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Personvern

Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide rapporten. For
personvernerklæring og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden:
http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre
dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra rapporten.Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å
gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/21219c94-d380-4791-aecb-4a4d0c873852

Forutsetninger

TILSTANDSRAPPORT BOLIG OG DENS AVGRENSNINGER
Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten
ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter.
Tilstandsrapport bolig er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er
likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig
informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at
informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk.
Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.

TAKSTRAPPORTEN
Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norsk takst og er utført i henhold til Norsk takst sine regler.

OM TAKSERINGSFORETAK
Takseringsforetakene som er autorisert av Norsk takst har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Tilstandsrapporter bolig. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de
sertifikater som takstmennene i foretaket holder.

OM TAKSTMENN
Takstmenn i Norsk takst er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte Norsk takst sitt sertifiseringsmerke på alle sine
rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal
etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn.

KLAGEORDNING
Det er opprettet en felles klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Tilstandsrapport bolig med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en
nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med
Tilstandsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt
saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles
tilleggsundersøkelser.

RAPPORTENS STRUKTUR
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler).
Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske
tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte:
- Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer
- Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer
- Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer
- Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)
TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser.

BEFARINGEN
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå.
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)
- Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar,
  vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det.
- Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.
- Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv.
- Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.
- Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt.
- Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet.
- Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten.
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LEVETIDSBETRAKTNINGER
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av ’Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007’.
Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav
forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan
variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen
er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav.

TILLEGGSUNDERSØKELSER
- Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å
  konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet.
- Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier.
  Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.

ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER
- Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå.
- Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk.
- Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået.
- Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand.
- Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale
  påvirkninger og det materiale som objektet består av.
- Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.
- Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået.
  Se 'Tilstandsgrader' under punktet om Rapportens struktur.
- Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av
  andre hjelpemidler enn synet ikke inngår.
- Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner.

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre
enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.

Arealberegning

Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved
omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og
gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom
(P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori
rommet tilhører.

Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i
åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv
om de er måleverdige.

Egne forutsetninger

FORUTSETNINGER:
Eier/oppdragsgiver har rekvirert tilstandsrapport m/arealmåling. Det forventes at vedkommende er kjent med eventuelle skader
eller svikt ved den bygningsmessige tilstanden. Påkostninger og vedlikehold er opplyst av eier på befaringen. Godkjente
bygningstegninger og ferdigattest er ikke fremvist eller innhentet. Det forutsetter at søknadspliktige tiltak er byggesøkt og godkjent
av Kommunen.
At dagens bruk er i samsvar med godkjent reguleringsplan
At gjeldene brannkrav er tilfredsstilt
At eiendommen er fullverdiforsikret
At det ikke foreligger uoppfyllte pålegg/krav på eiendommen, servitutter eller lignende som kan påvirke eiendommens verdi
At eiendommen er fri for forurensende masser
At eiendommen vurderes som heftelsesfri
At mottatte muntlige opplysninger er korrekte

Undertegnede er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler, som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha
undersøkt takstobjektet etter gjeldene instruks og rettningslinjer fra NTF. Der det i rapporten er foretatt antagelser, er dette
normalt fordi gjeldene forhold ikke lot seg bringe på det rene. Besiktigelsen ble foretatt med de begrensninger som følge av
boligen var møblert og i bruk på befaringstidspunktet. Dette kan medføre at skader/mangler som er tildekket/skjult ikke
fremkommer i rapporten. Heftelseanmerkninger er ikke vurdert med mindre dette er angitt. Taksten er avholdt etter beste skjønn
og i henhold til gjeldene instruks og retningslinjer. Det elektriske anlegget og røropplegg er kun vurdert ut fra det visuelle og
eventuell oppgitt alder. Konstruksjoner over terreng er besiktiget fra bakkenivå. Besiktigelsen er kun utført på lett tilgjengelige
deler av konstruksjonen. For eks. blir ikke møbler, tepper, hvitevarer, lagrede gjenstander ol. flyttet på med mindre åpenbare
grunner skulle tilsi det. Det meste av datagrunnlaget i rapporten kommer fra Statens Kartverk, og er gjengitt med tillatelse
gjennom Eiendomsverdi AS.Opplysningene kan være ufullstendige, ikke ajour eller det kan forekomme feil.  Forøvrig ingen
spesielle forhold som takstmannen kjente til på befaringstidspunktet.
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Takstmannens rolle

Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et
ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens
integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

Konklusjon tilstand

REFERANSENIVÅ
Nyere våningshus  på eiendommen har referansenivå ihh. de lover og forskrifter/regelverk som var gjeldene på
oppføringstidspunktet. For bolighuset som er oppført/tatt i bruk 1988 er det Plan og Bygningsloven av 1985 som er referansenivå.

Eldre Våningshus oppført  ca 1820 med den byggestil og standard som var vanlig på den tiden. Det fantes ikke bygningslov og
byggeforskrifter i Norge når dette våningshuset ble oppført, de kom først i 1924 med Lov om bygningsvesenet. Det må antas at
det har vært foretatt flere div oppgraderinger/påkostninger opp gjennom årene, uten at det er fremlagt dokumentasjon på dette.

EGENSKAPER
Nyere Våningshus er oppført med datidens regelverk, lover, forskrifter og byggeskikk. Dette tilsier andre  krav til isolering,
ventilering samt andre byggtekniske utførelser enn dagens regelverk.

SAMMENDRAG
NYERE VÅNINGSHUS: 2012 ble det iflg eier foretatt div oppussing/oppgradering av overflater i 1. og 2. etg.  Nytt kjøkken,
vaskerom og bad, installert varmepumpe og ny vedovn stue. byttet vindu 1. etg øst 2012. i 2020  ble det fortatt oppgraving
avskjæringsgrøft mot nord,samt at takvann og drensvann er ført til separat kum og avløp. Ellers ingen større oppgraderinger
utvendig bortsett fra normalt vedlikehold, boligen er sist beiset/malt i 2015.
Registreringen for Våningshuset har avdekket i hovedsak tilstandsgrader 1- 2 og 3 dvs. svake til middels kraftige symptomer på
den generelle tilstanden.
Konsekvensen for tilstandsgrad 1 og 2, er behov for normale vedlikeholds og oppussingsarbeider samt at en må påregne
utskifting av enkelte bygningsdeler etter hvert og ut fra levetidsbetraktninger på disse. Dette er å anse som normalt, når en
vurderer dagens tilstand og den forventede levetid på den enkelte bygningsdel. Konsekvens for tilstandsgrad 3 er et
bygningsdelen forventes utskiftet i nærmeste fremtid.

ELDRE VÅNINGSHUS: Dette ble oppført i 1820 med krypkjeller, 1. etasje og loft. Krypkjeller med  trebjelkelag over gråsteinsmur.
Bygningen fremstår med stedvis etterhengende vedlikehold utvendig og innvendig, det må forventes betydelige oppgraderinger/
påkostninger i nærmeste fremtid for å tilfredstille normal forventet standard ved eventuell utleie.   Det må antas at det har vært
utført div oppgradering og påkostninger opp gjennom årene. I flg opplysninger har det blitt utført div omfattende restaurering i
1979, med bland annet skiftet taktekking, nye ytterdører, nye koblede vinduer, foretatt etterisolering av yttervegger samt ny
ytterkledning, sterdvis noe oppgradering av innvendige overflater. Våningshuset har avdekket i hovedsak tilstandsgrader  2 og 3
dvs. svake til middels kraftige symptomer på den generelle tilstanden.
Konsekvensen for tilstandsgrad  2, er behov for normale vedlikeholds og oppussingsarbeid samt at en må påregne utskifting av
enkelte bygningsdeler etter hvert. Dette er å anse som normalt, når en vurderer dagens tilstand og den forventede levetid på den
enkelte bygningsdel. Konsekvens for tilstandsgrad 3 er et bygningsdelen forventes utskiftet i nærmeste fremtid.

Generelt en eiendom med fin beliggenhet utsikt og gode solforhold.

Selv om det foreligger en tilstandsrapport, er det viktig og påkrevet å undersøke eiendommen grundig før kjøp, ref. "lov om
avhending av fast eiendom" De bygningsmessige konstruksjoner virker solid, og er utført iht. tradisjonell byggeskikk. En brukt
bygning vil  kunne ha  feil og mangler som mangelfullt vedlikehold, utidsmessigheter eller tekniske løsninger som ikke er iht til
dagens standard. Jo eldre boligen er desto flere slike forhold kan en kjøper forvente. Skulle det ved gjennomgang/undersøkelse
oppdages feil eller mangler i rapporten som er oversett eller kan ha vært skjult er det viktig et takstmannen blir kontaktet, slik at
forholdet kan gjennomgås før bud legges inn. Dette gjelder både selger, interessenter og eventuelle fremtidige kjøpere av
eiendommen."

MOLDE, 18.05.2020

Svein Arild Strømmen
Byggmester/Takstmann

Telefon: 917 47 270
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Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde: Amund Øveraas

Takstmann: Svein Arild Strømmen

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 14.05.2020.
 - Amund Øveraas.  Hjemmelshaver.  Tlf. 476 34 583
 - Svein Arild Strømmen.  Byggmester/Takstmann.  Tlf. 917 47 270

Eiendomsopplysninger

Eiend.betegnelse: To Våningshus på gården Nordvolden

Hjemmelsovergang: 20.01.2012  Type: Gave  Beløp: Kr. 1 200 000  Tinglyst.

Beliggenhet: Eiendommen ligger i ett LNF område med spredt bebyggelse,  den har fin utsikt og gode solforhold.
Grunnkrets er Slenes, skolekrets er Sira.  Offentlig transport, dagligvare, barnehage, barneskole ligger i
avstand fra 1-9 km. Turisttrafikk i sommerhalvåret samt fine fiskemuligheter.

Bebyggelsen: Eiendommen er landbrukseiendom. På  tunet er det oppført to våningshus, driftsbygning og garasjer/
verksted. Området rundt er i all hovedsak landbruseiendommer og bolighus.

Standard: Nyere Våningshus er oppført i 1988  har normal standard ut fra byggeår og er oppført  med det
regelverk, byggeforskrifter etc som gjaldt på oppføringstidspunktet.

 Eldre Våningshus oppført iflg eier ca 1820 er oppført med den byggestil og standard  som var vanlig
på den tiden. I 1979 ble det gjennomført omfattende restaurering av bygningen  og utvendig
bygningsmessige detaljer gjenskapt. Det fantes ikke bygningslov og byggeforskrifter i Norge når dette
våningshuset ble oppført, de kom først i 1924 med Lov om bygningsvesenet. Det må antas at det har
vært foretatt flere div oppgraderinger/påkostninger opp gjennom årene, uten at det er fremlagt
dokumentasjon på dette.

Om tomten: Tomten rundt våningshusene er lett hellende, den er fullt opparbeidet beplantet med tujahekk mot nord
forøvrig tilsådd med plenarealer. Asfalterte trafikkarealer, utenfor nyere våningshus beleggningstein og
forstøtningsmur i betongblokk langs fasade nord.

Konsesjonsplikt: Iflg Eiendomsverdi er det konsesjonsplikt på denne eiendommen

Adkomstvei: Adkomst fra offentlig veg

Tilknytning vann: Tilknyttet offentlig vannforsyning.

Tilknytning avløp: Separate septiktanker for hver bolig.

Andre forhold: Takstmann har ikke undersøkt/vurdert regulering eller andre forhold hos bygningsetaten. Arealer
beregnes etter bruken av rommene på befaringstidspunktet, uavhengig av hva som er godkjent av
bygningsmyndighetene. Forøvrig ingen spesielle forhold takstmannen ble gjort kjent med på
befaringsdagen.

Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 1506 MOLDE Gnr: 277 Bnr: 1

Eiet/festet: Eiet

Areal: 408 474,3 m² Arealkilde: Opplysninger iflg. Eiendomsverdi

Hjemmelshaver: Amund Øveraas

Adresse: Neråsvegen 320, 6470 ERESFJORD
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Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Egenerklæring

Forsikringsavtale 10.11.2019 Fremvist

Kvitt. off. avgifter Ikke
fremvist

Målebrev Levert eiendomsmegler Tore Magerøy. Møre
Eiendomsmegling

Ikke
fremvist

Offentlige påbud/krav Ingen opplysninger fremlagt

Samsvarserklæring 14.10.2016 Gjelder for installert elektronisk måler
Neråsvegen 320

Fremvist

Skjøte 20.01.2012 Fremvist

Tegninger 27.01.1986 Plantegninger målestokk 1:50 Fremvist

Tidligere takst 17.03.2020 Lanbrukstakst utarbeidet av Takstmann  Nils
Sanden

Fremvist

Eiendomsverdi.no 10.05.2020 Innhentet

Eier 14.05.2020 Tilstede og ga opplysninger

Kommentar egenerklæring

Takstmannens kommentar til opplysninger som fremkommer i oppdragsgivers egenerklæring. Egenerklæringen følger vedlagt og
utgjør en del av rapporten. Takstmannen skal kommentere avvik i forhold til egne observasjoner og vurderinger.

Forholdet gjelder Neråsvegen 320. Der det er avkrysset  ja på spørsmål 13 På befaringen ble det ikke fremlagt dokumentasjon for
el-kontroll samt samsvarserklæring. Før øvrig ingen større registrert avvik i forhold til egne observasjoner og eiers egenerklæring.

Andre forhold

Forsikring: Selskap: Eika forsikring.  Avtalenr: 4483753/25.  Type: Fullverdi.
Forsikringssum: Kr. 5 335 440.   Årlig premie: Kr. 7 218.
Gjelder Våningshus Neråsvegen 320.
Selskap: Eika forsikring.  Avtalenr: 4483753/25.  Type: 1.risiko.
Forsikringssum: Kr. 412 350.
Gjelder Våningshus Neråsvegen 318.
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Bygninger på eiendommen

Eldre Våningshus

Eldre Våningshus

Byggeår: 1820  Kilde: Iflg eier.

Anvendelse: Våningshus med to leiligheter for ev utleie.

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

Krypekjeller Ikke målbart areal etter
takstbransjens retningslinjer NS 3940
grunnet lav takhøyde

1. etasje 146 126 126 Arealet er beregnet ut fra oppmåling
på stedet. BTA er skjønnsmessig
beregnet.

Loft 146 126 123 3 Arealet er beregnet ut fra oppmåling
på stedet. BTA er skjønnsmessig
beregnet.

Sum bygning: 292 252 249 3

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal

Arealer er oppmålt etter takstbransjens retningslinjer  for arealmåling (NS 3940). Dette kan være avvik fra krav til arealmåling
etter Plan og Bygningslovens retningslinjer. Boligen inneholder to boenheter. Liten leilighet  ca 84 m 2 BRA fordelt over to etasjer.
Stor  leilighet ca 174 m 2 BRA fordelt over to etasjer. Det kan være avvik i bruksarealene da innforing/påforing av tømmervegger
varierende, forholdet gjelder begge etasjer.

Romfordeling

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

Krypekjeller

1. etasje Entre m trapp 1, gang 1, dusj/toalettrom 1, kjøkken
1, stue 1, entre/m trapp 2, stue 2, stue 3, kjøkken
2, gang 2, dusj/toalettrom 2

Loft Loftstue/m trapp 1, loftstue/m trapp 2, bad, 7
soverom

Bod
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Nyere Våningshus

Nyere Våningshus

Byggeår: 1988  Kilde: Iflg Eiendomsverdi A/S

Anvendelse: Bolighus

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

Kjeller 77 68 53 15 Arealet er beregnet ut fra oppmåling
på stedet. BTA er skjønnsmessig
beregnet.

1. etasje 98 89 89 Arealet er beregnet ut fra oppmåling
på stedet. BTA er skjønnsmessig
beregnet.

2. etasje 76 68 68 Arealet er beregnet ut fra oppmåling
på stedet. BTA er skjønnsmessig
beregnet.

Sum bygning: 251 225 210 15

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal

Arealer er oppmålt etter takstbransjens retningslinjer  for arealmåling (NS 3940). Dette kan være avvik fra krav til arealmåling
etter Plan og Bygningslovens retningslinjer

Romfordeling

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

Kjeller Gang/trapperom, kjellerstue, kontor Bod 1, bod 2, bod 3

1. etasje Entre/gang, vaskerom, trappegang, stue, kjøkken,
wc

2. etasje Bad, gang/trapperom, 4 soverom
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Konstruksjoner

Utendørs

Terrengforhold - Utendørs

Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er
basert på visuelle observasjoner.

Bearbeidet terreng, generelt

Beskrivelse: Fallforholdet inn mot grunnmurer

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er stedvis registrert fall på terrenget inn mot grunnmur, dette gjelder begge bygningene.
Anbefalt fallforhold ut fra grunnmur er 1:50. Tilstandsgraden er satt ut fra generell vurdering

Eldre Våningshus

Bygning generelt - Eldre Våningshus

Bygning, generelt

Beskrivelse: Eldre Våningshus oppført i 1820 med krypkjeller, 1. etasje og loft. Krypkjeller med  trebjelkelag
over gråsteinsmur, utvendig stedvis pusset over terreng. Bygningen fremstår som kledd
tømmerbygning, utvendig pålagt malt/beiset stående tømmermannskledning. Saltakkonstruksjon
tekket med bølgeeternitt.

Tilstandsvurdering: Bygningen fremstår med stedvis etterhengende vedlikehold utvendig og innvendig  Det må antas
at det har vært utført div oppgradering og påkostninger opp gjennom årene. I flg opplysninger
har det blitt utført div omfattende restaurering i 1979, med bland annet skiftet taktekking, nye
ytterdører, nye koblede vinduer, foretatt etterisolering av yttervegger samt ny ytterkledning,  noe
oppgradering av innvendige overflater.

Grunn og fundamenter - Eldre Våningshus

Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Grunn og fundamenter, generelt

Beskrivelse: En må anta at bygningen er fundamentert til faste masser

Tilstandsvurdering: Grunnundersøkelser er ikke foretatt

Gulv på grunn

Beskrivelse: Krypkjellere med støpt gulv på grunn, jordgulv øst. Iflg eier, leilighet vest støpt gulv på grunn
med ned-støpt varmekabel i hele arealet.

Tilstandsvurdering: Det er normalt ingen kapilærbrytende sjikt under eldre konstruksjoner, noe fører til grunnfukt kan
trekke opp i konstruksjonen, selv om dreneringen rundt bygningen er optimal og fungerer som
tiltenkt. Tg ikke satt
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Grunnmur - Eldre Våningshus

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

Vegger mot grunn

Beskrivelse: Gråsteinsmur, stedvis utvendig pusset. Støttemurer i betong kjellerhals øst.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra byggeår 1820 stedvis oppsprekking av pusslag er registrert. Tilstandsgrad er satt
ut fra alder og generell vurdering.

Drenering - Eldre Våningshus

Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle.

Drenering

Beskrivelse: Fuktsikringens utførelse samt materiale under terreng er ikke kjent. Det er ikke kjennskap til ev
utbedringer av fuktsikring siden oppføringsår.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år.
Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1 - 5 år.

Tilstandsvurdering: Ut fra byggeår er det er usikkert hvordan dreneringen rundt bygningen er utført, eller om det i det
hele tatt er etablert drenering. Om bygningen opprinnelig har naturlig eller planlagt drenering,
kan dreneringen ha gått tett gjennom årenes løp. I krypkjeller øst ble det registrert stedvis noe
mindre vannansamling. Normal brukstid for utskifting drensystem (maksimun) 60 år. Ut fra
usikker utførelse blir ikke tilstandsgrad satt  Det anbefales nærmere undersøkelser.

Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Eldre Våningshus

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og
fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt
fra bakkenivå.

Yttervegger

Beskrivelse: Tømmervegger som utvendig er utlektet og kledd med stående malt/beiset
tømmermannskledning. Det ble registrert noe oppsprekking, kuving samt betydelige råte og
begynnende råteskader i endel kledningsbord.

Tilstandsvurdering: Iflg opplysninger ble ytterkledningen byttet i 1979 samt at ytterveggene ble utlektet og isolert. Det
ble registrert noe oppsprekking, kuving samt betydelige råte og begynnende råteskader i
kledningsbord. Tilstandsgrad ytterkledning råteskadet kledning TG3 øvrig kledning TG2

Der tømmervegger var synlige i loftsetasjen ble det registrert angrep av stripet borebiller/mått.
For kontroll mht omfang og aktivitet må det gjøres inngrep i konstruksjonen. Ut fra ovennevnte
forhold blir ikke tilstandsgrad satt for tømmerveggene/konstruksjonen.

Vinduer og dører - Eldre Våningshus

Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte
åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet.

Vinduer

Beskrivelse: Vinduer i treverk, koblet utførelse, med to enkle glass

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år.
Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vinduer fra 1979  stedvis noe malingslitt, registrert råteskade i enkelte karmer/vinduslister.
Anbefales overflatebehandling samt i innvendige foringer. Ytre glass knust vindu 1. etg
nord TG3. Tilstandsgrad ut fra alder og generell vurdering.
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Ytterdører og porter

Beskrivelse: To stk to fløyet ytterdører i treverk med aldringsmalte overflater, ytterdør fra kjøkken nord til
terreng  i malt/beiset treverk. To malte labankdører til krypkjellere.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år.
Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

I forbindelse med restaureringa i 1979 ble det satt inn nye ytterdører. Normal brukslitasje ut
fra alder.
Tilstandsgrad er aldersrelatert samt ut fra generell vurdering. Dører til krypkjellere med
betydelig brukslitasje TG3.

Innvendige dører

Beskrivelse: Innvendige dører i all hovedsak restaurerte malte tredører samt lakkerte finerdører, skyvedør
Dør mellom gang og entre i treverk med enkelt glass. Reataurerte dører malt i gammel stil.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av tredør er 30 - 50 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Eldre restaurert dører med normal god tilstand. Tg1. Finer og tredører fra 1979 brukslitasje
ut fra alder TG 2.

Takkonstruksjon - Eldre Våningshus

Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger
foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende.

Takkonstruksjoner

Beskrivelse: Saltakkonstruksjon som antatt sperretak og rundstokk.

Tilstandsvurdering: Antatt fra oppføringsår  Konstruksjonen er lukket og av den grunn ikke tilgjengelig for kontroll. På
befaringen ble det registrert angrep av stripet borebiller/mått i veggkonstruksjon og etg skillere,
ut fra disse forhold antas at dette også gjelder takkonstruksjonen. Ut fra ovennevnte forhold blir
ikke tilstandsgrad satt. Anbefales nærmere undersøkelser.

Taktekking - Eldre Våningshus

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer.

Taktekking og membraner

Beskrivelse: Bølgeeternitt.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før omlegging av asbestsementplater (eternitplater) er 30 - 40 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tekkinga er fra 1979, den har således overskredet mer enn halvpart av forventet brukstid.
Det må forventes utskifting etter hvert. Besiktigelse fra bakkenivå. Eternitt er spesialavfall
som  inneholder asbest ved riving skal dette leveres til godkjent deponi. Tilstandsgraden er
satt ut fra alder.

Renner, nedløp og beslag - Eldre Våningshus

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m.

Utvendige beslag

Beskrivelse: Takrenner og nedløp i malt metall og plast.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i plast er 20 - 30 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra 1979. Besiktiget fra bakkenivå. Det ble registrert lekkasje fra renne nord.
Taknedløp går ned i grunnen og takstmann kjenner ikke til hvorvidt disse er tilknyttet
eksisterende avløpsrør eller om vann infiltreres i grunnen. Tilstandsgrad ut fra alder og
generell vurdering
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Terrasse, balkonger, trapper ol - Eldre Våningshus

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk
kontrolleres.

Trapper og ramper

Beskrivelse: Utvendige betongtrapper med rekkverk i smijern. Innvendige lukkede tretrapper med belegg i
trinn, håndløper og rekkverk tre og jern.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av trapper i tre er 15 - 30 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utvendige trapper slitasje i overflater betong. Innvendige trapper av eldre dato.Trapper
internt i boenhet skal ha fri bredde på minimum 0,8 m og fri høyde på minimum 2,0 m.
Trapper skal være lett og sikker og gå i og skal tilpasses ferdsel og transport, herunder
rømning ved brann. Trappen er smal, steil og fremstår ikke iht disse kravene. Tilstandsgrad
er satt ut fra alder generell vurdering.

Piper og ildsteder - Eldre Våningshus

Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes
avstand til brennbart materiale.

Piper, plassbygde ildsteder m.v.

Beskrivelse: Teglsteinspiper fra byggeår renovert antatt 1979 med pipeelementer over yttertak, påmontert
pipehatt.  Eldre vedovner i flerew rom på skiferplate, metall/kobberplater

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av murte skorsteiner over tak, uten puss er 20 - 40 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Eldre skorsteiner i tegl er som regel murt med kalkmørtel, denne kan over tid  forvitres  og
en forventer normal brukstid på 40 - 50 år.  Skorsteinen har således overskredet forventet
brukstid. Iflg opplysninger er ikke pipene godkjent for bruk. På generelt grunnlag anbefales
kontroll av piper og ildsteder ved omsetning av boliger. Det gjøres oppmerksom på at er det
lokale brann og feievesen som fører tilsyn med piper og ildsteder. Ovner/oppvarmingkilder
er ikke funksjonstestet av takstmann. Tilstandsgrad 3 er satt ut fra brannsikkerhet samt
forbud mot bruk.

Etasjeskillere - Eldre Våningshus

Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative
avvik.

Frittbærende dekker

Beskrivelse: Uisolert trebjelkelag mellom etasjene.

Tilstandsvurdering: Ved bruk av laser er det registrert  nedbøyning, planavvik og skjevheter inntil 30 mm i enkelte
rom. Ut fra alder er vel dette påregnelig.
Det er registrert angrep av stripet borrebiller/mått, usikkert om aktivitet nå. Bjelkelag over
krypkjeller øst her stedvis store råteskader. Konstruksjonen er stedvis innkledd, tilstandsgrad er
ikke satt da forhold til skadegjørere ikke lar seg kontrollere uten å gjøre inngrep i
konstruksjonen. Anbefales nærmere undersøkelser.

Bad - Eldre Våningshus

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader
er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom
tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på
innredninger og utstyr.
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Overflater på innvendige gulv - Loft / Bad

Beskrivelse: Banebelegg med oppbrett.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av gulv i våtrom med belegg av vinyl, påstøp og gulvvarme er 15 - 35 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra 1979. Gulvoverflaten er tilnærmelsesvis flatt. Iflg eier er ikke rommet vært
benyttet på lang tid, vanntilførsel har vært avstengt. Tilstandsgrad satt ut fra alder og
generell vurdering.

Overflater på innvendige vegger - Loft / Bad

Beskrivelse: Våtromsplater

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra 1979 med normal brukslitasje ut fra alder. Iflg eier er ikke rommet vært benyttet
på lang tid, vanntilførsel har vært avstengt. Tilstandsgrad satt ut fra alder og generell
vurdering.

Overflater på innvendig himling - Loft / Bad

Beskrivelse: Folierte trefiberplater.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fra 1979. Vannskade i plater.

Innredning og garnityr for våtrom - Loft / Bad

Beskrivelse: Gulvmontert toalett, skap-innredning med folierte fronter, badekar, speilskap.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utstyr antatt fra 1979 med normal brukslitasje ut fra alder.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - Loft / Bad

Beskrivelse: Vannrør i kobber, avløp og gulvsluk i plast

Tilstandsvurdering: Røropplegg eldre dato. Vanntilførsel er utkoblet.

Luftbehandling, generelt - Loft / Bad

Beskrivelse: I all hovedsak naturlig ventilasjon

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal ventilering fra 70 80 tallet. Ikke iht dagens krav.

Kjøkken - Eldre Våningshus

Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som
for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Kjøkkeninnredning

Beskrivelse: Kjøkkeninnredving liten leilighet:
Eldre kjøkkeninnredning i treverk med malte fronter, stålbeslag med en kum og
utslagsvask,benkeplater i respatex, ventilator med utkast på yttervegg.

Kjøkken stor leilighet:
Stedbygd kjøkkeninnredning med malte fronter, stålbeslag med to kummer, benkeplater i
respatex, ventilator med utkast på yttervegg.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Innredninger som bærer preg av alder og brukslitasje. Tilstandsgrad ut fra alder og generell
vurdering. TG 2.
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Innvendige overflater - Eldre Våningshus

Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom
på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert.

Overflater på innvendige gulv

Beskrivelse: Gulvbelegg, lakkerte heltre furugulv, banebelegg med oppbrett.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

I all hovedsak overflater av eldre dato. Enkelte rom med mer brukslitasje enn andre.
Furugulv med stedvis oppsprekking, slittasje og mindre gulvknirk. Overflater furugulv kan
slipes og lakkes blir da som nye. Gulvbelegg stue  med stedvis løse skjøter samt noe
ufulstendig skjøting, overflater kjøkken stor brukslitasje TG3. Øvrige overflater TG 2 ut fra
alder og generell vurdering.

Overflater på innvendige vegger

Beskrivelse: Tømmervegger, malt og ubh panel, malte plater, våtromstapet, våtromsplater, teglstein. malt
mur, flis.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Eldre overflater i all hovedsak fra 1979 med stedvis brukslitasje. Tømmervegg reg spor
etter stripet borebiller.

Overflater på innvendig himling

Beskrivelse: Malte og folierte trefiberplater, malt pappstrekk, malte plater, malte plater og panel mellom
bjelkelag.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

I all hovedsak overflater 1979 med normal brukslitasje. TG satt ut fra alder og generell
vurdering.

Overflater på innvendige gulv - 1. etasje / Dusj/toalettrom 1

Beskrivelse: Banebelegg med oppbrett nedstøp varmekabel

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av gulv i våtrom med belegg av vinyl, påstøp og gulvvarme er 15 - 35 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra 1979. Noe ufulstendig utførelse. Registrert svakt fall på hele gulvoverflaten, noe
mer lokalt fall rundt gulvsluk kan forekomme stedvis motfall. Baderommet har ikke vært
benyttet på flere mnd, vann avstengt. Tilstandsgrad satt ut fra alder og generell vurdering

Overflater på innvendige vegger - 1. etasje / Dusj/toalettrom 1

Beskrivelse: Våtromstapet

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av våtrom, våtromstapet er 5 - 10 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra 1979 med normal brukslitasje ut fra alder.  Baderommet har ikke vært benyttet på
flere mnd, vann avstengt. Tilstandsgrad satt ut fra alder og generell vurdering.

Overflater på innvendig himling - 1. etasje / Dusj/toalettrom 1

Beskrivelse: Malte trefiberplater.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før maling av plater, malt er 10 - 20 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra 1979. Tilstandsgrad ut fra alder.

Overflater på innvendige gulv - 1. etasje / Dusj/toalettrom 2

Beskrivelse: Banebelegg med oppbrett.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av gulv i våtrom med belegg av vinyl, påstøp og gulvvarme er 15 - 35 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra 1979. Svakt fall til gulvsluk på hele overflaten. Iflg eier er ikke rommet vært
benyttet på lang tid, vanntilførsel har vært avstengt. Tilstandsgrad satt ut fra alder og
generell vurdering
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Overflater på innvendige vegger - 1. etasje / Dusj/toalettrom 2

Beskrivelse: Våtromstapet

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av våtrom, våtromstapet er 5 - 10 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra 1979 med stedvis noe brukslitasje huller og sår. Iflg eier er ikke rommet vært
benyttet på lang tid, vanntilførsel har vært avstengt.

Overflater på innvendig himling - 1. etasje / Dusj/toalettrom 2

Beskrivelse: Malte trefiberplater.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra 1979. TG satt ut fra alder.

VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Eldre Våningshus

Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og
materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre
godkjente dokumenter.

VVS-installasjoner, generelt

Beskrivelse: Vannrør i kobber avløp og gulvsluk i plast. Varmtvannsberedere to stk av 200 l antatt av eldre
dato, plassert i krypkjellere.  Kan forekomme gamle jernrør og støpejern/soil.

Tilstandsvurdering: Vanninntak er utkoblet. Før tilkobling utføres, anbefales gjennomgang av en fagperson. (Sintef
anbefalte brukstid er ca 30 år)

Bunnledninger for sanitærinstallasjoner

Tilstandsvurdering: Utvendige vann og avløpsledninger er ikke vurdert av Takstmann.

Brannslokking, generelt

Beskrivelse: Brannslukningsapparat og røykvarslere iht. forskrifter

Tilstandsvurdering: Utstyret er ikke funksjons-testet av takstmann

Luftbehandling, generelt

Beskrivelse: I all hovedsak naturlig ventilasjon

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal ventilering fra byggeår. Ikke iht dagens krav.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - 1. etasje / Dusj/toalettrom 1

Beskrivelse: Vannrør i kobber, avløp og gulvsluk i plast

Tilstandsvurdering: Røropplegg antatt eldre dato. Vanntilførsel utkoblet.

Luftbehandling, generelt - 1. etasje / Dusj/toalettrom 1

Beskrivelse: I all hovedsak naturlig ventilasjon

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal ventilering fra byggeår. Ikke iht dagens krav.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - 1. etasje / Dusj/toalettrom 2

Beskrivelse: Vannrør i kobber avløp i plast.

Tilstandsvurdering: Antatt eldre røropplegg vanntilførsel er avstengt/utkoblet.

Luftbehandling, generelt - 1. etasje / Dusj/toalettrom 2

Beskrivelse: I all hovedsak naturlig ventilasjon

Tilstandsvurdering: Ventilering Ikke iht dagens krav.
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Elektriske anlegg - Eldre Våningshus

Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt
grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår
særskilt nedenfor.

Elkraft, generelt

Beskrivelse: Sikringskap som orginalt elektrisk skap med normal fordeling.

Tilstandsvurdering: Ledningsnettet er i all hovedsak åpent anlegg av eldre dato. Det elektriske anlegget er ikke
vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. El anlegget er
utkoplet. På generelt grunnlag anbefales det  gjennomgang av en el. fagmann i forbindelse med
tilkobling av anlegget.  El-anlegg bør kontrolleres minst hvert 10. år av el-fagmann eller stedlig
EL- stedsyn.

Belysningsutstyr

Beskrivelse: Det er endel faste lyskilder i boligen samt utvendig belysning

Tilstandsvurdering: El anlegget er utkoblet. Ved tilkobling anbefales gjennomgang av en fagperson. El-anlegg bør
kontrolleres minst hvert 10. år av el-fagmann eller stedlig EL- stedsyn.

Elvarme, generelt

Beskrivelse: Iflg eier har leilighet vest (liten leilighet) nedstøpte varmekabler i hele gulvareal 1. etg.

Tilstandsvurdering: El kraft er utkoblet.

Diverse utstyr - Eldre Våningshus

Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for
boligens standard.

Fast inventar, generelt

Beskrivelse: Stedbygde garderobeskap i treverk med malte fronter.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Av eldre dato med stedvis noe brukslitasje. Tilstandsgrad ut fra alder og generell vurdering.

Innredning og garnityr for våtrom - 1. etasje / Dusj/toalettrom 1

Beskrivelse: Gulvmontert toalett, vaskeservant, dusj

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Eldre utstyr med brukslitasje.

Innredning og garnityr for våtrom - 1. etasje / Dusj/toalettrom 2

Beskrivelse: Gulvmontert toalett, dusjkabinett, skyllekum i pvc, uttak vaskemaskin, speilskap.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utstyr antatt fra 1979 med brukslitasje ut fra alder.

Annet - Eldre Våningshus

Annet

Beskrivelse: Brannsikring.

Tilstandsvurdering: Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Boliger
med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i tillegg.

Kravene rømningsveier som gjelder for din bolig kommer an på når boligen ble bygget. Det kan
være forskjell på kravene som gjaldt den gang, og kravene som gjelder i dag. Det er fortsatt
kravet fra byggetidspunktet som gjelder.     Brann og rømningsveier er ikke vurdert av takstmann.
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Nyere Våningshus

Bygning generelt - Nyere Våningshus

Bygning, generelt

Beskrivelse: Bolighus oppført i 1988 med kjeller,1. og 2. etasje. Grunnmur som lettklinkerblokker utvendig
pusset, yttervegger som isolert bindingsverk kledd med beiset/malt tømmermanns-kledning,
vinduer i treverk med isolerglass utvendige sprosser.Taket har saltakform tekket med
betongtakstein.

Tilstandsvurdering: Oppført i 1988 med normal god tilstand og normalt godt vedlikeholdt.

Grunn og fundamenter - Nyere Våningshus

Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Grunn og fundamenter, generelt

Beskrivelse: Grunn og fundamenter i plasstøpt betong, antatt fundamentert på stabil byggegrunn.
Forstøtningsmur i betongblokk mot nord. Plasstøpt betong/sementblokk til kjellerhals med støpt
plate på grunn og sluk. Rekkverk malt/beiset treverk.

Tilstandsvurdering: Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Gulv på grunn

Beskrivelse: Støpt gulv på grunn, stedvis malte overflater, klikkvinyl, gulvbelegg etc. Iflg eier er det ikke isolert
grunn under gulvkonstruksjonen, iflg bygningstegning plastfolie 0,20 er benyttet mellom
drenerende gruslag og betongplate.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ved bruk av fuktindikator ble det registrert høye fuktverdier i gulvoverflatene der betonggulv
var synlige. Det er usikkert hva som er bakenforliggende årsak til forholdet. Det kan
relateres til fuktopptrekk fra grunnen, eller at  dreneringen ikke fungerer som tiltenkt.
Anbefales nærmere undersøkelser.
Tilstandsgrad ut fra alder og ovennevnte forhold.

Grunnmur - Nyere Våningshus

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

Vegger mot grunn

Beskrivelse: Grunnmur i plassstøpt betong mot terreng. Innvendige betongvegger er i all hovedsak påforet,
isolert og kledd. Det er  kun ett lite areal nord har synlig pusset mur, hvor det er mulig å foreta
fuktmåling.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utbedring av betongvegg eller murt vegg av blokker er 20 - 60 år.
Normal tid før utbedring av betongvegg eller murt vegg av blokker er 20 - 60 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Noe av kjellermur mot terreng har påforingsvegger, isolert og kledd. Påforingsvegger er
såkalte risikokonstruksjoner der det over tid kan oppstå fukt i den lukkede konstruksjonen
under terreng. Noen mindre svinnsprekker og riss er avdekket. Ved bruk av fuktindikator
målt på tilfeldig valgte steder hvor grunnmur er synlig ble det registrert fukt  i nedre deler av
grunnmur. Det er ikke fastsatt hva som er årsak til forholdet, antatt fuktopptrekk fra
grunnen, eller at dreneringen ikke fungerer som tiltenkt. Kan også være forhold iht
grunnvannstand.
Det anbefales kontroll av hulrom bak påforingsvegger som ligger under terreng mht. fukt.
Tilstandsgrad er satt for grunnmuren ut fra alder og generell vurdering. Tidligere i vinter var
det vannskade i kjelleren med fukt i mur mulig dette ikke er uttørket. (uttørking av mur
envegstørk kan ta flere mnd. Det anbefales kontroll/logging  Noen fuktskader skyldes fukt
som suges opp fra grunnen, omlegging av dreneringen
og håndtering av overflatevann nært bygget vil som regel bedre forholdene, men ikke alltid
løse
problemer av denne typen, fordi veggfundamentet kan stå i vann eller i kapillær forbindelse
med
fuktig grunn
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Drenering - Nyere Våningshus

Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle.

Drenering

Beskrivelse: Ut fra byggeåret må en anta at det er nedlagt drensledning rundt kjellermurer, montert fuktsikring
på muren og tilbakefylt med drenerende masser.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1 - 5 år.
Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Dreneringen er fra byggeår  og har således oppnådd over halvparten av forventet levetid,
og man må anta utskifting etter hvert.
Iflg eier ble det vinteren 2020 gravd opp en avskjærinsgsrøft/drensgrøft på oversiden av
boligen, samt oppgravd inntil murene på deler av bygningen for å lede takvann, drensvann
og overflatevann til separat kum og avløp. Det ble foretatt oppspyling av eksisterende
overvannsledninger. Ved bruk av fuktindikator ble det på befaringen i dag registrert fukt i
betonggulvet samt nedre deler av grunnmur der denne var synlig. For øvrig er de fleste
yttervegger i kjeller påfornigsvegger, hvor det ikke lar seg gjøre å kontrollere mht fukt uten
ingrep i konstruksjonen. Tilstandsgrad satt ut fra alder og generell vurdering

Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Nyere Våningshus

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og
fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt
fra bakkenivå.

Yttervegger

Beskrivelse: Yttervegger som isolert bindingsverk kledd med stående tømmermannspanel som er beisert/
malt.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal tilstand ut fra alder. Det ble på befaringen registrert stedvis noe oppsprekking,
kuving samt råte og  begynnende råte i enkelte kledningsbord. Forholdet kan relateres til
manglende dryppkant på kledningsbordene som er mangelfullt behandlet i endeved, eller
noe mangelfull lufting bak kledningen.
Kledningen er sist beiset/malt 2015  Normal tid for utskifting trekledning er 30 - 60 år.
Tilstandsgrad 3 for råteskadet kledning for øvrig TG2. ut fra alder og generell vurdering.

Vinduer og dører - Nyere Våningshus

Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte
åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet.

Vinduer

Beskrivelse: Vinduer i treverk med isolerglass, luftespalter og utvendige sprosser.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år.
Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vinduene er i all hovedsak fra byggeår bortsett stuevindu øst som er byttet i 2012. Vinduer
med  normal tilstand ut fra alder. Isolerglass har en begrenset brukstid på ca 20 - 25 år
punkteringer og duggskader vil da kunne oppstå. Punkterte isolerglass kan være vanskelig
å oppdage, da det bør være direkte sollys mot glasset, slike forhold var det ikke på
befaringstidspunktet. Tilstandsgrad 2 ut fra alder. Vindu stue TG1.

Ytterdører og porter

Beskrivelse: Ytterdør hovedinngang i lakkert antatt eik. Terrsaaedør til luftebalkong i malt treverk med
isolerglass.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år.
Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Dørene har normal tilstand og brukslitasje ut fra alder.
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Innvendige dører

Beskrivelse: I all hovedsak malte og lakkerte trefyllingsdører.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av tredør er 30 - 50 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra byggeår malte overflater 2012. Normal god tilstand ut fra alder. Dører trenger
jevnlig smøring og justeringer etc.

Takkonstruksjon - Nyere Våningshus

Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger
foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende.

Takkonstruksjoner

Beskrivelse: Saltakkonstruksjon med prefabrikkerte W takstoler, ventilering i gavler.

Alle areal som skal besiktiges må ha gangbart gulv.

Tilstandsvurdering: Arealet er ikke kontrollert grunnet manglende gangbart gulv, kun besiktiget gjennom takluke.
Generelt bra tilstand på undertak og utlagt isolasjon på kaldtloftet, der arealet lot seg besiktige.

Taktekking - Nyere Våningshus

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer.

Taktekking og membraner

Beskrivelse: Betongtakstein.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før omlegging av betongtakstein er 30 - 60 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Iflg eier er fra taktekking fra oppføringsår.  Grunnet snødekt areal på befaringsdagen er
ikke takstein kontrollert Tilstandsgrad satt ut fra alder.

Overlys, takluker - Nyere Våningshus

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering.

Overlys og takluker

Beskrivelse: Loftluke i gang med uttrekkbar stige til kaldtloftet.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Uisolerte takluker kan føre til til at varmluft fra underliggende rom trekker opp på kaldtloftet.
I den kalde årstiden kan dette føre til kondensering med fare for mugg og sopp. Anbefales
isolert takluke.
Tilstandsgrad satt ut fra faglig vurdering.

Renner, nedløp og beslag - Nyere Våningshus

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m.

Utvendige beslag

Beskrivelse: Takrenner, nedløp og beslag i malt metall/plast

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i sink eller plastbelagt stål er 25 - 35 år.
Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i plast er 20 - 30 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra byggeår, generelt bra tilstand. Taknedløp går ned i grunnen og takstmann kjenner
ikke til hvorvidt disse er tilknyttet eksisterende avløpsrør eller om vann infiltreres i grunnen.
Tilstandsgrad er aldersrelatert.
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Terrasse, balkonger, trapper ol - Nyere Våningshus

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk
kontrolleres.

Trapper og ramper

Beskrivelse: Lukket tretrapp rett løp, håndløper på vegg.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av trapper i tre er 15 - 30 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra byggeår med normal tilstand ut fra alder.

Balkonger, terrasser ol.

Beskrivelse: Takoverbygd luftebalkong over inngangsparti ca 8 m2 .Papptekking gulv, innkledde yttervegger.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fra byggeår med normal tilstand ut fra alder. Papptekket gulvoverflater antatt fra byggeår
TG 2 ut fra alder. Anbefales nærmere kontroll. For øvrig TG 1.

Piper og ildsteder - Nyere Våningshus

Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes
avstand til brennbart materiale.

Piper, plassbygde ildsteder m.v.

Beskrivelse: Elementpipe som er pusset og malt på synlige sider, sotluke i kjeller. Topphatt, stigetrinn for
feiing. Vedovn stue 2012 gnistplate av keramiske fliser. Vedovn kjellerstue på kobberplate.

Tilstandsvurdering: Fra byggeår med normal tilstand ut fra alder. Sotluke ikke kontrollert. På generelt grunnlag
anbefales kontroll av piper og ildsteder ved omsetning av boliger. Det gjøres oppmerksom på at
er det lokale brann og feievesen som fører tilsyn med piper og ildsteder. Ovner/oppvarmingkilder
er ikke funksjonstestet av takstmann. Tilstandsgrad ikke satt.

Etasjeskillere - Nyere Våningshus

Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative
avvik.

Frittbærende dekker

Beskrivelse: Etasjeskiller som isolert trebjelkelag, med antatt plattformgulv av sponplater.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av etasjeskiller med bjelkelag av heltre eller I-bjelker er 40 - 80 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ingen store eller vesentlige skjevheter, svikt el. er registrert i etasjeskillet, stedvis noe
mindre gulvknirk er registrert.

Bad - Nyere Våningshus

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader
er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom
tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på
innredninger og utstyr.

Overflater på innvendige gulv - 2. etasje / Bad

Beskrivelse: Keramiske fliser med nedstøpt varmekabel.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av gulv i våtrom med keramiske fliser direkte på membran er 10 - 30 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Oppusset/renovert i 2012. Iflg eier er det gamle gulvbelegget beholdt og fungerer som
membran. Ved bruk av fuktindikator ble det ikke registrert noe unormalt mht fukt.
Gulvoverflaten ble nivellert med laser, gulvet er tilnærmelsesvis flatt, stedvis kan motfall
forekomme. Fallforhold og vanntetting til dør er ikke iht forskrifter. Det foreligger ingen
dokumentasjon på de utførte arbeidene.
Tilstandsgrad er satt ut fra ovennevnte forhold
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Overflater på innvendige vegger - 2. etasje / Bad

Beskrivelse: Våtromsplater.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av våtrom, baderomspanel er 10 - 20 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fra renoveringen i 2012. med  normal tilstand.  Ved bruk av fuktindikator ble det ikke
registrert noe unormalt mht fukt. Det foreligger ingen dokumentasjon på de utførte
arbeidene. Tilstandsgrad satt ut fra manglende dokumentasjon

Overflater på innvendig himling - 2. etasje / Bad

Beskrivelse: Folierte trefiberplater.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før maling av plater, malt er 10 - 20 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra renoveringen 2012  med normal tilstand.

Innredning og garnityr for våtrom - 2. etasje / Bad

Beskrivelse: Opphengstoalett, skapinnredning med høyglansfronter, heldekkende servantplate med to
vaskeservanter,dusjkabinett.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utstyr fra 2012 med normal god kvalitet,og normal brukslitasje. Alle vegghengte toaletter
har en innebygget sisterne. Ved eventuell lekkasje eller mye kondens skal vannet kunne
renne ut i våtrommet uten at det skader konstruksjonen rundt. På befaringen ble det ikke
registrert drenering/avrenning fra toalettets sisterne, forholdet settes til TG2. Innredninger
og utstyr TG1.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - 2. etasje / Bad

Beskrivelse: Vannrør i kobber, avløp og gulvsluk i plast

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ingen synlige lekkasjer eller skader på røropplegget på befaringsdagen. Vanskelig å si noe
sikkert ang vanntetting til gulvsluket da det var påsmurt tettemiddel rundt klemring. For
røropplegget anbefales gjennomgang av en fagperson. Sintefs anbefalte brukstid er ca 30
år. Tilstandsgrad satt ut fra alder på røropplegget.

Luftbehandling, generelt - 2. etasje / Bad

Beskrivelse: I all hovedsak naturlig ventilasjon med tilluft/avkast via spalteventiler i vinduer og veggventiler
samt avtrekksvifte vifte på badet.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal ventilering fra byggeår. Ikke iht dagens krav.

Vaskerom - Nyere Våningshus

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader
er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under vaskerom er også besiktiget hvis disse rom
tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Det er ikke
flyttet på innredninger og utstyr.

Overflater på innvendige gulv - 1. etasje / Vaskerom

Beskrivelse: Banebelegg med oppbrett, antatt montert oppå gammelt gulvbelegg

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Oppgradert i 2012 iflg eier. Ved bruk av fuktindikator ble det ikke registrert noe unormalt
mht fukt. Gulvoverflaten ble nivellert med laser, registrert svakt fall på hele gulvet stedvis
lokalt fall ved gulvsluk. Det er ikke fremlagt dokumentasjon på de utførte arbeidene
Tilstandsgrad satt ut fra manglende dokumentasjon

Overflater på innvendige vegger - 1. etasje / Vaskerom

Beskrivelse: Våtromsplater.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av våtrom, baderomspanel er 10 - 20 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fra 2012 med normal tilstand ut fra alder. ved bruk av fuktindikator ble det ikke registrert
noe unormalt mht fukt. Tilstandsgrad er satt ut fra manglende dokumentasjon.
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Overflater på innvendig himling - 1. etasje / Vaskerom

Beskrivelse: Folierte trefiberplater.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før maling av plater, malt er 10 - 20 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fra 2012 med normal tilstand.

Innredning og garnityr for våtrom - 1. etasje / Vaskerom

Beskrivelse: Uttak vaskemaskin, skyllekar i stål, skapinnredning med folierte fronter.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utstyr fra 2012 med normal god kvalitet og normal brukslitasje

Utstyr for sanitærinstallasjoner - 1. etasje / Vaskerom

Beskrivelse: Vannrør i kobber, avløp og gulvsluk i plast

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fra byggeår. Ingen synlige lekkasjer eller skader på røropplegget på befaringsdagen.
Sintefs anbefalte brukstid er 30 år. Det anbefales gjennomgang av en  fagperson.
Tilstandsgrad satt ut fra alder på røropplegget.

Luftbehandling, generelt - 1. etasje / Vaskerom

Beskrivelse: I all hovedsak naturlig ventilasjon

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal ventilering fra byggeår. Ikke iht dagens krav.

Toalettrom - Nyere Våningshus

Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilering av rommet.

Innredning og garnityr for våtrom - 1. etasje / Wc

Beskrivelse: Gulvmontert toalett, vaskeservant. speil og lyskasett.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utstyr antatt fra 2012 med normal tilstand og standard.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - 1. etasje / Wc

Beskrivelse: Vannrør i kobber, avløp og gulvsluk i plast

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Antatt fra byggeår. Ingen synlige lekkasjer eller skader på røropplegget på befaringsdagen.
Sintefs anbefalte brukstid er ca. 30 år. Det anbefales gjennomgang av en  fagperson.
Tilstandsgrad er satt ut fra alder på røropplegget.

Luftbehandling, generelt - 1. etasje / Wc

Beskrivelse: I all hovedsak naturlig ventilasjon med tilluft/avkast via spalteventiler

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal ventilering fra byggeår. Ikke iht dagens krav.

Kjøkken - Nyere Våningshus

Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som
for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Kjøkkeninnredning

Beskrivelse: Kjøkkeninnredning i treverk med malte fronter, benkeplater i laminat, stålbeslag med en kum,
integrerte hvitevarer, ventilatorvifte med utkast på yttervegg.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Innredningen er fra 2012 med normal brukslitasje ut fra alder.
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Innvendige overflater - Nyere Våningshus

Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom
på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert.

Overflater på innvendige gulv

Beskrivelse: Gulvbelegg, banebelegg med oppbrett, gulvlaminat, keramiske fliser, malt betong, klikkvinyl,

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Overflater av varierende alder med normal god tilstand. Egen beskrivelse under
våtrommene.

Overflater på innvendige vegger

Beskrivelse: Malt og ubh panel, våtromsplater, tapet, malt mur, malt og ubh lettklinkerblokk,

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Overflater av varierende alder, normal god tilstand.Egen beskrivelse under våtrommene

Overflater på innvendig himling

Beskrivelse: Malte og folierte trefiberplater, malt panel, malt mdf panel.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal god tilstand.

VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Nyere Våningshus

Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og
materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre
godkjente dokumenter.

VVS-installasjoner, generelt

Beskrivelse: Vannrør i kobber avløp og gulvsluk i plast, varmtvannsbereder  200 l fra 1988

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ingen synlige lekkasjer eller skader på røropplegget på befaringsdagen. Ved nærmere
undersøkelser anbefales gjennomgang av en VVS fagmann. Sintefs anbefalte brukstid er
30 år. Tilstandsgrad er satt ut fra alder på røropplegget.

Bunnledninger for sanitærinstallasjoner

Beskrivelse: Utvendige vann og avløpsledninger er ikke vurdert av Takstmann.

Brannslokking, generelt

Beskrivelse: Brannslukningsapparat og røykvarslere iht. forskrifter

Tilstandsvurdering: Utstyret er ikke funksjons-testet av takstmann

Luftbehandling, generelt

Beskrivelse: I all hovedsak naturlig ventilasjon med tilluft/avkast via spalteventiler i vinduer og veggventiler
samt mekanisk avtrekks vifte på badet.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal ventilering fra byggeår. Ikke iht dagens krav.

Elektriske anlegg - Nyere Våningshus

Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt
grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår
særskilt nedenfor.
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Elkraft, generelt

Beskrivelse: Sikringskap med automatsikringer

Tilstandsvurdering: Ledningsnettet er i all hovedsak skjult anlegg fra byggeår med stedvis noe åpent. Det elektriske
anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon.
På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el. fagmann

Det er ikke fremlagt dokumentasjon på det elektriske anlegget. På arbeid utført på elektrisk
anlegg etter 1999 skal det foreligge samsvarserklæring. Dersom dette mangler, kan det
innebære en mangel ved eiendommen. Alt arbeid på elektriske anlegg skal utføres av en el-
virksomhet som er registrert i ett sentralt register.

Belysningsutstyr

Beskrivelse: Det er endel faste lyskilder i boligen samt utvendig belysning

Tilstandsvurdering: Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og
autorisasjon. El-anlegg bør kontrolleres minst hvert 10. år av el-fagmann eller stedlig El tilsyn.

Elvarme, generelt

Beskrivelse: Varmekabler, varmepumpe.

Tilstandsvurdering: Utstyr er ikke funksjonstestet av takstmannen. Varmepumpe fra 2012. Takstmann kjenner ikke til
serviceavtale på varmepumpen.

Diverse utstyr - Nyere Våningshus

Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for
boligens standard.

Fast inventar, generelt

Beskrivelse: Div garderobeskap entre stedbygd med skyvedør i speil, øvrige garderobeskap med folierte
fronter.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal god tilstand, garderobeskap soverom trenger justering dører.

Annet - Nyere Våningshus

Annet

Beskrivelse: Brannsikring og lysforhold kjeller.

Tilstandsvurdering: Hovedkravet er at alle boliger skal ha minst én rømningsvei som fører direkte til det fri. Boliger
med flere bebodde etasjer må ha alternative rømningsveier i tillegg.

Kravene rømningsveier som gjelder for din bolig kommer an på når boligen ble bygget. Det kan
være forskjell på kravene som gjaldt den gang, og kravene som gjelder i dag. Det er fortsatt
kravet fra byggetidspunktet som gjelder.     Brann, rømningsveier og lysforhold kjellerstue etc er
ikke vurdert av takstmann.


