LNF LNF LNF 10,0 % 

 

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

65270000 KpAngittHensynSone H530_4 Byfjellsgrense - sør 9,8 % 

 

Hensynssoner Faresone i kommuneplanen 
PlanID Hensynssonetype Hensynssonenavn  Beskrivelse Dekningsgrad 

65270000 KpFareSone H310_1 Aktsomhetsområder for steinsprang, jord- og 
flomskred og snøskred 

100,0 % 

 

Temakart blågrønne strukturer 
Temakart sammenhengende blågrønne strukturer  

https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=31040000
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=65270000
https://bergen.maps.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=2c86019f4528448d8365fdb514bc3119
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Planer i nærheten av eiendommen 
PlanID Type Plannavn Saksnr 

61190000 35 FANA. GNR 44 BNR 574, 704 MFL., SØRÅS, SLÅTTHAUG IDRETTSPARK 201720342 

6410000 30 FANA. GNR 40 BNR 99, REGULERINGSPLAN FOR STORÅSEN - TRANEVATNET 190140562 

 

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

48/155 300985607 - Garasjeuthus anneks til bolig Igangsettingstillatelse 16.12.2021 202103116 

48/304 301030939 - Enebolig Rammetillatelse 11.03.2022 202130704 

 

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

https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=61190000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=201720342
https://www.arealplaner.no/bergen4601/gi?funksjon=VisPlan&kommunenummer=4601&planidentifikasjon=6410000
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=202103116
http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/startFromExternal.asp?asppage=http://www.bergen.kommune.no/innsynpb/details/pbcasedet.asp?docs=Y%26saksnr=202130704
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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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