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

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

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

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

Norsk takst
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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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Boligen går over 2 plan + en liten hems og bygget ble oppført 
i 1979. Eier har rekvirert tilstandsrapport av leiligheten. 
Enkelte egenskaper kan være dårligere for bygninger bygget 
etter datidens byggeforskrifter enn bygninger oppført etter 
dagens krav.

Konklusjon: Boligen holder en normal standard og er normalt 
vedlikeholdt. Forøvrig henvises til rapportens enkeltpunkter.

Tilstandsgrader: I denne rapporten er det satt tilstandsgrad 
1, 2 og 3 på de fleste bygningsdeler. Tilstandsgrad 3 settes 
kun i de tilfeller hvor bygningsdelene har kraftige symptomer 
(også sammenbrudd og total funksjonssvikt).Dvs dersom det 
blir oppdaget lekkasje etc, som gjør at noe umiddelbart må 
gjøres med bygningsdelen før boligen taes i bruk.

Tomannsbolig - Byggeår: 1979

UTVENDIG
Gå til side

Taktekkingen er av  betongtakstein. 

Nedløp av alu. 

Veggene har trekonstruksjon av ukjent utførelse. 
Fasade/kledning har liggende bordkledning. 

Bygningen har malte trevinduer med 3-lags glass. 

Bygningen har malt hovedytterdør og malt 
balkongdør i tre. 

Ballkong (9 m²) med utgang fra stue. 

INNVENDIG
Gå til side

Innvendig er det gulv av laminat, belegg og skifer. 
Veggene har tapet. Innvendige tak har malte 
plater. 

Etasjeskiller er av trebjelkelag. 

Boligen har vedovn. 

Boligen har malt tretrapp. 

Innvendige formpressede dører.

VÅTROM
Gå til side

Vaskerom 

Vaskerom fra opprinelig alder byggeår

Veggene har malte plater. Taket er malt. 

Gulvet har malt/behandlet betong. Rommet har 
elektriske varmekabler. 

Det er plastsluk og malt betong gulv.

Rommet har opplegg for vaskemaskin. 

Det er naturlig ventilering. 

Bad 1

Veggene har baderomsplater. Taket er malt. 

Gulvet har vinylbelegg. Rommet har elektriske 
varmekabler. 

Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som 
tettesjikt. 

Rommet har innredning med nedfelt servant, 
toalett og badekar. 

Det er ingen ventilering. 

Bad 2

Veggene har fliser. Taket er malt. 

Gulvet er flislagt. Rommet har ingen varmekilde. 

Det er plastsluk og smøremembran med ukjent 
utførelse. 

Rommet har innredning med nedfelt servant, 
toalett og dusjkabinett. 

Det er naturlig ventilering. 

KJØKKEN
Gå til side

Kjøkkenet har innredning med profilerte fronter 
og benkeplaten er av laminat. Det er 
kjøl/fryseskap, oppvaskmaskin og komfyr. 

Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. 

TEKNISKE INSTALLASJONER
Gå til side
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Arealer

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Tomannsbolig

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

Etasje 57 55 2

Etasje 60 60 0

Hems 0 0 0

Sum 117 115 2

Innvendige vannledninger er av kobber. 

Det er avløpsrør av plast. 

Boligen har naturlig ventilasjon. 

Elektrisk oppvarming og ved ovn.

Varmtvannstanken er på ca 200 liter. 

Nytt sikringsskap i 2021 det henger i gang. 

TOMTEFORHOLD
Gå til side

Tomten er opparbeidet med asfalterte veier samt 
grøntareal.

Forutsetninger og vedlegg

Lovlighet 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.

Det er ikke oppgitt kostnadsestimat for TG2 i denne rapporten 
da dette ikke er et lovmessig krav.

Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Tomannsbolig

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Våtrom > Generell > Vaskerom Gå til side

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

Kostnadsestimat :  100 000 - 300 000

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Dører Gå til side

Det er avvik:

Ytterdør ikke helt tett og noe utvendig slitasje.

Innvendig > Overflater Gå til side

Det er avvik:

Bom i skifer, gang

Innvendig > Innvendige trapper Gå til side

Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

- Rekkverk i selve trappen er av tau og tilfredsstiller 
ikke dagens krav til rekkverk.

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Gå til side

Innvendig > Radon Gå til side

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad Gå til side

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > Bad 2 Gå til side

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Gå til side
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Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Gå til side

Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
slukløsningen.

Våtrom > Ventilasjon > Bad Gå til side

Rommet har kun naturlig ventilasjon.

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad 2 Gå til side

Det er påvist sprekker i fliser.

Hull i flis på vegg

Kan se ut som noe svartsopp helt nede på vegg.

Våtrom > Overflater Gulv > Bad 2 Gå til side

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

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad 2 Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på membranløsningen
Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
slukløsningen.

Våtrom > Ventilasjon > Bad 2 Gå til side

Rommet har kun naturlig ventilasjon.

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 andre avvik:

Det stilles i nyere boliger krav til balansert ventilasjon 
av hensyn til inneklima og energieffektivitet. Dersom 
boligen en gang skal renoveres, bør man vurdere 
balansert ventilasjon eller andre tiltak for å øke 
kvaliteten på innemiljøet.

Tomteforhold > Drenering Gå til side

Mer enn halvparten av forventet  levetid på drenering 
er overskredet.
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UTVENDIG

Taktekking
Taktekkingen er av  betongtakstein. Taket er besiktiget fra  bakkenivå. 

Taktekking er fra 2019, skiftet i regi av borettslag (nytt undertak, lekter 
og takstein).

Alder: 2019 Kilde: Eier

Nedløp og beslag
Boligen har takrenner og nedløp av aluminium fra 2019.

Alder: 2019 Kilde: Eier

Veggkonstruksjon
Veggene har trekonstruksjon av ukjent utførelse. Fasade/kledning har 
liggende bordkledning. 

Takkonstruksjon/Loft
Loftskonstruksjonen er antatt isolert mot beboelse. Takkonstruksjonen 
er lukket og kan ikke besiktiges.

Tidligere salgsoppgave opplyser om at konstruksjonen ble isolert med 
200 mm isolasjon i forbindelse med skifte av taktekking i 2019.

Vinduer
Boligen har vinduer med 2- og 3-lags isolerglass i trekarmer fra 2013. 
Skiftet i regi av borettslaget.

Ett eldre vindu i mønet i stue, eier opplyser om at vinduer blir skiftet i 
regi av borettslaget.

TOMANNSBOLIG

Kommentar
Kilde: Eiendomsverdi

Byggeår
1979

Dører
Bygningen har malt hovedytterdør og malt balkongdør i tre. 

Terrassedører er fra 2013 og ytterdør med glassfelt er fra 2010.

Eier opplyser om at ytterdør skal byttes nå I regi av borrettslag. 

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Ytterdør ikke helt tett og noe utvendig slitasje.

Tiltak
• Tiltak:

Dør blir byttet i regi av borrettslag.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Utgang fra stue til vestvendt balkong på 9 kvm.

Balkongen er oppført i trekonstruksjoner. Dekket er bekledd med 
terrassebord. Rekkverk av tre.

INNVENDIG

Overflater
Innvendig er det gulv av laminat, belegg og skifer. Veggene har tapet. 
Innvendige tak har malte plater. 

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Bom i skifer, gang

Tiltak
• Tiltak:

Tiltak må til for å lukke avvik

Etasjeskille/gulv mot grunn
Etasjeskiller er av trebjelkelag. 

Gulv ble kontrollert med laser på befaringsdagen. Det ble ikke 
registrert vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige 
negative avvik. 

Radon
Eier har ingen opplysninger om radonmåling.

Eiendommen ligger i et område som i NGU Radon aktsomhetskart er 
definert med "Usikkert" aktsomhetsgrad

Tilstandsrapport
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Pipe og ildsted
Rentbrennende peisovn i stue.

Innvendige trapper
Boligen har en opprinnelig trapp av tre med rekkverk av glass og tau.

Vurdering av avvik:
• Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
- Rekkverk i selve trappen er av tau og tilfredsstiller ikke dagens krav til 
rekkverk.

Tiltak
• Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. 

Rekkverk bør monteres!

Innvendige dører
Innvendige formpressede dører.

VÅTROM

Generell
Bad 5,4 m²

Eier opplyser om at badet ble modernisert i 2014 med nye overflater.

ETASJE > BAD 

Overflater vegger og himling
Veggene har baderomsplater. Taket er malt. 

Overflater Gulv
Gulvet har vinylbelegg. Rommet har elektriske varmekabler. 

Sluk, membran og tettesjikt
Det er plastsluk og synlig vinylbelegg som tettesjikt. 

Vurdering av avvik:
• Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
Tiltak
• Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig.

Sanitærutstyr og innredning
Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett og badekar. 

Ventilasjon
Det er naturlig ventilering. 

Vurdering av avvik:
• Rommet har kun naturlig ventilasjon.
Tiltak
• Elektrisk avtrekksvifte bør monteres  for å lukke avviket.

Tilstandsrapport
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Fukt i tilliggende konstruksjoner
Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende 
konstruksjoner. 

Generell
Areal: 5,8 kvm.
Malt belegg på gulv, slette malte vegger og himling. 

Inneholder: Opplegg for vaskemaskin og varmtvannstank.

Ventil i himling.

ETASJE > VASKEROM 

Vurdering av avvik:
• Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. 
Tiltak
• Andre tiltak:

Våtrommet fungerer i dag, men må legges inn i vedlikeholdsplan.

Det blir vurdert til at vaskerommet er oversteget sin leve tid og er fra
før 1997 og da vurdert til TG3. Når det skal totalrenoveres må alle
forhold med tettesjikt, våtsone, sluk m.m. dokumenteres.
Kostnadsestimat :  100 000 - 300 000

Generell
2,8 m2 

Eier opplyser om at badet ble modernisert i 2006 med nye overflater 
og nytt inventar.

ETASJE > BAD 2

Overflater vegger og himling
Veggene har fliser. Taket er malt. 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist sprekker i fliser.
Hull i flis på vegg

Kan se ut som noe svartsopp helt nede på vegg.

Tiltak
• Våtrommet fungerer med dette avviket.
• Det må gjøres tiltak for å utbedre avviket. 

Fuge bør skiftes.

Tilstandsrapport

Varåsgrenda 36  , 5210 OS
Gnr 54 - Bnr 535
4624 BJØRNAFJORDEN

Bjordal Bygg AS
Konvallveien 2
5093 BERGEN

20874-1174Oppdragsnr: 27.10.2022Befaringsdato: Side: 11 av 20



Overflater Gulv
Gulvet er flislagt. Rommet har ingen varmekilde. 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist at noen fliser har bom (hulrom under)

Tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak.

Sluk, membran og tettesjikt
Det er plastsluk og smøremembran med ukjent utførelse. 

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
membranløsningen
• Over halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på slukløsningen.
Tiltak
• Sluket må sjekkes og rengjøres jevnlig.
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må 
slukløsningen skiftes ut og sannsynligvis må også membransjiktet 
skiftes/utbedres. Det er imidlertid vanskelig å si noe om tidspunktet 
for når dette er nødvendig.

Sanitærutstyr og innredning
Rommet har innredning med nedfelt servant, toalett og dusjkabinett. 

Ventilasjon
Det er naturlig ventilering. 

Vurdering av avvik:
• Rommet har kun naturlig ventilasjon.
Tiltak
• Elektrisk avtrekksvifte bør monteres  for å lukke avviket.

Fukt i tilliggende konstruksjoner
Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga tilliggende 
konstruksjoner. 

KJØKKEN

Overflater og innredning
KEA kjøkkeninnredning med profilerte fronter og benkeplaten er av 
laminat. Det er kjøl/fryseskap, oppvaskmaskin og komfyr. 

Det er foretatt kontroll med fuktindikator og det ble ikke registrert 
fuktverdier i kjøkkenbenken eller på gulv på befaringsdagen. 

ETASJE > STUE/KJØKKEN 

Avtrekk
Det er kjøkkenventilator med avtrekk ut. 

TEKNISKE INSTALLASJONER

Vannledninger
Innvendige vannledninger er av kobber. 

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.

Avløpsrør
Det er avløpsrør av plast. 

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.
• Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.

Tilstandsrapport
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Ventilasjon
Boligen har naturlig ventilasjon. 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:

Det stilles i nyere boliger krav til balansert ventilasjon av hensyn til 
inneklima og energieffektivitet. Dersom boligen en gang skal 
renoveres, bør man vurdere balansert ventilasjon eller andre tiltak for 
å øke kvaliteten på innemiljøet.

Tiltak
• Andre tiltak:

TG 2 settes ved naturlig ventilasjon.

Varmesentral
Elektrisk oppvarming og ved ovn.

Varmtvannstank
Varmtvannstanken er på ca 200 liter. 

Alder: 2021 Kilde: Produksjonsår på produkt

Elektrisk anlegg
Nytt sikringsskap i 2021 det henger i gang. 

1. Når ble det elektriske anlegget installert eller sist oppdatert?
2021

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

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

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?

Nei
5. Forekommer det at sikringene løses ut?

Nei

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

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?
Nei

Siden de har byttet sikrinsskap og eier har hatt fagfolk inne,
vurderes til tg1.

Tilstandsrapport
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Branntekniske forhold

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

Byggegrunn
Fundamentert på antatt faste masser av komprimert sprengstein/grov 
pukk på fjell, det er ikke foretatt grunnundersøkelser.

Drenering
Utvendig drenering er ikke kjent. Antatt selvdrenerende masser, 
kultetmed steinmasser.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet  levetid på drenering er 
overskredet.
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.

Grunnmur og fundamenter
Betongkonstruksjon på fundament av antatt faste masser.

Utvendige vann- og avløpsledninger
Vann/avløpsledninger Ukjent type, offentlig vann/avløp via private 
stikkledninger.

Tilstandsrapport
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Arealer, byggetegninger og brannceller

Hva er bruksareal?

Hva er måleverdig areal?

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

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

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

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

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

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

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

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

Om brannceller

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

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

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

Om bruksendring

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

Tomannsbolig

Bruksareal BRA m²

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

Etasje 57 55 2 Entré , Gang , Soverom , Soverom 2, 
Soverom 3, Vaskerom , Bad , Bad 2

Etasje 60 60 0 Stue/kjøkken , Soverom 

Hems 0 0 0

Sum 117 115 2

Kommentar
1. ETASJE
Entre: 2,9 m2. 
Vaskerom: 5,8 m2. 
Bod: 1,7 m2.
Hall: 4,6 m2. 
Soverom 1: 11,3 m2. 
Soverom 2: 11,4 m2. 
Soverom 3: 7,7 m2
Bad 1: 2,8 m2.
Bad 2: 5,4 m2.

Hall har blitt mindre og det er laget et ekstra soverom.

2. ETASJE
Stue: 39,3 m2. 
Kjøkken: 9,9 m2. 
Soverom: 10 m2.
Hems med tilkomst via stige, ikke målbart areal.

EKSTERNE ROM
Boligen har også tre tilhørende utvendige sportsboder. Disse blir ikke medtatt i areal over da disse har ikke har direkte adkomst fra boligen.

Bod ved inngang måler: 5 m2.
Bod under terrasse måler: 5,8 m2.
Bod på bakside måler: 4,3 m2.

Areal summert pr rom vil være mindre enn oppgitt total areal, dette skyldes differanse bestående av innervegger, evt piper og sjakter.
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Befaring

Dato Tilstede Rolle
27.10.2022 Jan Eirik Bjordal Takstmann

Halvor Kristiansen Kunde

Matrikkeldata

Kommune
4624 BJØRNAFJORDEN

Gnr
54

Bnr
535

Areal
36818.7 m²

Kilde
BEREGNET AREAL 
(Ambita)

Eieforhold
Eiet

Adresse
Varåsgrenda 36  

Hjemmelshaver
Småhaugane Borettslag

Fnr Snr
0

Boligen ligger meget sentralt til i populære Varåsgrenda, med alt en behøver i nærheten. Boligen ligger fint til i enden av en blindvei i et
veletablert og rolig boligområde hvor det meste er tilrettelagt for en enkel hverdag. Her bor du like ved skoler, barnehager og busstopp med
Osøyro sitt pulserende liv bare 5 minutter unna.
Fra boligen er det 4 minutter gangavstand til Varhaug barnehage og et par hundre meter til Kuventræ idrettspark hvor man finner
vollyballbaner, fotballbaner, basketballbaner, treningssenter, osbadet og idrettshall. Det er lett tilgang til barnevennlige turområder i både skog
og fjell. Dagligvarebutikkene ligger også bare en spasertur unna.

Beliggenhet

Privat stikkvei fra offentlig vei

Adkomstvei

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann via private stikk- og fellesledninger

Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikk- og fellesledninger

Tilknytning avløp

Tomten er opparbeidet med asfalterte veier samt grøntareal.

Om tomten

Eiendomsopplysninger

Andelsobjekt

Leil. nr
 

Forretningsfører
 

Eier av adkomstdokumenter
Kristiansen Halvor

Org.nr.
954362752

Boligselskap
 /Småhaugane Borettslag

Andelsnummer
69

Innskudd, pålydende mm

    Befarings - og eiendomsopplysninger
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    Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Egenerklæring  Innhentet 0 Nei

Eiendomsverdi.no Innhentet 0 Nei

Infoland.no Innhentet 0 Nei

Tegninger Ikke vist 0 Nei

Eier 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/FC4427
  
  

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 25 Oct 2022

Varåsgrenda 36, 5210 Os

Opplysninger om selger og salgsobjekt

Er boligen en del av et sameie eller borettslag?

  2 Ja  0 Nei

Driver du med omsetning eller utvikling av eiendom?

  0 Ja  2 Nei

Når kjøpte du boligen?

November 2020

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.

24 mnd

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

Informasjon om selger

Hovedselger

Kristiansen, Halvor

Forbehold

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

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

Boligkjøper oppfordres til å selv undersøke eiendommen grundig.



Våtrom

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

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

  2 Ja  0 Nei, ikke som jeg kjenner til

2.1.1 Navn på arbeid

Nytt arbeid

2.1.2 Årstall

2021

2.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?

  2 Faglært  0 Ufaglært

2.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte

Byttet stengeventil på vaskerom.

2.1.5 Hvilket firma utførte jobben?

Samdal Rør

2.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?

  0 Ja  2 Nei

2.2.1 Navn på arbeid

Nytt arbeid

2.2.2 Årstall

2021

2.2.3 Hvordan ble arbeidet utført?

  2 Faglært  0 Ufaglært

2.2.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte

Bytte av servantmøbler med blandebatteri, badekar og dusjkabinett inkl batterier. Montert ny 
varmtvannsbereder.

2.2.5 Hvilket firma utførte jobben?

Privat

2.2.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?

  0 Ja  2 Nei

2.3.1 Navn på arbeid

Nytt arbeid

2.3.2 Årstall

2014

2.3.3 Hvordan ble arbeidet utført?

  2 Faglært  0 Ufaglært

2.3.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte

Forrige eier fikk montert baderomsplater på vegg og våtromsbelegg på gulv.

2.3.5 Hvilket firma utførte jobben?

Engevik Tislevol og Arason Malermester



2.3.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?

  0 Ja  2 Nei

Tak, yttervegg og fasade

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

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

  2 Ja  0 Nei, ikke som jeg kjenner til

4.1.1 Navn på arbeid

Nytt arbeid

4.1.2 Årstall

2020

4.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?

  2 Faglært  0 Ufaglært

4.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte

Nytt tak og isolasjon og ny pipe/skorstein

4.1.5 Hvilket firma utførte jobben?

Murmester Røttingen og Byggmester Kjetil Aarvik

4.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?

  0 Ja  2 Nei

Kjeller

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

6 Har boligen 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?



  2 Ja  0 Nei, ikke som jeg kjenner til

10.1.1 Navn på arbeid

Nytt arbeid

10.1.2 Årstall

2021

10.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?

  2 Faglært  0 Ufaglært

10.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte

Ny innmat i sikringsskap, trekke nye kurser til vaskerom og tilkobling varmtvannsbereder, utskifting av lamper på bad, 
vaskerom og 2 soverom. Kontroll av kurs til oppvaskmaskin.

10.1.5 Hvilket firma utførte jobben?

Laksevåg Elektro AS

10.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?

  2 Ja  0 Nei

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?

  2 Ja  0 Nei, ikke som jeg kjenner til

13.1.1 Navn på arbeid

Nytt arbeid

13.1.2 Årstall

2021

13.1.3 Hvordan ble arbeidet utført?

  2 Faglært  0 Ufaglært

13.1.4 Fortell kort hva som ble gjort av faglærte

Ny hovedstengeventil på vaskerom

13.1.5 Hvilket firma utførte jobben?

Samdal Rør

13.1.6 Har du dokumentasjon på arbeidet?

  0 Ja  2 Nei

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 boligen eller andre bygninger på eiendommen?

  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 boligen eller andre bygninger brukstillatelse eller ferdigattest for søknadspliktige tiltak?

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

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

  0 Ja  2 Nei

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

  0 Ja  2 Nei

26 Er utleiedelen godkjent av kommunen?

Ikke relevant for denne boligen.

27 Er det utført radonmåling?

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til



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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

Andre opplysninger

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

  0 Ja  2 Nei, ikke som jeg kjenner til

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

  2 Ja  0 Nei, ikke som jeg kjenner til

Skriv opplysningene her:

Det er søkt om og godkjent bygg av markterrasse rundt huset i regi av forrige eier.

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 91882219
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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.

https://www.energimerking.no/
























PLANSTATUS – Eigedomsopplysningar til meklar

Eigedom (Gnr/Bnr/Fnr/Snr): 54/535
Adresse: Varåsgrenda 36, 5210 OS

For eigedomen eller delar av eigedomen gjeld følgjande planar/planvedtak:

KOMMUNEPLAN
Arealbruken for eigedomen er fastsett til: Bustadområde

REGULERINGSPLAN
☒ Eigedomen er regulert til : Bustad

☐ Eigedomen er ikkje regulert

MINDRE ENDRINGAR som vedkjem eigedomen

☒Oppdatert i plankart / Ikkje aktuelt
☐Ikkje oppdatert i plankart (Tilleggsdokumentasjon lagt ved)

PÅGÅANDE PLANAR Er eigedomen del i eit pågåande planarbeid eller er det starta planarbeid 
innan 100 m som vedkjem eigedomen?
☐JA
☒NEI 
Kommentar / Anna:

KOMMUNEDELPLAN
☐JA
☒NEI
Eigedomen er avsett til: 



 

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2022 I 
SMÅHAUGANE BORETTSLAG 
 
 
 
 
Dato:  28.april 2022 kl. 18:00 
 
Sted: Kuventræ barneskule, musikkrommet. 
 
 
 
 
  
Vedlagt følger dagsorden. Vi ønsker vel møtt! 
 
 
 
 
Varåsgrenda, 26.mars 2022 
 
 
 
 
 
Klipp av – leveres ved inngangen_______________________________________________________________  

 
Generalforsamling, i Småhaugane borettslag, 28.april 2022 
 
Navn: ____________________________________ Leilighet nr.: _______________ 
    andelseier 
 
 
(Kryss av for det som passer) 

 
Jeg møter som andelseier.  
 
Jeg er andelseier, men har ikke mulighet til å møte på generalforsamlingen. Jeg 
gir derfor min fullmakt til: 

 
Navn: _________________________________  

 

 
 
Underskrift andelseier/fullmaktsgiver: _____________________________________ 
 
Obs! Kun én fullmakt per deltager! 

 

 



DAGSORDEN 
 

1. Konstituering 
 

a) Godkjenning av innkalling 
 

b) Antall fremmøtte (antall andeler representert) 
 

c) Valg av møteleder 
 

d) Valg av referent/protokollfører 
 

e) Valg av protokollunderskriver 
 

f) Valg av tellekorps (bare om nødvendig) 
 

g) Godkjenning av dagsorden 

 
2. Behandling og godkjenning av årsregnskap 2021 

 
3. Vederlag til styremedlemmer generelt 

 
4. Valg av styre 
 
5. Andre/Innkomne saker 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



2. Behandling og godkjenning av årsregnskap 2021 
Årsregnskapet og revisjonsberetningen for 2021 følger vedlagt. Årsregnskapet for 
2021 anbefales godkjent.  
(Godkjenning av årsregnskap skjer ved avstemning med alminnelig flertall) 
 
 
3. Godtgjørelse/honorar til styret 
Styrehonorar for perioden 2021/ 2022 settes til 140 000,-  
 
 
4. Valg av styret. 
Årets valgkomite har bestått av Finn Rune Kristiansen og Line Askvik Mikkelsen. 
De har gjort en god innsats og har følgende innstilling til nye styremedlemmer: 
 
Valgkommiteèn sin innstilling er: 
 
Leder: Trond Rolland (1 år) 
 
Styremedlem: Stian Amundsen (1 år) 
 
Styremedlem: Sturle Svendal (2 år) 
 
Styremedlem: Jesper Sundberg (2 år) 
 
Styremedlem: Arve Aksnes (2 år) 
 
Vara: Inge Forstrønen (1 år) 
 
Vara: Finn Rune Kristiansen (1 år) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





























5. Innkomne saker: 
 
 
5.1 Varåsgrenda 23. Trapp 
Etablering av trapp ned fra terrasse ihht. vedlagte skisser og nabovarsel. 
 
Styrets innstilling: Styret innstiller til godkjenning søknad. Det presiseres at alt 
arbeid skal være av fagmessig utførelse og ihht gjeldende lover og regelverk. Tiltaket 
må ikke forringe eller hindre utskifting og vedlikehold av VA eller andre tekniske 
anlegg og infrastruktur. Fremtidig vedlikehold og utgifter til dette, tilfaller andelseier. 
Arbeidet skal ferdigstilles senest innen 12 mnd. etter påbegynnelse ref. § 2-4 i 
borettslagets gjeldende vedtekter. 
 
 
 
5.2 Varåsgrenda 17. Platting 
Etablering av platting ihht. vedlagte skisser og nabovarsel. 
 
Styrets innstilling: Styret innstiller til godkjenning søknad. Det presiseres at alt 
arbeid skal være av fagmessig utførelse og ihht gjeldende lover og regelverk. Tiltaket 
må ikke forringe eller hindre utskifting og vedlikehold av VA eller andre tekniske 
anlegg og infrastruktur. Fremtidig vedlikehold og utgifter til dette, tilfaller andelseier. 
Arbeidet skal ferdigstilles senest innen 12 mnd. etter påbegynnelse ref. § 2-4 i 
borettslagets gjeldende vedtekter. 
 
 
 
5.3 Varåsgrenda 74. Bod 
Etablering av bod ihht. vedlagte skisser og nabovarsel. 
 
Styrets innstilling: Styret innstiller til godkjenning søknad. Det presiseres at alt 
arbeid skal være av fagmessig utførelse og ihht gjeldende lover og regelverk. Tiltaket 
må ikke forringe eller hindre utskifting og vedlikehold av VA eller andre tekniske 
anlegg og infrastruktur. Fremtidig vedlikehold og utgifter til dette, tilfaller andelseier. 
Arbeidet skal ferdigstilles senest innen 12 mnd. etter påbegynnelse ref. § 2-4 i 
borettslagets gjeldende vedtekter. 
 
 
 
5.4 Varåsgrenda 5. Bod. 
Etablering av bod ihht. vedlagte skisser og nabovarsel. 
 
Styrets innstilling: Styret innstiller til godkjenning søknad. Det presiseres at alt 
arbeid skal være av fagmessig utførelse og ihht gjeldende lover og regelverk. Tiltaket 
må ikke forringe eller hindre utskifting og vedlikehold av VA eller andre tekniske 
anlegg og infrastruktur. Fremtidig vedlikehold og utgifter til dette, tilfaller andelseier. 
Arbeidet skal ferdigstilles senest innen 12 mnd. etter påbegynnelse ref. § 2-4 i 
borettslagets gjeldende vedtekter. 
 
 



5.5 Varåsgrenda 76. Pergola 
Etablering av pergola på terrasse ihht. vedlagte skisser og nabovarsel. 
 
Styrets innstilling: Styret innstiller til godkjenning søknad. Det presiseres at alt 
arbeid skal være av fagmessig utførelse og ihht gjeldende lover og regelverk. Tiltaket 
må ikke forringe eller hindre utskifting og vedlikehold av VA eller andre tekniske 
anlegg og infrastruktur. Fremtidig vedlikehold og utgifter til dette, tilfaller andelseier. 
Arbeidet skal ferdigstilles senest innen 12 mnd. etter påbegynnelse ref. § 2-4 i 
borettslagets gjeldende vedtekter. 
 
5.6 Varåsgrenda 2. Tak over terrasse 
Etablering av tak over terrasse ihht. vedlagte skisser og nabovarsel. 
 
Styrets innstilling: Styret innstiller til godkjenning søknad. Det presiseres at alt 
arbeid skal være av fagmessig utførelse og ihht gjeldende lover og regelverk. Tiltaket 
må ikke forringe eller hindre utskifting og vedlikehold av VA eller andre tekniske 
anlegg og infrastruktur. Fremtidig vedlikehold og utgifter til dette, tilfaller andelseier. 
Arbeidet skal ferdigstilles senest innen 12 mnd. etter påbegynnelse ref. § 2-4 i 
borettslagets gjeldende vedtekter. 
 
 
 

STYRET I SMÅHAUGANE BORETTSLAG 

 



Søknad – trapp frå terrasse til hage, Varåsgrenda 23 
 

Varåsgrenda, 06.03.2022 

 

Eg ynskjer å byggje trapp frå terrasse og ned i hagen. Trappa vil plasserast inntil sørveggen 

på huset slik at det vil oppførast eit rekkverk i tillegg til trappa. Rekkverket vil vere i same stil 

som terrassen. Rekkverket som er der trappa kjem til bli omgjort til ein port slik at det er 

mogeleg å hindre tilgang til trappa frå terrassen, og motsatt, ved behov. 

Sjå vedlagte skisser for eksakte mål.  

Nabovarsel frå næraste naboar er godkjend og vedlagt denne søknaden. 

 

 

 

 

Mvh 

Beate Valvik 

Varåsgrenda 23 

beate.valvik@gmail.com 

mailto:beate.valvik@gmail.com
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Nabovarsel

Hei. Vi ønsker å bygge en bod utenfor huset vårt i Varåsgrenda 74.
Se vedlagte tegninger. Boden vil vi bygge på grusplassen vår der
det tidligere var en bod. Boden blir malt i samme farge som huset.
På taket blir det lagt svart shingel. Boden vi har tegnet er på 8,
75m2, og vil bli bygget 1-1,5 meter fra nabogrensene, slik
tegningene viser. De sidene av boden som ikke er tegnet og
vender mot nabogrensene er uten vindu/dør, og har bare liggende
kledning.

Dersom dere har spørsmål eller ønsker at vi endrer på noe er det
bare åta kontakt. Det er fint med tilbakemelding innen 15.
Februar, da fristen for å sende inn søknad til styret er 16. Februar.
Vi ønsker at dere skriver under på vedlagt skjema om dere
godkjenner at vi bygger eller ikke. Legg den gjerne i postkassen
vår eller lever den på døren.

Vennlig hilsen

Ragnhild Kolaas Gåsemyr og Jon Inge Lomeland
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Bygging av bod i Varåsgrenda 74

Vi godkjenner/ godkjenner ikke at det bygges bod i Varåsgrenda
74.

Evt kommentarer:

Underskrift:
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Nabovarsel

Hei. Vi ønsker å bygge en bod utenfor huset vårt i Varåsgrenda 74.
Se vedlagte tegninger. Boden vil vi bygge på grusplassen vår der
det tidligere var en bod. Boden blir malt i samme farge som huset.
På taket blir det lagt svart shingel. Boden vi har tegnet er på 8,
75m2, og vil bli bygget 1-1,5 meter fra nabogrensene, slik
tegningene viser. De sidene av boden som ikke er tegnet og
vender mot nabogrensene er uten vindu/dør, og har bare liggende
kledning.

Dersom dere har spørsmål eller ønsker at vi endrer på noe er det
bare åta kontakt. Det er fint med tilbakemelding innen 15.
Februar, da fristen for å sende inn søknad til styret er 16. Februar.
Vi ønsker at dere skriver under på vedlagt skjema om dere
godkjenner at vi bygger eller ikke. Legg den gjerne i postkassen
vår eller lever den på døren.

Vennlig hilsen

Ragnhild Kolaas Gåsemyr og Jon Inge Lomeland
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Bygging av bod i Varåsgrenda 74

Vi godkjenner/~kjennet ikke-at det bygges bod i Varåsgrenda
74.

Evt kommentarer:

Underskrift:
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Nabovarsel

Hei. Vi ønsker å bygge en bod utenfor huset vårt i Varåsgrenda 74.
Se vedlagte tegninger. Boden vil vi bygge på grusplassen vår der
det tidligere var en bod. Boden blir malt i samme farge som huset.
På taket blir det lagt svart shingel. Boden vi har tegnet er på 8,
75m2, og vil bli bygget 1-1,5 meter fra nabogrensene, slik
tegningene viser. De sidene av boden som ikke er tegnet og
vender mot nabogrensene er uten vindu/dør, og har bare liggende
kledning.

Dersom dere har spørsmål eller ønsker at vi endrer på noe er det
bare åta kontakt. Det er fint med tilbakemelding innen 15.
Februar, da fristen for å sende inn søknad til styret er 16. Februar.
Vi ønsker at dere skriver under på vedlagt skjema om dere
godkjenner at vi bygger eller ikke. Legg den gjerne i postkassen
vår eller lever den på døren.

Vennlig hilsen

Ragnhild Kolaas Gåsemyr og Jon Inge Lomeland
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Bygging av bod i Varåsgrenda 74

Vi godkjenner/ godkjenner ikke at det bygges bod i Varåsgrenda
74.

Evt kommentarer:

Underskrift:
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NABOVARSEL

Tiltaket gjelder: Frittstående bod

Adresse: Varåsgrenda 5

Tiltakshavere: Linda Groth og Christian Bugge

Følgende naboer har mottatt nabovarsel med tilhørende vedlegg

Ellen Merete Lyssand Dato Signatur Merknader til.planene

Varåsgrenda 6 1, I --, ·1,, tu: } I} I J1-0, Ja O Nei ~ Vedlegg0C .... ,
'\. ,)\ ·,

•/1. ,/

Vigdis Vikne Dato Signatur - Merknader til planene

Varåsgrenda 4 t01J_ -J:l Vt crdis Vae-u._ Ja O Neiø Vedlegg □
Marita Kristine Haugland Dato Sir»atur I lv1 ~ Merknader til planene

Varåsgrenda 3 16c1.2J- /1 rt Je,_}Ij rj} ( l Ja O Nei IK] Vedlegg0
Varhaug Barnehage Dato Signatur Merknader til planene

Industrivegen 50 Ja O Nei O Vedlegg0
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NABOVARSEL

Tiltaket gjelder: Frittstående bod

Adresse: Varåsgrenda 5

Tiltakshavere: Linda Groth og Christian Bugge

\Y
qz-iøo 17 ~

Følgende naboer har mottatt nabovarsel med tilhørende vedlegg

Ellen Merete Lyssand Dato Signatur Merknader til- planene

Varåsgrenda 6 JaO Nei O Vedlegg0
Vigdis Vikne Dato Signatur Merknader til planene

Varåsgrenda 4 Ja □ Nei □ Vedlegg □
--··

Marita Kristine Haugland Dato Signatur Merknader til planene

Varåsgrenda 3 JaO Nei O Vedlegg D
-- - ------

Varhaug Barnehage Dato Merknader til planene

Industrivegen 50 t/4-1:l Ja O Nei IRJ Vedlegg0
_____J_
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Christoffer Johansen
Varåsgrenda 76
5210 Os 15.2.2022

Småhaugane borettslag

Søknad om oppføring av pergola
Vi søker herved om å sette opp en pergola på vår terrasse i varåsgrenda 76.
pergolaen skal være 3x3 meter og stå på enden av eksisterende terasse.

Vi legger ved tegning og underskrift fra nabo.
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Y
 303200

Y
 303200

Y
 303300

Y
 303300

X 6679200 X 6679200

X 6679300 X 6679300

Basiskart
Gnr/Bnr: 54/535

Målestokk: 1:1000

21.10.2022Dato:

Bygning

Eigedomsgrense  målt       (sikker)

Eigedomsgrense  kartmålt (usikker)

Gardsnr./Bruksnr./Fnr123/45/6

Adresse: Varåsgrenda 36

Kartet er produsert frå kommunen 
sine beste digitale kartdatabasar 
for området. 
Kartet kan innehalde feil, manglar 
eller avvik i forhold til krava i 
oppgitt kartstandard. 

Godkjent byggemelding kartmålt (usikker)

Godkjent byggemelding

Kart- og oppmåling
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