
Prisant: 1 400 000,- + omkTysvær - Kolnes
Førresfjordvegen 560, 5541 KOLNES



KOLNES FØRRESFJORDVEGEN 5602

                                                                       er en av 

de største investeringene du gjør. Ikke bare handler det om 

penger, men også om livskvalitet og verdien av et sted du 

får et unikt forhold til. Søken etter et nytt hjem betyr ikke 

nødvendigvis at du ikke trives i det gamle. Livet endrer seg 

og nye behov dukker opp. Det handler om et ekstra 

soverom til ei lita prinsesse. Litt mindre hage. En ny jobb, 

et annet sted. Årsakene er akkurat like mange som det er 

eiendommer til salgs.

Meglerhuset Rele - det komplette meglerhuset

Å kjøpe eiendom
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Torbjørn Håvås Tjønn
Fagansvarlig/Jurist/Eiendomsmegler MNEF

T: 99 24 69 65

torbjorn@meglerhuset-rele.no

Torbjørn Håvås Tjønn er vår pålitelige bauta av en 

jurist og fagansvarlig. En mer sindig vestlending skal 

du lete lenge etter, og vi har ennå til gode å se noe 

vippe denne mannen av pinnen. I tillegg til å være 

fagansvarlig er han en erfaren og dyktig megler med 

mange år i eiendomsmeglerbransjen. Torbjørn tok 

jusutdannelsen sin ved henholdsvis Universitetet i 

Bergen og Oslo.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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Del 1 - Førresfjordvegen 560

Eiendommen
Bilder  -  Området
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 79 Bnr. 157

i Tysvær kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 400 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 184 m² 

Bra: 187 m² 

TOMT:

5780.2 m² Eiet tomt



Kort om eiendommen

Renoveringsobjek
t på stor tomt med 
sjøutsikt

Stor eiendom med sjøutsikt. Bygningsmassen har behov for renovering, eller må i verste 

fall rives. Her er det kort vei til både Haugesund og Aksdal, og tomten er usjenert med 

god avstand til nærmeste nabo.
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Stue
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Stue
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Kjøkken
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Soverom
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Baderom/soverom
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Nydelig sjøutsikt
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Kolnes
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Sjøutsikt!
Eiendommen er plassert nært E134. Eiendommen er østvendt, på et høydedrag over 

Førresfjorden.



Planløsning

Innhold
Første etasje med entré, bad, gang, stue/kjøkken og soverom. Andre etasje inneholder 

gang, bad/vaskerom, stue og tre soverom. Underetasjen er påbegynt renovert. Det 

finnes ingen tegninger av bygninger på eiendommen i kommunens arkiver, og megler 

får dermed ikke avstemt godkjent bruk.
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Del 2 - Førresfjordvegen 560

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0438/21

Adresse:
Førresfjordvegen 560, 5541 KOLNES

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 79 Bnr. 157 i Tysvær kommune

Selgers navn:
Haugaland Tingrett

Prisantydning:
1 400 000,-

Kjøpers omkostninger:
35 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
------------
36 372,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for 
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i 
ovennevnte gebyrer.

Total kjøpesum:
1 436 372,-

Eiendomstype:
Enebolig

Eierform:
Eiet

Utleie:
Det vil normalt være anledning til å leie ut hele 
boligen.

Standard:
Eiendommen er å anse som et 
totalrenoveringsobjekt.

Innbo/løsøre:
Spesielle regler for tvangssalg gjelder, konferer 
med megler.

Areal:
P-rom: 184 m² 

Bra: 187 m² 
S-rom: 3 m² 

Bruksareal
Kjeller: 70 kvm 
1. etasje: 62 kvm 
2. etasje: 55 kvm 

Primærrom
Kjeller: 67 kvm Areal hentet fra tilstandsrapport. 
1. etasje: 62 kvm Areal hentet fra 
tilstandsrapport. Etasjen består av Entré, bad, 
gang, stue/kjøkken og soverom.
2. etasje: 55 kvm Areal hentet fra 
tilstandsrapport. Etasjen består av Gang, 
bad/vaskerom, stue, soverom, soverom 2 og 
soverom 3.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1956

Antall soverom:
4 soverom 

Antall rom:
8 rom 

Parkering:
Parkering på egen grunn.

Byggemåte:
Oppført på noe lødd sten og grunnmur i 
plasstøpt betong, sparesteinsmur og 
betonggulv. Yttervegger i bindingsverk som er 
utvendig kledd med trepaneler. Etasjeskillere i 
tre. Saltakskonstruksjon som er utvendig tekket 
med bølgeeternitt. Bygningsmassene på 
eiendommen er å anse som 
renoveringsobjekter.

Takstmann har ikke vurdert garasjebygningen, 
da den i følge eier ikke er godkjent.

Fra tilstandsrapport:

Tilstandsgrad 2 er gitt på følgende:
Utvendige andre forhold, radon, rom under 
terreng, innvendige trapper, overflater våtrom, 
vannledninger, byggegrunn, drenering, 

grunnmur og fundament, septiktank, avløpsrør 
og ledninger.

Tilstandsgrad 3 er gitt på følgende:
Taktekking, nedløp og beslag, veggkonstruksjon, 
takkonstruksjon, vinduer, dører, etasjeskille, 
balkonger, pipe og ildsted, utvendige trapper, 
innvendige overflater, våtrom, kjøkken, elektrisk 
anlegg og terrengforhold.

Se ellers kommentarer og begrunnelser av 
tilstandsanmerkninger fra takstmann i 
fullstendig tilstandsrapport.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 25.04.2022 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Verditakst:
1 400 000,-

Oppvarming:
Hovedsakelig elektrisk oppvarming.
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Beskaffenhet:
Kuppert, skrånende naturtomt på østsiden av 
E134. 

Eiendommen har ikke klarlagte grenser, og avvik 
ved oppmåling kan forekomme. Før en eventuell 
søknad om utvidelse av boligen eller 
byggesøknad om garasje, uthus, boder etc., må 
grensene bli klarlagt. Kostnad ved oppmåling 
tilkommer.

Tomteareal:
5780.2 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Adkomst:
Innkjørsel fra E134, når man kjører østover i 
retning Frakkagjerd. Det vil bli skiltet med 
visningsskilt fra Meglerhuset Rele ved 
annonserte fellesvisninger.

Bebyggelse:
Området består hovedsakelig av spredt bolig- 
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og fritidsbebyggelse.

Overtakelse:
Overtagelse er i utgangspunktet 3 måneder fra 
den dato begjæring om stadfestelse blir 
forelagt tingretten.

Formuesverdi bolig:
587 451,- for 2020
Sekundær formuesverdi 2 114 825,- for 2020

I henhold til brev av 21.10.22 fra Skatteetaten

Kommunale avgifter:
9 519,- per år.
Kommunale gebyrer fakturert 2021:
Feiing kr. 809,-
Slam kr. 280,-
Vann kr. 5.449,-
HIM kr. 2.981,- 

Slamtømming ved HIM hvert andre år kr. 1.385,-.

De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk og avvik vil forekomme.

Andre faste, løpende kostnader kan være 
forsikring, strøm, velforeningskontigent og 
fellesutgifter

Tilbehør:
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av 
Norges Eiendomsmeglerforbund m.fl. av 
01.01.2020 legges til grunn for handelen, 
dersom ikke annet fremgår i denne 
salgsoppgave. Det bemerkes at det er full 
avtalefrihet om hva som skal følge med en 
eiendom i forbindelse med salg. Listen er 
tilgjengelig hos meglerforetaket, samt hos 
www.nef.no

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann og 
privat septikanlegg. Eiendommen har anrettet 
egen adkomst fra E134. Det foreligger en 
erklæring fra 1950 hvor det fremgår at en 
tidligere eier har fått tillatelse til å legge privat 
avkjørsel fra riksvei nr. 500. Megler har ikke 
avklart om avkjørselen som brukes i dag er den 
samme som fra 1950.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse foreligger 
ikke. Kommunen har anmerket spesifikt at de 
ikke har noe informasjon om garasjebygningen i 
sine systemer. Dette sammenfaller med eiers 
kommentar til takstmann om at bygget er 
oppført uten søknad. Hvis kommunen velger å 
følge opp ulovligheter kan man risikere bl.a. 
rivningspålegg. 

I følge matrikkelbrevet er det to bruksenheter i 
eneboligen, hvorav det ene er markert som ikke 
godkjent bolig.

Diverse:
Dersom en anke ikke er avgjort innen 
oppgjørsdagen inntrer forskyves 
betalingsplikten. Kjøper må velge mellom å 
betale kjøpesummen pr oppgjørsdato eller 
betale renter i henhold til bestemmelsene i 
tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27 frem til 
betalingsplikten inntrer.

Interessenter gjøres oppmerksom på at dette 
salget reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven. 
Det opplyses om at kjøper i slike tilfeller har 
begrenset reklamasjonsmulighet jfr. tvbl. § 11-
39.

Kjøper forplikter seg til å følge 
tvangsfullbyrdelseslovens regler. Ved en 
eventuell anke må kjøper for eksempel tegne 
forsikring på eiendommen, til tross for at man 
ikke har overtatt/det foreligger rettskraftig dom.

I forbindelse med tvangssalg risikerer man å 
måtte oppbevare eiers løsøre/eiendeler i en 
tidsavgrenset periode.

Benevnelser på rom i salgsoppgave samt 
selgers bruk av rom kan være i strid med 
byggeforskrifter selv om de er målverdige.

Eiendommen blir ikke nødvendigvis tømt, vasket 
og ryddet til overtagelse.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område regulert til 
friareal/LNRF. Det er hovedsakelig bolig og 
fritidseiendommer i nærheten. Eiendommen 
ligger innenfor 100-meters beltet til sjø.

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
heftelser og rettigheter som følger 
eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny 
hjemmelshaver:

1146/79/157:
03.06.1950 - Dokumentnr: 1426 - Best. om 
adkomstrett
Vegvesenets betingelser vedtatt 

14.11.1991 - Dokumentnr: 7699 - Skjønn
Skjønn avh. 18/10-l978 vedr. anlegg og utbedring 
av  
riksveien m.v. sak nr. 49/77 b.  
Gjelder denne registerenheten med flere 
13.04.1949 - Dokumentnr: 931 - Registrering av 
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1146 Gnr:79 Bnr:1

Legalpant:
Kommunen har legalpant i eiendommen for 
eventuelle ubetalte kommunale skatte- og 
avgiftskrav.

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er over 2 mål, og krever derfor 
egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag reguleres ihht. 
tvangsfullbyrdelsesloven m/ forskrift.

Lov om hvitvasking:
Det følger av Hvitvaskingsloven at 
meglerforetaket er forpliktet til å foreta 
kundekontroll av begge parter i handelen. 
Kontrollen skjer løpende, og vil blant annet 
gjennomføres ved oppdragsinngåelse, 
budgivning, gjennomføring av oppgjør og ved 
eventuell forsterket mistanke. 

Dersom slik kundekontroll ikke kan 
gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å 
avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene 
er selv ansvarlig for eventuelle merkostnader 
og ansvar dette kan medføre, uten at det kan 
anføres et kontraktsrettslig ansvar ovenfor 
meglerforetaket. 
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Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere 
mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Betalingsbetingelser:
Betalingsplikt ihht. tvangsfullbyrdelsesloven.

Personopplysninger:
Meglerhuset Rele gis tilgang til å innhente 
opplysninger som er nødvendige for å kunne 
utføre oppdraget. Selskapets gjeldende 
personvernerklæring kan leses her: 
https://meglerhuset-
rele.no/personvernerklaering/.

I henhold til eiendomsmeglingsforskriften vil 
informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, 
interessenter og kjøpere lagres av 
meglerforetaket i minimum 10 år.

Boligselgerforsikring:
Det er ikke anledning til å tegne 
boligselgerforsikring i forbindelse med 
tvangssalg.

Boligkjøperforsikring:
Det er ikke anledning til å tegne 
boligkjøperforsikring i forbindelse med 
tvangssalg.

Tilbud på lånefinansiering:
Meglerhuset Rele har avtale med 
Handelsbanken i Haugesund som sikrer kunder 
av Meglerhuset Rele fordelaktige betingelser i 
banken. Megler kan formidle kontakt med 
rådgiver i banken dersom dette er ønskelig. 
Meglerhuset Rele mottar ikke provisjon fra 
Handelsbanken.

Salgsoppgavedato:
Salgsoppgaven er sist oppdatert 15.11.2022

Lovanvendelse:
Eiendommen selges i henhold til lov om 
tvangsfullbyrdelse. Eiendommen selges som 
den står, og kjøper gjøres oppmerksom på at 
man har begrenset adgang til å gjøre gjeldende 
feil og mangler da reglene avviker noe fra 
avhendingsloven. Se vedlagt budskjema for mer 
informasjon om tvangssalg og de mest 
relevante reglene.
Salgsoppgaven er basert på selgers 

opplysninger og meglers egne undersøkelser. 
Interessenter oppfordres til grundig besiktigelse 
av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig.

Kontakt:
Torbjørn Håvås Tjønn
Fagansvarlig / Jurist / Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 99246965
torbjorn@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Torbjørn Håvås Tjønn
Fagansvarlig / Jurist / Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 99246965
torbjorn@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele Haugesund
Haraldsgata 139, 
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår:
Se budskjema for informasjon om bud ved 
tvangssalg.
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Mine notater:
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VEDLEGG

Tilstandsrapport

TYSVÆR kommune

Førresfjordvegen 560  , 5541 KOLNES

Gnr. 79, Bnr. 157

Markedsverdi
1 400 000

Befaringsdato: 21.04.2022 Rapportdato: 25.04.2022 Oppdragsnr: 20474-1308

Gyldig rapport
25.04.2022

Rapporten er gyldig i ett år fra rapportdato. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

TM Taksering ASAutorisert foretak:

JH9549Referansenummer:

 Areal (BRA): Enebolig 187 m²

Tilstandsrapport
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VEDLEGG

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

 

TM Taksering AS Rapportansvarlig
Bjørnsons gate 23
476 75 131
 
 

Tom Erik Tørring
Uavhengig Takstmann
tomerik@tmtaksering.no
476 75 131

Uavhengig Takstmann
25.04.2022 | HAUGESUND

Tom Erik Tørring

20474-1308Oppdragsnr: 21.04.2022Befaringsdato: Side: 2 av 28
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VEDLEGG

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 • løsere 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).

Førresfjordvegen 560  , 5541 KOLNES
Gnr 79 - Bnr 157
1146 TYSVÆR

TM Taksering AS
Bjørnsons gate 23

5528 HAUGESUND
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VEDLEGG

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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Enebolig oppført i 1956. 
Oppført på noe lødd sten og grunnmur i plasstøpt betong, 
sparesteinsmur og betonggulv. 
Yttervegger i bindingsverk som er utvendig kledd med 
trepaneler. 
Etasjeskillere i tre. 
Saltakskonstruksjon som er utvendig tekket med 
bølgeeternitt. 

Denne boligen har oppgraderingsbehov og er å anse som et 
renoveringsobjekt.  

Tilstandsgrader gitt i denne rapport baserer seg i hovedsak 
på slitasje av bygningsdeler men også 
mangler/avvik/feil/skader som vil utløse store tiltak. 

Se ellers kommentarer og begrunnelser fra takstmann under 
enkeltpunkter senere i rapport.

Denne rapporten må leses i sin helhet.  

Enebolig - Byggeår: 1956

UTVENDIG
Gå til side

Det er bølgeblikk på dette taket. Tak over 
overbygget terrasse har ikke tekking, og dette 
gjelder også for boden. 
Takrenner, nedløp og beslag i plast/metall. 
Yttervegger er oppført i bindingsverk i tre som 
er utvendig kledd med trepaneler. 
Isolasjonsevne er ikke kontrollert. 
På flater som er enkle og kontrollere, 
registreres det ingen avvik som vil ha 
konstruksjonsmessig  negativ betydning.
Taket er oppført i saltakskonstruksjon av 
sperrer og sutak i tre. 
Bærende åser.
Vinduer i tre med trekarm og isolerglass. Det 
kan påregnes utskifting av samtlige vinduer i 
denne boligen. 
Vinduer i kjeller er delvis av nyere dato, og er i 
forholdsvis god stand, men det må også 
påregnes noe vedlikehold her. 
Ytterdører i normal kvalitet. Dørene er 
funksjonstestet og det kan påregnes noe 
justering, men også oppgradering.
Terrasse i tre, spaltedekke. Det er delvis 
innredet under overbygget terrasse. Det er 
ukjent tettesjikte i dette området. 
Utvendige trapper i betong, rekkverk i tre. 
Hagen for denne boligen er i store deler 
gjengrodd, og det kan derfor påregnes 
oppgradering/normalt vedlikehold av 
utearealer til en viss grad.

Det er store skjevheter i belegningsstein 
utenfor. dette grunnet røtte på sitkagarn like 
ved. Dette må utbedres.  

INNVENDIG
Gå til side
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Det er laminerte overflater på gulv, det er også 
noe vinylbelegg og tepper. 
Vegger består av tapetserte overflater, men 
også enkelte overmalte. 
Himlinger er malte og det er også noe 
takplater. 
Isolert etasjeskiller fra byggeåret. 
Konstruksjonen er lukket og er derfor ikke 
vurdert i sin helhet. 
Denne boligen ligger i område hvor det 
historisk er lite radon stråling. ihht til kart fra 
Norges geologiske undersøkelse. 
Pipen er ikke videre vurdert. Det foreligger 
fyringsforbud fra kommunal etat. 
Pipen kan ikke tas i bruk før dette er utbedret. 
Vedrørende avvik er det ikke fremlagt 
dokumentasjon på dette på befaringsdagen, 
men dette kan innhetes hos rette instans hos 
kommune. 
Det er ikke foretatt hulltaking på dette nivået. 
Det antas at det vil være avvik her da kjeller 
ikke er utvendig drenert og fuktsikret til 
dagens krav før innredning. 
Kjeller er heller ikke undersøkt for 
bruksendring i forhold til byggemeldte 
tegninger da disse ikke foreligger på 
befaringsdagen. 
Det er enkelte åpne murvegger, og det er avvik 
i form av saltutslag som er teng på mye fukt i 
vegger. 
Det kan på bakgrunn av dette antas at 
redrenering ikke kan utelukkes. 
Når boligen er tømt vil det også være lettere 
tilgang til ytterligere undersøkelser. Dette 
anbefales også på det sterkeste før kjellernivå 
tas i bruk som bo-areal. 
Innvendig trapp i tre fra byggeåret. 
Formpressede laminerte dører og dører i 
standard utførelse. Enkelte dører er 
funksjonstestet og de fungerer som tiltenkt. 
Dører i kjeller er i ok stand. 
Kjeller er ikke ferdigstilt. Det er lagt opp til 
både bad og kjøkken i denne boligen men det 
gjenstår arbeider for dette. 
Dette nivået er der ikke totalt vurdert, og det 
var også mye lagret i kjeller som utgjorde at 
det var vanskelig og fullverdig tilstandsvurdere. 
Det vil forenklete vurderinger når boligen er 
tømt. 

Det kan på grunn av ovennevnte avvik være 
grunn til å tro at det vil forekomme avvik når 
boligen er tømt og fraflyttet. 

VÅTROM
Gå til side

 Bad  
 
 Dette baderommet er oppusset ved hjelp av 
egeninnsats, og det foreligger derfor ingen 
dokumentasjon.  
 
 Det er baderomsplater på vegger og malte 
himlinger.  
 
 Fliser på gulvet. Varmekabler. Fall på gulvet er 
lasermålt, og det er noe fall til sluk på dette 
gulvet.  
 
 Det er ikke fremlagt dokumentasjon på 
membran eller tette-sjikte på befaringsdagen. 
Baderommet er oppgradert ved hjelp av 
egeninnsats. 
Det er ingen synlige avvik vedrørende 
montering av belegg mot klemring i sluket.  
 
 Utstyret som er installert i dette rommet er i 
alminnelig god kvalitet, og det er i god stand.  
 
 Det er installert elektrisk avtrekksvifte i vegg 
på dette baderommet.  
 
 Hulltaking mot dette baderommet er ikke 
utført da eneste stedet for hulltaking er i stuen 
og ikke er et særlig skjult sted for hulltaking. 
Aktuelle steder er spesielt fuktmålt, og det er 
ikke registrert særlig fukt eller avvik med dette 
baderommet.  
 
 Bad/vaskerom  
 
 Baderommet/vaskerommet i 2 etasje er i 
dårlig forfatning, og det kan påregnes 
totalrenovering før dette tas i bruk.  
 
 Hulltaking for dette baderommet er ikke utført 
da det kan forventes skader i tilliggende 
konstruksjoner.  
 

KJØKKEN
Gå til side

Det er ikke integrert hvitevarer installert på 
dette kjøkkenet. 
Overflater har stedvis sterk slitasje og skader. 
Det er også noe svell under benkeplaten ved 
oppvaskmaskin, grunnet manglende 
dampsperr. 
Det vil være påregnelig med oppgradering av 
kjøkken i denne boligen. 
Vanligvis har de fleste bygningsdeler som 
utsettes for slitasje en levetid på 15 til 40 år.
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TEKNISKE INSTALLASJONER
Gå til side

Vannførende rør i denne boligen er i kobber fra 
byggeåret. 
Det er også avløpsrør i soil i funksjon. 
Boligen er kun naturlig ventilert som var 
normalt for oppføringstidspunktet.
Det er installert 200l bereder av nyere dato i 
denne boligen. Plassert i kott i kjeller. 
Automatsikringer, skrusikringer og AMS 
strømmåler. 
Brannalarmer og slukkeapparat. 

TOMTEFORHOLD
Gå til side

Byggegrunnen er ukjent. Det er ikke foretatt 
grunnundersøkelser. 
Det er normalt sett ikke noen spesielle 
fundamenter under denne type grunnmur, den 
er oppført direkte på løsmasser.
Hvordan dreneringen er opprettet og dens 
funksjonalitet er kun tilgjengelig ved det som 
visuelt kan vurderes på befaringstidspunktet. 
Fuktsøk på tilgjengelige steder innvendig mot 
terreng indikerer ingen fuktforskjeller, men det 
indikeres saltutslag på vegger i kjeller som har 
åpne mur. Dette er tegn på fuktighet i muren. 

Drenering på denne boligen er asfaltsmurning
(emulsjon) på murens utvendige overflater 
samt drenerende masser. 
Hovedproblemet med denne type fuktsikring 
er at emulsjons slites og drenerende masser 
får minsket effekt etter som årene går. 

Feil på utvendig drenering kan gi fukt og 
kalkutslag på innvendige vegger under terreng. 
Innredet kjeller under terreng, anbefales 
derfor generelt nærmere kontrollert med 
tanke på fukt.  

Hovedalternativer for å bygge opp kjellervegg 
hvor det skal innredes oppholdsrom:
Isolasjon plassert på utsiden av 
ytterveggen/grunnmuren. Dette er den 
gunstigste løsningen for å hindre 
fuktproblemer, men krever at man graver opp 
utvendig. Helst bør all isolasjon, eller minst 50 
%, plasseres på utvendig side.
isolasjon plassert både på innvendig side av 
ytterveggen/grunnmuren og på utvendig side.
isolasjon plassert på innvendig side av 
ytterveggen/grunnmuren. Dette er den 
enkleste og billigste løsningen, men innebærer 
risiko for fuktproblemer.
Med utvendig isolering blir den eksisterende 
veggen varmere og dermed tørrere. Hvis du 
velger denne løsningen og graver opp på 

Arealer

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Enebolig

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

Kjeller 70 67 3

1. etasje 62 62 0

2. etasje 55 55 0

Sum 187 184 3

Garasje

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

Sum

Markedsvurdering

Totalpris 1 400 000

Totalt Bruksareal 187 m²
Totalt Bruksareal for hoveddel 187 m²

utsiden av kjellerveggen, anbefaler vi at 
drenering og øvrig fuktsikring blir oppgradert 
samtidig 
Det er synlig noe lødd stein under grunnmuren 
i front. 
Grunnmur i plass-støpt betong, 
sparesteinsmur, og betonggulv. 
Det er normalt sett ikke noen spesielle 
fundamenter under denne type grunnmur, den 
er oppført direkte på fjell og kult.  
Det er avvik i fallforhold mot boligen i bakre 
del. 
Bakkenettet i denne boligen er fra byggeåret 
og er relativt nytt. 
Røropplegg eller kummer i grunn er ikke 
besiktiget. Det samme gjelder for utvendig 
stoppekran, ei heller plassering av denne. 
Røropplegget i boligen er ikke nærmere 
kontrollert og tilstandsvurdert utover det som 
er synlig i rommene. En eventuell utvidet 
kontroll av rør, da spesielt i grunn kan utføres 
av spesialfirma/ rørlegger. 
Eier opplyser om at septik for hovedbolig er 
installert på 70-tallet en gang men er ikke helt 
sikker på årstall. 
Det opplyses også om at det er skader i septik 
som vil utløse utskifting. 

Befaring - og eiendomsopplysninger
Tomteverdi og teknisk verdi bygninger 2 100 000

Gå til side

Gå til side

Gå til side

Førresfjordvegen 560  , 5541 KOLNES
Gnr 79 - Bnr 157
1146 TYSVÆR

TM Taksering AS

5528 HAUGESUND
Bjørnsons gate 23

Beskrivelse av eiendommen

20474-1308Oppdragsnr: 21.04.2022Befaringsdato: Side: 7 av 28

Tilstandsrapport

42



VEDLEGG

Forutsetninger og vedlegg

Lovlighet

Enebolig

• Det foreligger ikke tegninger

Garasje

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

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 med TG2 og TG3
Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i
rapporten.

Enebolig

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Utvendig > Taktekking Gå til side

Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på taktekkingen.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på undertak.
Det er påvist råteskader.
Utvendige beslag har utettheter.

Kostnadsestimat :  100 000 - 300 000

Utvendig > Nedløp og beslag Gå til side

Utvendige beslag har utettheter.
Det er store deformasjoner i renner og nedløp.
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på renner/nedløp/beslag.
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. 
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, 
men det var ikke krav om dette på 
byggemeldingstidspunktet. 
Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra 
taknedløp ved grunnmur.
Det er påvist skader i beslagløsninger.

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Utvendig > Veggkonstruksjon Gå til side

Det er påvist omfattende skade i fasade.
Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen.
Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen.
Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen.

Kostnadsestimat :  100 000 - 300 000

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Gå til side

Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen.

Det er råte og fuktskader i takkonstruksjoner. Dette 
gjelder også for tak over terreaase og også i boden. 
Det er store fuktskader i bodtaket. 

Utvendig > Vinduer Gå til side
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Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
Det er påvist et betydelig antall vinduer med 
punkterte eller sprukne glassruter.
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å 
åpne/lukke.
Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er 
sprekker i trevirket. 
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av 
enkelte glass. 
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. 

Kostnadsestimat :  100 000 - 300 000

Utvendig > Dører Gå til side

Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og 
dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Det er påvist tegn på innvendig kondensering av 
enkelte glass. 
Karmene i dører er værslitte utvendig og det er 
sprekker i trevirket. 
Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.

Avvik gjelder i hovedsak terrassedøren mot vest. 
Det kan også påregnes noe vedlikehold av 
resterende ytterdører. 

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under 
balkonger

Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på tettesjikt/membran. 
Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter. 
Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
Det er ikke montert rekkverk.

Det mangler rekkverk på terrassen og det er over 4 
meter ned. Støttekonstruksjoner er også uferdige og 
må ferdigstillles. 
Det er ukjent tettesjikte og alder er heller ikke kjent. 
Det kan påregnes utskifting av dette tettesjikte. 

Utvendig > Utvendige trapper Gå til side

Det er ikke montert rekkverk.
Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens 
krav for avstand mellom spiler.
Betongtrapp har mindre  sprekker/skader

Det mangler rekkverk på trappen ned til kjeller, og 
repo er over 50cm høyt. 
Det er også stedvise skader i betongtrappen som 
må utbedres. 

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Innvendig > Overflater Gå til side

Det er påvist andre avvik:
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan 
forvente.
Det er registrert svertesopp på overflater.
Overflater har sterk slitasjegrad. 

Det er slitasje på overflater. Det er også stedvis 
svertesopp, og også fuktskjolder. 
Overflater har også sterk misfarging etter nikotin. 

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Gå til side

Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor 
en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med 
bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.
Det er registrert symptom på sopp/råte.
Det er påvist fuktskader i etasjeskiller

Det er pågrunn av manglende kledning og 
tilhørende papp/plater utvendig enkelte steder, noe 
begynnende råte i ytre del av etasjeskiller. 
Dette er grunnet fuktskader som igjen er grunnet 
manglende ferdigstillelse/tetting av utvendig vegg 
ved terrasser. 
Det er også måt stedvis skjevheter i etasjeskille i 
både 1 og 2 etasje. 

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Innvendig > Pipe og ildsted Gå til side

Det foreligger fyringsforbud på pipe fra 
brann/feiertilsyn.

Innvendig > Innvendige dører Gå til side

Enkelte av innvendige dører har betydelige skader
Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.
Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i 
karm e.l.

Det er skader/merker i dørblader som vurderes til å 
være over normal slitasjegrad. 

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom Gå til side

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

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > 
Bad/vaskerom 

Gå til side

Det er registrert symptom på fuktskader

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken Gå til side

Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulv.  
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning 
utover normal slitasjegrad.
Det er påvist at overflater/kjøkkeninnredning har 
omfattende skader.

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Tekniske installasjoner > Elektrisk anlegg Gå til side

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold Gå til side

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Tomteforhold > Terrengforhold Gå til side

Terreng faller inn mot bygning. 
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Kostnadsestimat :  Under 10 000

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Andre utvendige forhold Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Hage og eiendommen generelt er betydelig gjengrodd 
og ikke vedlikeholdt p mange år. 

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Innvendig > Radon Gå til side

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

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Innvendig > Rom Under Terreng Gå til side

Det er registrert insekter - symptom på fuktig miljø
Kjeller har begrenset 
ventilering/luftgjennomstrømning.

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Innvendig > Innvendige trapper Gå til side

Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad Gå til side

Det er påvist avvik i fuger.

Det er ikke tilført elastisk fuge mellom 
baderomsplater og sokkelisten i nedre del. 

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Våtrom > Overflater Gulv > Bad Gå til side

Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav 
i forskrift på byggetidspunktet. 

Det er ikke fall på 1:50 fra alle baderommet 4 hjørner. 

Tekniske installasjoner > Vannledninger Gå til side

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

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Tekniske installasjoner > Ventilasjon Gå til side

Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere 
rom i boligen.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Gå til side

Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller 
annen kompenserende løsning fra varmtvannstank.
Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av 
varmtvannstank iht. gjeldende forskrift.

Det er ikke sluk i rommet hvor bereder er installert. 
 Tilkobling bør skje via fast punkt eller 
vedlikeholdsbryter.  

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Tomteforhold > Byggegrunn Gå til side

Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i 
form av sprekker i grunnmur.

Det er stedvis riss i grunnmur som bør utbedres. 

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Tomteforhold > Drenering Gå til side

Det er utifra observasjoner påvist indikasjoner på at 
drenering/tettesjikt har begrenset effekt.
Mer enn halvparten av forventet  levetid på drenering 
er overskredet.
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. 

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Gå til side

Grunnmuren har sprekkdannelser.

Det er stedvis riss i mur som vil trenge noe utbedring. 

Tomteforhold > Septiktank Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på septiktank.
Det er påvist tegn/opplyst om forhold som tyder på 
svekkelse i konstruksjonen. 

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK

Tekniske installasjoner > Avløpsrør Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på innvendige avløpsledninger.
Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av 
avløpsanlegget.
Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på 
avløpsanlegg.

Avvik verdørende alder gjelder utelukkende for de 
eldste delene av anlegget. 
Det er ikke påvist tilfredstillende lufting av dette 
anlegget og det var ikke synlig stakepunkt i kjeller. 

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger Gå til side

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

Taktekking
Det er bølgeblikk på dette taket. Tak over overbygget terrasse har ikke 
tekking, og dette gjelder også for boden. 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist skader eller avvik på selve taktekkingen.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
taktekkingen.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
• Det er påvist råteskader.
• Utvendige beslag har utettheter.
Tiltak
• Taktekkingen må skiftes eller utbedres.
• Lokal utbedring må utføres.
• Beslag må skiftes ut.
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må 
tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er 
vanskelig å si noe om. 
• Lokal utbedring/utskifting av fukt/råteskadet treverk.

Tiltak må påregnes for at avvik kan lukkes. 
Kostnadsestimat :  100 000 - 300 000

ENEBOLIG

Byggeår
1956

Standard
Bygget har gjennomgående lav standard. Se nærmere beskrivelse 
under Konstruksjoner.
Vedlikehold
Bygget er gammelt og bærer preg av manglende vedlikehold og 
oppgraderinger. Se nærmere beskrivelse under Konstruksjoner. 

Nedløp og beslag
Takrenner, nedløp og beslag i plast/metall. 

Vurdering av avvik:
• Utvendige beslag har utettheter.
• Det er store deformasjoner i renner og nedløp.
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
renner/nedløp/beslag.
• Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier. 
• Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke 
krav om dette på byggemeldingstidspunktet. 
• Det er ikke tilfredsstillende bortledning av vann fra taknedløp ved 
grunnmur.
• Det er påvist skader i beslagløsninger.
Tiltak
• Stigetrinn for feier må monteres.
• Nye renner og nedløp må monteres
• Beslag må skiftes ut.
• Påviste skader må utbedres.
• Det bør lages system for bortledning av vann fra taknedløp ved 
grunnmur.
Tiltak må påregnes for at avvik kan lukkes. 
Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Veggkonstruksjon
Yttervegger er oppført i bindingsverk i tre som er utvendig kledd med 
trepaneler. 
Isolasjonsevne er ikke kontrollert. 
På flater som er enkle og kontrollere, registreres det ingen avvik som 
vil ha konstruksjonsmessig  negativ betydning.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist omfattende skade i fasade.
• Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen.
• Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen.
• Det er påvist betydelige råteskader i bordkledningen.
Tiltak
• Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.
• Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut.
• Råteskadet trekledning må skiftes ut.
• Fuktskadede konstruksjoner må skiftes ut, og årsak til skadene 
utbedres.
• De påviste skader må utbedres.

Tiltak må påregnes for at avvik kan lukkes. 
Kostnadsestimat :  100 000 - 300 000

Tilstandsrapport
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Takkonstruksjon/Loft
Taket er oppført i saltakskonstruksjon av sperrer og sutak i tre. 
Bærende åser.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist fuktskjolder/skader i takkonstruksjonen.
• Det er påvist avvik rundt gjennomføringer i takflaten.
• Det er påvist fukt/råteskader i takkonstruksjonen.
Det er råte og fuktskader i takkonstruksjoner. Dette gjelder også for tak 
over terreaase og også i boden. Det er store fuktskader i bodtaket. 

Tiltak
• Påviste skader må utbedres.
• Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut.
• Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.

Tiltak må påregnes for at avvik kan lukkes. 

Vinduer
Vinduer i tre med trekarm og isolerglass. Det kan påregnes utskifting 
av samtlige vinduer i denne boligen. 
Vinduer i kjeller er delvis av nyere dato, og er i forholdsvis god stand, 
men det må også påregnes noe vedlikehold her. 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist vinduer med fukt/råteskader.
• Det er påvist et betydelig antall vinduer med punkterte eller sprukne 
glassruter.
• Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
• Karmene i vinduer er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. 
• Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. 
• Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. 
Tiltak
• Vinduer må justeres.
• Vinduer med råteskader må erstattes med nye.
• Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som 
kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører.
• Det bør gjøres tiltak for å bedre ventilering av rommet.
• Vinduer med punkterte/sprukne glass må påregnes skiftes ut, enten 
hele vinduet eller kun selve glassene.
• Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.

Det må påregnes utskifting av tilnærmet samtlige vinduer i denne 
boligen. <enkelte vinduer i kjeller er av noe nyere dato, og er i forøvrig 
god stand, men også vedlikehold påregnes her. 
Kostnadsestimat :  100 000 - 300 000

Dører
Ytterdører i normal kvalitet. Dørene er funksjonstestet og det kan 
påregnes noe justering, men også oppgradering.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at 
kald trekk kan oppstå.
• Det er påvist tegn på innvendig kondensering av enkelte glass. 
• Karmene i dører er værslitte utvendig og det er sprekker i trevirket. 
• Det er påvist dør(er) med fukt/råteskader.
Avvik gjelder i hovedsak terrassedøren mot vest. Det kan også 
påregnes noe vedlikehold av resterende ytterdører. 

Tiltak
• Døren(e) står foran utskiftning.
• Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte dører må skiftes ut.
• Kondensering på enkelte glass har medført fuktskader i treverk som 
kan medføre utskiftningsbehov av enkelte vinduer/dører.
• Lokal utbedring/utskifting av fukt/råteskadet treverk.
• Dører må justeres.

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Terrasse i tre, spaltedekke. Det er delvis innredet under overbygget 
terrasse. Det er ukjent tettesjikte i dette området. 

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
tettesjikt/membran. 
• Tekkingen på balkong/terrasse har utettheter. 
• Det er påvist fukt/råteskader i konstruksjonen.
• Det er ikke montert rekkverk.
Det mangler rekkverk på terrassen og det er over 4 meter ned. 
Støttekonstruksjoner er også uferdige og må ferdigstillles. 
Det er ukjent tettesjikte og alder er heller ikke kjent. Det kan påregnes 
utskifting av dette tettesjikte. 

Tiltak
• Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
• Tidspunkt for utskiftning av tettesjikt/membran nærmer seg utifra 
alder  på dagens tekking.
• Råteskadede konstruksjoner må skiftes ut.

Det kan påregnes installasjon av rekkverk på terrasse, og ferdigstillelse 
av støttekonstruksjoner. 
Det må også påregnes retekking av vanntet sjikte over innredet nivå 
under overbygget terrasse da det antas at denne er av eldre dato, og 
ikke er tett. 

Tilstandsrapport
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Utvendige trapper
Utvendige trapper i betong, rekkverk i tre. 

Vurdering av avvik:
• Det er ikke montert rekkverk.
• Rekkverk er ikke barnesikkert i henhold til dagens krav for avstand 
mellom spiler.
• Betongtrapp har mindre  sprekker/skader
Det mangler rekkverk på trappen ned til kjeller, og repo er over 50cm 
høyt. 
Det er også stedvise skader i betongtrappen som må utbedres. 

Tiltak
• Påviste skader må utbedres.
• Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
• Åpninger i rekkverk må endres  for å tilfredsstille krav på 
byggemeldingstidspunktet. 

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Andre utvendige forhold
Hagen for denne boligen er i store deler gjengrodd, og det kan derfor 
påregnes oppgradering/normalt vedlikehold av utearealer til en viss 
grad.

Det er store skjevheter i belegningsstein utenfor. dette grunnet røtte 
på sitkagarn like ved. Dette må utbedres.  

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Hage og eiendommen generelt er betydelig gjengrodd og ikke 
vedlikeholdt p mange år. 

Tiltak
• Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

INNVENDIG

Overflater
Det er laminerte overflater på gulv, det er også noe vinylbelegg og 
tepper. 
Vegger består av tapetserte overflater, men også enkelte overmalte. 
Himlinger er malte og det er også noe takplater. 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
• Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
• Det er registrert svertesopp på overflater.
• Overflater har sterk slitasjegrad. 
Det er slitasje på overflater. Det er også stedvis svertesopp, og også 
fuktskjolder. 
Overflater har også sterk misfarging etter nikotin. 

Tiltak
• Det må foretas tiltak for å lukke avviket.
• Overflater må utbedres eller skiftes.

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Etasjeskille/gulv mot grunn
Isolert etasjeskiller fra byggeåret. Konstruksjonen er lukket og er 
derfor ikke vurdert i sin helhet. 

Vurdering av avvik:
• Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 
meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til 
godkjente måleavvik.
• Det er registrert symptom på sopp/råte.
• Det er påvist fuktskader i etasjeskiller
Det er pågrunn av manglende kledning og tilhørende papp/plater 
utvendig enkelte steder, noe begynnende råte i ytre del av 
etasjeskiller. 
Dette er grunnet fuktskader som igjen er grunnet manglende 
ferdigstillelse/tetting av utvendig vegg ved terrasser. 
Det er også måt stedvis skjevheter i etasjeskille i både 1 og 2 etasje. 

Tiltak
• Råteskadet treverk må skiftes.
• For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil 
imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående 
tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan 
man vurdere slike tiltak.
• Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Radon
Denne boligen ligger i område hvor det historisk er lite radon stråling. 
ihht til kart fra Norges geologiske undersøkelse. 

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

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Pipe og ildsted
Pipen er ikke videre vurdert. Det foreligger fyringsforbud fra 
kommunal etat. 
Pipen kan ikke tas i bruk før dette er utbedret. 
Vedrørende avvik er det ikke fremlagt dokumentasjon på dette på 
befaringsdagen, men dette kan innhetes hos rette instans hos 
kommune. 

Vurdering av avvik:
• Det foreligger fyringsforbud på pipe fra brann/feiertilsyn.
Tiltak
• Pipe kan ikke brukes før den er utbedret forskriftsmessig.

Tilstandsrapport
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Rom Under Terreng
Det er ikke foretatt hulltaking på dette nivået. Det antas at det vil være 
avvik her da kjeller ikke er utvendig drenert og fuktsikret til dagens 
krav før innredning. 
Kjeller er heller ikke undersøkt for bruksendring i forhold til 
byggemeldte tegninger da disse ikke foreligger på befaringsdagen. 
Det er enkelte åpne murvegger, og det er avvik i form av saltutslag 
som er teng på mye fukt i vegger. 
Det kan på bakgrunn av dette antas at redrenering ikke kan utelukkes. 
Når boligen er tømt vil det også være lettere tilgang til ytterligere 
undersøkelser. Dette anbefales også på det sterkeste før kjellernivå tas 
i bruk som bo-areal. 

Vurdering av avvik:
• Det er registrert insekter - symptom på fuktig miljø
• Kjeller har begrenset ventilering/luftgjennomstrømning.
Tiltak
• Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
• Konstruksjonene må sikres mot råte, sopp og skadedyr.

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Innvendige trapper
Innvendig trapp i tre fra byggeåret. 

Vurdering av avvik:
• Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Tiltak
• Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på 
byggetidspunktet. 

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Innvendige dører
Formpressede laminerte dører og dører i standard utførelse. Enkelte 
dører er funksjonstestet og de fungerer som tiltenkt. 
Dører i kjeller er i ok stand. 

Vurdering av avvik:
• Enkelte av innvendige dører har betydelige skader
• Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.
• Det er påvist at enkelte dører er feilmontert/tar i karm e.l.
Det er skader/merker i dørblader som vurderes til å være over normal 
slitasjegrad. 

Tiltak
• Enkelte dører må justeres.
• Lokal utbedring må påregnes.
• Det er påregnelig med utskiftning av flere innvendige dører.

Det kan på grunn av registrerte avvik påregnes oppgradering av 
innerdører i 1 og 2 etasje i denne boligen. 

Andre innvendige forhold
Kjeller er ikke ferdigstilt. Det er lagt opp til både bad og kjøkken i 
denne boligen men det gjenstår arbeider for dette. 
Dette nivået er der ikke totalt vurdert, og det var også mye lagret i 
kjeller som utgjorde at det var vanskelig og fullverdig tilstandsvurdere. 
Det vil forenklete vurderinger når boligen er tømt. 

Det kan på grunn av ovennevnte avvik være grunn til å tro at det vil 
forekomme avvik når boligen er tømt og fraflyttet. 

VÅTROM

Generell
Dette baderommet er oppusset ved hjelp av egeninnsats, og det 
foreligger derfor ingen dokumentasjon. 

1. ETASJE > BAD 

Alder: 2012 Kilde: Eier

Overflater vegger og himling
Det er baderomsplater på vegger og malte himlinger. 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist avvik i fuger.
Det er ikke tilført elastisk fuge mellom baderomsplater og sokkelisten i 
nedre del. 

Tiltak
• Det må foretaes lokal utbedring

Det kan påregnes noe utbedring. Det er spesielt fuktmålt i nedre del i 
vår sone uten særlige utslag på fukt. 
Kostnadsestimat :  Under 10 000

Alder: 2012 Kilde: Eier

Overflater Gulv
Fliser på gulvet. Varmekabler. Fall på gulvet er lasermålt, og det er noe 
fall til sluk på dette gulvet. 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på 
byggetidspunktet. 
Det er ikke fall på 1:50 fra alle baderommet 4 hjørner. 

Tiltak
• Våtrommet fungerer med dette avviket.

Installasjon av tett kabinett kan ikke utelukkes. 

Alder: 2012 Kilde: Eier

Tilstandsrapport
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Sluk, membran og tettesjikt
Det er ikke fremlagt dokumentasjon på membran eller tette-sjikte på 
befaringsdagen. Baderommet er oppgradert ved hjelp av egeninnsats. 
Det er ingen synlige avvik vedrørende montering av belegg mot 
klemring i sluket. 

Sanitærutstyr og innredning
Utstyret som er installert i dette rommet er i alminnelig god kvalitet, 
og det er i god stand. 

Alder: 2012 Kilde: Eier

Ventilasjon
Det er installert elektrisk avtrekksvifte i vegg på dette baderommet. 

Alder: 2012 Kilde: Eier

Fukt i tilliggende konstruksjoner
Hulltaking mot dette baderommet er ikke utført da eneste stedet for 
hulltaking er i stuen og ikke er et særlig skjult sted for hulltaking. 
Aktuelle steder er spesielt fuktmålt, og det er ikke registrert særlig fukt 
eller avvik med dette baderommet. 

Generell
Baderommet/vaskerommet i 2 etasje er i dårlig forfatning, og det kan 
påregnes totalrenovering før dette tas i bruk. 

2. ETASJE > BAD/VASKEROM 

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

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Fukt i tilliggende konstruksjoner
Hulltaking for dette baderommet er ikke utført da det kan forventes 
skader i tilliggende konstruksjoner. 

Vurdering av avvik:
• Det er registrert symptom på fuktskader
Tiltak
• Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.

KJØKKEN

Overflater og innredning
Det er ikke integrert hvitevarer installert på dette kjøkkenet. 
Overflater har stedvis sterk slitasje og skader. 
Det er også noe svell under benkeplaten ved oppvaskmaskin, grunnet 
manglende dampsperr. 
Det vil være påregnelig med oppgradering av kjøkken i denne boligen. 
Vanligvis har de fleste bygningsdeler som utsettes for slitasje en 
levetid på 15 til 40 år.

1. ETASJE > STUE/KJØKKEN 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist skader/fuktskjolder i kjøkkengulv.  
• Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning utover normal 
slitasjegrad.
• Det er påvist at overflater/kjøkkeninnredning har omfattende skader.
Tiltak
• Det må foretas full utskiftning av overflater/innredning.

Det kan påregnes utskifting av innredning og fastmontert utstyr i 
denne boligen. 
Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Avtrekk

TEKNISKE INSTALLASJONER

Vannledninger
Vannførende rør i denne boligen er i kobber fra byggeåret. 

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

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Tilstandsrapport
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Avløpsrør
Det er også avløpsrør i soil i funksjon. 

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på innvendige 
avløpsledninger.
• Det er ikke påvist tilfredsstillende lufting av avløpsanlegget.
• Det er ikke påvist tilfredsstillende stakemulighet på avløpsanlegg.
Avvik verdørende alder gjelder utelukkende for de eldste delene av 
anlegget. 
Det er ikke påvist tilfredstillende lufting av dette anlegget og det var 
ikke synlig stakepunkt i kjeller. 

Tiltak
• Det er ikke behov for utbedringstiltak utifra at anlegget fungerer i 
dag, men utifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.
• Det må gjøres nærmere undersøkelser.
• Tidspunkt for utskiftning av avløpsrør nærmer seg.
• Ifm. oppgradering av våtrom vil det være naturlig med utskiftning av 
rør.

Ventilasjon
Boligen er kun naturlig ventilert som var normalt for 
oppføringstidspunktet.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist mangelfull ventilasjon på ett eller flere rom i boligen.
Tiltak
• Det bør etableres veggventiler/vindusventiler i alle oppholdsrom 
som ikke har det.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Varmtvannstank
Det er installert 200l bereder av nyere dato i denne boligen. Plassert i 
kott i kjeller. 

Vurdering av avvik:
• Det er ikke påvist tilfredsstillende avrenning eller annen 
kompenserende løsning fra varmtvannstank.
• Det er ikke påvist tilfredsstillende el-tilkobling av varmtvannstank iht. 
gjeldende forskrift.
Det er ikke sluk i rommet hvor bereder er installert. 
 Tilkobling bør skje via fast punkt eller vedlikeholdsbryter.  

Tiltak
• Det bør etableres tilfredsstillende avrenning eller waterguard system 
e.l. ved varmtvannstank.
• Det bør etableres tilfredsstillende el-tilkobling etter gjeldende 
forskrift.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Elektrisk anlegg
Automatsikringer, skrusikringer og AMS strømmåler. 

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?
Ukjent.

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

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

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?
Ukjent

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

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?
Ja

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

Det anbefales generelt å få det elektriske anlegget kontrollert i
forbindelse med kjøp av bolig.
Det lokale el-tilsyn er offentlig kontrollmyndighet på elanlegget.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Tilstandsrapport
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Branntekniske forhold
Brannalarmer og slukkeapparat. 

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

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

Kostnadsestimat :  Under 10 000

TOMTEFORHOLD

Byggegrunn
Byggegrunnen er ukjent. Det er ikke foretatt grunnundersøkelser. 
Det er normalt sett ikke noen spesielle fundamenter under denne type 
grunnmur, den er oppført direkte på løsmasser.

Vurdering av avvik:
• Det er registrert symptomer på setninger i grunnen i form av 
sprekker i grunnmur.
Det er stedvis riss i grunnmur som bør utbedres. 

Tiltak
• Påviste skader må utbedres.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Drenering
Hvordan dreneringen er opprettet og dens funksjonalitet er kun 
tilgjengelig ved det som visuelt kan vurderes på befaringstidspunktet. 
Fuktsøk på tilgjengelige steder innvendig mot terreng indikerer ingen 
fuktforskjeller, men det indikeres saltutslag på vegger i kjeller som har 
åpne mur. Dette er tegn på fuktighet i muren. 

Drenering på denne boligen er asfaltsmurning(emulsjon) på murens 
utvendige overflater samt drenerende masser. 
Hovedproblemet med denne type fuktsikring er at emulsjons slites og 
drenerende masser får minsket effekt etter som årene går. 

Feil på utvendig drenering kan gi fukt og kalkutslag på innvendige 
vegger under terreng. Innredet kjeller under terreng, anbefales derfor 
generelt nærmere kontrollert med tanke på fukt.  

Hovedalternativer for å bygge opp kjellervegg hvor det skal innredes 
oppholdsrom:
Isolasjon plassert på utsiden av ytterveggen/grunnmuren. Dette er den 
gunstigste løsningen for å hindre fuktproblemer, men krever at man 
graver opp utvendig. Helst bør all isolasjon, eller minst 50 %, plasseres 
på utvendig side.
isolasjon plassert både på innvendig side av ytterveggen/grunnmuren 
og på utvendig side.
isolasjon plassert på innvendig side av ytterveggen/grunnmuren. Dette 
er den enkleste og billigste løsningen, men innebærer risiko for 
fuktproblemer.
Med utvendig isolering blir den eksisterende veggen varmere og 
dermed tørrere. Hvis du velger denne løsningen og graver opp på 
utsiden av kjellerveggen, anbefaler vi at drenering og øvrig fuktsikring 
blir oppgradert samtidig 

Vurdering av avvik:
• Det er utifra observasjoner påvist indikasjoner på at 
drenering/tettesjikt har begrenset effekt.
• Mer enn halvparten av forventet  levetid på drenering er 
overskredet.
• Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. 
Tiltak
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må 
dreneringen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er 
vanskelig å si noe om. Bruken av underetg/kjeller vil og være 
avgjørende. 
• Det må gjennomføres ytterligere undersøkelser.
• Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Grunnmur og fundamenter
Det er synlig noe lødd stein under grunnmuren i front. 
Grunnmur i plass-støpt betong, sparesteinsmur, og betonggulv. 
Det er normalt sett ikke noen spesielle fundamenter under denne type 
grunnmur, den er oppført direkte på fjell og kult.  

Vurdering av avvik:
• Grunnmuren har sprekkdannelser.
Det er stedvis riss i mur som vil trenge noe utbedring. 

Tiltak
• Påviste skader må utbedres.
• Lokal utbedring må utføres.

Tilstandsrapport
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Terrengforhold
Det er avvik i fallforhold mot boligen i bakre del. 

Vurdering av avvik:
• Terreng faller inn mot bygning. 
Tiltak
• Ytterligere undersøkelser anbefales.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Utvendige vann- og avløpsledninger
Bakkenettet i denne boligen er fra byggeåret og er relativt nytt. 
Røropplegg eller kummer i grunn er ikke besiktiget. Det samme gjelder 
for utvendig stoppekran, ei heller plassering av denne. Røropplegget i 
boligen er ikke nærmere kontrollert og tilstandsvurdert utover det som 
er synlig i rommene. En eventuell utvidet kontroll av rør, da spesielt i 
grunn kan utføres av spesialfirma/ rørlegger. 

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

Septiktank
Eier opplyser om at septik for hovedbolig er installert på 70-tallet en 
gang men er ikke helt sikker på årstall. 
Det opplyses også om at det er skader i septik som vil utløse utskifting. 

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på septiktank.
• Det er påvist tegn/opplyst om forhold som tyder på svekkelse i 
konstruksjonen. 
Tiltak
• Tidspunkt for utskiftning av septiktank nærmer seg, nærmere 
undersøkelser må foretas. 
Det kan på bakgrunn av opplysninger om skader påregnes utskifting av 
septiktank. 
Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Tilstandsrapport
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Garasje

Byggeår Kommentar

Standard

Vedlikehold

    Bygninger på eiendommen

Beskrivelse
Dette bygget er i denne rapport ikke særlig vurdert eller arealmålt da bygget ifølge opplysninger fra eier ikke er godkjent.

Opplysninger som er gitt er at bygget kan bli godknajt og det tilkobles kommunalt vann/avløpsnett.

Kort oppsummert er at etter innvendig besiktning kan det påregnes store oppgraderinger av generelt aller overflater innvendiog
og ikke minst tekking om dette bygget skal brukes til sin hensikt.
Baderommet i dette bygget vil også trenger oppgraderinger.

Bygget har et ca areal på 1 og 2 etasje 75m2.
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    Konklusjon og markedsvurdering

Hovedbyggets bruksareal/P-ROM

187 m²/184 m²

Detaljert oppstilling over areal finnes i rapporten.

Andre bygg:  Garasje

Enebolig: Entré, Bad, 2 Gang, Stue/kjøkken, 4
Soverom, Kott, Bad/vaskerom, Stue

Markedsverdi

Konklusjon markedsverdi

1 400 000

1 400 000=

Teknisk verdi bygninger

Kr. 2 100 000
Kostnaden ved å oppføre et tilsvarende bygg i 
henhold til dagens lovverk, med fradrag for 
utidsmessighet, elde, vedlikeholds mangler, 
gjenstående arbeider, tilstandssvekkelser og 
forskriftsmangler.

Les mer om teknisk verdi på siste side i rapporten.

Markedsverdi

Kr. 1 400 000
Vurdering av hva verdien er i det åpne 
eiendomsmarkedet på vurderingstidspunkt. I tilfelle 
det er andel fellesgjeld/formue, borett, bruksrett eller 
festet tomt, er det gjort fradrag/tillegg for dette.

Les mer om markedsverdi på siste side i rapporten.

Eiendommens type og standard gjør at det er få eller ingen sammenlignbare eiendommer i umiddelbar nærhet eller nært i tid. Det 
begrensede utvalget i sammenlignbare eiendommer gjør verdifastsettelsen usikker.

Markedsvurdering
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Teknisk verdi bygninger

Enebolig

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) 3 500 000

Fradrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler) 1 400 000Kr.

Kr.

Sum teknisk verdi - Enebolig Kr. 2 100 000

-

Garasje

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr.

Sum teknisk verdi - Garasje Kr.

Sum teknisk verdi bygninger Kr. 2 100 000

Årlige kostnader
Kommunale avgifter Kr. 6 500

Sum Årlige kostnader (Avrundet) Kr. 6 500

    Beregninger

Teknisk verdi bygninger

Teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet (Avrundet) Kr. 2 100 000
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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

Enebolig

Bruksareal BRA m²

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

Kjeller 70 67 3

1. etasje 62 62 0 Entré , Bad , Gang , Stue/kjøkken , 
Soverom Kott 

2. etasje 55 55 0 Gang , Bad/vaskerom , Stue , Soverom , 
Soverom 2, Soverom 3

Sum 187 184 3

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger ikke tegninger

Det er ikke kontrollert om kjeller er bruksendret i forhold til byggemeldte tegninger da tegninger ikke foreligger på befaringsdagen.

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift?  Ja  Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?  Ja  Nei
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?  Ja  Nei

Kommentar
Arealmålingene i denne rapporten målsetter "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger - 2014". Retningslinjene har NS-3940, 
2012 som et utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning 
og/eller ved verdisetting av boliger. Ved motstrid mellom NS-3940, 2012, og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger - 2014" 
eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn.
Det er bruken av rommet ved befaring som avgjør om rommet kan defineres som enten P-rom eller S-rom. Dette betyr at rommet kan være i 
strid med byggetekniske forskrifter og også mangle godkjennelse fra kommunen for den aktuelle bruk, uten at dette vil få noe betydning for 
takstmannens avgjørelse.
Arealberegningen tar ikke hensyn til lovlighet og/eller krav i forskrifter, men regnes ut slik takstmannen registrerer bruken på befaringsdagen. 
Det er bruken av rommet ved befaring som avgjør om rommet kan defineres som enten P-rom eller S-rom. Dette betyr at rommet kan være i 
strid med byggetekniske forskrifter og også mangle godkjennelse fra kommunen for den aktuelle bruk, uten at dette vil få noe betydning for 
takstmannens avgjørelse.
Arealberegningen tar ikke hensyn til lovlighet og/eller krav i forskrifter, men regnes ut slik takstmannen registrerer bruken på befaringsdagen.
Arealberegningene tar heller ikke hensyn til om de enkelte rom trenger oppussing osv. Beregningen er utført uten desimaler. På grunn av dette 
kan mindre avvik forekomme.

Garasje

Bruksareal BRA m²

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

Sum
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Gnr 79 - Bnr 157
1146 TYSVÆR

TM Taksering AS

5528 HAUGESUND
Bjørnsons gate 23

20474-1308Oppdragsnr: 21.04.2022Befaringsdato: Side: 24 av 28

Tilstandsrapport

59



VEDLEGG

Befaring

Dato Tilstede Rolle Telefon
21.4.2022 Tom Erik Tørring Takstmann 476 75 131

Matrikkeldata

Kommune
1146 TYSVÆR

Gnr
79

Bnr
157

Areal
5780.2 m²

Kilde
BEREGNET AREAL 
(Ambita)

Eieforhold
Eiet

Adresse
Førresfjordvegen 560  

Hjemmelshaver
Solem Øyvind

Fnr Snr
0

Eiendommen ligger plassert nært E134, like etter avkjørsel til Skre.

Beliggenhet

Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate. Videre på privat vei. Det blir opplyser på befaringsdagen at vei like ved bolig ikke er
godkjent av kommune/vegvesen.
Det er også ukjent rettighet til adkomstvei nord for boligen på nedsiden.

Adkomstvei

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

Tilknytning vann

Avløp via septik med overløp til sjø.

Tilknytning avløp

Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse.

Regulering

Naturtomt. Det kan påregnes oppgradering/vedlikehold av uteområder da de er rimelig gjengrodde.

Om tomten

Det er uthus på eiendommen. Dette er ifølge eier et ulovlig bygg, og er derfor ikke særlig omtalt eller arealmålt i denne rapporten.
Eier opplyser om at det vil la seg gjøre og godkjenne bygget og det legges inn kommunalt vann/avløp.

Kjellernivå er ikke uferdig og rom er derfor ikke særlig omtalt i denne rapport. Overflater var også tildels tildekket og det var mye lagret.
Overflater var derfor ikke mulig og vurdere i sin helhet.

Tinglyste/andre forhold

Eiendomsopplysninger

Siste hjemmelsovergang
Kjøpesum
500 000

År
1996

    Befarings - og eiendomsopplysninger
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    Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Egenerklæring 25.04.2022 Ikke vist 0 Nei

Eiendomsverdi.no 25.04.2022 Innhentet 0 Nei

Tegninger 25.04.2022 Ikke vist 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/JH9549
  
  

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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Budskjema tvangssalg Førresfjordvegen 560

 

BUDSKJEMA TVANGSSALG

Oppdragsnr. 1-0438/21

Bindende kjøpetilbud. Sammen med budskjemaet må salgsoppgaven signeres.

Undertegnede gir herved følgende bud på eiendommen:

EIENDOM

Tilbudt kjøpesum (NOK):

+ offentlige avgifter og gebyrer, samt øvrige omkostninger i henhold til salgsoppgave

Dersom overdragelsen er konsesjonspliktig, er det kjøperen som må søke konsesjon. Kjøperen vil være bundet

selv om konsesjon ikke blir gitt. Hviler det odel på eiendommen, har kjøperen risikoen for om odelsretten blir

benyttet. Undertegnede bekrefter å ha fått opplysninger om eiendommen gjennom prospekt/salgsoppgave for

eiendommen datert [          ] fra eiendomsmeglerfirma Meglerhuset Rele Haugesund AS, PB 505, 5501 Haugesund

Såfremt rettens medhjelper innen utløpet av den ovennevnte fristen gir melding om at budet er blant dem

medhjelperen vil anbefale overfor saksøkeren, er budet bindende i ytterligere seks - 6 - uker, regnet fra budet

sendes inn for stadfestelse hos Tingretten.

Undertegnende er kjent med at eiendommen selges etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven om tvangssalg, og at

Lov om avhending av fast eiendom ikke gjelder ved tvangssalg.

Undertegnende er kjent med at det ikke blir skrevet kjøpekontrakt, men at dette bud, dersom det blir stadfestet av

Tingretten, er bestemmende for rettigheter og plikter.

Undertegnende er kjent med at Tingrettens stadfestelse av budet kan påankes, at ankefristen er en måned regnet

fra dato for Tingrettens stadfestelse, og at anke ikke medøfrer at forpliktelsene etter budet faller bort (med mindre

stadfestelsen oppheves). Dersom Tingretten stadfester budet, gir undertegnende herved fullmakt til medhjelper

Torbjørn Håvås Tjønn til å begjære skjøte utstedt i undertegnedes navn og utlevert til seg.

Undertegnede er klar over at det gjelder særlige regler ved Tingrettens tvangssalg og at noen av de sentrale

punkter er inntatt på den annen side av dette budskjema, som jeg/vi har lest.

 

FINANSIERINGSPLAN NOK

Egenkapital disponibel som bankinnskudd  

Egenkapital etter salg av bolig eller annen eiendom  

Annen egenkapital  

Låneinstutisjon (kontaktperson med kontaktinfo):

Førresfjordvegen 560, 5541 Kolnes - gnr. 79, bnr. 157 i Tysvær kommune.

Adresse og matrikkel

 

Beløp i blokkbokstaver

 

Beløp

Budet er bindende for undertegnede til:
(Undertegnede er kjent med at budet er bindende når det er kommet til medhjelpers kunnskap)

 

Klokkeslett og dato

Budskjema
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Sum finansiering  

Undertegnede er innforstått med de salgsvilkår/avtalebetingelser som er redegjort for i denne salgsoppgaven, takst, tilhørende vedlegg

samt opplysninger fra forretningsfører herunder regnskap, vedtekter og ordensregler. Undertegnede er inneforstått med at ovennevnte

bud er bindende. Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg samt å ha besiktiget eiendommen.

Budgiverne samtykker i at hver av partene forplikter hverandre i forbindelse med endring/inngivelse av bud og/eller vilkår. Jeg/Vi er kjent

med at meglerkontoret har plikt til å gi selger og kjøper kopi av budjournalen.

  BUDGIVER 1 BUDGIVER 2

Navn    

Fødselsnummer    

Adresse    

E-post    

Telefon    

Sted/dato    

Underskrift    

Kopi av gyldig legitimasjon fra budgiver må

vedlegges budskjema.

Legg ID her

 

Kopi av gyldig legitimasjon fra budgiver må

vedlegges budskjema.

Legg ID her

ORIENTERING TIL KJØPERE OM TVANGSSALG VED MEDHJELPER

Generelt
Eiendommen selges i henhold til bestemmelsene i lov om tvangsfullbyrdelse. Tvangssalg ved medhjelper er et alternativ til å
selge en eiendom på tvangsauksjon. At eiendommen tvangsselges innebærer at det er Tingretten, og ikke eier av eiendommen,
som tar beslutningene i salgsprosessen. Markedsføringen, budgivningen, kontraktsforhandlingen osv. skal skje mest mulig likt
et vanlig salg, og salgsarbeidet utføres av en medhjelper som retten oppnevner.

Hvem kan være medhjelper?
Det er kun eiendomsmeglere, advokater og lensmenn som kan være rettes medhjelpere ved tvangssalg av fast eiendom. Som
kjøper av en eiendom som tvangsselges, vil det være medhjelperen man skal forholde seg til. Medhjelperen vil sørge for å
ordne alle formaliteter ovenfor tingretten.

Markedsføringen
Har du fattet interesse for kjøp av en eiendom som er merket tvangssalg, bør du lese denne orientering nøye. Det vil ikke
fremgå av annonsen at en eiendom tvangsselges, men det skal opplyses om dette i salgsoppgaven. Medhjelper innhenter og

Budskjema
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kontrollerer de samme opplysningene om eiendommen som man får som kjøper ved et frivillig salg. Opplysningene skal gis
skriftlig av medhjelper før bindende avtale inngås. Dersom medhjelper av ulike årsaker ikke har klart å fremskaffe de
lovbestemte opplysinger om eiendommen, skal det opplyses om grunnen til at de ikke er fremskaffet.

Feil og mangler, heftelser m.m.
Vær nøye når du besiktiger eiendommen, og ta gjerne med en bygningskyndig. Det kan være fornuftig å få avholdt en
tilstandsrapport. En slik tilstandsrapport er en gjennomgang av eiendommens bygningsmessige standard.
Hovedregelen er at en eiendom som kjøpes på tvangssalg overtas i den stand den befinner seg. Bestemmelsene i
avhendingsloven gjelder ikke, hvilket innebærer at reklamasjonsmulighetene er begrenset. Kjøper kan ikke heve kjøpet, men
kan kreve prisavslag i følgende tilfeller:

eiendommen er ikke i samsvar med opplysninger om vesentlige forhold som medhjelper har gitt, eller

medhjelper har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen hadde
grunn til å regne med å få, eller

eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med, og

disse forhold kan antas å ha hatt innvirkning på kjøpet.

Oppnås det ikke enighet om prisavslag, må kjøper eventuelt gå til søksmål mot den eller de av kreditorene som har fått den del
av kjøpesummen som det kreves prisavslag for.
Kjøpesummen må betales selv om det kreves prisavslag, men kjøper kan kreve at beløp tilsvarende det beløp det kreves
prisavslag for ikke utbetales til kreditorene før saken er avgjort. Tingretten kan avvise krav om tilbakeholdelse der Tingretten
finner dette åpenbart grunnløst.
Dersom hele eller deler av eiendommen er bortleid, overtar kjøper tidligere eiers rettigheter og forpliktelser.

Budgivning
I hovedsak skjer budgivningen på samme måte som ved et ordinært salg. Men budgiver bør merke seg følgende:

Medhjelper sender ikke inn bud til Tingretten fortløpende, men har plikt til å avvente dette inntil et bud som er
tilnærmet markedspris innkommer.

Det gjelder spesielle frister for bindingstiden for budet. Vanligvis er denne minimum 6 uker for fast eiendom og 3 uker
for kjøp av andelsboliger. Fristen kan imidlertid settes ned til to uker i en del tilfeller. Rådfør deg med medhjelperen!

Bud med finansieringsforbehold vil normalt ikke bli anbefalt stadfestet før finansieringen er ordnet.

Det er ikke anledning til å ta forbehold om konsesjon eller odelsløsning, kjøper må selv ta risikoen for utfallet.

Medhjelper formidler kun budene mellom partene. Medhjelper kan ikke akseptere bud. Medhjelper forelegger budet for
saksøkeren (vedkommende som har forlangt at eiendommen skal tvangsselges) og andre rettighetshavere. Medhjelper
anbefaler saksøker å begjære et bud stadfestet. Saksøker plikter ikke å rette seg etter medhjelpers anbefaling, og saksøker kan
også trekke saken tilbake helt frem til budet er stadfestet av Tingretten. Dette kan f eks skje i tilfeller der saksøkte ordner opp i
gjeldsforholdet før stadfestelse skjer.
Når Tingretten har stadfestet budet, har partene en  - 1 - måneds ankefrist på avgjørelsen. Budgiver må være oppmerksom på
at selv om Tingretten stadfester et bud innen fristen, kan det ta noe tid å få Tingrettens meddelelse av stadfestelsen. Anken
kan som hovedregel ikke begrunnes med innvendinger som ikke har vært fremsatt overfor Tingretten før kjennelsen ble
avsagt. Det stadfestede budet er bindende for byderen selv om stadfestelsen påankes og det tar tid før anken blir avgjort. Blir
stadfestelsen opphevet, er byderen fri.
Det er viktig å merke seg at det ikke opprettes kjøpekontrakt. Det er det stadfestede budet som trer i stedet for
kontraksdokumentet.

Oppgjør og overtakelse
Det er spesielle regler for hvorledes oppgjøret skal foretas ved tvangssalg. Oppgjør skal skje pr en bestemt oppgjørsdag.
Oppgjørsdagen er vanligvis tre måneder etter at medhjelperen har forelagt et bud for Tingretten for stadfestelse. Betaler ikke
kjøper pr oppgjørsdag påløper det renter i henhold til bestemmelsen i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27.
Er eiendommen fraflyttet, kan medhjelperen dersom kjøper ønsker det, tillate at overtagelse skjer før oppgjørsdato. Skal
eiendommen overtas før oppgjørsdato må hele kjøpesummen betales av kjøper før innflytting kan skje. Eventuell innflytting før
ankefristens utløp skjer på kjøpers risiko.
Dersom en anke ikke er avgjort før oppgjørsdagen inntrer, forskyves betalingsplikten. Kjøper må velge mellom å betale
kjøpesummen pr oppgjørsdato eller betale renter i henhold til bestemmelsene i tvangsfullbyrdelseslovens § 11-27 frem til
betalingsplikten inntrer.

Saksøktes fraflytting
Når kjøper er blitt eier, plikter saksøkte (tidligere eier) og hans husstand å fraflytte eiendommen. Flytter ikke saksøkte frivillig
når kjøperen skal overta eiendommen, kan kjøper uten gebyr kreve utkastelse etter at kjøperen har innbetalt kjøpesummen.
Kjøper blir ansvarlig for eventuelle sideutgifter f.eks. til bortkjøring og lagring av inventar. Begjæring om utkastelse kan sendes
Namsmannenn i det distrikt eiendommen er.

Skjøte
Når kjøper er blitt eier og stadfestelseskjenenlsen er rettskraftig, vil Tingretten utstede skjøte som skal tinglyses på
eiendommen. Vanligvis vil medhjelper forestå oppgjøret, og i den forbindelse be om en fullmakt fra kjøperen til å motta skjøtet
fra Tingretten for tinglysing.
Når tvangssalgsskjøtet tinglyses, blir samtlige pengeheftelser som forrige eier hadde på eiendommen, og som kjøperen ikke
skal overta, slettet. 

Budskjema
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Budskjema tvangssalg Førresfjordvegen 560

 

Ovenstående er basert på hovedreglene for tvangssalg ved medhjelper i tvangsfullbyrdelsesloven. Fremstillingen er ikke
uttømmende. Bestemmelsene finnes i kap. 11 og kap. 12 i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. juni 1992.

Budskjema
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Tysvær kommune
Adresse: Postboks 99, 5575 Aksdal
Telefon: 52 75 70 00

Utskriftsdato: 21.10.2022

Vann og avløp med informasjon om vannmåler
EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt Kilde: Tysvær kommune

Kommunenr. 1146 Gårdsnr. 79 Bruksnr. 157 Festenr. Seksjonsnr.

Adresse Førresfjordvegen 560, 5541 KOLNES

Informasjon om vann/avløp registrert på eiendommen
Målernummer Stand Dato Avlesningstype

Ingen treff på vannmålere.

Offentlig vann Ja

Offentlig avløp Nei

Privat septikanlegg Ja

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom
og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i
sammenheng med eiendomsforespørsler.

Info om vann/avløp
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Side 1 av 2

Tysvær kommune
Adresse: Postboks 99, 5575 Aksdal
Telefon: 52 75 70 00

Utskriftsdato: 21.10.2022

Planopplysninger
EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt Kilde: Tysvær kommune

Kommunenr. 1146 Gårdsnr. 79 Bruksnr. 157 Festenr. Seksjonsnr.

Adresse Førresfjordvegen 560, 5541 KOLNES

Opplysningene omfatter gjeldende planer og pågående planarbeid for eiendommen. Nærmere opplysninger om den enkelte plan
med dokumenter, mindre endringer, etc finnes på internett, se lenker under. Oppgitte delarealer viser planinformasjon på
eiendommen. Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik. Spesielt gjelder dette for eiendommer med
usikre eiendomsgrenser, eller der eiendommen ikke er oppmålt.

Plantyper med treff

Kommuneplaner Kommunedelplaner

Plantyper uten treff

Kommuneplaner under arbeid Kommunedelplaner under arbeid
Reguleringsplaner Reguleringsplaner under bakken
Reguleringsplaner over bakken Reguleringsplaner under arbeid
Reguleringsplaner bunn Reguleringsplaner under arbeid i nærheten
Bebyggelsesplaner Bebyggelsesplaner over bakken
Bebyggelsesplaner under bakken Midlertidige forbud

Kommuneplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Id 201501

Navn Plankart 1 Aksdal - Førre Kommuneplan

Plantype Kommunedelplan

Status Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse 08.09.2015

Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/1146/201501/Dokumenter/Føresegner%202019-2031.pdf 

Kommunedelplaner
Besøk kommunens hjemmeside for mer informasjon.

Id 201501

Navn Plankart 1 Aksdal - Førre Kommuneplan

 

 
 
 
 
 
 

Planrapport
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Side 2 av 2

Plantype Kommunedelplan

Status Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse 08.09.2015

Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/1146/201501/Dokumenter/Føresegner%202019-2031.pdf 

Delarealer Delareal 1 847 m
KPAngittHensyn Hensyn friluftsliv
KPHensynsonenavn FS1_530

Delareal 117 m
Arealbruk Næringsvirksomhet,Nåværende

Delareal 5 663 m

Arealbruk LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet
basert på gårdens ressursgrunnlag,Nåværende

Delareal 5 663 m
KPAngittHensyn Hensyn friluftsliv
KPHensynsonenavn f_H530

2

2

2

2

Planrapport
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Utskrift basert på matrikkeldata

Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse

Matrikkelenhet: Gårdsnr 79, Bruksnr 157 Kommune: 1146 Tysvær

 

Adresse:

Veiadresse: Førresfjordvegen 560, gatenr 1121 Grunnkrets: 101 Førre

5541 Kolnes Valgkrets: 12 Førre

Oppdatert: 09.08.2012 Kirkesogn: 6050903 Førresfjorden

Tettsted: 4698 Skre

Eiendomsopplysninger

 

Matrikkel:

Type: Best. grunneiendom Tinglyst: Ja Landbruk: Nei

Bruksnavn: Fagerli Matrikkelført: Ja Antall teiger: 1

Etableringsdato: 13.04.1949 Har festegrunn: Nei Seksjonert: Nei

Areal: 5 780,2 kvm Skyld: 0,04

Arealkilde: Beregnet Areal

Arealmerknad:

 

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelutskriften:

Ambita tar forbehold om at informasjon som hentes fra Matrikkelen kan avvike fra de faktiske forhold, og at grensepunkter mv.

kan mangle helt eller delvis eller være feil registrert i Matrikkelen. Ambitas eiendomsutskrift viser arealet som er en geometrisk

beregning basert på eiendommens grenselinjer. I de tilfeller grensene er markert som fiktive brukes i stedet oppgitt areal hvis

dette finnes i Matrikkelen. Ambita er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil i Eiendomsutskriften.

 

Ikke tinglyst eierforhold:

Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten.

 

Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten.

 

I Matrikkelen fremgår kun informasjon om fredet kulturminne der det er registrert i Riksantikvarens arkiv på eiendom og

bygning. Kulturminner som ikke er registrert i Matrikkelen kan dermed allikevel forekomme på eiendommen. Merk at disse

opplysningene ikke omfatter informasjon om eventuell verning / verneklasse for eiendom eller bygningsmasse.

 

Grunnforurensing:

Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten.

 

I Matrikkelen fremgår kun informasjon om grunnforurensning som eventuelt er registrert på eiendommen i

forurensningsmyndighetenes arkiver. Grunnforurensning som ikke er registrert kan dermed allikevel forekomme på

eiendommen.

 

Klage på vedtak i Matrikkelen:

Ingen klage registrert på matrikkelenheten.

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 21.10.2022 16:25 – Sist oppdatert 21.10.2022 16:24

Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 3

Matrikkelbrev
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Forretninger:

Type Dato Rolle Matrikkel Arealendring

Skylddeling Forretning:

Matrikkelført:

13.04.1949 Avgiver

Mottaker

1146/79/1

1146/79/157

0,0

0,0

Gårdsnummer 79, Bruksnummer 157 i 1146 TYSVÆR kommune

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 21.10.2022 16:25 – Sist oppdatert 21.10.2022 16:24

Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 2 av 3

Matrikkelbrev
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Bebyggelsens arealer mv., antall boenheter

Bygning 1 av 2: Enebolig (Kilde: Massivregistrering)

Opplysninger om boliger/bruksenheter:

Adresse Nr Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC

Førresfjordvegen 560 H0101 Bolig

Førresfjordvegen 560 H0201 Ikke godkjent bolig

 

Bygningsopplysninger:

Næringsgruppe: Bolig Bebygd areal: Rammetillatelse:

Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangset.till.:

Energikilde: Elektrisitet, Biobrensel BRA annet: Ferdigattest:

Oppvarming: Elektrisk, Annen oppvarming BRA totalt: Midl. brukstil.:

Avløp: Privat kloakk Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB):

Vannforsyning: Tilkn. off. vannverk Antall boliger: 2

Bygningsnr: 172610242 Antall etasjer: 2

 

Etasjeopplysninger:

Nr Ant. boliger BRA: Bolig Annet Totalt BTA: Bolig Annet Totalt

H01 1

H02 1

 

Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på bygningen.

 

Bygning 2 av 2: Garasjeuthus anneks til bolig (Kilde: Massivregistrering)

Opplysninger om boliger/bruksenheter:

Adresse Type BRA Kjøkkenkode Antall rom Bad WC

Ingen registrert adresse Unummerert

bruksenhet

 

Bygningsopplysninger:

Næringsgruppe: Ikke oppgitt Bebygd areal: Rammetillatelse:

Bygningsstatus: Tatt i bruk BRA bolig: Igangset.till.:

Energikilde: BRA annet: Ferdigattest:

Oppvarming: BRA totalt: Midl. brukstil.:

Avløp: Har heis: Nei Tatt ibruk (GAB):

Vannforsyning: Antall boliger:

Bygningsnr: 172610250 Antall etasjer:

 

Etasjeopplysninger:

Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen.

 

Kulturminner:

Ingen kulturminner registrert på bygningen.

Gårdsnummer 79, Bruksnummer 157 i 1146 TYSVÆR kommune

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 21.10.2022 16:25 – Sist oppdatert 21.10.2022 16:24

Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 3 av 3
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Løsøre og tilbehør

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved 
overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras 
med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning 
og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt 
over hva som omfattes av "innredning og utstyr", og over hva som skal regnes som "fastmontert eller særskilt tilpasset". 
Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med 
eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt 
forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette 
fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for 
garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på 
eiendommen, vil det heller ikke medfølge

77KOLNES FØRRESFJORDVEGEN 560

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i 
salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, 
varmepumper og panelovner, følger med uansett 
festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og 
terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med 
varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte 
varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og 
fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og 
tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av 
selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende 
festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også 
punkt 12). 

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, 
dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte 
glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt 
baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. 
Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. 
Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller 
fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, 
medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, 
fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og 
utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og 
liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte 
aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, 
herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte 
"spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt 
utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, 
krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende 
som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel 
ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som 
styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter 
som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. 
medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral 
som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel 
medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til 
disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, 
fastmontert tørkestativ, samt andre faste 
utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi 
og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, 
fastmontert trommel til vannslange, medfølger. 
Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper 
medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne 
medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL 
medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur 
medfølger.

19. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

20. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger 
der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

21. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og 
RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier 
og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver 
eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette 
derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

22. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i 
besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, 
herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, 
garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, 
skal lås og nøkler til disse medfølge.

23. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til 
bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller 
fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og 
medfølger i handelen.

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, 
og er gjeldende fra 1. januar 2020.



GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING

1. På forespørsel vil megler opplyse om 
aktuelle bud på eiendommen, herunder om 
relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, 
som formidler disse videre til oppdragsgiver. 
Kravet til skriftlighet gjelder også budfor-
høyelser og motbud, aksept eller avslag fra 
selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver 
skal megler innhente gyldig legitimasjon og 
signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon 
og signatur er oppfylt for budgivere som 
benytter e-signatur, eksempelvis BankID 
eller MinID. Med skriftlige bud menes også 
elektroniske meldinger som e-post og SMS 
når informasjonen i disse er tilgjengelig 
også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens 
adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, bud-
givers kontaktinformasjon, �nansieringsplan, 
akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle 
forbehold som for eksempel usikker �nan-
siering, salg av nåværende bolig ol. Normalt 
vil ikke et bud med forbehold bli akseptert 
før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne 
med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en fors-
varlig avvikling av budrunden. I forbruker- 
forhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) 
skal megleren ikke formidle bud med        
kortere akseptfrist enn 12.00 første virke-
dag etter siste annonserte visning. Etter 
denne fristen bør budgivere ikke sette en 

kortere akseptfrist enn at megler har mulighet 
til, så langt det er nødvendig, å orientere 
oppdragsgiver, budgivere og øvrige interes-
senter om bud og forbehold. Det bør ikke 
gis bud som diskriminerer eller utelukker 
andre budgivere. Dersom bud inngis med en 
frist som åpenbart er for kort til at megleren 
kan avvikle budrunden på en forsvarlig 
måte som sikrer oppdragsgiver og interes-
senter et tilstrekkelig grunnlag for sine 
handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver 
å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering 
av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, 
når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig 
og mulig holde budgiverne skriftlig orientert 
om nye og høyere bud og eventuelle forbe-
hold. Megler skal så snart som mulig 
bekrefte skriftlig overfor budgivere at 
budene deres er mottatt.

7. Etter at handel har kommet i stand, 
eller dersom en budrunde avsluttes uten 
at handel er kommet i stand, kan en bud- 
giver kreve kopi av budjournalen i anonymi-
sert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og 
selger uten ugrunnet opphold etter at    
handel er kommet i stand. Dersom det er 
viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, 
bør budet fremmes gjennom fullmektig.
 

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved 
salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og 
han har formidlet innholdet i budet til selger 
(slik at selger har fått kunnskap om budet), 
kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da 
bindende for budgiver frem til aksept-     
fristens utløp, med mindre budet før denne 
tid avslås av selger eller budgiver får melding 
om at eiendommen er solgt til en annen 
(man bør derfor ikke gi bud på �ere eien-
dommer samtidig dersom man ikke ønsker 
å kjøpe �ere enn en eiendom).

3. Selger står fritt til å forkaste eller 
akseptere ethvert bud, og er for eksempel 
ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4. Når en aksept av et bud har kommet 
frem til budgiver innen akseptfristens utløp 
er det inngått en bindende avtale.

5. Husk at også et eventuelt bud fra selger 
til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig 
er et bindende tilbud som medfører at det 
foreligger en avtale om salg av eiendommen 
dersom budet i rett tid aksepteres av 
kjøper.

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av 
endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeg-
lingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet 
forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4. Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndig-
hetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort 
oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning. Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres 
budgiver til sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk 
rapport med vedlegg.
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 
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