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

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

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

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

Kuhnlevegen 165  , 5209 OS
Gnr 51 - Bnr 535
4624 BJØRNAFJORDEN

Mathisen Takst
Tonafjellet 18

5355 KNARREVIK

12129-1225Oppdragsnr: 01.09.2022Befaringsdato: Side: 4 av 24



Eierseksjon i 1. etasje. 
Boligen er opplyst oppført i 2020.

FORUTSETNINGER
Eier har rekvirert Tilstandsrapport på boligen. 
Eier har påvist og gitt opplysninger om eiendommen under 
befaringen. 

REFERANSENIVÅ - SVIKT (BYGGEFEIL)
Boligen er oppført i 2020. 
Boligen skal være oppført i henhold til byggeforskrifter av 
1997 med revisjon av 2017, byggeskikk og fagmessig 
utførelse i 2020 (referansenivået for bygningen). 

EGENSKAPER
Boligen holder moderne gode egenskaper fra 
byggeperioden.

SAMMENDRAG OG KONKLUSJON TILSTANDSVURDERING
Bygningen i sin opprinnelige utførelse fra byggeår.
Boligen har liten bruksslitasje på overflater og innredninger 
utfra alder.

For øvrig henvises det til rapportens enkelte punkter.

Leilighet - Byggeår: 2020

UTVENDIG
Gå til side

Vinduer med 3-lags isolerglass fra byggeperioden 
i trekarmer.

Malt ytterdør i trekarm.
Skyvedør med 3-lags isolerglass fra 
byggeperioden i trekarmer.

Stor terrasse i tre på i overkant av 35 m² utenfor 
stue/kjøkken.

INNVENDIG
Gå til side

Bygningen har støpt plate på mark av betong. 

Overflater består av eikeparkett på gulv, på 
vegger og i himlingene er det malte plater.
Glatte malte innvendige dører i trekarmer, med 
glassfelt i dør mellom entré og stue/kjøkken.

Det er fremlagt dokumentasjon på at boligen er 
bygget med radonsperre.

VÅTROM
Gå til side

Baderommet er fra byggeperioden og har liten 
bruksslitasje. 
Badet er helfliset med varme i gulv og downlights 
i himlingen.
Sanitærutstyr består av veggmontert toalett, dusj 
med dusjdører av glass og stor innredning med 
dobbel servant.

Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det 
ble ikke registrert unormale fuktverdier i rommet 
under befaring.
Sluket virker å være i god stand.
Det ble registrert at membran ligger under 
klemring i sluk under befaringen.
Rommet er tilknyttet balansert ventilasjon.
Hulltaking er foretatt, og det ble ikke registrert 
fukt eller andre tegn på skader i hullet under 
befaringen.

Vaskerommet er fra byggeperioden og har 
alminnelig bruksslitasje. 
Rommet har fliser og varme i gulv, på veggene er 
det malte plater.
Rommet er innredet med opplegg til vaskemaskin 
og tørketrommel, samt en del tekniske 
installasjoner.

Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det 
ble ikke registrert unormale fuktverdier i gulvet 
under befaring.
Sluket virker å være i god stand.
Det ble registrert at membran ligger under 
klemring i sluk under befaringen.
Rommet er tilknyttet balansert ventilasjon.
Det er ikke laget hull da veggene med 
vannføringer går mot våtrom eller er en 
yttervegg. 

KJØKKEN
Gå til side

Moderne kjøkkeninnredning fra Epoq med god 
skapplass, glatte finerte mørke fronter, keramiske 
benkeplater, fliser over kjøkkenbenk, integrerte 
hvitevarer, nedfelt utslagsvask og ventilator i stål 
og glass. 

Det er foretatt målinger med fuktindikator i 
benkeskap under utslagsvask og på gulv ved 
utslagsvask og oppvaskmaskin under befaringen, 
og det ble ikke registrert fukt. 

Ventilasjon via kjøkkenventilator med 
kull/plasmafilter.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Gå til side

Kuhnlevegen 165  , 5209 OS
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Arealer

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Leilighet

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

Etasje 89 89 0

Sum 89 89 0

Vannrør av plast i rør-i-rør system.
Avløp i plast.
Varmtvannsbereder på 200 liter fra 2020, står i 
vaskerom/teknisk rom.

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Elektrisk oppvarming av vann tilknyttet 
vannbårent gulvvarme.
Vannbåren gulvvarme i entré, stue/kjøkken, 
baderommet og vaskerommet.

El. anlegget har sikringsskap med 
automatsikringer.
Downlights i entré og baderommet.

Det er brannslukningsutstyr og brannvarslere i 
boligen.

Forutsetninger og vedlegg

Lovlighet

Leilighet
• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men 
de stemmer ikke med dagens bruk
Vaskerom og baderom er tegnet inn motsatt i forhold til 
hvordan boligen er oppført.

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.

For rapporter som gjelder leilighet i et sameie er 
undersøkelsene begrenset til innvendig i leiligheten siden 
sameiet er ansvarlig for bygningskroppen.

Det er forutsatt i denne rapport at eiendommen er godkjent til 
dagens bruk, samt at eventuelle pålegg fra offentlig 
myndigheter er oppfylt. Det er ikke sjekket opplysninger fra 
tinglysingsregisteret, byggesak, ferdigattest, ol. 
Besiktigelse er foretatt med de begrensninger som følger av at 
bygningen er innredet/utstyrt, og inventar som ikke er flyttet av 
eier for å komme til inspeksjonsdeler eller er flyttbare av 
takstmannen er ikke flyttet på.

Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Leilighet

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken Gå til side

Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter).

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Innvendig > Overflater Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Det ble registrert ett noe svikt i gulv ved vindu innerst 
mot kjøkken.

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > 
Vaskerom/teknisk rom

Gå til side

Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk 
mulig å foreta hulltaking i vegg  bak våtsone

Kuhnlevegen 165  , 5209 OS
Gnr 51 - Bnr 535
4624 BJØRNAFJORDEN

Mathisen Takst

5355 KNARREVIK
Tonafjellet 18

Sammendrag av boligens tilstand Sammendrag av boligens tilstand 
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UTVENDIG

LEILIGHET

Kommentar
Eiendomsverdi.no

Byggeår
2020

Standard
Boligen holder moderne god standard og har en praktisk 
planløsning.

Stuen er lys og stor med åpen kjøkkenløsning og god plass til 
salong og spisegruppe, samt utgang til terrassen.
Kjøkkenet har moderne innredning fra Epoq med god skapplass og 
høye overskap, glatte finerte mørke fronter, keramiske benkeplater, 
fliser over kjøkkenbenk, integrerte hvitevarer og ventilator i stål og 
glass. 
Badet er helfliset med varme i gulv og downlights i himlingene. 
Badene er innredet med veggmontert toalett, dusj med dusjdører 
av glass og stor innredning med dobbel servant.

Boligen består av entré på 9 m², stue/kjøkken på 39,5 m², tre 
soverom på 7 m², 9,5 m² og 11,5 m², baderom på 6 m² og 
vaskerom på 3,5 m².

Overflater i boligen er enstavs eikeparkett på gulv, på vegger og i 
himlingene er det malte plater.
Vedlikehold
Boligen har liten bruksslitasje.

Vinduer
Vinduer med 3-lags isolerglass fra byggeperioden i trekarmer.

Tilstandsrapport

Kuhnlevegen 165  , 5209 OS
Gnr 51 - Bnr 535
4624 BJØRNAFJORDEN

Mathisen Takst
Tonafjellet 18

5355 KNARREVIK

12129-1225Oppdragsnr: 01.09.2022Befaringsdato: Side: 8 av 24



Dører
Malt ytterdør i trekarm.
Skyvedør med 3-lags isolerglass fra byggeperioden i trekarmer.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Stor terrasse i tre på i overkant av 35 m² utenfor stue/kjøkken.

INNVENDIG

Overflater
Overflater består av eikeparkett på gulv, på vegger og i himlingene er 
det malte plater.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Det ble registrert ett noe svikt i gulv ved vindu innerst mot kjøkken.

Tiltak
• Andre tiltak:

Eier har meldt dette som en reklamasjon til utbygger, og avventer 
utbedring.

Tilstandsrapport
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Etasjeskille/gulv mot grunn
Bygningen har støpt plate på mark av betong. 

Radon
Det er fremlagt dokumentasjon på at boligen er bygget med 
radonsperre. 

Innvendige dører
Glatte malte innvendige dører i trekarmer, med glassfelt i dør mellom 
entré og stue/kjøkken.

VÅTROM

Tilstandsrapport
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Generell
Baderommet er fra byggeperioden og har liten bruksslitasje. 

Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble ikke registrert 
unormale fuktverdier i rommet under befaring.

ETASJE > BAD 

Overflater vegger og himling
Overflater på innvendige vegger har fliser, i innvendig tak er det malte 
plater.

Overflater Gulv
Overflater på gulv består av fliser.

Tilstandsrapport

Kuhnlevegen 165  , 5209 OS
Gnr 51 - Bnr 535
4624 BJØRNAFJORDEN

Mathisen Takst
Tonafjellet 18

5355 KNARREVIK

12129-1225Oppdragsnr: 01.09.2022Befaringsdato: Side: 11 av 24



Sluk, membran og tettesjikt
Sluket virker å være i god stand.

Det ble registrert at membran ligger under klemring i sluk under 
befaringen.

Sanitærutstyr og innredning
Sanitærutstyr består av veggmontert toalett, dusj med dusjdører av 
glass og stor innredning med dobbel servant.

Ventilasjon
Rommet er tilknyttet balansert ventilasjon.

Tilstandsrapport
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Fukt i tilliggende konstruksjoner
Hulltaking er foretatt, og det ble ikke registrert fukt eller andre tegn på 
skader i hullet under befaringen.

Generell
Vaskerommet er fra byggeperioden og har alminnelig bruksslitasje. 

Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble ikke registrert 
unormale fuktverdier i gulvet under befaring.

ETASJE > VASKEROM/TEKNISK ROM

Overflater vegger og himling
Overflater på innvendige vegger og i innvendig tak er det malte plater.

Overflater Gulv
Overflater på gulv består av fliser.

Tilstandsrapport
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Sluk, membran og tettesjikt
Sluket virker å være i god stand.

Det ble registrert at membran ligger under klemring i sluk under 
befaringen.

Sanitærutstyr og innredning
Rommet er innredet med opplegg til vaskemaskin og tørketrommel, 
samt en del tekniske installasjoner.

Ventilasjon
Rommet er tilknyttet balansert ventilasjon.

Fukt i tilliggende konstruksjoner
Det er ikke laget hull da veggene med vannføringer går mot våtrom 
eller er en yttervegg. 

Vurdering av avvik:
• Det er pga bygningsmessige hindringer ikke fysisk mulig å foreta 
hulltaking i vegg  bak våtsone
Tiltak
• TGIU gitt ut ifra manglende mulighet for hulltaking.

KJØKKEN

Tilstandsrapport
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Overflater og innredning
Moderne kjøkkeninnredning fra Epoq med god skapplass og høye 
overskap, glatte finerte mørke fronter, keramiske benkeplater, fliser 
over kjøkkenbenk, integrerte hvitevarer, nedfelt utslagsvask og 
ventilator i stål og glass. 

Det er foretatt målinger med fuktindikator i benkeskap under 
utslagsvask og på gulv ved utslagsvask og oppvaskmaskin under 
befaringen, og det ble ikke registrert fukt. 

ETASJE > STUE/KJØKKEN 
Avtrekk
Ventilasjon via kjøkkenventilator med kullfilter.

Vurdering av avvik:
• Kjøkken har ventilator med omluft (kullfilter).
Tiltak
• Om mulig bør det etableres ventilasjons kanal ut i det fri fra 
ventilator.

TEKNISKE INSTALLASJONER

Vannledninger
Vannrør av plast i rør-i-rør system.

Tilstandsrapport
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Avløpsrør
Avløp i plast.

Ventilasjon
Balansert ventilasjon med varmegjenvinning.

Varmesentral
Elektrisk oppvarming av vann tilknyttet vannbårent gulvvarme.

Varmtvannstank
Varmtvannsbereder på 200 liter fra 2020, står i vaskerom/teknisk rom.

Tilstandsrapport
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Andre installasjoner
Downlights i entré og baderommet.

Vannbåren varme
Vannbåren gulvvarme i entré, stue/kjøkken, baderommet og 
vaskerommet.

Elektrisk anlegg
El. anlegget har sikringsskap med automatsikringer.

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

2. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?
2020

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

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

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

6. Forekommer det at sikringene løses ut?
Nei

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

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

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

10. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap 
ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne 
kapslinger?
Nei

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

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

Branntekniske forhold
Det er brannslukningsutstyr og brannvarslere i boligen.

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

Tilstandsrapport
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Arealer, byggetegninger og brannceller

Hva er bruksareal?

Hva er måleverdig areal?

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

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

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

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

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

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

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

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

Om brannceller

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

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

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

Om bruksendring

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

Dato Tilstede Rolle
01.9.2022 Nils Sæther Mathisen Takstmann

Kjell Røen Kunde

    Befarings - og eiendomsopplysninger

    Arealer

Leilighet

Bruksareal BRA m²

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

Etasje 89 89 0 Entré , Stue/kjøkken , 3 Soverom , Bad , 
Vaskerom/teknisk rom

Sum 89 89 0

Byggetegninger
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men de stemmer ikke med dagens bruk

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

Boligen ble oppført i 2020, og ble malt utvendig sist i 2022.

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

Krav for rom til varig opphold

Vaskerom og baderom er tegnet inn motsatt i forhold til hvordan boligen er oppført.

Lovlighet

Kommentar
Arealet er oppmålt på stedet med laser.
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Matrikkeldata

Kommune
4624 BJØRNAFJORDEN

Gnr
51

Bnr
535

Areal
3228 m²

Kilde
Eiendomsverdi.no

Eieforhold
Eiet

Adresse
Kuhnlevegen 165  

Hjemmelshaver
Sørensen Anne Catherine Lunde, Røen Kjell

Fnr

Eierandel
90 / 1088

Snr
2

Eiendommen ligger solrikt til i et nyere og barnevennlig boligområde i Greidalen.
Fra eiendommen har man flott utsikt utover Bjørnafjorden mot Fusa og Tysnes.

Fra eiendommen er det gangavstand til barnehage og nærbutikk.
Det er kort avstand inn til Os sentrum med alle sine butikker, service-, serverings- og kulturtilbud.
Det er kort vei til idrettsplasser på på Nore Neset og Kuventræ. På Kuventræ ligger det også fotballstadion og svømmehall med badeland.

I nærområdet er det fine turmuligheter f. eks opp til Liafjellet og Storevarden, og det er kort gangavstand til flotte badeplasser i Tellevika og
Kuvågen.

Beliggenhet

Privat til offentlig vei

Adkomstvei

Privat stikkledning i sameiet tilknyttet offentlig vann.

Tilknytning vann

Privat stikkledning i sameiet tilknyttet offentlig avløp

Tilknytning avløp

I hht. Kommuneplanen er eiendommen avsatt til boligformål.

Regulering

Felles eiet tomt som er opparbeidet med asfalterte stikkveier og biloppstillingsplass.
Grøntarealer med plener, bed, prydbusker og en lekeplass.

Parkering på to merkede plasser i felles garasjeanlegg med ladepunkt for elbil.

Om tomten

Bebyggelsen består av firemannsbolig med eierseksjoner som er oppført med fundamenter av betong på antatt faste masser, yttervegger av
bindingsverk som er kledd med stående panel, etasjeskillere av trebjelkelag, pulttak av trekonstruksjoner som er tekket med
asfaltpapp/membran.

Bebyggelsen

Eiendomsopplysninger

Siste hjemmelsovergang
År
2020
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    Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Megler 12.09.2022 Megler har bidratt med enkle opplysninger 
og tegninger på boligen Ingen 0 Nei

Eier 01.09.2022 Eier har påvist og gitt generelle 
opplysninger om eiendommen. Ingen 0 Nei

Egne observasjoner 01.09.2022 Ingen 0 Nei

Eiendomsverdi.no 31.08.2022 Dok.kilde lagt inn fra 
www.eiendomsverdi.no Ingen 0 Nei

Tegninger 12.09.2022 Fremvist for takstmann Ingen 0 Nei

Situasjonskart 31.08.2022 Situasjonskart hentet fra Bjørnafjorden 
Kommune sine opplysninger på nett. Ingen 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.
  
  

Kuhnlevegen 165  , 5209 OS
Gnr 51 - Bnr 535
4624 BJØRNAFJORDEN

Mathisen Takst

5355 KNARREVIK
Tonafjellet 18

Tilstandsrapportens avgrensninger

12129-1225Oppdragsnr : 01.09.2022Befaringsdato: Side: 23 av 24



  
  

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/DS3598
  
  

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

  

Kuhnlevegen 165  , 5209 OS
Gnr 51 - Bnr 535
4624 BJØRNAFJORDEN

Mathisen Takst

5355 KNARREVIK
Tonafjellet 18

Tilstandsrapportens avgrensninger

12129-1225Oppdragsnr : 01.09.2022Befaringsdato: Side: 24 av 24

https://samtykke.vendu.no/DS3598
https://www.takstklagenemnd.no/
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***********

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.

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

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

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
 oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
 som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.

 Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass,
 mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.

 Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
 av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

  
Om bakgrunnen for beregningene,

 se www.energimerking.no

Målt energibruk

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.
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Kuhnlevegen 165, 5209 Os

Opplysninger om selger og salgsobjekt

Driver du med omsetning eller utvikling av eiendom?

  0 Ja  2 Nei

Når kjøpte du boligen?

Kjøpte boligen 06.20, byggeperiode og innflytting 12.20

Har du selv bodd i boligen?

  2 Ja  0 Nei

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

1 år og 9 måneder

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

Informasjon om selger

Hovedselger

Røen, Kjell

Medselger

Sørensen, Anne Catherine Lunde

Forbehold

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

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

Boligkjøper oppfordres til å selv undersøke eiendommen grundig.



Våtrom

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

Tak, yttervegg og fasade

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

Kjeller

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

  2 Ja  0 Nei, ikke som jeg kjenner til

Sameiet består av 3 bygninger og 2 andre bygninger har fellesgarasje under seg. I forbindelse med vannlekkasje i annen 
bygning kom der fukt inn i garasje men som ble stoppet raskt. Skaden ble behandlet av BOB/ IF forsikring og regress mot 
utbygger. Pågående aksjoner mot utbygger for å tilfredstille kravene i TEK17 med hensyn på utlufting i fellesgarasje.

6 Har leiligheten kjeller, underetasje eller andre rom under bakken?

  0 Ja  2 Nei

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

Ikke relevant for denne boligen.

8 Er det utført arbeid med drenering?

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

Elektrisitet

9 Har det vært feil på det elektriske anlegget?

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

10 Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

Rør

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til



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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

Ventilasjon og oppvarming

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

15 Har det vært feil på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

16 Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

Skjevheter og sprekker

17 Er det tegn på setningsskader eller sprekk i fliser?

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

Sopp og skadedyr

19 Har det vært skadedyr i leiligheten?

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

Planer og godkjenninger

23 Mangler leiligheten brukstillatelse eller ferdigattest?

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til



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

  0 Ja  2 Nei

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

  0 Ja  2 Nei

26 Er utleiedelen godkjent av kommunen?

Ikke relevant for denne boligen.

27 Er det utført radonmåling?

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

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

  2 Ja  0 Nei, ikke som jeg kjenner til

Beskriv nærmere hvilke forhold

Planarbeidet med Greidalen gnr/ bnr 51/539 og 51/540 for utbygging av leiligheter inklusiv opprustning av Tellevika 
badevik. Planlagt salgstart ca 2024/ 2025.

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

  2 Ja  0 Nei, ikke som jeg kjenner til

Hvilke planer? Hvor stor endring vil kostnadene og/eller gjelden medføre?

Opprinnelig felleskostander kr.2200 pr.mnd, tatt opp lån kr. 600.000 for å male fasader i sameie, nye felleskostander kr.
3200 i inntil 5 år. Planlagt reduksjon av felleskostnader. Felleskostnader dekker forretningsførsel BOB, forsikring av 
bygninger BOB/IF, fibernett, brøying og felles strøm. Ikke egen lading av elbil,

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

Andre opplysninger

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

Boligselgerforsikring

Boligen selges med boligselgerforsikring

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

Forsikringen er tegnet i Gjensidige Forsikring ASA

Forsikringsnummer 91765211



Egenerklæringsskjema
Name Date

Sørensen, Anne C Lunde 2022-09-16

Identification

Sørensen, Anne C Lunde

Name Date

Røen, Kjell 2022-09-16

Identification

Røen, Kjell

This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF 

Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))



Signed by:

Sørensen, Anne C Lunde 
Røen, Kjell

BANKID_MOBIL
E 
BANKID_MOBIL
E

Egenerklæringsskjema

16/09-2022 
11:25:49 
16/09-2022 
10:46:14



  1-7 
 

VEDTEKTER  

Oppdatert 26.04.2022 etter Årsmøtevedtak. 

 

1. NAVN OG OPPRETTELSE 

Sameiets navn er ‘TELLEVIKA SAMEIE’  

 

2.SAMEIETS GJENSTAND  

2.1 Eiendommen  

Sameiet består av eiendommen gnr 51.bnr 535 i Bjørnafjorden kommune med påstående 

bygninger og installasjoner.  

Tomten og alle deler av bebyggelsen som ikke etter oppdelingen omfattes av bruksenheter med 

enerett til bruk, er fellesarealer. Til fellesarealene hører således hele bygningskroppen med 

vegger, inngangsdører, vinduer, trapperom, ganger, boder og andre fellesrom. Lys- og veianlegg 

med dertil hørende sandfanger-kummer tilhører og vedlikeholdes av sameiet. 

Stamledningsnettet for vann og avløp fram til avgreningspunktene til de enkelte bruksenhetene 

og elektrisitet fram til bruksenhetenes sikringsskap, er fellesanlegg. Det samme er andre 

innretninger og installasjoner som skal tjene sameiernes felles behov.  

 

2.2 Eierseksjoner og sameiebrøk  

Hver sameieandel består av enerett til bruk av en bruksenhet som utgjør en klart avgrenset og 

sammenhengende del av sameiets eiendom (heretter kalt eierseksjoner). Hver eierseksjon kan 

også ha én eller flere tilleggsdeler.  

Sameiet består av 12 boligseksjoner. For hver eierseksjon er det fastsatt en sameiebrøk 

basert på sameieandelens størrelse.  

Av seksjoneringsbegjæringen fremgår eierseksjonenes nummerering, plassering, eventuelle 

tilleggsdeler og sameiebrøk.  
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2.3 Bilparkering  

Faste parkeringsplasser til boligseksjonene, terrasser samt boder, er fordelt til disse 

seksjonene som tilleggsdeler.  

Noen parkeringsplasser er dimensjonerte og ment for bruk av personer med nedsatte 

funksjonsevne. Dersom en seksjonseier, hustandsmedlem eller leietager har eller får et 

dokumentert behov for en slik parkeringsplass, kan vedkommende kreve at styret pålegger en 

seksjonseier uten behov for en tilrettelagt plass å bytte parkeringsplass. Bytteretten gjelder 

bare dersom seksjonseieren med nedsatt funksjonsevne allerede disponerer en 

parkeringsplass i sameiet. Retten til å bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert 

behov er til stede.  

Behovet dokumenteres ved at vedkommende er tildelt særskilt parkeringsbevis etter forskrift av 

18. mars. 2016 nr. 264 om parkering for forflytningshemmede. Bytteretten/-plikten omfatter ikke 

parkeringsplasser som disponeres av næringsseksjonen.  

Det er installert en 10A stikkontakt til obligatorisk parkeringsplass, en til hver leilighet. Disse går 

på minus måler som administreres av sameiet.  

2.4 Sykkelparkering  

Sykkelparkering finnes på egne anviste plasser og i egne avsatte areal, som er deler av 

sameiets fellesareal.  

Arealer avsatt til sykkelparkering må ikke benyttes til oppbevaring av annet løsøre med mindre 

sameiets styre har gitt sitt skriftlige samtykke.  

 

3 RETTSLIG RÅDIGHET OVER SEKSJONEN  

Med de unntak som er fastsatt i eierseksjonsloven og disse vedtekter har den enkelte sameier  

full rettslig rådighet over sin seksjon, herunder rett til salg, bortleie og pantsettelse.  

 

 

4 BRUKEN AV BRUKSENHETER OG FELLESAREAL  

Den enkelte sameier har enerett til å bruke sin bruksenhet og rett til å benytte fellesarealene til 

det de er beregnet eller vanlig brukt til, og for øvrig til bruk som er i samsvar med tiden og 

forholdene. Styret bestemmer hvordan fellesarealene skal brukes. Styrets avgjørelse kan 

bringes inn for sameiermøtet etter reglene for ordinært og ekstraordinært sameiermøte. 
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Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at bruken på urimelig eller unødvendig måte 

er til skade eller ulempe for andre sameier.  

Fellesarealene må ikke brukes slik at andre brukere hindres i å bruke dem. Alle installasjoner 

på fellesarealene, herunder tiltak som er nødvendige på grunn av en sameiers eller 

hustandsmedlemmenes funksjonshemning, må på forhånd godkjennes av styret.  

Sameiet har ansvar for drift og vedlikehold av parkeringsanlegget. Hver eier har ansvar for at 

sin parkeringsplass holdes ryddig. Hver leilighet disponerer 1 fast parkeringsplass. Det er 

mulighet for å kjøpe ekstra parkeringsplass.  

Trivselsregler for Tellevika Sameie, datert 26.04.2022, er vedlagt vedtektene, og gjelder fra 

26.04.2022.  

 

 

5 VEDLIKEHOLD OG OMKOSTNINGER  

Det påligger den enkelte sameier å besørge og bekoste innvendig vedlikehold av 

bruksenhetene og andre arealer som sameieren har enerett til å bruke, herunder innvendige 

flater på balkonger. Sameieren har også vedlikeholdsansvar for vann og avløpsledninger fra 

forgreiningspunktet på stamledningsnettet inntil bruksenheten og for sikringsskap og elektriske 

ledninger og opplegg i bruksenheten. Sameieren har plikt til å gjennomføre forsvarlig 

vedlikehold, slik at det ikke oppstår skade på fellesarealene eller andre bruksenheter, eller 

ulemper for andre sameiere.  

Hver sameier er ansvarlig for fastmontert utstyr i egen leilighet hvor egenandel ved skade må 

dekkes av hver enkelt sameier dersom sameiets forsikring brukes. Dette være seg koketopp, 

kjøkkeninnredning, vannklosett, glass og liknende innenfor hver enkelt sameiers leilighet’. 

6..FORDELING AV FELLESKOSTNADER - ANSVAR UTAD  

Felleskostnader er alle kostnader ved eiendommens drift og vedlikehold som ikke gjelder den 

enkelte bruksenhet. Styret skal påse at alle felleskostnader blir dekket av sameiet etter hvert 

som de forfaller, slik at man unngår at kreditorer gjør krav gjeldende mot de enkelte sameiere 

for sameiernes felles forpliktelser. Styret fastsetter størrelsen på de á konto beløp som den 

enkelte sameier skal betale forskuddsvis pr. måned.  

Felleskostnadene fordeles etter sameiebrøken.  

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

sameierbrøk.  
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.  

7. LOVBESTEMT OG VEDTEKTSBESTEMT PANTERETT  

 

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

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

folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekningen besluttes gjennomført.  

8. SAMEIERMØTER  

Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet.  

8.1 Berammelse og innkalling   

Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april måned. Styret skal på 

forhånd varsle sameierne om dato for møtet og den siste frist for innlevering av saker som 

ønskes behandlet. Årsberetning og regnskapsoversikt skal tilstiles sameiere med kjent adresse 

senest en uke før det ordinære sameiermøtet. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i 

sameiermøtet.  

Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst 3 sameiere 

som til sammen har minst 1/3 av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de 

ønsker behandlet.  

Innkalling til sameiermøte skal skje med minst 8 og høyst 20 dagers varsel, ekstraordinært 

sameiermøte kan, når det er nødvendig, innkalles med kortere varsel, dog minst 3 dager. 

Styret har ansvar for innkalling til ordinære og ekstraordinære sameiermøter.  

Innkalling skal skje skriftlig. Når en sameier ikke selv bruker seksjonen, skal innkallingen 

sendes til den postadresse som sameieren har oppgitt. Innkallingen skal bestemt angi de saker 

som det skal treffes vedtak om i sameiermøtet. Det skal ikke treffes vedtak i noe anliggende 

som ikke er angitt i innkallingen. Saker som en sameier ønsker behandlet i det ordinære 

sameiermøtet skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det innen den fastsatte 

frist. Skal et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst 2/3 flertall 

behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen eller i et vedlegg til innkallingen,  

8.2 Deltakere  

Styremedlemmer, forretningsfører og revisor har rett til å være til stede i sameiermøtet og til å 

uttale seg. Styrelederen og forretningsføreren har plikt til å være til stede. Sameieren ektefelle, 

samboer eller et annet medlem av sameierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale 

seg. En sameier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Enhver 

sameier har rett til å ta med seg en rådgiver til sameiermøtet. Rådgiveren kan få rett til å uttale 

seg hvis sameiermøtet gir tillatelse med vanlig flertall.  
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8.3 Ledelse og protokoll  

Sameiermøtet skal ledes av styrets leder, med mindre sameiet velger en annen møteleder, 

som ikke behøver å være sameier. Under møtelederens ansvar skal det føres protokoll over 

alle saker som behandles og alle vedtak som gjøres av sameiermøtet. Protokollen skal 

underskrives av møtelederen og minst en sameier, som utpekes av sameiermøtet blant dem 

som er til stede. Protokollen leses ikke opp ved møtets avslutning, men kopi av den 

undertegnede protokollen skal tilstiles samtlige sameiere, og protokollen skal til enhver tid 

holdes tilgjengelig for sameierne på forretningsførerens kontor.  

 

8.4 Stemmeberegning og flertallskrav  

I sameiermøtet regnes stemmer etter antall seksjoner, slik at hver seksjon har en stemme.  

Når ikke loven eller vedtektene setter strengere krav, treffes alle vedtak med vanlig flertall av 

de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres 

saken ved loddtrekning.  

For fastsettelse og endringer av vedtektsbestemmelser kreves minst 2/3 av de avgitte 

stemmer.  

9.STYRET  

9.1 Styrets oppgaver og myndighet  

 

Sameiet skal ha et styre som skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers 

sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov og vedtekter og vedtak i  

 sameiermøter. Ved utførelsen av sitt oppdrag kan styret treffe vedtak og sette i gang ethvert 

tiltak som ikke etter loven eller vedtektene skal vedtas av sameiermøtet. Avgjørelse som skal 

tas av et vanlig flertall i sameiermøtet, kan også tas av styret om ikke annet følger av loven 

eller vedtektene eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle.  

 

Styret kan investere inntil kr.50.000 for å kunne innfri styrets forpliktelser innenfor hvert 

regnskapsår. Investeringer utover kr. 50 000 skal godkjennes av vanlig flertall i sameiet 
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9.2 Valg av styre  

Styret skal bestå av 1-4 medlemmer og 1 varamedlem. Styrets leder velges særskilt.  

Ved valgene anses den eller de kandidater som oppnår flest stemmer som valgt, selv om den 

enkelte ikke oppnår vanlig flertall av de avgitte stemmer. I forbindelse med valgordningene 

fastsetter sameiermøtet tjenestetiden for det enkelte styremedlem og varamedlem. Hvis det 

ikke fastsettes en bestemt tjenestetid, er et styremedlem og varamedlem valgt for 2 år. 

Styremedlemmene og varamedlemmene behøver ikke å være sameiere eller tilhøre noen 

sameiers husstand.  

9.3 Representasjon  

Styret representerer sameierne og forplikter dem ved underskrift av styrets medlemmer i 

fellesskap i saker som gjelder sameiernes felles rettigheter og plikter, herunder vedtak som er 

truffet av sameiermøtet eller styret. I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan 

forretningsføreren representere sameierne på samme måte som styret.  

10 MINDRETALLSVERN  

Sameiermøtet, styret eller andre som etter eierseksjonslovens § 43 representerer sameiet 

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

på andre sameieres bekostning.  

 

11.REGNSKAP OG REVISJON  

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

foregående kalenderår skal legges fram i det ordinære sameiermøtet.  
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12.TINGLYSNING AV VEDTEKTER  

Vedtektene kan tinglyses på den enkelte seksjon av gnr 51 bnr 535 i Bjørnafjorden Kommune.  

26.04.2022 

Styret 

Tellevika Sameie  



INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 2022 I 
 

 

TELLEVIKA SAMEIE 
 
 
 
Dato: 26 APRIL 2022 kl: 18:00 
 

Sted: FELLESOMRÅDE SAMEIE (ved fint vær, hvis ikke kommer melding om hvor) 

 
 

  

Vedlagt følger dagsorden. Vi ønsker vel møtt! 
 
 
 

Os, 12 april 2022 
 
Kjell Røen 
Styreleder 
 
 

Skjemaet under brukes ved store sameier/ borettslag men styret vil føre 
fremmøteprotokoll istedenfor så ikke nødvendig å fylle ut og levere. 
 
 

Klipp av – leveres ved inngangen_______________________________________________________________  

 

Årsmøte, i  Tellevia Sameie, 26.04.2022 
 
Navn: ____________________________________ Leilighet nr.: _______________ 
    seksjonseier 

 

 

(Kryss av for det som passer) 
 

 

Jeg møter som seksjonseier.  
 

 

Jeg er seksjonseier, men har ikke mulighet til å møte på sameiermøte. Jeg gir derfor 
min fullmakt til: 
 
Navn: _________________________________  
 

 
 
Underskrift seksjonseier/fullmaktsgiver: ____________________________________ 



 
 

DAGSORDEN 
 

1. Konstituering 
a) Godkjenning av innkalling ved styreleder 
b) Antall fremmøtte (antall seksjoner representert), protokoll ved styre 
c) Valg av møteleder 

Styrets forslag: Styreleder 
d) Valg av referent/protokollfører 

Styrets forslag Margrethe B.Sognnæs 
e) Valg av protokollunderskriver 

Styrets forslag Bjarte Hope og Eirik Gjerde 
f) Valg av tellekorps (bare om nødvendig)  

Styrets forslag Referent 
g) Godkjenning av dagsorden 
 
 

2. Rapport fra styret (valgfritt punkt) 
se vedlagt ‘RAPPORT 2021 FRA STYRET FOR TELLEVIKA SAMEIE’ 
 

3. Behandling og godkjenning av årsregnskap 2021 
  se vedlagt regnskap utarbeidet av BOB. 

 
4. Vederlag til styremedlemmer generelt 
  ikke aktuelt 
 

5. Vederlag til styremedlemmer spesielt 
  ikke aktuelt 
 

6. Valg av styre 
  Valg av 1 styremedlem for 2 år 
           Styrets forslag: TBA 

  Valg av 1 varamedlem for 1 år 
           Styrets forslag: Margrethe 

 
7. Andre/Innkomne saker 
         Styrets saker: 

1 Endring av vedtekter pkt.1 
Sameiets navn endres fra ‘Sameiet Khunlevegen 145-167’ til ‘Tellevika 
Sameie’ 

    
2  Endring av vedtekter pkt.2.2  

‘næringsseksjon’ strykes da sameiet skulle vært re-seksjonert innen 
14.03.2022 i henhold til kontrakt med Os Boligbygging datert 
14.09.2021, se vedlegg.     

  



  
  

3 Endring av vedtekter pkt.3 siste avsnitt: 
Ta inn i vedtektene ‘Trivselsregler’ for Tellevika Sameie datert 
26.04.2022’ gjelder fra 26.april 2022, se vedlegg. 

  
 4  Endring av vedtekter pkt.5 

Innføres eget avsnitt om at   
‘Hver sameier er ansvarlig for fastmontert utstyr i egen leilighet hvor 
egenandel ved skade må dekkes av hver enkelt sameier dersom 
sameiets forsikring brukes. Dette være seg koketopp, 
kjøkkeninnredning, vannklosett, glass og liknende innenfor hver enkelt 
sameiers leilighet’. 

  
5       Endring av vedtekter 9.1 

          Styrets forslag til vedtak som tillegg: 
                      Styret kan investere inntil kr.50.000 for å kunne innfri styrets   
  forpliktelser innenfor hvert regnskapsår. 
  

 6. Maling av fasader. 
Før utføring av maling fasader vil styret på vegne av sameiet inngå 
kontrakt med valgt firma basert på fastpris, innhold og tidsskjema. 

  
Forslag til vedtak:  
1. Årsmøte gir styret fullmakt til å oppta banklån for å dekke kostnader i 
forbindelse med maling av fasader i 2022 med inntil kr.700.000. 
2. Nedbetalingstid skal være 5 år.  
3. Sameierne er proratarisk ansvarlige for gjeld iht. eierbrøk og vil 
belastes i forbindelse med felleskostnadene. 
3. Ved eventuelle fremtidige større inntekter vil disse inntektene i sin 
helhet gå til å nedbetale lånet. 

 
  

 8. Saker fra sameiere 
  
 Det er ikke kommet inn saker fra sameierne innen fristen 11.04.2022. 
 
 
 
 

STYRET I TELLEVIKA SAMEIE 
 



 
 

 

 

RAPPORT 2021 FRA STYRET FOR TELLEVIKA SAMEIE 
 

 

 

1. Sameiets virksomhet 
 

Sameiets navn er Tellevika Sameie 

 

Sameiet består av 12 boligseksjoner og 1 næringsseksjon på eiendommen Gnr.51 Bnr.535 i 

Bjørnarfjorden kommune. 

 

Sameiet står i fellesskap for drift og vedlikehold av denne eiendommen. 

 

2. Styret og styrets arbeid  
 

 2.1 Styrets sammensetning 

 

Styreleder:   Kjell Røen  

Styremedlem:  Margrethe Bruarøy Sognnæs 

Styremedlem:  Robert Austestad 

Varamedlemmer: Erik Matre 

 

 

 

2.2 Møtevirksomhet 

 

Siden forrige ordinære årsmøte 29.06.2021 har styret avholdt månedlige møter hvor 

møtereferatene er arkivert i Sameiets felles Gmail konto, ‘Tellevika.sameie @gmail.com’ 

 

Styret har hatt god kontakt med forretningsføreren om den daglige drift av sameiet. 

 

Styremedlemmer har deltatt på webinarer i regi av BOB vedrørende forsikring og bruk av ny 

portal. 

 

2.3 Saker som har vært behandlet (ikke kronologisk) 

 

• Løsning for å kunne avbryte brannalarm fra leilighetene, og ikke kun fra sentral i 

garasjen, installert i hver enkelt leilighet. 

• Oppkobling av brannalarmanlegg til 110 sentralen og inngått avtale med dem om 

overvåkning og brannberedskap. 

• Inngått brøyteavtale med firmaet Lyse for vinteren 2021/ 2022. 

• Inngått serviceavtale med BIR for avfallsanlegg som ikke er tatt i bruk enda grunnet 

krav fra BIR til utbygger. 



• Fremdeles pågående korrespondanse vedrørende feil og mangel liste, avvik, mot 

utbygger 

• Innkjøp av vinterutstyr, spader, sandkasser med strøsand, salt mm 

• Juletre på fellesareal 1.gang desember 2021, nå tradisjon 

• Bruk av sameiet sin FB-side kontinuerlig 

• Kommunikasjon vedrørende brannkonseptet garasje skapte mye frustrasjon og 

forvirring 

• Økning av felleskostnader for å dekke inn økte utgifter. P.t kr.2.200 pr.mnd 

pr.leilighet 

• Reseksjonering av sameiet og overføring av garasjeplasser fra næringsdel til sameiet 

skulle vært gjort innen 14.mars 2022 i henhold til kontrakt 14.09.2021, ikke utført fra 

utbygger sin side. 

• Budsjett innspill til BOB, 2021 og 2022 

• Befaring av Aqua alarmanlegg 

 

 

2.4 Saker under arbeid og planlegging 

● Reseksjonering av sameie. 

● 1-års kontroller fra utbygger. 

● Fortsatt fokus på feil og mangel, avviks, listen med utvidelser etter vannlekkasjen. 

● Vannlekkasje i bygg B grunnet dårlig utført arbeid, meldt skade til BOB som ikke vil sende 

regress. Dette er styret sterkt uenig i som evt. vil koste sameie kr.10.000 i egenandel og 

høyere premie neste år. 

● Maling av fasader 

● Felles dugnader 

 

 

3. Sameiets drift og økonomi 
 

3.1 Forretningsførsel og revisjon 

Forretningsførselen for sameiet er i henhold til kontrakt utført av BOB BBL. 

 

3.2 Sameiets eiendomsmasse og forsikring  

Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret ved bygningskasko for kr. 11 553 622 pr. bygning, 

garasjeanlegg kr. 5 240 550 totalt kr. 39 901 416.  i IF. 

 

Forsikringen omfatter blant annet bygningsmessig tilleggsinnredning i rom i boligen innenfor 

opprinnelig byggevolum bekostet av eier, samt skader på glassruter og sanitærporselen i 

rom som brukes i bolig. Forsikringen omfatter ikke innbo og løsøre. 

 

Egenandel ved skader vil i 2021 utgjøre kr.0. 
  



 

 

3.3 Økonomi 

 

3.3.1 Kommentarer til resultatregnskapet for 2021 

Regnskapet ble oppgjort med et overskudd på kr.79 836 

 

Det er styrets vurdering at årsregnskapet viser et rettvisende bilde av resultat og stilling  

pr. 31. desember 2021. 

 

3.3.2   Årets endring i de disponible midlene  

Da dette er første ordentlige driftsår, og der er ikke noe reelt sammenligningsgrunnlag. 

     

4.   Bomiljø/sosiale aktiviteter/dugnadsarbeid  
Første ordentlige driftsår, men dugnader gjennomføres. 

Tenning av julegran på fellesområde, nå tradisjon etter 1-gang 

 

5. Forhold som har inntrådt etter regnskapsårets utløp 
Egenandel 10.000 og økt forsikringspremie dersom styret ikke vinner gjennom med sine 

argumenter ovenfor BOB vedrørende regress for vannskade. 

 

6. Forutsetning om fortsatt drift 
Styret bekrefter at forutsetninger for fortsatt drift av sameiet er lagt til grunn ved 

utarbeidelsen av årsregnskapet”. 

 

7. Arbeidsmiljø 
Sameiet har ingen ansatte. 

 

8. Likestilling 
Sameiet har ingen ansatte.  

Styresammensetning; Styret består av 1 kvinne og 3 menn.  

 

9. Forurensning av det ytre miljø 
Avfallshåndtering er forsvarlig og blir håndtert gjennom godkjente kanaler gjennom BIR. 

 

Dato: 12.04.2022 

 

 

Underskrifter: 

 

sign 

 

 

Kjell Røen Margrethe Bruarøy Sognnæs  Robert Austestad Erik Matre 

Styreleder Styremedlem    Styremedlem  Varamedlem   
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Til BOB BBL 
v/ Andre Sævik  
 
 
 
 
 
 
Dette brevet sendes i forbindelse med BOB BBL sin utarbeidelse av regnskapet for Tellevika Sameie (heretter 
"laget") for å ret som ble avsluttet den 31. desember 2021, med det formål å kunne konkludere om hvorvidt 
regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i 
Norge.  Heretter "gjeldende rammeverk". 
 
Vi bekrefter at: 
 
Regnskap 

1. Vi erkjenner vårt ansvar for at årsregnskapet blir presentert i overensstemmelse med lov og god 
regnskapsskikk. Vi har gjennomgått årsregnskapet og kjenner ikke til forhold som burde vært medtatt eller 
fremstilt på en annen måte. 

 
Opplysninger som er gitt 

2. Vi har gitt Forretningsfører: 
I. tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, 

som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker, 
 

3. Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet. 

 

4. Vi bekrefter at: 
I. Vi har gitt forretningsfører opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet 

kan inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter. 
 
II. Vi har gitt forretningsfører alle opplysninger om 

a) eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med og som kan ha påvirket 
enheten, og som involverer: 
 ledelsen, 
 ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller 
 andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet. 

 
b) eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om misligheter som kan ha påvirket enhetens 

regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter 
eller andre. 

 

5. Vi har gitt forretningsfører opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke 
om manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet. 
Videre har vi gitt forretningsfører opplysninger om alle kjente faktiske eller mulige søksmål og krav som kan 
ha betydning for regnskapet, samt regnskapsført og/eller opplyst om dette i samsvar med gjeldende 
rammeverk. 

 

6. Vi bekrefter å ha oppfylt vår plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon 
av lagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 
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__________________________ 
Sted, dato 
 
 
 
   
 

__________________________ _________________________ 
Styreleder BOB v/rådgiver 
 
 
 





Trivselsregler Tellevika Sameie 

Vedtatt av ordinær generalforsamling den 26.04.2022. 

1. Formål og omfang 
Hensikten med trivselsreglene er å verne om sameiets eiendom, sikre et godt bomiljø ved 
at alle tar hensyn til hverandre og sikre gode naboforhold.  

Hver enkelt seksjonseier/beboer er ansvarlig for at bestemmelsene blir overholdt. 

Trivselsreglene gjelder for alle som oppholder seg i sameiet. Eierne er ansvarlig for å 

etterleve reglene, og for at eventuelle egne husstandsmedlemmer, besøkende og 
leietakere gjøres kjent med og overholder dem. 

Vedtektene henviser til Trivselsreglene som bare kan endres med vedtak på årsmøtet til 
sameiet. 

Klager eller forslag sendes skriftlig til styret fortløpende. 

2. Aktiviteter og støynivå 
Beboerne oppfordres til å begrense alle aktiviteter som kan virke forstyrrende på 

naboene. Det skal være ro mellom klokken 23:00 og 06:00. I dette tidsrommet skal det ikke 

spilles høy musikk eller utføres annen aktivitet som forstyrrer nattesøvnen, eller på annet 

vis virker sjenerende på omgivelsene. Ved spesielle anledninger, som medfører ekstra støy 
etter klokken 23:00, varsles beboerne i tilstøtende boliger i god tid. 

Ved innflytting, modernisering eller reparasjoner i boligen som medfører banking, boring, 
sliping, saging etc, varsles naboer, og det tillates i tidsrommet: 

● På hverdager mellom klokken 08:00 og 20:00. 

● Lørdager mellom klokken 10:00 og 18:00. 
● Søndager mellom klokken 12:00 og 18:00 

3. Bruk av boligen og eventuelle tilknyttede arealer 
Beboerne skal sørge for: 

● At boligen er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting eller lignende i den kalde 

årstiden slik at vann/avløpsrør ikke blir frostskadet. 
● At avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett holdes åpne for å unngå 

kondensskader og muggdannelse i boligen. 

● Å opptre ansvarlig med ild og varme, slik at det ikke oppstår brann i sameiet. 



● Straks å melde fra til styret dersom det oppdages veggedyr, kakerlakker eller 

lignende i boligen.  

● Rengjøring og vedlikehold av egen terrasse bør ikke være til sjenanse for naboene. 

● At balkongen ikke benyttes som lagringsplass for søppel, møbler eller lignende. 
Beboer står også ansvarlig for å fjerne snø og is fra denne. 

● Ristene (slukene) på balkongene må til enhver tid holdes rene for skitt slik at 

overvann ikke trenger inn i boligen. Oppståtte skader av slik forsømmelse kan 

medføre økonomisk ansvar. 
● Å melde alle skadesaker til styret på bygninger og fellesarealer uten opphold.  

Styret vurdere prosessen videre. 

● Å begrense skaden, for eksempel å kontakte rørlegger for å stanse en lekkasje. 
● Grilling på egen terrasse skal bare skje dersom det er uten vesentlig plage for øvrige 

beboere. Det er kun tillatt å bruke elektrisk eller gassgrill under tak. Kullgrill må være 

plassert ute i friluft og bruker må være sikker på at der ikke er restvarme ved 
tømming som kan skape brann. Fukt gjerne aske og sot før det kastes i 

avfallsbeholder/container. Sørg for å ha slukkemiddel tilgjengelig. 

● Det må kun brukes egnet middel til å fyre i peisen med. Aske fra peis må en være 

spesielt oppmerksom på med hensyn på glør og potensiell brannfare dersom det 
kastet i avfallscontainer. Fukt gjerne aske og sot før det kastes i 
avfallsbeholder/container.  

Dersom en beboer ønsker å gjøre inngrep i yttervegger eller utearealer, som å sette opp 

plattinger, levegger, varmepumpe eller lignende, skal det det informeres om på sameiets 
lukkede FaceBook side på forhånd slik at evt. kommentarer fra andre kan tas hensyn til.  

Sameie har innarbeidet praksis for at dette gjøres i forkant av arbeidet.  

Inngrepet skal være ensartet utformet i forhold til sameiets ytre fasade, uttrykk og naboer 
både med hensyn på utførelse og fargevalg. 

Egen ekstern parabolantenne tillates ikke utenfor egen bolig, dvs må evt. holdes innenfor 
egen terrasse og ikke stikke ut for fasade. 

Sameie har egen lukket gruppe på Facebook som kan brukes til å informere andre 
beboere om felles saker av interesse.  

Informasjon i forkant er ofte bedre enn klaging i etterkant. 

4. Fellesarealer 
Beboerne oppfordres til å holde det rent og ryddig på fellesarealene. 

Søppelcontainere er kun beregnet til hva disse er ment for, og alle er ansvarlig for at mat/ 

restavfall pakkes forsvarlig inn før deponering for å unngå lukt og søl og kunne tiltrekke 
seg skadedyr. 

Avfall skal ikke settes utenfor søppelkassene. 

Røyking er kun tillatt i fellesområdene utendørs dersom det ikke sjenerer noen andre. 



Det er ikke tillatt å kaste fra seg papir, sigarettstumper, tyggegummi, snus o.l. på våre 

fellesarealer.  HOLD DET PENT OG RENT. 

Det er ikke tillatt å mate fugler, andre ville dyr eller husdyr på sameiets fellesarealer eller 

fra private balkonger/terrasser. Dette kan tiltrekke rotter og mus samt at det kan medføre 
plager med avføring.  

Dører til fellesgarasje skal alltid være låst.  

5. Kjøring og parkering 
Bilkjøring og parkering på gang- og sykkelveger er tillatt for varetransport eller annet 
nødvendig ærend. 

Det skal utvises ekstrem varsomhet når det kjøres inne på området, tilnærmet gangfart. 

Hver boenhet plikter å opplyse besøkende og andre om dette. 

Det bør ikke kjøres inn på sameie sitt område mellom kl 23.00 og 06.00 for å opprettholde 
nattero. Taxi’er, pizzaleveringer og liknende må da opplyses om å stoppe ved postkasse 
stativet. 

Vask av eget kjøretøy utenfor egen bolig er tillatt, men skal ikke være til sjenanse for andre 
eller miljøet. 

De som har egen parkeringsplass i fellesgarasjen, tar først i bruk den før annen 
parkeringen benyttes. 

Der er avsatt plasser i fellesgarasjen til gjesteparkering som skal være tilgjengelig for 
gjester av kortvarig art til enhver tid. Disse er merket. 

Ute er det anlagt 2 til 3 plasser ved siden av lekeplass til gjesteparkering som skal være 
tilgjengelig til det formålet. 

Langvarig parkering på gjesteplasser skal avklares med styret før dette skjer, langvarig er 
å regne ut over 3 dager. 

Beboere med flere kjøretøy enn hva reserverte parkeringsplasser tilhørende hver leilighet 
har, skal ikke benytte gjesteparkeringsplassene fast. 

Det skal da enten kjøpes tilsvarende plasser en har kjøretøy for eller leies av sameie på 

kvartalsvis i garasjeanlegget. 

Leiepris pr. parkeringsplass settes av styret. Parkeringsplasser som en boenhet leier kan 
ikke fremleies til eksterne.  

Hver boenhet kan lagre saker innenfor hver sin tildelte plass og det er i tillegg delt opp 
seksjoner i felles bod for noen parkeringsplasser som er merket. 

Merket plass ved renovasjon containerne skal ikke brukes til hverken gjesteparkering eller 
annen parkering da denne skal være tilgjengelig for renovasjonsselskapet kontinuerlig. 



Enhver må holde plassen sin ryddig og ikke lagre lettantennelige væsker eller gasser i 

fellesgarasjen, dette gjelder også propangass til grilling. 

Definisjoner på hva lettantennelig er og mengder finnes på: 

Temaveiledning om bruk av farlig stoff del 1 - Forbruksanlegg for flytende og gassformig 
brensel | Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (dsb.no) 

 

5.1 El-bil lading 

Sameiet har installert et felles ladenettverk for elbiler i garasjen hvor alle sameiere med 

parkeringsplasser fikk montert kabling til bakplate og/ eller også installert ladepunkt. 

I Tellevika Sameie er det standardisert på ett produkt koblet i nettverket som må 

benyttes. Skal der benyttes andre produkt må dette søkes styret om grunnet 

konfigurering i ladenettverket. 

Disse ladepunktene tilhører den enkelte seksjonseier og kan ikke benyttes av andre 
beboere eller gjester uten avtale med seksjonseier. 

Ved kjøp av ekstra parkeringsplass må hver enkelt sameier bekoste selv trekking av kabel 

og installering av ladepunkt som skal utføres av autorisert elektriker dersom det er behov 
for nytt ladepunkt. 

Nytt ladepunkt skal innlemmes i eksisterende anlegg og søknad sendes styret.  
 

6. Dyrehold 
Det er tillatt å holde vanlige kjæledyr i sameiet som hund og katt. 

Hver enkelt plikter å ha kontroll på eget husdyr og fjerne avføring  umiddelbart. 

Uvanlige og spesielle kjæledyr som for eksempel reptiler, eller liknende som kan skade 

egen boenhet eller andres, eller som kan utgjøre en fare for andre, skal det søkes styret 
om. 

Eventuell klage på dyrehold må skje skriftlig til styret. 

7. Brannvern 
Sameiet har eget automatisk brannvarslingssystem i hver leilighet og fellesgarasje med 
egen brannsentral som er direkte tilknyttet 110 sentralen. 

Alle plikter å se sette seg inn i systemet som er sentral plassert i fellesgarasjen. 

I tillegg er der installert i alle leiligheter en avstenging knapp dersom brannalarmen 
utløses ved en feil som kan kontrolleres internt i hver leilighet. 

https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/temaveiledning-om-bruk-av-farlig-stoff-del-1---forbruksanlegg-for-flytende-og-gassformig-brensel/#maksimalt-tillatt-oppbevaring-i-visse-typer-objekt--6
https://www.dsb.no/lover/farlige-stoffer/veiledning-til-forskrift/temaveiledning-om-bruk-av-farlig-stoff-del-1---forbruksanlegg-for-flytende-og-gassformig-brensel/#maksimalt-tillatt-oppbevaring-i-visse-typer-objekt--6


Enhver er ansvarlig for å påse at falsk alarm ikke utløses. Falsk alarm kan medføre 

utrykning fra brannvesenet og tilhørende gebyr.  Dersom falsk alarm eller alarm utløses 
som følge av uaktsomhet kan gjeldende seksjonseier / beboer bli ansvarlig for kostnaden.   

Brannslukningsapparatet plasseres slik at det er lett tilgjengelig 

Dersom det oppstår feil ved brannvernutstyr i fellesområdene, må dette umiddelbart 
meldes til styret. 

Ved salg av boligen skal pålagt brannvernutstyr stå igjen i boligen. 

 

8. Dugnader og annet forefallende arbeid 

Sameie vil organisere og kalle inn til dugnader for lett vedlikehold og rydding av 
fellesarealer til enhver tid der det trengs større innsats, tentativt 1 - 2 ganger i året.  

Som hovedregel må minimum en fra hver boenhet stille. Dersom man ikke har anledning 

til å stille skal det meldes fra til styret.  

Gjennom året er der forskjellige behov for forefallende aktiviteter på fellesareal som 
trenger ingen organisert dugnad. 

For at sameie skal fungere da det ikke har noen vaktmester funksjon, forventer styret at 
alle er med og bidrar der de kan for å få jevnet ut belastninger for alle i sameiet. 

Hver enkelt kan ta initiativ og utføre nødvendige aktiviteter som en ser trengs utført 

fortløpende, som for eksempel gressklipping, luking i bed og blomster og lignende om 
sommeren og strøing, snømåking vinterstid. 

9. Utleie og salg 
Varsel om utleie eller salg av leilighet skal sendes forretningsfører og styret med 
opplysninger om navn, telefonnummer og e-postadresse til leietaker eller ny eier.  

Av varselet skal det komme frem at seksjonseier har gjennomgått sameiets vedtekter og 

trivselsregler med leietaker eller ny eier og er innforstått med at de må rette seg etter 
disse. 

10. Brudd på ordensreglene 
Alvorlige og/eller gjentatte brudd på trivselsreglene er å anse som mislighold, og kan føre 
til sanksjoner. 

Henvendelser til styret i anledning brudd på ordensreglene skal være skriftlig via brev eller 
e-post ‘tellevika.sameie@gmail.com 
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