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Bra for deg. Bra for miljøet

Jan‑Marcus Lilledal
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Epost —marcus.lilledal@dnb‑eiendom.no
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Mobil —91 76 94 55
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DNB Eiendom

Å kjøpe bolig er en av de større avgjørelsene i livet.
Det forandrer ikke bare adressen din, men potensielt

også livsstilen. Derfor er vi opptatt av at boligkjøp
skal være en trygg, ryddig og enkel prosess — uten

bekymringer. Vi i DNB Eiendom er stolte over å være
Norges ledende eiendomsmegler, og vi gleder oss til

å hjelpe deg gjennom alle steg i prosessen.
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Fakta
Fosserveien 144, 1892 Degernes

Landlig småbruk med over 10 mål tomt ‑ Innholdsrikt bolighus ‑  
Romslig garasje/         verkstedbygning ‑ Stor låvebygning

Et landlig og idyllisk beliggende småbruk bestående av innholdsrik  
boligeiendom på 370 kvm BRA, stor låvebygning på 749 kvm BRA, romslig  

garasje/         verkstedbygning på 288 kvm BRA og lite uthus/         lekestue. Alle  
bygningene er sentrert rundt tunet. Eiendommen bør kunne være godt  

egnet for hest og annet dyrehold, småskala dyrkning og  
verkstedvirksomhet for å nevne noe. Det er ca. 3 km. Bort til Degernes  
sentrum hvor du blant annet finner Kirkeng barneskole (med skolebuss  

som stopper rett utenfor eiendommen), Kirkeng barnehage,  
Degerneshallen idrettshall og lysløype, Degernes kirke, bedehus,  

dagligvareforretning, byggevareforretning og bensinstasjon. Fra Degernes  
sentrum er det ca. 8 km til Rakkestad sentrum med ungdomsskole,  

offentlige kontorer og et godt utvalg av butikker, spisesteder og kafeer.

Prisantydning
kr 3.590.000,‑

Omkostninger*
kr 91.092,‑

Totalpris**
kr 3.681.092,‑

Kommunale avgifter
kr 17.126,‑ for år 2021

Formuesverdi
kr 887.231,‑ for år 2019

P‑rom/         BRA
266 /        1407 kvm

Eierform
Selveier

Boligtype
Småbruk

Byggeår
Ukjent

Tomt
10 635 kvm selveiet

* Forutsetninger: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning
** Hvis salg til prisantydning
*** Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og /            eller mangle  
godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.
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6 Stue 7



Boligen har mange stuer og flere av dem kan om ønskelig omgjøres til soverom 
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Stor stue grensende mot eldre kjøkken i 2. etasje 
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 Romslig kjøkken med lys, profilert  
kjøkkeninnredning med medfølgende hvitevarer  
(oppvaskmaskin, flott komfyr med kombinert  
dampovn og stekeovn fra 2021, samt defekt  
platetopp).

 

12 Kjøkken 13
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Eldre kjøkken i 2. etasje 

16

 Boligen er innholdsrik med mange muligheter  
for fleksibel inndeling i forhold til antall soverom  
etter behov.

 

Soverom 17
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22 Baderom

Bad/     wc/     vaskerom med dusjnisje,  
boblebad og bide. Eldre Miele  
Vaskemaskin medfølger.
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Wc i 1. etasje 
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26 Flere bilder Boligen har et stort flott inngangsparti med romslig gang og hall
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Et landlig og idyllisk beliggende småbruk bestående av innholdsrik boligeiendom på 370 kvm BRA
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Støpt uteplass på 45 kvm med utepeis

31
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34

Skisse over eiendommens tomt
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36 Plantegninger

Plantegning boligens 2. etasje

Plantegningen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme. Megler/            selger tar ikke ansvar for evt. feil. Innredning
og møbler er ikke basert på den faktiske innredningen, og er kun ment å gi en oppfatning av boligens muligheter.
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Plantegning boligens 1. etasje

Plantegningen er ikke målbar og noe avvik kan forekomme. Megler/             selger tar ikke ansvar for evt. feil. Innredning
og møbler er ikke basert på den faktiske innredningen, og er kun ment å gi en oppfatning av boligens muligheter.
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Bebyggelsen
Eiendommen består av en innholdsrik boligeiendom på  
370 kvm BRA, stor låvebygning på 749 kvm BRA, romslig  
garasje/         verkstedbygning på 288 kvm BRA og lite uthus/          
lekestue. Alle bygningene er sentrert rundt tunet på  
eiendommen.

Boligeiendom ‑ Byggeår ikke kjent

Boligeiendommen inneholder i 1. etasje entre, hall med  
trapp, liten innvendig bod, toalettrom (wc defekt),  
kjølerom/         bod, kjøkken, hele 3 stuer (mulighet for  
omgjøring til soverom), utgang til sydvendt terrasse på  
20 kvm, spisestue, samt oppholdsrom (med vask) med  
direkte utgang til stor, støpt uteplass på 45 kvm. ved  
boligens inngangsparti med utepeis.
2. etasje inneholder stor gang, bad/         wc/         vaskerom, 3  
soverom (ett med utgang til balkong på 9 kvm), 2  
sovealkover (eller walk‑in garderober), stort rom med  
kjøkken/         stue og bod med lagringsplass.

I tillegg kommer kjeller med 6 boder /          kjellerrom med  
lagringsplass.

Boligen er innholdsrik og det kan være mulighet for  
omgjøring til eks. utleiedel i deler av boligen (som utleie  
av del av egen bolig).

Boligen holder en enkel standard med behov for  
oppgradering.

BRA 1. etasje: 151 kvm
BRA 2 etasje: 128 kvm
BRA kjeller: 91 kvm
BRA til sammen: 370 kvm

P ‑ areal for boligen utgjør 266 kvm og følgende rom er  
medtatt i målingen av P‑rom: 
1. etasje: Entre, gang/         trapp, toalett, kjøkken, tv‑stue,  
stue, dusjrom/         innredet rom. 
2. etasje: Trapp/         gang, 3 soverom, 2 sovealkover, bad,  
kjøkken/         stue.

Låvebygning ‑ Byggeår ikke kjent

Låvebygningen inneholder i det nedre planet stort åpent  
rom, rom inndelt med eldre bokser for eks. dyrehold  
(tidligere benyttet til blant annet hunder), korntørke  
(ikke testet), stort rom for eks. dyrehold (tidligere  
benyttet til blant annet griser) og diverse lagringsrom.
2. etasjen inneholder stort åpent rom med innkjøring via  
låvebrua.

Låven er i enkel forfatning med behov for oppgradering.

BRA 1. etasje: 478 kvm
BRA 2. etasje: 271 kvm
BRA til sammen: 749 kvm

Garasje/         verkstedbygning ‑ Antatt oppført tidlig på 80  
tallet

Inneholder i 1. etasje rom med 2 porter og smøregrav  
(portstørrelser ca. bredde 4,0 m x høyde 3,11 m). I tillegg  

kommer eget rom med port (portstørrelse ca. bredde  
4,0 m x høyde 2,89 m). 

Inneholder i 2. etasje stort åpent rom med dør og 2  
porter (portstørrelser ca. bredde 4,0 m x høyde 3,45 m). 
Deler av veggen i 1. etasjen mot gårdsplass ble murt ny  
og hele langsiden mot gårdsplass fikk ny drenering.

Bygningen er i enkel forfatning med behov for  
oppgradering.

BRA 1. etasje: 131 kvm
BRA 2. etasje: 157 kvm
BRA til sammen: 288 kvm

Uthus/         lekestue ‑ Antatt oppført på 80 tallet

Inneholder ett åpent rom på ca. 8 kvm (ikke medtatt  
ieiendommens BRA i henhold til takstmann).

Bygningen er i enkel forfatning.

Standard
Boligen har hovedsakelig eldre overflater  
medgulvbelegg og tregulv på gulv og malte plater, panel  
ogtapet på vegger. 

Bad/         wc/         vaskerom med dusjnisje, boblebad og bide.Eldre  
Miele Vaskemaskin medfølger.

Romslig kjøkken med lys, profilert  
kjøkkeninnredningmed medfølgende hvitevarer  
(oppvaskmaskin, flott komfyr med kombinert dampovn  
og stekeovn fra 2021, samt defekt platetopp).

Fryseskap i innvendig bod medfølger. Aggregat  
tilkjølerom er defekt. 

Generelt kan det sies at hele eiendommen holder  
engjennomgående eldre enkel standard med behov  
foroppgradering.

Hovedhuset vil bli ryddet og rengjort innen overtakelse. I  
garasje/         verkstedbygning, i uthuset og i låven vil det ikke  
bli ytterligere ryddet og rengjort innen overtakelse.  
Kjøper må også påregne at diverse løsøre i disse  
bygningene ikke vil bli fjernet og vil  
medfølgeeiendommen ved overtakelse.

Oppvarming
Boligen varmes opp med elektrisitet og ved. 

Det er en vedovn og luft til luft varmepumpe i 1. etasje. 

Oppvarming ellers med elektriske panelovner.

Beliggenhet
Eiendommen har en landlig og trivelig  
beliggenhet,hovedsakelig grensende mot  
landbruksareal, ca. 3 km. øst for Degernes sentrum. 

Degernes ligger ca. 30 km fra Halden og er den søndre  
delen av Rakkestad kommune. Tettstedet Degernes har  
omkring 320 innbyggere, og ligger ved riksvei 22 mot  

Halden, omtrent åtte kilometer sørøst  
forkommunesenteret Rakkestad. 

I Degernes sentrum, omkring 3 km fra eiendommen,  
finnes blant annet Kirkeng barneskole (med skolebuss  
som stopper rett utenfor eiendommen), Kirkeng  
barnehage, Degerneshallen idrettshall og lysløype,  
Degernes kirke, bedehus, dagligvareforretning,  
byggevareforretning og bensinstasjon. 

Næringslivet i Degernes og områdene rundt består i stor  
grad av landbruk og det er et mangfoldig kulturliv i  
bygda. Her finner du mange lag og foreninger som  
skytterlag, idrettslag og bondelag for å nevne noen. 

Degernes og området rundt har mange fine fiskevann,  
flotte naturområder med skog og utmark som er godt  
egnet til turgåing og sykkelturer.

Fra Degernes sentrum er det ca. 8 km til Rakkestad  
sentrum med ungdomsskole, offentlige kontorer og  
godt utvalg av butikker, spisesteder og kafeer.

Tomten
Tomten er selveiet og utgjør i henhold til matrikkelbrev  
et beregnet areal på 10 631,6 kvm.

Tomten er solrik og landlig og består av et koselig tun  
med gårdsplass mellom bygningene, samt hageareal  
med plen, blomster, busker og trær rundt boligen. I  
tillegg tilhører det eiendommen et jordstykke/         beite som  
strekker seg helt bort mot hovedveien (Skalleåsveien).

Parkering
Eiendommen har meget gode parkeringsmuligheter i  
stor, dobbel carport på ca. 40 kvm i boligen, i romslig  
garasje/         verkstedbygning, i låvebygningen eller på egen  
tomt.

Diverse
Boligen selges "som den er ‑ as is". Handelen følger Lov  
om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Eiendom
Fosserveien 144, 1894 Rakkestad
Gnr. 119 bnr. 3 i Rakkestad kommune

Eier
Anne Helen Høie

Eierform
Selveier

Energimerking
Oppvarmingskarakter Gul ‑ Energikarakter G.

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring for sitt ansvar  
etter avhendingsloven av 3. juli 1992 nr 93 og/         eller  
kjøpsrettslige ansvar etter gjeldende lovgivning for salg  
av andels‑ /         aksjeleiligheter. Forsikringene gjelder i 5 år  
fra overtakelsestidspunktet. Forsikringssum er  
begrenset oppad til kr 5.000.000,‑. Selgers  
egenerklæring er vedlagt denne salgsoppgaven 1). Alle  

interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen  
grundig, jf. avhendingslovens § 3‑10 (kjøpslovens §20)

Ferdigattest/         midlertidig brukstillatelse
Det foreligger i henhold til kommunen ikke ferdigattest  
eller midlertidig brukstillatelse.

Det var ikke vanlig praksis å utstede dette på  
tidspunktet for oppføringen av eiendommen. Det ble  
ved lovendring 01.07.2015 vedtatt at det ikke utstedes  
ferdigattest for tiltak det er søkt om før 01.01.1998.

Finansiering
Som et av landets største finanskonsern tilbyr DNB Bank  
ASA alle typer banktjenester til konkurransedyktige  
priser. Banken kan gi deg lånetilbud til finansiering av  
eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt  
mellom deg og en kunderådgiver i banken og som  
kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din  
låneforespørsel.

Konsesjon
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, det foreligger  
ikke odel og eiendommen har ikke boplikt. 

Kjøper må imidlertidig signere et grønt  
egenerklæringsskjema som omhandler konsesjonsfrihet.

Økonomi
Primær ligningsverdi: kr 887 231,‑ for år 2019.
Sekundær ligningsverdi: kr 3 194 033,‑ for år 2019.

Kommunale avgifter
kr 17.126,‑ for år 2021

Omkostninger
kr. 3 590 000,‑ (Prisantydning)

Omkostninger
kr. 172,‑ (Pantattest kjøper)
kr. 585,‑ (Tingl.gebyr pantedokument)
kr. 585,‑ (Tingl.gebyr skjøte)
kr. 89 750,‑ (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 590  
000,‑))
kr. 11 500,‑ (Boligkjøperforsikring (valgfritt))
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
kr. 102 592,‑ (Omkostninger totalt)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
kr. 3 692 592,‑ (Totalpris inkl. omkostninger)

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett  
pantedokument og at eiendommen selges til  
prisantydning. Det tas forbehold om økning i gebyrer.

Oppdrag
290‑21‑0200

Kontaktperson/         ansvarlig megler:
Jan‑Marcus Lilledal
Eiendomsmegler MNEF
Epost: marcus.lilledal@dnb‑eiendom.no
Mobil: 91 76 94 55

Avdeling: DNB Eiendom Halden
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Adresse: Busterudgata 31, 1776 Halden
Postadr.: Niels Stubs gate 6, 1776 Halden
Tlf: 69 21 37 70
Halden Boligsenter AS
Org.nr. 990451613

Overtagelse
Etter nærmere avtale. Ber om at det ved bud oppgis  
ønsket overtagelse.

Byggemåte hovedhus
Hovedhuset er oppført på granittsteinsblokker mot  
grunnen, antatt støpt bankett under grunnmur.  
Grovstøpt betonggulv mot grunnen. Grunnmur i  
granittblokker på den originale delen og betong/          
sparestein på den tilbygde delen. Ukjent oppbygning av  
yttervegger, men antas å hovedsakelig bestå av eldre  
trekonstruksjoner. Yttervegger er utvendig kledd med  
tømmermannspanel. Vinduer er i tre med 2‑lags og  
3‑lags isolerglass, hovedsakelig merket med årstall fra  
1975‑1981. Saltak konstruert i tre med vinkel og  
gradrenne. Undertaksbelegg av asfaltpapp med bordet  
taktro utvendig tekket med betongtakstein. 
Se for øvrig rapporten fra takstmann for en nærmere  
byggteknisk beskrivelse av hovedhuset og av resten av  
bygningsmassen. Rapporten ligger som vedlegg i  
prospektet.

Følgende har fått tilstandsgrad 0 i rapporten fra  
takstmann: Ingen

Følgende har fått tilstandsgrad 1 i rapporten fra  
takstmann: Ingen

Følgende har fått tilstandsgrad 2 i rapporten fra  
takstmann: Fundament, grunnmur, yttervegger,  
utvendige flater, ytterdører og porter, konstruksjon,  
statikk og ventilasjon, taktekking, innvendig loft,  
terrasser, piper og ildsteder, frittbærende dekker, bad,  
røranlegg bad, kjøkken 1. etasje, overflater i andre rom  
og VVS.

Følgende har fått tilstandsgrad 3 i rapporten fra  
takstmann: Vinduer, renner, nedløp og beslag, bad ‑  
membran, tettesjikt og sluk, kjøkken i 2. etasje,  
garasjebygning/         verksted og låven.

Reguleringsmessige forhold
Eiendommen ligger under Kommuneplan (2011 ‑ 2022), i  
landbruks‑, natur‑ og friluftsområde der det ikke er tillatt  
med oppføring av ny spredt boligbebyggelse.

Saksopplysninger
Salgsoppgavedato: 28.09.2021.

Tilbehør
Listen over løsøre og tilbehørutarbeidet av Norges  
Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og  
Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe,  
gjeldende fra 1. januar 2020, legges til grunn for salget  
dersom ikke annet fremkommer av salgsoppgaven.  
Listen er tilgjengelig på www.nef.no og ligger som et  
vedlegg i salgsoppgaven. Til orientering er det full  
avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og  

fritidsbolig ved salg.

Tilbehøret leveres uten noen form for garantier, ut over  
eventuell gjenværende leverandørgaranti.

Tinglyste bestemmelser
På eiendommen er det tinglyst følgende avtale:
Jordskifte tinglyst 04.10.2004.

Utleie
Eiendommen har ikke egen utleiedel, men det er  
ingenting til hinder for at hele eller deler av  
eiendommen kan leies ut.

Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei og har privat  
vann og avløp.

Innlagt vann fra brønn på nabotomten (felles) med  
vannrensing (Birmfilter og omvendt osmosefilter).  
Avtale om denne rettigheten, med felles plikt til drift og  
vedlikehold, er inngått 01.10.1969 med endring  
23.06.1977. Avtalen ligger vedlagt i prospekt (avtalen er  
ikke tinglyst).

Avløp ut i eget minirenseanlegg av merke August som  
ble nyinstallert omkring 2017. Slamtømming fra anlegget  
utføres av kommunen.

Visning
Etter avtale med megler.

Salgs‑ og betalingsvilkår mv.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og  
meglers egne undersøkelser. Interessenter oppfordres til  
en grundig besiktigelse av eiendommen gjerne sammen  
med sakkyndig. Eiendommen selges i den stand den var  
ved kjøpers besiktigelse. Dette betyr bl.a. at det kun  
foreligger en mangel når:

‑ Kjøper ikke har fått opplysninger som selger kjente  
eller måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å  
regne med å få, eller når selger har gitt uriktige  
opplysninger om eiendommen. Dette gjelder likevel bare  
dersom man kan gå ut fra at det har virket inn på  
avtalen at opplysningene ikke ble gitt.
‑ Videre kan det foreligge en mangel når eiendommen er  
i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å  
regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers,  
eller når tomtearealet er vesentlig mindre enn oppgitt.

Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til  
meglerens klientkonto før overtagelse.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis  
kjøper ikke ønsker en hjemmeloverføring av  
eiendommen til seg må det tas forbehold om dette i  
bud. Selger har tegnet eierskifteforsikring for sitt ansvar  
etter avhendingsloven av 3. juli 1992 nr 93 og/         eller  
kjøpsrettslige ansvar etter gjeldende lovgivning for alg  
av andels‑/         aksjeleiligheter. Forsikringene gjelder i 5 år fra  
overtakelsestidspunktet. Forsikringssum er begrenset  
oppad til kr 5.000.000,‑. Selgers egenerklæring er  
vedlagt denne salgsoppgaven 1). Alle interessenter  

42

oppfordres til å undersøke eiendommen grundig, jf.  
avhendingslovens § 3‑10 kjøpslovens §20).

Boligkjøperforsikring
Kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring.  
Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som  
dekker utgifter forbundet med juridisk bistand,  
fagkyndig uttalelse og saksomkostninger, dersom det  
oppdages uventede feil eller mangler ved boligen innen  
5 år fra overtagelsen. Forsikringen må bestilles senest  
ved kontraktsignering. Ta kontakt med eiendomsmegler  
for mer informasjon.

Meglers rett til å stanse gjennomføringen av en  
transaksjon
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot  
hvitvasking og terrorfinansiering mv. er megler pliktig til  
å gjennomføre legitimasjonskontroll av oppdragsgiver  
og/         eller eventuelle reelle rettighetshavere til  
salgsobjektet. Det samme gjelder for medkontrahenten  
til oppdragsgiver og/         eller eventuelle reelle  
rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter  
ikke oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler  
har mistanke om at transaksjonen har tilknytning til  
utbytte av en straffbar handling eller forhold som  
rammes av straffeloven §§ 147 a, 147 b eller 147c kan  
megler stanse gjennomføringen av transaksjonen.  
Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser  
dette vil kunne medføre for oppdragsgiver og/         eller  
eventuelle reelle rettighetshavere til salgsobjektet eller  
deres medkontrahent.

Formidling
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB  
Bank ASA for formidling av lånekunder. Kun navn på  
personer som har samtykket til det, vil bli formidlet til  
banken. Provisjonen er en internavregning mellom  
enheter i konsernet som ikke gir økte kostnader for  
kunden.

Budgivning
Ifølge forskrift om eiendomsmegling §6‑4 vil kopi av  
budjournalen bli oversendt kjøper og selger etter  
budaksept. Budgivere kan få utlevert anonymisert  
budjournal. Forøvrig henvises til informasjon på  
budskjemaet.

Meglers vederlag
Meglerprovisjon betales av selger og utgjør for dette  
oppdrag 2,5 % av salgssummen inkl. mva.
Tilrettelegging kr. 7 500,‑ og oppgjørsgebyr kr. 7 500,‑
I tillegg kommer meglers utlegg og utgifter til  
markedsføring.
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OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR

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

Generelt

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 «in-
nredning 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 leverandør-
garanti. Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

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. 
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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.

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger. 

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

20. 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.

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

22. 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 medføl-
ger i handelen.
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Vedlegg48

Oppdragsnummer 290210200

Adresse Fosserveien 144

Postnummer 1892 Poststed DEGERNES

Er det dødsbo? Ja Nei

Salg ved fullmakt? Ja Nei

Har du kjennskap til

eiendommen?

Ja Nei

Når kjøpte du boligen? 2004 Hvor lenge har du bodd i boligen? 16 år11 mnd

Har du bodd i boligen siste 12 mnd? Ja Nei

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring? Knif Polise/avtalenr. 652169.22/

Selger 1 fornavn Anne Helen Selger 1 etternavn Høie

EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

X

X

X

X

Nei Ja
1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Hvis ja, beskrivelse Sprekk i peganolbelegg. Henviser til takstrapport

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Redegjør for hva som er gjort og når Ny dusj. Tror det var i 2012

Nei Ja
2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

Hvis ja, beskrivelse Snakket med snekker Ole Sandklev. Han mente at det var lagt membran i dusjen, men var ikke 100 prosent sikker.
Det er ikke membran under i resten av badet. Henviser til takstrapport

Nei Ja
2.2 Er arbeidet byggemeldt?

Kommentar

Nei Ja
3. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

Hvis ja, beskrivelse Dersom sluket er fult av hår, så har det kommet vann over. Har fått snekker Per Bjørnstad til å se på det. Se
takstrapport.

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
4. Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller har vært kontroll på vann/avløp?

Kommentar Har godkjent minirenseanlegg

Nei Ja
5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?

Hvis ja, beskrivelse Ved store nedbørmengder renner det vann inn som renner ned i sluket igjen.

Nei Ja
6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ilsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

Kommentar Har lagt på pipebeslag. Angående pipebeslag se takstrapport.

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER

X

X

X

X

X

X

X

X
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Nei Ja
7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

Hvis ja, beskrivelse Henviser til takstrapport. Sprekk vognskjul.

Nei Ja
8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende?

Hvis ja, beskrivelse Har funnet to rotter i kjelleren og mus. Har fått profesjonell hjelp for å få det vekk.

Nei Ja
9. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

Kommentar

Nei Ja
10. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

Hvis ja, beskrivelse Det kom vann ned fra taket i våningshuset for en del år siden. Dette ble tettet av blikkenslager med nytt beslag
rundt pipa. Henviser til takstrapport

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
11. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Redegjør for hva som er gjort og når Garasje med terasse er bygdt på 80‐tallet. Tak låve fra 80‐tallet. Lektene sekker nedover pga det er åpning
mellom øverste stein og mønepanne. Fasade fra 80‐tallet utført av ufaglærte. Hele våningshuset ble isolert da.
Tak hus bygd på 80‐tallet. Redskapshus bygd av ufaglærte. Henviser til takstrapport.

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad
12. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el‐anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Firmanavn Rakkestad energi og Kåen elektro.

Redegjør for hva som er gjort og når El kontroll 2020. Godkjent 2021.

Nei Ja
12.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

Kommentar

Nei Ja
13. Kjenner du til om det utført kontroll av el‐anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)?

Hvis Ja, når, hva og av hvem Kontroll av el‐anlegget av Rakkestad Energi. Godkjent i 2021. Kontroll og service av varmepumpe. Tror det var
2020 eller 2019.

Nei Ja
14. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

Kommentar

Nei Ja

15. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på
drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

Hvis Ja, når, hva og av hvem? I 2019 ble redskapshus drenert. Det ble gravd opp foran og lagt på nye masser og dreneringsrør. Gravearbeidet
ble utført av faglært, Ole Marius Eng. I tillegg ble det satt opp en ny murvegg. Den ble satt opp av ufaglært Jan
Fretfurst og en til som hjalp han. Redskapshus ble bygget på 80 tallet av ufaglærte.

Nei Ja
16. Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

Nei Ja

17. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av eiendommens omgivelser?

Kommentar

Nei Ja
18. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

Kommentar
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Tilleggskommentar

Jeg ønsker å tegne boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med tegning
av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved
oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at
eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller
nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med
forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at
8% av total forsikringskostnad er honorar til Söderberg & Partners.

Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å tegne slik forsikring.

Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht vilkår.

Boligselgerforsikring

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om
eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for
boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4. Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt
etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar
over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver frem til
og med 31.12.21. Det betyr at hvis budaksept er fra og med 01.01.22 vil ikke dette tilbudet om forsikring være bindende for forsikringsselskapet. Grunnen
til dette er at for eiendommer som er solgt (budaksept) fra og med 01.01.22 gjelder det nye regler i avhendingsloven. Hvis eiendommen ikke er solgt
(budaksept) innen 31.12.21 er jeg klar over at jeg ikke har boligselgerforsikring, med mindre jeg har tegnet en ny forsikring som gjelder i de tilfeller
eiendommen er solgt (budaksept) fra og med 01.01.22. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet
signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn. Det
vil bli mulig å tegne en ny boligselgerforsikring hos forsikringsselskapet som gjelder i de tilfeller boligen er solgt (budaksept) fra og med 01.01.22.

Nei Ja
19. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l?

Kommentar

Nei Ja
20. Er det foretatt radonmåling?

Kommentar

Nei Ja
21. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

Kommentar

Nei Ja
22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

Kommentar

Nei Ja
23. Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

Kommentar

Nei Ja

24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?

Kommentar

Nei Ja
25. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

Nei Ja
26. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?

Nei Ja

27. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som: rotter, mus,
maur eller lignende?

Nei Ja
28. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP
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Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller:
‐ mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
‐ mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
‐ når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
‐ etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.
Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.
Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

For øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingslovens § 3‐10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).

Ved signering av nærværende skjema aksepteres at Söderberg & Partners og Idfy Norge AS ikke har ansvar for transaksjonen som tjenesten benyttes til, og
ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap av noen art som følge av brukerfeil, eventuelle feil ved Idfy Norge AS sine tjenester eller tredjepartsløsninger,
herunder BankID.
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Dersom bygningsdelen kun har en tilstandsgrad og ikke er beskrevet, betyr det at det ikke er noen avvik i forhold til det som kan 

forventes. Alder tatt i betraktning.

 
Takstmannens utdypende vurdering av bygningsdeler med TG 2 og TG 3 finnes på siste siden(e) i denne rapporten.

Denne rapporten er gyldig i 6 mnd.
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  OM EIERSKIFTERAPPORT™

Rapporten er bygget på BMTFs faglige rammeverk for tilstandsanalyse ved salg av bolig. Det legges stor vekt på å kontrollere 
bygningsdeler hvor det erfaringsmessig kan oppstå konflikter. Dersom det er lagt frem dokumentasjon av pågående byggesaker, 
manglende ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, vil informasjon om dette stå på siste side av rapporten under overskriften “VÆR 
OPPMERKSOM PÅ”- Se for øvrig eiers egenerklæring.

AVGRENSNING:
EIERSKIFTERAPPORT™ er godkjent av Byggmestrenes Takseringsforbund og kan kun benyttes av BMTF-sertifiserte takstmenn.
Rapporten er spesielt godt egnet ved eierskifte av boliger. Rapporten erstatter ikke kjøpers undersøkelsesplikt eller selgers 
opplysningsplikt i henhold til lov om avhending av fast eigedom. 

NIVÅ AV ANALYSEN:
Tilstandsanalysen utføres ved grundige visuelle observasjoner kombinert med undersøkelser, målinger, bruk av egnede instrumenter og 
registreringer.
Tilstandsanalysen omfatter ikke destruktive inngrep. Det kan utføres inngrep i vegg eller etasjeskiller ved bad og i rom under terreng for 
undersøkelse av fukt ved mistanke til alvorlige avvik.
Alle bygningsdeler blir undersøkt, med stor vekt på de områdene som takstmannen, erfaringsmessig, kjenner som svake punkter og hvor 
det kan oppstå konflikter.
Selv om takstmannens analyser er svært grundig, kan det forekomme skjulte feil og mangler.
For bolig er referansenivået for de ulike rom og bygningsdeler gitt som krav til tilstandsgrad TG 1, det vil si uten skader og fagmessig 
riktig utført og i henhold til gjeldende lov/forskrift som gjelder for den aktuelle boligen der ikke tilleggene angir annet.
Generelt er referansenivået byggeforskrifter som var gjeldende når bygningen/bygningsdelen ble byggesøkt.

LEVETIDSBETRAKTNINGER:
Når det refereres til levetid er dette basert på takstmannens erfaringstall og Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og 
utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007.
Levetidsbetraktningene beregnes med hovedvekt på takstmannens skjønnsmessige vurdering av den enkelte bygningsdelens antatte 
gjenstående levetid. Dette avhenger også av forskjellige faktorer som kan gjøre seg gjeldende når det gjelder værforhold og bruk.
Levetiden vil variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel vedlikehold, estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon 
eller andre brukerønsker, er lagt til grunn.

  MER OM TILSTANDSGRADENE I DENNE RAPPORTEN:

  TG 1

  TG1 betyr i utgangspunktet at funksjonen til en bygningsdel er i orden. Dersom bygningsdelen har TG 1, er den:
  * I god stand
  * Fagmessig utført
  * Som forventet i forhold til alder/bruksslitasje
  Tiltak anses ikke som nødvendig

  TG 2

  TG 2 betyr ikke nødvendigvis at det er noe galt, men bygningsdelen kan bli vurdert slik at man bør være oppmerksom. 
  Dersom bygningsdelen har TG 2, kan den være:
  * Feil utført
  * Skadet, eller symptomer på skade
  * Svært slitt
  * Nedsatt funksjon
  * Utgått på dato
  * Kort gjenværende brukstid
  Det kan være behov for tiltak i nær fremtid eller det er særlig grunn til overvåkning av denne bygningsdelen for å sikre mot 
  større skader og følgeskader.

  TG 3

  TG 3 betyr i utgangspunktet at bygningsdelen bør skiftes eller repareres. Eksempler på TG3 kan være at bygningsdelen: 
  * Har total funksjonssvikt
  * Fyller ikke lenger formålet
  * Er en fare for liv og helse
  Det er et akutt behov for tiltak, og/eller det er avvik fra lover eller forskrifter som gjelder for den aktuelle bygningsdelen 
  eller byggverket.

  TG iu

  TG iu betyr at bygningsdelen ikke er undersøkt. Denne tilstandsgraden skal kun benyttes unntaksvis. Eksempler kan være: 
  * Snødekket tak og krypekjeller uten inspeksjonsmulighet på tidspunktet for analysen
  * Bygningsdelen, arealet eller rommet er ikke tilgjengelig for inspeksjon på tidspunktet for analysen
  Dersom TGiu omfatter særlig fuktutsatte konstruksjoner, skal dette angis særskilt

TILLEGGSUNDERSØKELSER:
Piper og ildsteder:
Grundig undersøkelse av piper og ildsteder anbefales utført i samråd med offentlige godkjenningsmyndigheter.
 
Elektrisk anlegg og brannforebyggende tiltak:
Ved omsetning av bolig vil man ofte få endring i bruk av det elektriske anlegget. BMTF anbefaler på generelt grunnlag at en registrert 
elektroinstallatør foretar en kontroll av boliginstallasjon ved eierskifte.
Dette kan for eksempel være en rapport fra periodisk kontroll av boliginstallasjon i henhold til NEK 405-2, som omfatter kontroll av både 
det elektriske og det branntekniske anlegget.
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EIENDOMSDATA:
Matrikkeldata: Gnr:119 ,Bnr: 3
Hjemmelshaver: Anne Helen Høie
Tomt: 10 635 m²
Konsesjonsplikt: Nei
Adkomst: Adkomst fra offentlig vei
Vann: Privat
Avløp: Privat, minirenseanlegg
Regulering: Kommuneplan, LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse
Offentl. avg. pr. år: 17 126,00 kr. pr. år. 2021
Forsikringsforhold: Ikke relevant
Ligningsverdi: Ikke relevant
Byggeår: Ukjent byggeår

BEFARINGEN:
Befaringsdato: 30.08.2021

Forutsetninger (hindringer):
Oppholdsvær på befaring. Bolig bebodd og møblert. Begrensede muligheter for 
kontroll på store deler av låven.

Oppdragsgiver: Anne Helen Høie
Tilstede under befaringen: Anne Helen Høie, Jostein Mathisen
Fuktmåler benyttet: Tramex

OM TOMTEN:
Stor gruset gårdsplass, plenarealer rundt boligen og varierende beplanting og naturlig vegetasjon på kupert tomt.

OM BYGGEMETODEN:
Grunnmur i granittsteinsblokker og grunnmur i betong/sparestein.
Etasjeskiller konstruert i tre.
Yttervegger oppført i eldre trekonstruksjoner, kledd med tømmermannspanel utvendig.
Saltak konstruert i tre med vinkel og gradrenne, tekket med betongstein.

OVERORDNET FAGLIG VURDERING AV EIENDOMMEN:
Boligen og tilhørende bygninger til eiendommen har gjennomgående behov for fornyinger og rehabiliteringer pga alder- og bruksslitasje.

ANNET:
OPPVARMING:
-Vedfyring
-Elektrisk oppvarming
-Luft til luft varmepumpe

ELEKTRISK:
-Hovedsakelig skrusikringer og eldre sikringsskap i bygningene, enkelte kurser har automatsikringer.
-Egen måler i låve
-Hovedsakelig eldre utenpåliggende anlegg i bygningene
-Røykvarslere montert i begge etasjer i boligen
-Ingen dokumentasjon fremvist for arbeider på anleggene
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DOKUMENTKONTROLL:

KILDER:
Eier
Eiendomsverdi.no
Kommunale opplysninger i meglerpakke

 

BESKRIVELSE AV INNVENDIGE OVERFLATER (vegger, tak og gulv):

1.etg: 
ENTRE: malt panel, malt panel, belegg 
BOD: panel, panel, betong GANG/TRAPP: malt panel, malt panel, furugulv 
TOALETT: tapet, slett hvitmalt, perginolbelegg 
KJØKKEN/TV-STUE: malt panel, malt panel, belegg 
KJØLEROM: panel, panel, furugulv STUE: tapet/malt panel, malt panel, parkett 
DUSJ/INNREDET ROM: panel/tapet, furugulv/belegg, malt panel 

2.etg: 
TRAPP/GANG: malt panel, malt panel, malt furugulv 
BAD: malte flater, takess, perginolbelegg
SOVEROM/ALKOVER: tapet/malt panel/panelplater, takess/trefiberplater, belegg/tregulv
STUE/KJØKKEN: panel/fliser/tapet, takess, belegg

FORMÅL MED ANALYSEN:

Tilstandsvurdering ved salg av eiendommen.

VESENTLIGE ENDRINGER ETTER BYGGEÅR:
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AREALER OG ANVENDELSE:
Arealmålingene i denne rapporten måles etter Norsk Standard 3940.

Arealer oppgis i hele kvadratmeter i denne rapporten, og gjelder for det tidspunkt rapporten er datert.

BRA er bruksarealet av boligen som tilsvarer bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger.

 

Måleverdige arealer:
Større arealer enn nødvendig åpninger for trapp, heis sjakter og lignende regnes ikke med i etasjens areal. Rom som skal måles må være 
tilgjengelig, slik at det kan måles. Rommene kan stride mot byggeforskriftene, men likevel være måleverdig.

 

Markedsføring:
Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis.

  AREALER BOLIG:

 Etasje: P-Rom m² S-Rom m² Total BRA m² Total BTA m²
 Kjeller original del 0 61 61 91
 Kjeller tilbygget del 0 30 30 34
 1. Etasje 146 5 151 168
 2. Etasje 120 8 128 134
 

 

 Sum bygning           266 104 370 427

  AREALER GARASJE/UTHUS:

 Type: P-Rom m² S-Rom m² Total BRA m² Total BTA m²
 Vognskjul kjeller 0 131 131 143
 Vognskjul 1. Etasje 0 157 157 170
 Låve 1. Etasje 0 478 478 498
 Låve 2. Etasje 0 271 271 290
 Sum bygning(er) 0 1037 1037 1101

P-ROM:

1.ETASJE: entré, gang/trapp, toalett, kjøkken, tv-stue, stue, dusjrom/innredet rom.
2.ETASJE: trapp/gang, 3 soverom, 2 sovealkover, bad, kjøkken/stue.

S-ROM:

KJELLER 1: 4 boder/lager.
KJELLER 2: 2 boder/lager.
1.ETASJE: bod, kjølerom.
2.ETASJE: kott.
ØVRIG: vognskjul, låve.

MERKNADER OM AREAL:

Takhøyde kjeller 1: 2,00-2,22 meter.
Takhøyde kjeller 2: 1,90-2,25 meter.
Takhøyde 1.etg: 2,20-2,75 meter.
Takhøyde 2.etg: 1,23-2,48 meter.

-Lekestue er ikke medregnet i BRA, denne er målt til ca 8m²
-Carport er ikke medregnet i BRA, denne er målt til ca 40m²
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BYGGMESTER:

En BMTF-sertifisert takstmann er en byggmester el.l. som er medlem av Byggmestrenes Takseringsforbund. Det vil si han/hun har 
minimum 6 års erfaring med å analysere, reparere og bygge boliger.

Mester er en beskyttet tittel som deles ut av Kongen til den som oppfyller de kvalifikasjonskrav som blir stilt i medhold til lov om 
mesterbrev i håndverk og annen næring.

Den BMTF-sertifiserte takstmannen skal alltid etterleve de etiske regler og regelverket som gjelder for Byggmestrenes 
Takseringsforbund.

 

 
INTEGRITET:

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 BMTFs etiske retningslinjer på www.BMTF.no

 

 

Ansvarlig for rapporten:

Jostein Mathisen
Byggmester, Takstmann

 

 
 
 

15/09/2021
 
 
 

Jostein Mathisen
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1. Grunn og fundamenter
TG 2  1.1 Fundament

Her vurderes: Vannrette/loddrette avvik, fukt på fundament, søyler og pilarer dersom det er tilgjengelighet. 

Byggegrunn angis hvis kjent. Grunnundersøkelser foretas normalt ikke.

-Begrenset mulighet for kontroll av byggegrunn og fundamenter 
-Granittsteinblokker mot grunnen, antatt støpt bankett under grunnmur
-Grovstøpt betonggulv mot grunn

Bygget virker å ha vært stabilt i senere tid men har tegn til eldre bevegelser og setninger som er normalt ut i fra alder og 
byggemåte. 

Merknader:
 

TG 2  1.2 Grunnmur

Her vurderes: Vannrette/loddrette avvik, setninger, riss og avskalling dersom det er tilgjengelighet.

-Grunnmur i granittblokker på original del
-Grunnmur i betong/sparestein på tilbygget del

Grunnmur fremstår stabil men med behov for utvendig vedlikehold som følge av alder- og værslitasje. Stedvis sprukne fuger og 
tegn til noe sprekker ved carport.

Merknader:
 

Ingen  1.3 Krypekjeller

Her vurderes: Overflater og tilliggende konstruksjoner. Det kontrolleres for zoologiske eller biologiske 

skadegjørere og råteangrep. Luftfuktighet, luftgjennomstrømning og fuktsperre mot grunn vurderes også.

Bygningsdelen eksisterer ikke.
Merknader:
 

Ingen  1.4 Drenering

Her vurderes: Funksjon av drenering ut ifra tilgjengelig inspeksjoner, og ut i fra alder.

Ingen tegn til utvendig fuktsikring og drenering på boligen.

Merknader:
 

2. Veggkonstruksjoner
TG 2  2.1 Yttervegger (Konstruksjon)

Her vurderes: Yttervegger med hensyn om det er fuktskader, råte og om yttervegger er deformert. Det gjøres 

fysiske inngrep ved mistanke om avvik i konstruksjonen.

-Ukjent oppbygning av yttervegger
-Hovedsakelig eldre trekonstruksjoner 
-Det blir opplyst at huset er etterisolert, ukjent mengde og utførelse.

Yttervegger fremstår i normal stand i henhold til alder og byggemåte. Ved eventuelle innvendige og utvendige fornyinger så 
anbefales det å rive til konstruksjon for å isolere og rehabilitere vegger etter moderne prinsipper.

Merknader:
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TG 2  2.2 Yttervegger (Utvendige flater)

Her vurderes: Utvendig kledning ut ifra om det er sprekker, riss og råte. Det gjøres tilfeldige stikktagninger i 

treverk.

-Kledd med tømmermannspanel 
-Begrenset med lufting bak kledning, normal eldre utførelse
-Lusing bak påligger montert

Det kan påregnes utskifting av kledning pga alder- og værslitasje. Sprekker i bord og stedvis råte.

Merknader:
 

3. Vinduer og dører
TG 3  3.1 Vinduer

Her vurderes: Vinduer med hensyn til lukkemekanismer, punkteringer og utvendig belistning/beslag.

Vinduer med 2-lags og 3-lags isolerglass i trekarmer, merket med årstall fra 1975-1981 samt vinduer med enkle glass hvor enkelte 
er med blyinnfatning.
-Varierende funksjon ved åpning/lukking
-Karmer har slitasje, enkelte glass er knust og enkelte vinduer har tegn til punktering. Utskifting av vinduer kan påregnes.

Merknader:
 

TG 2  3.2 Ytterdører og porter

Her vurderes: Ytterdører og porter med hensyn til lukkemekanismer og utvendig belistning/beslag.

Ytterdør av eldre dato. 
Balkongdører med 2-lags og 3-lags glass i trekarmer, merket med årstall 1981.
Eldre ytterdør til balkong i 2.etg
-Varierende funksjon ved åpning/lukking
-Dører har slitasje og kan planlegges skiftet

Merknader:
 

4. Tak
TG 2  4.1 Takkonstruksjon, statikk og ventilasjon.

Her vurderes: Takkonstruksjon og statikk med undersøkelser fra utsiden ved å sjekke svai og svanker langs 

takflaten og mønet. Takkonstruksjon og statikk undersøkes fra innsiden ved å sjekke om det er spor etter 

zoologiske eller biologiske skadegjørere, om det er tett rundt gjennomføringer uten misfarginger. Det vurderes 

også om det tilstrekkelig lufting og ventilasjon.

-Saltak konstruert i tre med vinkel og gradrenne
-Sperretak etter eldre prinsipper, bordet taktro
-Begrenset ventilering av konstruksjon ved lukket skråtak

Det observeres stedvis råte i sperreføtter og i gradsperre på loft, stedvis sverting på bordtak og sperrer, ikke unormalt ut ifra alder 
men utskiftinger av konstruksjonsdeler samt oppretting kan påregnes ved fornying av taktekking.

Merknader:
 

TG 2  4.2 Taktekking

Her vurderes: Taktekking ved inspeksjon fra utsiden dersom det er tilfredsstillende sikkerhetsmessige forhold. 

Detaljer vurderes ut ifra materialvalg, overganger og vedlikehold. Funn av informasjon fra pkt. 4.1 kombineres 

ved valg av TG. TG kan gis på grunnlag av alder ut i fra materialvalg på tak/undertak.

-Undertaksbelegg av asfaltpapp mot bordet taktro
-11mm sløyfer og 23mm lekter av eldre dato
-Tekket med betongtakstein av eldre dato

Taktekking med lekter og undertaksbelegg er modent for utskifting og dette kan påregnes.

Merknader:
 

8/15

  EIERSKIFTERAPPORT™

    ©dbare.com

www.bmtf.no

TG 3  4.3 Renner, nedløp og beslag

Her vurderes: Renner, nedløp og beslag for skader og innfesting. Nedløp kontrolleres for bortledning av vann.

Renner, nedløp og beslag tilhørende disse samt beslag i gradrenner og øvrige beslag på taket har slitasje og skader. Pipebeslag 
ligger ikke nedtil takstein og stedvis går ikke takrenner helt ut i enden av takutstikk. Utskiftinger kan påregnes.

Merknader:
 

5. Loft
TG 2    Loft (innvendig inspeksjon)

Her vurderes: Spor etter fuktskjolder, støvkondens, heksesot, svertesopp og spor etter zoologiske og biologiske 

skadegjørere. Det gjøres fysiske inngrep ved mistanke om avvik i konstruksjonen. Fastsettelse av TG gjøres 

etter en helhetlig vurdering sammen med punkter som omhandler tak, tekking og konstruksjon.

Adkomst fra nedfellbar stige.
-Fremstår tørt
-Stedvis noe sverting/råte på sperrer
-Begrenset ventilering
-Deler er etterisolert med varierende tykkelser, vindsperre under isolasjon mot oppvarmet rom.

Loft fremstår i normal stand i henhold til alder og byggemåte. Ved eventuelle fornyinger i himling i 2.etg så anbefales det å rive 
til konstruksjon for å etablere lufting, isolasjon og dampsperre etter nyere prinsipper.

Merknader:
 

6. Terrasser, balkonger, trapper o.l.
TG 2  Terrasser, balkonger, trapper o.l.

Her vurderes: Avvik i forhold til sprekker, råte og korrosjon ved konstruksjoner, innfestning og bærende 

elementer. Rekkverk vurderes også i forhold til høyde og barnesikring. Fall, avrenning og terskelhøyder 

vurderes der det er påkrevd.

VERANDA 20m2:
-Utgang fra tv-stue
-Antatt anlagt mot blokker eller klosser mot grunnen
-Spalter mellom gulvbord for avrenning
-Overflater har slitasje og noe synlige skjevheter

BALKONG 9m2:
-Utgang fra soverom i 2.etg
-Anlagt på jernvinkler som er Innfestet i vegg
-Spalter mellom gulvbord for avrenning
-Rekkverk med høyde 93cm, forskriftsmessig etter eldre krav
-Rekkverk på balkong er ustabilt og har synlige skjevheter

VERANDA 45m2: 
-Støpt dekke som utgjør tak over carport
-Synlige nedbøyning på gulv, lavest punkt i senter ligger 5-10cm lavere enn ytterkanter
-Rekkverk med høyde 93cm

TG-2 er satt pga rekkverk med lave høyder samt at disse er ustabile. Synlig nedbøyning midt på veranda over carport og generell 
slitasje på verandaer og balkong.

Merknader:
 

7. Piper og ildsteder
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TG 2    Piper, plassbygde ildsteder m.v.

Her vurderes: Synlige skader på pipe. Kontroll av avstand og tilgjengelighetskrav for skorstein, samt feieluke. 

Tetthet og funksjon kontrolleres ikke.

-3 stk Teglsteinspiper
-Tilkoblede ildsteder har ubrennbart materiale som går minst 30cm ut foran innlegg
-Piper har tapet på vanger og enkelte sider er kledd inn

Siste tilsyn er datert 21.12.2009 og det foreligger avvik og anmerkinger fra tilsynet.

Merknader:
 

8. Etasjeskillere og innvendige trapper
TG 2    Frittbærende dekker og innvendige trapper

Her vurderes:
Etasjeskillere: For stivhet og nedbøyning. Avvik beskrives.

Innvendige trapper: Lysåpninger, innfestning, trinn, rekkverk og barnesikring vurderes i henhold til gjeldende 

lovverk.

ETASJESKILLER:
-Konstruert i tre
-Stedvis knirk
-Varierende utførelse på underside mot kjellere, stedvis åpnet bjelkelag
-Planavvik målt med laser viser i enkelte rom høydeforskjell på opptil 4cm, flere steder opptil 2,5cm over korte strekker. 
Oppretting, forsterking og utskiftinger av deler kan påregnes ved eventuelle fornyinger av gulver/himlinger

TRAPP:
-Furutrapp i vinkel med repos
-Kun håndløper på en side

Trapp utformet etter eldre krav og standard med tanke på åpninger i rekkverk, håndløpere og barnesikring. Trappen har normal 
overflateslitasje 

Merknader:
 

9. Rom under terreng
10. Våtrom

Bad (våtrom)
TG 2  10.1.1 - Bad - Bad

Her vurderes: Eventuelle riss, sprekker i fuger, bom i fliser, samt spor etter zoologiske eller biologiske 

skadegjørere. I tillegg undersøkes om det er tilstrekkelig fall til sluk.

-Perginol/belegg på gulv, malt flater på vegger, våtromsplater i dusjhjørne, takess i himling
-Gulv har sprekker, stedvis skader på takess, avskalling og ufagmessig utførelse på våtromsplater. 
-Det er ikke fall til sluk i dusjsone, vann blir liggende ved spyling
-Sluk utenfor dusjsone ligger ca 50mm lavere enn gulv ved dør

Merknader:
 

TG 3  10.1.2 - Bad - Membran, tettesjikt og sluk

Her vurderes: Membran og tettesjikt vurderes ved å åpne slukrist, eventuelt ut i fra andre steder man kan 

komme til membranen uten å gjøre fysiske inngrep. Alder på membran vurderes i forbindelse med tilstandsgrad.

-Eldre sluk med klemring/sprutdemper i plast
-Normal vannstand og avrenning i sluk
-Tettesjikt på gulv har sprekker og våtromsplater som tettesjikt har skader.

Merknader:
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TG 2  10.1.3 - Bad - Sanitær og ventilasjon

Her vurderes: Vannstand i sluk vurderes ved tapping av tilknyttet utstyr. Avrenning vurderes ved åpen 

vannkran i servant/dusj. For skjulte anlegg uten dokumentasjon på utførelse vurderes kvalitet og alder. Sanitær 

vurderes ut i fra riss, sprekker, svelling, skjolder og merker etter avdrypp.

-Benkeskap med servant og 1-greps blandebatteri
-Dusj på vegg
-Badekar
-Normalt vanntrykk og avrenning i servant, dusj og badekar
-Gulvmontert toalett
-Opplegg for vaskemaskin
-Mekanisk avtrekk, tilluft via luke under avtrekk
-Eldre røranlegg

TG-2 er satt pga alder på røranlegg og installasjoner.

Merknader:
 

TG iu  10.1.4 - Bad - Fuktmåling

Her vurderes: Fukt. Fuktmåling utføres ved å kontrollere fra tilstøtende rom og underliggende himling.

Det er fuktig på gulv og vegger i dusjsone samt rundt sluk utenfor dusj på befaring, badet er i bruk og fuktsøk ble derfor begrenset 
inne på badet.

Det ble søkt med fuktindikator på tilgjengelige tilstøtende overflater.
Det ble ikke indikert for høye verdier eller forskjeller fra antatt tørre steder.

Merknader:
 

11. Kjøkken
TG 2  11.1 Kjøkken 1.etg

Her vurderes: om det er knirk, fuktskjolder og fuktskader, støvkondens, heksesot og svertesopp spesielt under 

og rundt oppvaskmaskin, varmtvannsbereder og kjøleskap. Forøvrig vurderes, vanntrykk, avløp, ventilasjon og 

røropplegg.

FUKTSØK PÅ GULV FORAN BENK OG KJØLESKAP: 
Det ble ikke indikert for høye verdier eller forskjeller fra antatt tørre steder.

VENTILATOR:
Trekker godt ved test med papirark.

-Innredning med profilerte fronter, glass i overfronter over kum
-Benkeplate i tre
-Oppvaskkum i stål med 1-greps blandebatteri
-Normalt vanntrykk og avrenning i kum
-Integrert komfyr og platetopp
-Eldre røranlegg

Kjøkken fungerer til bruk men har skjevheter, slitasje og avskallinger og kan planlegges fornyet.

Merknader:
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TG 3  11.2 Kjøkken 2.etg

Her vurderes: om det er knirk, fuktskjolder og fuktskader, støvkondens, heksesot og svertesopp spesielt under 

og rundt oppvaskmaskin, varmtvannsbereder og kjøleskap. Forøvrig vurderes, vanntrykk, avløp, ventilasjon og 

røropplegg.

FUKTSØK PÅ GULV FORAN BENK OG KJØLESKAP: 
Det ble ikke indikert for høye verdier eller forskjeller fra antatt tørre steder.

VENTILATOR: 
Ikke installert

-Innredning med slette fronter
-Laminat benkeplate
-Fliser på vegg over benk
-Oppvaskkum i stål med 2-greps blandebatteri
-Benkeskap med servant og 1-greps blandebatteri 
-Vann avstengt

Kjøkken har skader og slitasje og anbefales demontert.

Merknader:
 

12. Andre Rom
TG 2    Andre rom

Her vurderes: Om det er riss/sprekker. Det undersøkes også om det er fuktskjolder, støvkondens og heksesot, 

samt svertesopp og generell slitasje.

ANDRE ROM:
-Overflater i flere rom er modne for utskiftinger og fornying
-Oppretting kan planlegges ved fornyinger
-Rom i 1.etg med dusjhjørne er ikke våtrom og dusj anbefales ikke å benyttes.
-Eldre kjølerom er kjente risikokonstruksjoner med tanke på fukt/kondensskader. Det er synlige skjolder i kjølerommet, fuktsøk 
på tilstøtende vegger indikerte ikke for høye verdier.

Merknader:
 

13. VVS
TG 2    VVS

Her vurderes: Ventilasjon ut ifra om det er avtrekk over tak eller via balansert luftbehandlingsaggregat, samt 

overstrømningsmulighet (tilluft) fra tilstøtende rom.

VENTILASJON:
-Tilførsel av friskluft via ventiler i vegger og vinduskarmer
-Avtrekk fra bad, tilluft fra tilstøtende rom.
-Normal løsning for ventilasjon i henhold til boligens alder 

VANN OG AVLØP:
-Eldre vann og avløpsrør i er modne for utskifting
-Dusj i 1.etg er ikke plassert i våtrom, gulvet har vanntett sjikt og sluk samt lett fall men anbefales ikke å benyttes til dusjing.

Merknader:
 

14. Terrengforhold
TG iu    Terrengforhold

Her vurderes: Avvik i forhold til fallforhold fra grunnmur og annet som hindrer vannet i å renne bort fra 

boligen.

Begrenset mulighet for kontroll av terrengforhold mot grunnmur på store deler av boligen pga beplanting.

Merknader:
 

15. Garasje / Uthus
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TG 3  Garasje / uthus

Her vurderes: Garasje/uthus i sin helhet, med vekt på konstruksjon og muligheter for fuktinnsig.

VOGNSKJUL:
-Det er utført forsterkning og utskifting av deler av murvegg mot terreng samt ny drenering og utvendig fuktsikring mot denne.
-Vognskjulet fungerer til bruk men har behov for vedlikehold og fornyinger.

LÅVE:
-Begrenset mulighet for kontroll av deler av låven.
-Teglsteinsvegg til fjøs har vært utsatt for store bevegelser og har omfattende behov for utbedringer.
-Stedvis hull i yttertak på låven
-Innvendige gulver har stor slitasje, stedvis lav bæreevne og huller mellom gulvbord.

Låven har gjennomgående behov for reparasjoner og rehabiliteringer som følge av skader og bevegelser i bygget.

Merknader:
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  Vær oppmerksom på:
Dersom det er lovlighetsmangler vil også disse vises her.

 
LOVLIGHET:
-Det er ikke fremvist eller tilsendt tegninger eller som kan verifisere utforming av bygninger og bruk av rom i henholdt til 
gitte tillatelser.
-Det er ikke uvanlig at tegninger og annen byggesaksdokumentasjon ikke finnes for eldre bygninger og tiltak.
-Det foreligger ikke ferdigattester for for tiltak på eiendommen, dette er heller ikke uvanlig i henhold til alder og type eiendom.

  Takstmannens vurdering ved TG3:
 
   3.1 - Vinduer
      Karmer har slitasje, enkelte glass er knust og enkelte vinduer har tegn til punktering. Utskifting av 
vinduer kan påregnes

   4.3 - Renner, nedløp og beslag
      Renner, nedløp og beslag tilhørende disse samt beslag i gradrenner og øvrige beslag på taket har slitasje 
og skader. Pipebeslag ligger ikke nedtil takstein og stedvis går ikke takrenner helt ut i enden av takutstikk. 
Utskiftinger kan påregnes.

   10.1.2 - Bad - Membran, tettesjikt og sluk
      Tettesjikt på gulv har sprekker og våtromsplater som tettesjikt har skader.

   11.2 - Kjøkken 2.etg
      Kjøkken har skader og slitasje og anbefales demontert.

   15.1 - Garasje, uthus, etc.
      Låven har gjennomgående behov for reparasjoner og rehabiliteringer som følge av skader og bevegelser i 
bygget. Vognskjulet fungerer til bruk men har behov for vedlikehold og fornyinger.

 
  Takstmannens vurdering ved TG2:
   1.1 - Fundament
      Bygget virker å ha vært stabilt i senere tid men har tegn til eldre bevegelser og setninger som er normalt 
ut i fra alder og byggemåte. 

   1.2 - Grunnmur
      Grunnmur fremstår stabil men med behov for utvendig vedlikehold som følge av alder- og værslitasje. 
Stedvis sprukne fuger og tegn til noe sprekker ved carport.

   2.1 - Yttervegger
      Yttervegger fremstår i normal stand i henhold til alder og byggemåte. Ved eventuelle innvendige og 
utvendige fornyinger så anbefales det å rive til konstruksjon for å isolere og rehabilitere vegger etter 
moderne prinsipper.

   2.2 - Utvendige flater
      Det kan påregnes utskifting av kledning pga alder- og værslitasje. Sprekker i bord og stedvis råte.

   3.2 - Ytterdører og porter
      Dører har slitasje og kan planlegges skiftet

   4.1 - Konstruksjon, statikk og ventilasj.
      Det observeres stedvis råte i sperreføtter og i gradsperre på loft, stedvis sverting på bordtak og sperrer, 
ikke unormalt ut ifra alder men utskiftinger av konstruksjonsdeler samt oppretting kan påregnes ved 
fornying av taktekking.

   4.2 - Taktekking
      Taktekking med lekter og undertaksbelegg er modent for utskifting og dette kan påregnes.
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   5.1 - Innvendig loft
      Loft fremstår i normal stand i henhold til alder og byggemåte. Ved eventuelle fornyinger i himling i 2.etg 
så anbefales det å rive til konstruksjon for å etablere lufting, isolasjon og dampsperre etter nyere prinsipper.

   6.1 - Terrasser, balkonger, trapper o.l.
      TG-2 er satt pga rekkverk med lave høyder samt at disse er ustabile. Synlig nedbøyning midt på veranda 
over carport og generell slitasje på verandaer og balkong.

   7.1 - Piper, plassbygde ildsteder m.v.
      Siste tilsyn er datert 21.12.2009 og det foreligger avvik og anmerkinger fra tilsynet.

   8.1 - Frittbærende dekker
      Planavvik målt med laser viser i enkelte rom høydeforskjell på opptil 4cm, flere steder opptil 2,5cm over 
korte strekker. Oppretting, forsterking og utskiftinger av deler kan påregnes ved eventuelle fornyinger av 
gulver/himlinger

   10.1.1 - Bad - Bad
      Gulv har sprekker, stedvis skader på takess, avskalling og ufagmessig utførelse på våtromsplater. Det er 
ikke fall til sluk i dusjsone, vann blir liggende ved spyling

   10.1.3 - Bad - Sanitær og ventilasjon
      TG-2 er satt pga alder på røranlegg og installasjoner.

   11.1 - Kjøkken 1.etg
      Kjøkken fungerer til bruk men har skjevheter, slitasje og avskallinger og kan planlegges fornyet.

   12.1 - Andre Rom
      Overflater i flere rom er modne for utskiftinger og fornying. Rom i 1.etg med dusjhjørne er ikke våtrom 
og dusj anbefales ikke å benyttes. Eldre kjølerom er kjente risikokonstruksjoner med tanke på 
fukt/kondensskader. Det er synlige skjolder i kjølerommet, fuktsøk på tilstøtende vegger indikerte ikke for 
høye verdier.

   13.1 - VVS
      Dusj i 1.etg er ikke plassert i våtrom, gulvet har vanntett sjikt og sluk samt lett fall men anbefales ikke å 
benyttes til dusjing. Eldre vann og avløpsrør er modne for utskifting
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Adresse Fosserveien 144

Postnr 1892

Sted DEGERNES

Leilighetsnr.

Gnr. 119

Bnr. 3

Seksjonsnr.

Festenr.

Bygn. nr. 147674007

Bolignr. H0101

Merkenr. A2021-1312558

Dato 15.09.2021

Energimerket angir boligens energistandard.

Energimerket består av en energikarakter og en opp-

varmingskarakter, se figuren. Energimerket

symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-

karakter, og bokstaven viser energikarakter.

Målt energibruk

Innmeldt av Jostein Mathisen

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,

inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er

beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.

Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom-

snittlig klima. Det er boligens energimessige standard og

ikke bruken som bestemmer energikarakteren.

A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av

oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)

som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.

Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, 

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

Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk

av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Om bakgrunnen for beregningene,

se www.energimerking.no

Energiattesten er bekreftet og offisiell.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, deler av boligen ikke er i bruk,

og kan forklare avvik mellom beregnet og målt færre personer enn det som regnes som normalt

energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet bruker boligen, eller

reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt den ikke brukes hele året.

dersom:

Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, Energimerket kan kun endres gjennom fysiske endringer

men dette vil ikke påvirke boligens energimerke. på boligen.

Tips 1: Følg med på energibruken i boligen

Tips 2: Luft kort og effektivt

Tips 3: Redusér innetemperaturen

Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig

Nærmere informasjon, se vedlegg 1

Mulige forbedringer for bygningens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, og merke. Noen av tiltakene kan i tillegg være svært

beste skjønn fra den som har utført energimerkingen, lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved

anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. modernisering av boligen eller utskifting av

Dette er tiltak som kan gi boligen et bedre energi- teknisk utstyr.

Tiltaksliste: Se vedlegg 1 til energiattesten

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav

opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør til godt inneklima og forebygging av fuktskader og 

derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. andre byggskader.

Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar



Boligdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske stan-

er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier dardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer

da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over informasjon om beregninger, se

oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for. www.energimerking.no/beregninger

Registrering: Attest utstedt med enkel registrering.

Bygningskategori: Småhus

Bygningstype: Enebolig

Byggeår: 1900

Bygningsmateriale: Tre

BRA: 370

Ant. etg. med oppv. BRA: 2

Detaljert vegger: Nei

Detaljert vindu: Nei

Dato for lekkasjetallmåling: Ikke angitt

Type bygg: Eksisterende bygg

Energiregler (TEK-standard): Ikke angitt Angis kun for nybygg

Teknisk installasjon

Oppvarming: Elektrisitet
Varmepumpe
Ved

Varmepumpe: Henter varme fra uteluft

Ventilasjon: Periodisk avtrekk fra bad/kjøkken

Detaljering varmesystem: Elektriske ovner og/eller varmekabler
Lukket peis eller ovn

For å se utfyllende data som er brukt i beregningene kan en gå inn på www.energimerking.no, logge seg inn og

lese den registrerte energiattesten. (Dette forutsetter at en er eier eller har fått delegert tilgang).

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se  www.enova.no/hjemme

eller ring Enova svarer på tlf. 800 49 003.

Om grunnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes  av aktuell attest under Offisielle energiattester i

ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig

inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale

søke opp bygninger og hente fram energiattester som er opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da

laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor dette kan ha betydning for prisfastsettelsen.

det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk" Det kan når som helst lage en ny energiattest.

Om energimerkeordningen

Enova er ansvarlig for energimerkeordingen. Energimerket Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen

beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om eller gjennomføring av energieffektivisering og

boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på

typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen tlf. 800 49 003 eller svarer@enova.no

fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene

for energikarakteren baserer seg på NS 3031 Plikten til energimerking er beskrevet i

(www.energimerking.no/NS3031) energimerkeforskriften (bygninger).

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen

kan du finne på www.energimerking.no



Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten

Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)

Adresse: Fosserveien 144 Gnr: 119

Postnr/Sted: 1892 DEGERNES Bnr: 3

Leilighetsnummer: Seksjonsnr: 

Bolignr: H0101 Festenr: 

Dato: 15.09.2021 14:34:46 Bygnnr: 147674007

Energimerkenummer: A2021-1312558

Ansvarlig for energiattesten: Privat

Energimerking er utført av: Jostein Mathisen

Bygningsmessige tiltak

Tiltak 1: Montere tetningslister

Luftlekkasjer mellom karm og ramme på vinduer og  mellom karm og dørblad kan reduseres ved montering av tetningslister. Lister i 
silikon- eller EPDM-gummi gir beste resultat.

Tiltak 2: Tetting av luftlekkasjer

Det kan være utettheter i tilslutning mellom bygningsdeler, rundt vinduer/dører og ved gjennomføringer som bør tettes. Aktuelle 
tettematerialer er f.eks. bunnfyllingslist med fugemasse, fugeskum eller strimler av vindsperre. Utettheter ved tilslutninger mellom 
bygningsdeler kan være kompliserte å tette, og må ofte utføres i sammeheng med etterisoleringstiltak.

Tiltak 3: Etterisolering av yttertak / loft

Evt. kaldt loft kan etterisoleres med isolasjonsmatter eller løsblåst isolasjon. Etterisolering krever dampsperre på varm side av 
isolasjonen. Tetting av loftsluke må alltid gjennomføres samtidig for at det ikke skal opptre kondens i taket over loftsluka. For 
etterisolering av yttertak avhenger utførelse/metode av dagens tilstand.

Tiltak 4: Isolering av gulv mot kald kjeller / kryprom

Det fins flere løsninger for etterisolering av gulv mot kald kjeller eller kryperom. Utførelse/metode avhenger av dagens løsning. 
Vindsperre etableres på kald side.

Tiltak 5: Randsoneisolering av etasjeskillere

Kald trekk i randsonen av trebjelkelag kan utbedres ved å isolere bjelkelaget i randsonen. Utvendig kan man forsøke å tette vindsperra 
nederst på utsiden av veggen.

Tiltak 6: Etterisolering av yttervegg

Yttervegg etterisoleres. Metode avhenger av dagens løsning. For å sjekke vindtetting av yttervegg anbefales termografering og 
tetthetsprøving. 

Tiltak 7: Isolere loftsluke

Loftsluken isoleres og tettes ved bruk av tettelister for å redusere varmetap og direkte luftlekkasjer. 

Tiltak 8: Utskifting av vindu

Gammelt vindu som isolerer dårlig skiftes ut med nytt vindu. Det anbefales en U-verdi på 1,2 W/m2K eller lavere (medregnet karm og 
ramme). 



Tiltak 9: Termografering og tetthetsprøving

Bygningens lufttetthet kan måles ved hjelp av metode for tetthetsmåling av hele eller deler av bygget. Termografering kan også benyttes 
for å kartlegge varmetap og lekkasjepunkter. Metodene krever spesialutstyr og spesialkompetanse og må utføres av fagfolk.

Tiltak på sanitæranlegg

Tiltak 10: Isolere varmtvannsrør

Uisolerte varmtvannsrør isoleres for å redusere varmetapet.

Tiltak på luftbehandlingsanlegg

Tiltak 11: Montere blafrespjeld på kjøkkenventilator

Dersom kjøkkenventilator ikke har blafrespjeld, bør dette monteres for å redusere luftutskiftningen og dermed varmetapet.

Tiltak 12: Skifte avtrekksvifte på bad til ny med fuktstyring

Dersom avtrekksvifte på bad kun har manuell styring av/på kan det vurderes å montere ny avtrekksvifte med fuktstyring, dvs. at den 
starter/stopper automatisk ved behov avh. av luftens relative fuktighet og reduserer den totale luftutskiftningen og dermed varmetapet.

Tiltak på elektriske anlegg

Tiltak 13: Temperatur- og tidsstyring av panelovner

Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres 
termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og 
tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Tiltak på varmeanlegg

Tiltak 14: Installere ny rentbrennende vedovn / peisinnsats, alternativt pelletskamin

I gamle vedovner / peiser med dør utnyttes kun 30 - 55 % av energiinnholdet i veden, mens med nye rentbrennende vedovner 
/peisinnsatser (som kom på markedet i 1988) er virkningsgraden på 70 - 80 %. Alternativt kan den gamle vedovnen / peisen skiftes ut 
med en pelletskamin. Nye vedovner, peisinnsatser og pelletskaminer utnytter energien mer effektivt samt at røykgassforurensning og 
utslippene reduseres med inntil 90 % sammenlignet med gammel vedovn. De fleste pelletskaminer styres av en romtermostat, slik at 
man kan stille inn ønsket temperatur. Kaminen kan starte og slokke av seg selv, og mange kaminer kan også programmere inn 
ukeprogram, med f.eks. nattsenkning.

Brukertiltak

Tips 1: Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av 
boligens energibruk går til oppvarming. 

Tips 2: Luft kort og effektivt

Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av 
gulv, tak og vegger.

Tips 3: Redusér innetemperaturen

Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også 
varmekilder; jo flere gjester desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av 
døgnet. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler 
foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom 
vinduene. 

Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei 
vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner. 
Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

Tips 5: Slå av lyset og bruk sparepærer

Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

Tips 6: Vask med fulle maskiner

Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

Tips 7: Slå el.apparater helt av

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

Tips 8: Spar strøm på kjøkkenet

Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann 
enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av 
microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet. Kjøl- og frys skal 
avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet/boksen (nye kjølekap har ofte automatisk 
avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. 
Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker 
energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske- og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

Tips 9: Velg hvitevarer med lavt forbruk

Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det 
minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er 
merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene. 

Tips 10: Fyr riktig med ved

Bruk tørr ved, god trekk, og legg ikke i for mye av gangen. Fyring i åpen peis er mest for kosens skyld. Hold spjeldet lukket når peisen 
ikke er i bruk.
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Dato:

G.nr/B.nr - F.nr:

Målestokk:

SITUASJONSKART
RAKKESTAD

KOMMUNE

N
Adresse: Fosserveien 144

Det tas forbehold om eventuelle mangler.

Eiendomsgrensene på kartet er ikke rettsgyldige.

Rakkestad kommune                                                 25.08.2021
Kommunenr.: 0128
Postadresse: Postboks 264
Postnr./-sted:1891 RAKKESTAD
Telefon: 69 22 55 00
Telefaks: 69 22 55 01
Email: postmottak@rakkestad.kommune.no
Hjemmeside: http://www.rakkestad.kommune.no

MEGLEROPPLYSNINGER

Side 1 av 4

0100    Eiendomsinformasjon

Gårdsnr: 119  Bruksnr: 3 Festenr:  3 Seksjonsnr:       
Adresse: Fosserveien 144, 1892 Degernes Selger: Anne Helen Fosser

Eiendommens areal (hvis oppmålt): 10635 m2

Alt i henhold til opplysninger fra Matrikkelen

0200 Bygningsdata fra Matrikkelen

Boligens areal: 244 m2

Bebyggelsens type: Våningshus og 2 landbruksbygg

Angivelse av bygningsår: Ingen opplysninger

Alt i henhold til opplysninger fra Matrikkelen
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1000 Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

Ja Nei

Om det er utstedt ferdigattest for bygningen(-e):

Om det er utstedt midlertidig brukstillatelse: 
Om bygningene er byggeanmeldt:

Kommentarer:  

Har eiendommen mer enn 1 godkjent boenhet?

Ja
Nei

Hvis ja, hvor mange godkjente boenheter finnes på eiendommen? 

  

Hvis nei, foreligger det søknad om godkjenning, og hvilken status har denne?

 Ingen søknad

 Søknad under behandling

 Søknad avslått

1350 Gjeldende arealplan med bestemmelser

Planopplysninger: Navn: Formål: Vedtaksdato:
Reguleringsplan        
Bebyggelsesplan        

Periode:    Kommuneplan  Eiendommen ligger i 
landbruks-, natur- og 
friluftsområde der det 
ikke er tillatt med 
oppføring av ny spredt 
boligbebyggelse.  

2011 - 2022

Uregulert
Reguleringsbestemmelser
Kommentarer til eksisterende planer:      

Rakkestad kommune                                                 25.08.2021
Kommunenr.: 0128
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Reguleringsplaner under arbeid:                                                    Ja:           Nei: 
Kommentar :      

1800 / 1802   Tilknytning til offentlig vei, vann og kloakk

Kommentar til hele ordren: Det er søkt og og gitt utslippstillatelse i 2014, men vi kan ikke 
finne noen ferdigattest.
Eiendommen ble etablert i 2003 og det var jordskifteretten som gjennomførte oppmålingen. 
Vi har derfor ikke noe målebrev.

Tilknyttet (sett kryss) Ikke tilknyttet (sett kryss)
Vann Off.nett Privat

Kloakk Off.nett Privat

Septiktank        
Vei Off.vei Priv.vei

Kommentar:
Foreligger det pålegg om endring av tilknytningsforhold til 
eiendommen?

Ja    
Nei  

I tilfelle hvilken?   

Finnes det konkrete utbyggingsplaner som kan utløse pålegg om 
tilknytningsforhold til eiendommen?

Ja    
Nei  

I tilfelle hvilken?      
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Vedlegg sendt pr. post:
Grunnkart
Målebrev
Reguleringsplan
Reguleringsbestemmelser
Midlertidig brukstillatelse / Ferdigattest
Kopi av festekontrakt 
Andre
I tilfelle hvilke? |

Dette skjemaet omfatter ikke opplysninger i forbindelse med byggesaksbehandling, 
dispensasjoner, erklæringer, klausuler o.l. i tilknytning til byggesaksbehandling eller heftelser 
som er tinglyst på eiendommen.

Gjeldene planer vedtak er ikke nødvendigvis bindene for kommunens fremtidige 
planer/vedtak.

Alle opplysningene er hentet fra offentlige registre og arkiver. Det tas forbehold om at 
opplysningene kan være mangelfulle.
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1900    Kommunale avgifter og gebyr

Kommunale avgifter og gebyrer utgjør for 2021 totalt kr. 17126,-  pr. år. I dette inngår bl.a. avgift for 
vann, avløp, renovasjon og feiing. Beløpet er fordelt på fire terminer. 
Vannavgift etter måler: Ja: Nei: 
For festede tomter:
Festeavgift inngår i kommunale avgifter: Ja:    Nei: 

2000 Legalpant  

Kom.avgifter er betalt frem til:     20.06.21

Restanse :  Kr. 0,-.                                               

 
    

Kommentar: Eiendomsskatten er på kr. 9.934,- og inngår i ovenstående sum. Eiendommen 
er ikke tilknyttet kommunalt avløp og vann, men betaler for slam som inngår i ovenstående 
sum.    

Gnr.: 119  Bnr.: 3 Fnr.:  0 Snr.:  0

Adresse: Fosserveien 144, 1892 Degernes                                                   
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1900    Kommunale avgifter og gebyr

Kommunale avgifter og gebyrer utgjør for 2021 totalt kr. 17126,-  pr. år. I dette inngår bl.a. avgift for 
vann, avløp, renovasjon og feiing. Beløpet er fordelt på fire terminer. 
Vannavgift etter måler: Ja: Nei: 
For festede tomter:
Festeavgift inngår i kommunale avgifter: Ja:    Nei: 

2000 Legalpant  

Kom.avgifter er betalt frem til:     20.06.21

Restanse :  Kr. 0,-.                                               

 
    

Kommentar: Eiendomsskatten er på kr. 9.934,- og inngår i ovenstående sum. Eiendommen 
er ikke tilknyttet kommunalt avløp og vann, men betaler for slam som inngår i ovenstående 
sum.    

Gnr.: 119  Bnr.: 3 Fnr.:  0 Snr.:  0

Adresse: Fosserveien 144, 1892 Degernes                                                   

Rakkestad brannvesen
Blankett for 
tilsyn med ildsted 
og skorstein

Beskjed til huseier:
Under tilsynet fant vi følgende feil eller mangler som bør utbedres. Manglene har vi krysset av nedenfor. Dersom manglene ikke 
utbedres, kan det gis pålegg med frist for utbedring.                                               

Eier: Adresse:
Skalle 1892 Degernes

G.nr/Br.nr/F.nr
119 / 003 / 000 

Antall / type og plassering av skorstein(er): 3
 En 18”teglskorstein som er rehabilitert m/stål, plassert mot vest. To stykk 9”teglskorsteiner plassert mot øst og 
nord.

Antall / type og plassering av ildsted(er): 5
Kjeller: En Jøtul 118 på skorstein nord. 1.etasje: En jøtul 118 i gang og en Extraflame Ecologica Idro i 
dagligrom på skorstein vest. En Dovre peisovn i stue på skorstein øst. 2.etasje: En Dovre vedovn i lagerrom på 
skorstein øst.

Annet:

FEIL ELLER MANGLER VED:

Pos Skorstein Pos Ildsted / Fyringsanlegg Pos Adkomst og annet
1.0 Utvendig 2.0 x Avstand til brennbart 3.0 Takstige
1.1 Innvendig 2.1 Brannmur 3.1 Takbru / feieplattform
1.2 x Røkrørsinnføring 2.2 Beskyttelse gulv 3.2 Feieluke
1.3 Toppbeslag 2.3 Ventilasjon 3.3 Sotluke
1.4 Sotluke 2.4 Spjeld v/peis 3.4 Røykvarsler(e)
1.5 Feieluke 2.5 x Ildsted / peis 3.5 x Slokkeutstyr
1.6 x Oppstillingskrav 2.6 Fyrrom 3.6 Rømningsvei
1.7 Diverse annet 2.7 Diverse annet 3.7 Diverse annet

ANMERKNINGER / TILTAK:

1.2 Røkrørsinnføringen fra Jøtul 118 i kjeller er ikke tett (ordnes)
1.6 Skorstein øst og nord er tildekt for tilsyn på flere sider i 1. og 2. etasje (fjernes eller rehabiliter 

skorsteinene etter godkjent metode)
2.0 Dovre vedovn i lagerrom står for nær brennbart materiale. Min.600mm eller monter skjermplate (ordnes)
2.5 Jøtul 118 i kjeller mangler innvendig brennstein på ene siden (ordnes)
3.5 Pulverapparatet har ikke vært til kontroll / service. Skal inn til kontroll vært 5 år og full service vært 10 år 

(ordnes)

Tilsynet ble utført 21.12.2009 av.………………………………. 
                                                    Kim Rydén

Vennlig hilsen Rakkestad brannvesen.
telefon 69225500







Les alt om boligkjøperforsikring på

eiendom.soderbergpartners.no

Boligkjøperforsikring

Forsikringen er meglet frem av Söderberg & Partners og er plassert hos If Skadeforsikring NUF. 

Skadebehandlingsselskapet er Crawford & Company.

Hvis din nye bolig har skjulte feil kan dette  
koste deg både tid og penger.

Spar 
verdifull 
tid 

Unngå 
bekymring 
og stress

Få 
advokatkostnadene 
dekket

med vår boligkjøperforsikring er du i trygge hender hvis du 

oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt.

Forsikringen gir deg tilgang på hjelp fra advokater, saksbehandlere og 

jurister som er spesialiserte på eiendomskjøp. De står klare til å hjelpe

deg i fem år etter overtagelse – uten at du trenger å bekymre

deg for egne og eventuelle idømte saksomkostninger.

NÅR 
Du kjøper forsikringen  

når du kjøper en brukt 

bolig. Da gjelder  

avhendingsloven. 

HVOR 
Hos eiendomsmegler 

senest ved  

kontraktsmøte. 

HVORDAN 
Krysses av i  

kjøpekontrakten.  

Forsikringsbevis og  

vilkår sendes per e-post.

Pris:

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Borettslagseiendom:

Kr 4 300
Seksjonert eiendom/aksjebolig:

Kr 7 400
Enebolig/fritid/tomt:

Kr 11 500

Få hjelpen
du trenger!

Til deg som 
kjøper bolig

Få hjelpen
du trenger!
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Forbrukerinformasjon om budgivning

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
Eiendomsmeglingsgruppen, 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
forbrukermyndighetene 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 å set-
te seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder
eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

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
budforhøyelser 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 epost
og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også
for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/
bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon,
finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og
eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering,
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 forsvarlig avvikling av
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er
forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag 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 interessenter 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 interessenter 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 forbehold. 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 budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert 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 akseptfristens 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 flere eiendommer samtidig dersom
man ikke ønsker å kjøpe flere 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.
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Viktig om budgivning

DETTE BØR DU VITE OM BUDGIVING NÅR DU SKAL LEGGE INN BUD PÅ EN EIENDOM DNB EIENDOM FORMIDLER.

(Nedenstående er basert på kravene i eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-2 og 6-3)

Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om 

bud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.

For å sikre at du ikke ”glipper” i budrunden på grunn av formelle feil, må du følge disse reglene:

• Gi kun skriftlige bud. Det samme gjelder budforhøyelser og

motbud. Budet må ha tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett

bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter

fra budet inngis.

• Det første budet skal inngis på DNB Eiendoms budskjema,

påført din signatur. Der skal referanse til salgsoppgaven for

eiendommen fremkomme.

• Samtidig med at du inngir første bud må du legitimere deg.

Det kan gjøres ved at du sender kopi av gyldig legitimasjon

(dvs. bankkort, pass eller førerkort) til megler sammen med

ditt første bud, eller du viser legitimasjon til megler direkte.

Førerkort anbefales dersom du sender legitimasjon via SMS

eller epost.

• Dersom dere er to eller fl ere som skal kjøpe sammen, må

samtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere

seg.

• Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til å forhøye

budet på vegne av hverandre. Dersom ikke slik fullmakt gis,

må samtlige budgivere undertegne budskjemaet og

legitimere seg.

• Du kan velge mellom følgende når du skal sende bud:

Innlevere direkte til megler per epost eller SMS, eller du kan

benytte budknappen til DNB Eiendom som du fi nner på

annonsen på fi nn.no. Epostadresse og telefonnummer til det

aktuelle kontoret fi nner du i budskjemaet og i salgsoppgaven.

• Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke forventes

behandlet før neste ordinære arbeidsdag.

• Du har selv ansvaret for at ditt bud kommer frem til megleren.

Megleren vil straks budet er mottatt bekrefte dette skriftlig til

deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megleren for å

sjekke om budet er mottatt.

• Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megleren, som så

videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på

budet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter.

For øvrig vises det til ”Bransjenorm for budgiving” på DNB Eiendoms budskjema. Bransjenormen gir deg også informasjon som er 
viktig å sette seg inn i før du gir bud.
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Egenkapital:

Ønsket overtagelsestidspunkt:

EVENTUELLE FORBEHOLD/FORUTSETNINGER:

Kontaktperson:

Tlf:

Kr

Gir herved bindende bud stort, kr
på overnevnte eiendom med tillegg av 
omkostninger.

FINANSIERINGSPLAN:

Långiver:

kroner

Tlf 2: Hjem tlf:

Fødselsnummer:
Fødselsnummer:
Postnr:
E-post 2:

Sted:

Budet gjelder til og med den
Dersom annet ikke er angitt, gjelder budet til kl. 15.00(akseptfrist)

kl.

Sted/dato Budgiverens underskrift Budgiverens underskrift

Undertegnede 1: 
Undertegnede 2: 
Adresse:
E-post 1:
Tlf 1:

Legg ved legitimasjon her Legg ved legitimasjon her

Bud på eiendommen

Oppdragsnummer:

Adresse:

Kontaktperson:

Tlf:

113

Jan‑Marcus Lilledal 
91 76 94 55

290210200
Fosserveien 144, 1892 Degernes
gnr. 119, bnr. 3 i Rakkestad kommune

DNB Eiendom AS er behandlingsansvarlig, og behandler de personopplysninger som er nødvendige for å oppfylle avtalen med deg, samt andre formål som  
selskapet har lov til å behandle opplysningene til i henhold til personvernforordningen. Du kan lese mer om hvordan vi behandler personopplysninger i  
personvernerklæringen på www.dnbeiendom.no/         om‑oss/         personvern. Der finner du også informasjon om dine rettigheter som innsyn, dataportabilitet med  
mer, og kontaktinformasjon til personvernombudet.

 DNB Eiendom benytter informasjonen du oppgir i budskjemaet for å registrere ditt bud, sjekke finansiering, formidle og avholde budrunde.

DNB Eiendom AS benytter din kontaktinformasjon som navn, mobilnummer og e‑post for å sende ut spørreundersøkelser til kjøpere, for blant annet å få din  
tilbakemelding på dine opplevelser på de tjenester og produkter du er og har vært involvert i hos DNB Eiendom AS. Besvarelse av undersøkelsen er anonym.  
Resultatene benyttes til analyse, informasjon‑ og statistikkformål, for å øke DNB Eiendoms innsikt, for å kunne forbedre kundeopplevelsen, tjenestene og  
produktene. Personopplysninger knyttet til spørreundersøkelsen blir slettet etter besvarelse eller 10 dager etter utsendelse av undersøkelsen dersom denne  
ikke besvares. Dersom du ønsker å reservere deg fra å motta spørreundersøkelse, kan du gjøre det her: https:/         /         delivery‑center.norstat.no/         dnb/         OptOut.  
Grunnlaget for utlevering av data til tredjeparter i behandlin‑gen er Personvernforordningens art. 6 nr 1 bokstav f.

 Undertegnede bekrefter å ha lest opplysninger og salgsvilkår som fremkommer i salgsoppgaven datert 28.09.2021 Undertegnede er kjent med at selgeren står  
fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er juridisk bindende for begge parter, dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Budet  
kan ikke trekkes tilbake innen akseptfristen dersom selger er gjort kjent med budet. Bud som megler mottar etter kl. 1500 kan ikke forventes behandlet før  
neste arbeidsdag. Dersom undertegnede ikke blir kjøper av denne eiendommen, vil kjøperen få opplysninger om min identitet.




