
Innholdsrik enebolig med utleieleil i sokkel |Garasje |
Stor terrasse med gode solforhold | Nært marka

Brannhaugen/Granåsen



Fakta

Velkommen til Brannhaugen 4
En stor og flott familiebolig med godkjent  
utleieleilighet
‑ Lys og romslig stue
‑ Bad og kjøkken oppgradert i nyere tid
‑ Stor terrasse med god plass til utemøbler 
‑ Gode leieinntekter
‑ Rolig boområde
‑ Nært skoler med trygge gangveier
‑ Nært marka og Granåsen
‑ 4 soverom i egen bolig

Adresse
Brannhaugen 4

PrisAntydninG
kr 7 900 000,‑ + omk

totAlPris
kr 8 098 722,‑

tomt
571.9 kvm eiet

omkostninGer
kr 198 722,‑

BrA/P‑rom 
298/262

eierForm
Enebolig

meGler
Ole Kristian Vaagan
tlF 40408588
ePost okv@meglerendin.no

informasjon om megler















GSPublisherVersion 956.0.37.100

Tegningen er en planskisse og gjør ikke krav på å være korrekt i alle detaljer eller målestokk.
Romareal er ca. nettoareal og må ikke forveksles med BRA. Himmelretning er forsiktig antatt, og
gjør ikke krav på å være korrekt.

Brannhaugen 4
7026 TRONDHEIM

Garasje
20,8m2

Hall
20,8m2

Soverom
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Teknisk rom
4,3m2

Vindfang
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Gang
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Bod
7,4m2
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Stue/kjøkken
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Tegningen er en planskisse og gjør ikke krav på å være korrekt i alle detaljer eller målestokk.
Romareal er ca. nettoareal og må ikke forveksles med BRA. Himmelretning er forsiktig antatt, og
gjør ikke krav på å være korrekt.

Brannhaugen 4
7026 TRONDHEIM

Veranda
ca 35m2

Markterrasse
ca 12m2

1.etg

Soverom
13,7m2

Soverom
9,6m2

Bad
6,8m2

Vaskerom
6,7m2

Gang
3,4m2

Kjøkken
22,3m2

Stue
46,7m2

Plantegning

GSPublisherVersion 956.0.37.100

Tegningen er en planskisse og gjør ikke krav på å være korrekt i alle detaljer eller målestokk.
Romareal er ca. nettoareal og må ikke forveksles med BRA. Himmelretning er forsiktig antatt, og
gjør ikke krav på å være korrekt.

Brannhaugen 4
7026 TRONDHEIM

Åpent ned
til 1.etg

Åpent ned
til 1.etg

Kneloft

Kneloft

Kneloft Soverom
21,6m2

2.etg

Loftstue
32,4m2

Plantegning



oPPdrAG
1‑0001/19

eiendom
Brannhaugen 4, 7026 TRONDHEIM

eiendomsBeteGnelse
Gnr 105, bnr 75 i TRONDHEIM kommune.

eier
Jørgen Høvik og Turid Vigen Høvik

PrisAntydninG
Kr 7 900 000,‑

kjøPers omkostninGer
Kr 198 722,‑
Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum kr 7 900 000,‑ 
kr 197 500,‑ (forutsetter kjøp til prisantydning).
Tinglysingsgebyr skjøte, kr 525,‑ + Tinglysingsgebyr  
panterettsdokument kr 525,‑ + attestgebyr kr 172,‑ 

totAl kjøPesum
Prisantydning 7 900 000,‑
+ Totale omkostn. kr. 198 722,‑
= sum kr. kr 8 098 722,‑

BoliGtyPe
Enebolig

eierForm
Eiet

innhold
Underetasje utleiedel: Vf, gang, bad, soverom,  
stue/kjøkken. Bod.
Underetasje hoveddel: Vf, gang, hall m/trapp, wc  
og soverom. Teknisk rom.
1 etasje: gang, 2 soverom, bad, vaskerom, stue og  
kjøkken.
Loft: loftstue og soverom.
Garasje

AreAler
BRA 298kvm
P‑rom 262kvm
Bruksareal: 
Kjeller: 130 kvm
1. etasje: 114 kvm
2. etasje: 54 kvm
Primærrom:
Kjeller: Sokkelen inneholder utleieleilighet; med vf,  
gang, soverom, bad og stue/kjøkken på tilsammen  
52 m2. og hoveddel; med vf, gang, hall, wc og  
soverom på tilsammen 42 m2.: 94 kvm
1. etasje: Stue, kjøkken, bad, gang, 2 soverom og  
vaskerom.: 114 kvm
2. etasje: Loftstue og soverom.: 54 kvm

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av  

takstbransjens rettledning for arealmåling, senest  
revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også  
areal (unntatt boder) som ligger utenom selve  
bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger  
også i P‑Rom. Dette kan være beboelsesrom som  
ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og  
garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører  
boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940  
fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal  
selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva  
som defineres som primærrom (P‑ROM) eller  
sekundærrom (S‑ROM) tar utgangspunkt i hvordan  
rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om  
enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til  
dagens bruk.

AntAll soVerom
4 + 1

ByGGeår
Byggeår: 1987

BeByGGelsen
Området forøvrig består av eneboliger.

stAndArd
Underetasje (utleiedel) 
Vindfang 2,8 m²: Flis på gulv, og malt overflate og  
pusset overflate på vegger. Takess i himling.  
Gulvvarme. 
Gang 5,7 m²: Flis på gulv og malt overflate på  
vegger. Takess i himling. Gulvvarme. 
Bod 7,4 m²: Flis på gulv, pusset overflate og  
ubehandlet vegger. Takess i himling. Bereder,  
sikringsskap og garderobeskap. 
Stue/kjøkken 23,2 m²: Flis på gulv og malt overflate  
på vegger. Takess i himling. Gulvvarme.  
Kjøkkeninnredning med over‑ og underskap med  
profilerte fronter og benkeplate i laminat. Av utstyr  
finnes oppvaskkum i rustfri utførelse med ett‑greps  
blandebatteri. Frittstående hvitevarer som komfyr og  
kjøleskap. Innbygningsventilator over stekesone. Bad  
7,1 m²: Flis på gulv og flis på vegger. Takess i himling.  
Gulvvarme. Singel servant med ett‑greps  
blandebatteri, speil og lys over servant. Dusjkabinett  
med integrert garnityr og blandebatteri.  
Gulvstående klosett og opplegg for vaskemaskin. 
Soverom 10,2 m²: Parkett på gulv og malt overflate  
på vegger. Takess i himling. Garderobeskap. 

Underetasje (hoveddel) 
Vindfang 2,6 m²: Flis på gulv, pusset overflate og  
malt glassfiberstrie på vegger. Takess i himling. 
Gang 3,8 m²: Flis på gulv, og pusset overflate og  
malt overflate på vegger. Takess i himling.  
Gulvvarme. 
Teknisk rom 4,3 m²: Flis på gulv og malt glassfiberstrie  
på vegger. Takess i himling. Bereder og sikringsskap. 
Hall 20,8 m²: Flis på gulv, pusset overflate og malt  
panel på vegger. Takess i himling. Gulvvarme og  
vedovn.

Toalett 2,3 m²: Flis på gulv, og malt overflate og  
pusset overflate på vegger. Malt overflate i himling.  
Gulvvarme. Singel servant med ett‑greps  
blandebatteri, speil og lys over servant. Gulvstående  
klosett. 
Soverom 9,0 m²: Laminat på gulv og malt  
glassfiberstrie på vegger. Takess i himling. Panelovn.  
Skyvedørsgarderobe. 

Garasje 20,8 m²: Støpt betong på gulv, pusset  
overflate på vegger og åpent bjelkelag i himling. 

1. etasje 
Stue 46,7 m²: Parkett på gulv og malt overflate på  
vegger. Takess i himling. Gulvvarme og vedovn.  
Utgang til veranda. 
Kjøkken 22,3 m²: Flis på gulv, malt glassfiberstrie og  
malt brystpanel på vegger. Takess i himling.  
Gulvvarme. Kjøkkeninnredning med over‑ og  
underskap med slette fronter og benkeplate i stein.  
Av utstyr finnes oppvaskkum i rustfri utførelse med  
ett‑greps blandebatteri. Integrerte hvitevarer som  
oppvaskmaskin, steketopp, komfyr, mikro og  
kombinert kjøle/fryseskap. Takmontert ventilator. 
Soverom 13,7 m²: Parkett på gulv og malt  
glassfiberstrie på vegger. Takess i himling. Panelovn.  
Skyvedørsgarderobe. 
Soverom 9,6 m²: Laminat på gulv og malt  
glassfiberstrie på vegger. Takess i himling.  
Skyvedørsgarderobe. 
Bad 6,8 m²: Flis på gulv og flis på vegger. Downlights  
og malt overflate i himling. Gulvvarme.  
Baderomsinnredning med heldekkende  
dobbelservant med ett‑greps blandebatteri. Speil  
og lys over servant. Dusjkabinett med integrert  
blandebatteri, tak dusj og hånddusj. Vegghengt  
klosett. 
Vaskerom 6,7 m²: Flis på gulv og malt glassfiberstrie  
på vegger. Malt panel i himling. Gulvvarme.  
Baderomsinnredning med slette fronter og  
benkeplate i laminat. Skylle kum og opplegg for  
vaskemaskin. 
Gang 3,4 m²: Parkett på gulv og malt glassfiberstrie  
på vegger. Takess i himling. 

Loft 
Soverom 21,6 m²: Parkett på gulv og malt  
glassfiberstrie på vegger. Malt panel i himling. 
Loftstue 32,4 m²: Parkett på gulv og malt overflate  
på vegger. Malt panel i himling.

oPPVArminG
Det er elektrisk oppvarming med panelovner og  
gulvvarme. Det er etablert vedovn i hall underetasje  
og på stue i 1. etasje. 

hViteVArer
Alle integrerte hvitevarer medfølger. 

ByGGemåte
Enebolig oppført i tre etasjer (underetasje, 1. etasje  

og loft). Grunnmur er utført i støpt betong .  
Etasjeskille i bjelkelag av tre. Boligen er oppført i  
bindingsverk med utvendig liggende panel. Taket  
har saltaksform og er tekket med betong stein.  
Vinduer i 2‑lags isolerglass. Generell informasjon  
vedrørende underetasje: Underetasje har vegger  
mot terreng som er utforet og isolert på innside av  
grunnmur. 

PArkerinG
I garasje og på egen tomt.

etAsje
3

BeliGGenhet
Brannhaugen er et forholdsvis nytt boligområde  
etablert på slutten av 80 tallet med boliger som  
betraktes som store og flotte i et område som er  
barnevennlig og trygt. Boligen ligger med kort  
avstand til barnehager, skoler, butikker og marka.  
Ved rundkjøringen på Stavset ligger REMA 1000  
stormarked og barneskolen ligger også ved denne.  
Dersom du har interesse av trening og mosjon må  
dette være ideelt da marka og Granåsen  
idrettsanlegg ligger i umiddelbar nærhet.

Adkomst
Fra sentrum kjører du opp Byåsvegen og følger  
denne til du kommer til lyskryss ved  
Shell‑bensinstasjon på Granåsen. Ta da til høyre inn  
Leirbruvegen og første veg til høyre er da  
Brannhaugen. Nr 4 ligger da på venstre side av  
vegen. 

GrunnAreAler
Tomten er noe skrånende fra fronten av huset og er  
stort sett flat forøvrig. Det er anlagt plen og tomten  
er beplantet.
Tomteareal: 571.9 m²
Tomt/Eierform: Eiet tomt

enerGimerkinG
Energimerke F og oppvarmingskarakter ORANSJE
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du  
på www.energimerking.no
I følge selger er det et forbruk på ca 20 000,‑ kWh pr  
år.

rAdon
Det er ikke gjennomført Radonmåling på noen deler  
av eiendommen. Fra 01.01.2014 må radonverdier  
oppgis for alle boliger hvor det foregår utleie. Ved  
for høye verdier må det iverksettes tiltak. Se også:  
http://www.nrpa.no/radon

oVertAkelse
Etter avtale dog tidligst 1.3.2020.

FormuesVerdi
Formuesverdi primær kr 1 768 467 for år 2017.

om boligen



Formuesverdi sekundær kr 6 366 480 for år 2017.

kommunAle AVGiFter
Kr 4 964,‑
Kommunale avgifter betales fire ganger i året og 3  
termin er betalt med kr 4 964,‑. Vi gjør oppmerksom  
på at terminbeløpene kan variere noe fra termin til  
termin.

tilBehør
Oppvaskmaskin, steketopp, komfyr, mikro og  
kombinert kjøl‑/fryseskap av merke MIELE medfølger  
vederlagsfritt i handelen.

tinGlyste heFtelser oG rettiGheter
På eiendommen er det tinglyst følgende  
servitutter/rettigheter som følger eiendommens  
matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

28.10.1985 ‑ Dokumentnr: 27492 ‑ Erklæring/avtale
Bestemmelse om veg 
Bestemmelse om vann/kloakkledning 
Best. om fordeling av utgiftene 

06.02.1987 ‑ Dokumentnr: 3057 ‑ Erklæring/avtale
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde  
ledninger m.m. 

21.10.1985 ‑ Dokumentnr: 26628 ‑ Registrering av  
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:5001 Gnr:105 Bnr:2 

01.01.2018 ‑ Dokumentnr: 133448 ‑ Omnummerering  
ved kommuneendring
01/01‑2018 tidligere: Knr:1601 Gnr:105 Bnr:75 

Vei, VAnn, AVløP
Offentlig tilknyttet

FerdiGAttest/midlertidiG BrukstillAtelse
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er ikke gitt. 
Trondheim kommune har godkjent søknad om  
oppføring av bolig den 7.10.1986 og boligen er tatt i  
bruk den 15.12.1987. 
Info fra Trondheim kommune;
Etter plan‑ og bygningslovgivningen har det alltid  
vært et krav til ferdigattest. Imidlertid har Trondheim  
kommune før lovendringen som trådte i kraft  
01.07.1997 ikke brukt ressurser på å følge opp de  
saker hvor kun midlertidig brukstillatelse har vært  
innhentet. I saker som er innkommet i perioden  
01.07.1997 til 31.12.1997 var det valgfritt om man ville  
ha saken behandlet etter det nye eller det gamle  
regelverket. Fra 01.01.1998 kunne man ikke lenger  
velge, og saken måtte behandles i tråd med det  
nye regelverket.
I saker hvor det er innhentet midlertidig brukstillatelse  

for tiltak omsøkt før 01.01.1998, vil det ikke bli krevd  
at ferdigattest innhentes i ettertid for å få en  
nødvendig avslutning av byggesaken.  
Forutsetningen er at byggetiltaket er omsøkt og  
godkjent av bygningsmyndigheten, samt at det er  
oppført i samsvar med gitt tillatelse.

oFFentliGe PlAner/reGulerinG/konsesjonsPlikt
Boligen ligger i regulert område og reguleringsplan  
R178 gjelder. Den er stadfestet 26.6.1984.

utleieAdGAnG
Utleieleiligheten er utleid pr i dag og kjøper overtar  
leieforholdet og avgjør om de fortsatt ønsker  
leieboer eller om de skal benytte boligen selv. Selger  
har hatt leieinntekt på kr 8 000,‑ pr mnd og leietaker  
flytter ut av leiligheten pr 31.10.19.

tAkst utFørt AV
Heimdal Takst AS

sAmmendrAG AV selGers eGenerklærinG
Selger har jevnlig vedlikeholdt boligen og en del  
utskiftinger/utbedringer har vært gjort, som nytt  
kjøkken av merke HTH skiftet i 2004. Nytt rekkverk er  
montert på terrassen i 2015. Ny motor til garasjeport  
er skiftet i 2016 og nye takrenner og nedløp er skiftet  
i 2018. Taket har fått montert mosedreper i 2018.

BoliGselGerForsikrinG
Selger har tegnet boligselgerforsikring.

inFormAsjon om BudGiVninG
Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud  
knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk  
budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt  
med bank‑ID. Megler kan også kontaktes for  
tilsendelse av budskjema og budskjema finnes også i  
salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl  
med å ta kontakt dersom det er behov for bistand  
for å gi bud.

innhold

loVAnVendelse
Eiendommen selges "som den er", jf.  
avhendingsloven (avhl) § 3‑9. Boligen overdras  
således slik den fremstår ved besiktigelse med  
åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert  
på selgers opplysninger og meglers egne  
undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn  
i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne.  
Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg  
inn i egenerklæringen fra selger som er inntatt i  
salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen  
nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før  
bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold  
ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til,  
og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf.  
avhl § 3‑7. Dette gjelder likevel bare dersom man  
kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at  
opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om  
boligen, jf. avhl § 3‑8. Det samme gjelder dersom  
boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er  
gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen  
markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder  
likevel bare dersom man kan gå ut fra at  
opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på  
en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn  
kjøper hadde grunn til å regne med ut fra  
kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3‑9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

BetAlinGsBetinGelser
Avtalt kjøpesum samt alle omkostninger skal  
innbetales eiendomsmeglerforetakets klientkonto  
før overtagelse.

hVitVAskinGsreGlene

Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking  
og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om  
mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking  
innehar også strenge regler om kontroll av  
legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder,  
selger, kjøper og fullmektiger for disse.

PersonoPPlysninGsloVen
I henhold til personopplysningsloven gjør vi  
oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for  
videre oppfølgning.

meGlers VederlAG
Meglers vederlag er avtalt til 1,25 % av salgssum.  
Tilretteleggingsgebyr, kr 14 900,‑. Oppgjørs gebyr, kr  
5 900,‑. Visning kr 3 000,‑ pr stk.

eiendomsmeGler/dAGliG leder
Ole Kristian Vaagan
tlf: 404 08 588
okv@meglerendin.no

meGleren din As
Brænnes veg 2B
7022 Trondheim
Org.nr.: 911 615 479

sAlGsoPPGAVe dAto
07.11.2019

VedleGG til sAlGsoPPGAVen
Plantegninger, reguleringsplan, tilstandsrapport,  
kartutsnitt, energiattest, egenerklæring  
eierskifteforsikring

Kontakt oss gjerne ved ønske om ytterligere  
informasjon.





Matrikkel: Gnr 105: Bnr 75
Kommune: 5001 TRONDHEIM KOMMUNE
Adresse: Brannhaugen 4, 7026 TRONDHEIM

TILSTANDSRAPPORT BOLIG
Bygningsteknisk gjennomgang med
- arealmåling

Brannhaugen 4, 7026 TRONDHEIM
Gnr 105: Bnr 75
5001 TRONDHEIM KOMMUNE
Enebolig med utleie

Tom Erik Heirsaunet Simen Nergård
Telefon: 934 89 454
E-post: tomerik@heimdaltakst.no

Telefon: 452 55 519
E-post: simen@heimdaltakst.no

Rolle: Uavhengig takstmann Rolle: Uavhengig takstmann

Dato befaring: 14.10.2019
Utskriftsdato: 16.10.2019
Oppdragsnr: 11919

ee0f2c3

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund



Matrikkel: Gnr 105: Bnr 75
Kommune: 5001 TRONDHEIM KOMMUNE
Adresse: Brannhaugen 4, 7026 TRONDHEIM

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 14.10.2019 Side: 2 av 18

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

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre
dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra rapporten.Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å
gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/55013708-4043-4727-be3c-77553a7d02af

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Egne forutsetninger
Tilstandsvurdering gjelder hovedbygning. Eventuelle tilleggs-bygg er beskrevet på mer generelt grunnlag. Referansenivå er
forskrifter og byggeskikk som var gjeldende da bygget ble oppført. Normal slit og elde beskrives ikke. Ved besiktigelsen blir det
gjort stikkprøver med fuktindikator på erfaringsmessig utsatte plasser som våtsoner m.m. dersom disse er tilgjengelige.
Eventuelle mangler blir da kommentert. Utstyr og innredninger er ikke funksjonstestet. Opplysninger om årstall, utskiftninger/
fornyelser av rom og bygningsdeler, samt forhold knyttet til vann og avløp, adkomstvei m.m. er i henhold til opplysninger gitt av
rekvirent/eier/tilstedeværende, med mindre annet fremgår. Arealene er oppmålt innvendig (BRA) og tillagt skjønnsmessig vurdert
veggtykkelse for beregning av BTA.

Det er ikke foretatt geotekniske undersøkelser. Yttertak inspiseres normalt fra innsiden og utvendig fra bakken.

Det er ikke fremlagt dokumentasjon vedr. tetthet i bygget eller vedr. termografering av bygget. Dersom ikke annet er nevnt har det
ikke vært foretatt radonmåling i boligen. Det er ikke foretatt kontroll om bygget er endret i forhold til byggesøknad, om ikke annet
er nevnt i rapporten.

Ved besiktigelsen er det ikke mulig å dokumentere hvor mye isolasjon som er i gulv, yttervegger og tak. Dersom
isolasjonstykkelser er oppgitt i rapporten er dette på grunnlag av opplysninger ved besiktigelsen eller på grunnlag av normal
byggeskikk fra byggeår.

Fuktsikring på våtrom er vurdert ut fra evt. dokumentasjon samt observasjoner i rommet og inntilliggende konstruksjon.
Innebygget/skjult fuktsikring vil uansett være uoversiktlig.

Arealene er beregnet og beskrevet iht. rommenes faktiske bruk selv om rommene kan være i strid med byggeforskrifter.

Tilstandsgrader settes etter følgende kriterier:
TG 0: Under 5 år gammelt og er uten negative symptomer.
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TG 1: Eldre enn 5 år og funksjonelt - eventuelt med marginal bruksslitasje.
TG 2: Kan benyttes når mer enn 50 % av normal forventet teknisk levetid er oversteget, spesielt på skjulte konstruksjoner -
eventuelt bruksslitasje med utbedringsbehov.
TG 3: Bygningsdelen har funksjonssvikt med behov for utbedringer - eventuelt utskiftning.

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

Konklusjon tilstand
Enebolig fra 1987 oppført med tre etasjer (underetasje, 1. etasje og loft).

Boligen bygningsdeler er stort sett fra byggeår og fremstår som normalt vedlikehold med unntak av enkelte oppgraderinger og
fornyelser som blant annet bad og kjøkken i 1. etasje fra 2004. For oppsummering av moderniseringer, se bygningsdata på s. 6.

Det gjøres oppmerksom på at graden TG 2 i enkelte tilfeller er benyttet på forhold og bygningsdeler som ikke har synlige
svekkelser, men der normal levetid er marginal eller har usikker restlevetid.

Bygningsdeler med tilstandgrad 2:
- Vinduer (vinduer har oppnådd over halvparten av forventet levetid)
- Ytterdører og porter (dører med glassfelt har oppnådd over halvparten av forventet levetid)
- Taktekking og membraner (taktekkingen har oppnådd over halvparten av forventet levetid)
- Trapper og ramper (rekkverk er lavere enn kravet og lysåpning mellom trinn er større enn kravet)
- Overflater, generelt - Underetasje (utleiedel) / Bad (badet har oppnådd forventet levetid samt at det påvises en sprukket flis på
gulv og løse fliser på gulv)
- Overflater, generelt - 1. etasje / Bad (badet har oppnådd over halvparten av forventet levetid)
- Overflater, generelt - 1. etasje / Vaskerom (våtrommet har oppnådd forventet levetid, det påvises antydninger til løse sokkelflis)
- Ledningsnett for sanitærinstallasjoner (Vann og avløpsrør har oppnådd høy alder)
- Varme, generelt (Vamtvannsbereder i utleiedel har oppnådd forventet levetid)

For videre vurdering av eiendommen, se underliggende poster i rapporten. Konklusjon er kun en oppsummering av tilstand og
flere avvik kan være nevnt i rapporten.

HEIMDAL, 16.10.2019

Tom Erik Heirsaunet
Takstfullmektig

Telefon: 934 89 454

Simen Nergård
Takstmann

Telefon: 452 55 519
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Befarings- og eiendomsopplysninger
Rapportdata
Kunde: Jørgen Høvik
Takstmenn: Tom Erik Heirsaunet, Simen Nergård
Befaring/tilstede: Befaringsdato: 14.10.2019.

 - Tom Erik Heirsaunet.  Takstfullmektig.  Tlf. 934 89 454
 - Jørgen Høvik.  Tlf. 959 26 232

Eiendomsopplysninger
Eiend.betegnelse: Enebolig med utleie
Planløsning Dagens utforming av boligen samsvarer med kontrollerte byggemeldte tegninger datert 03.10.1986.
Standard: Underetasje (utleiedel)

Stue/kjøkken 23,2 m²: Flis på gulv og malt overflate på vegger. Takess i himling. Gulvvarme.
Kjøkkeninnredning med over- og underskap med profilerte fronter og benkeplate i laminat. Av utstyr
finnes oppvaskkum i rustfri utførelse med ett-greps blandebatteri. Frittstående hvitevarer som komfyr
og kjøleskap. Innbygningsventilator over stekesone.

Bad 7,1 m²: Flis på gulv og flis på vegger. Takess i himling. Gulvvarme. Singel servant med ett-greps
blandebatteri, speil og lys over servant. Dusjkabinett med integrert garnityr og blandebatteri.
Gulvstående klosett og opplegg for vaskemaskin.

Soverom 10,2 m²: Parkett på gulv og malt overflate på vegger. Takess i himling. Garderobeskap.

Vindfang 2,8 m²: Flis på gulv, og malt overflate og pusset overflate på vegger. Takess i himling.
Gulvvarme.

Gang 5,7 m²: Flis på gulv og malt overflate på vegger. Takess i himling. Gulvvarme.

Bod 7,4 m²: Flis på gulv, pusset overflate og ubehandlet vegger. Takess i himling. Bereder, sikringsskap
og garderobeskap.

Underetasje (hoveddel)

Teknisk rom 4,3 m²: Flis på gulv og malt glassfiberstrie på vegger. Takess i himling. Bereder og
sikringsskap.

Soverom 9,0 m²: Laminat på gulv og malt glassfiberstrie på vegger. Takess i himling. Panelovn.
Skyvedørsgarderobe.

Toalett 2,3 m²: Flis på gulv, og malt overflate og pusset overflate på vegger. Malt overflate i himling.
Gulvvarme. Singel servant med ett-greps blandebatteri, speil og lys over servant. Gulvstående klosett.

Vindfang 2,6 m²: Flis på gulv, pusset overflate og malt glassfiberstrie på vegger. Takess i himling.

Gang 3,8 m²: Flis på gulv, og pusset overflate og malt overflate på vegger. Takess i himling. Gulvvarme.

Hall 20,8 m²: Flis på gulv, pusset overflate og malt panel på vegger. Takess i himling. Gulvvarme og
vedovn. Trapp.

Garasje 20,8 m²: Støpt betong på gulv, pusset overflate på vegger og åpent bjelkelag i himling.

1. etasje

Stue 46,7 m²: Parkett på gulv og malt overflate på vegger. Takess i himling. Gulvvarme og vedovn.
Utgang til veranda.

Kjøkken 22,3 m²: Flis på gulv, malt glassfiberstrie og malt brystpanel på vegger. Takess i himling.
Gulvvarme. Kjøkkeninnredning med over- og underskap med slette fronter og benkeplate i stein. Av
utstyr finnes oppvaskkum i rustfri utførelse med ett-greps blandebatteri. Integrerte hvitevarer som
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oppvaskmaskin, steketopp, komfyr, mikro og kombinert kjøle/fryseskap. Takmontert ventilator.

Soverom 13,7 m²: Parkett på gulv og malt glassfiberstrie på vegger. Takess i himling. Panelovn.
Skyvedørsgarderobe.

Soverom 9,6 m²: Laminat på gulv og malt glassfiberstrie på vegger. Takess i himling.
Skyvedørsgarderobe.

Bad 6,8 m²: Flis på gulv og flis på vegger. Downlights og malt overflate i himling. Gulvvarme.
Baderomsinnredning med heldekkende dobbelservant med ett-greps blandebatteri. Speil og lys over
servant. Dusjkabinett med integrert blandebatteri, takdusj og hånddusj. Vegghengt klosett.

Vaskerom 6,7 m²: Flis på gulv og malt glassfiberstrie på vegger. Malt panel i himling. Gulvvarme.
Baderomsinnredning med slette fronter og benkeplate i laminat. Skyllekum og opplegg for
vaskemaskin.

Gang 3,4 m²:  Parkett på gulv og malt glassfiberstrie på vegger. Takess i himling.

Loft

Soverom 21,6 m²: Parkett på gulv og malt glassfiberstrie på vegger. Malt panel i himling.

Loftstue 32,4 m²: Parkett på gulv og malt overflate på vegger. Malt panel i himling.
Oppvarming Det er elektrisk oppvarming med panelovner og gulvvarme. Det er etablert vedovn i hall underetasje og

og på stue i 1. etasje.
Parkering Parkering i garasje og på egen gårdsplass.

Matrikkeldata
Matrikkel: Kommune: 5001 TRONDHEIM Gnr: 105 Bnr: 75

Eiet/festet: Eiet
Areal: 571,9 m² Arealkilde: Web atlas eiendomsdata
Hjemmelshaver: Jørgen Høvik og Turid Vigen Høvik
Adresse: Brannhaugen 4, 7026 TRONDHEIM

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt
Egenerklæring Ikke

fremvist
Brukstillat./ferdigatt. Ikke

fremvist
Byggetegninger 03.10.1986 Byggetegninger fremvist av selger ved befaring Fremvist
Eier 09.10.2019 Opplysninger gitt av eier/ selger på

befaringsdagen.
Infoland.no Ikke

fremvist
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Bygninger på eiendommen
Enebolig med utleie

Bygningsdata
Byggeår: 1987  Kilde: Web atlas eiendomsdata
Anvendelse: Bolig
Modernisering:
Modernisering:
Modernisering:
Modernisering:
Modernisering:
Modernisering:
Modernisering:

År: 2004 Nytt bad i 1. etasje
År: 2004 Nytt kjøkken av merket HTH i 1. etasje.
År: 2016 Nytt dusjkabinett på bad i 1. etasje.
År: 2015 Nytt rekkverk på veranda utført av Betonmast
År: 2013 Nytt terrasse gulv på veranda utført av Team-Bygg
År: 2016 Ny motor til garasjeport utført av Port leverandøren
År: 2018 Ny takrenner og nedløp samt at det ble montert mosedreper på taket utført av Aswi
eiendomservice

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

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

Underetasje (utleiedel) 66 60 52 8
Underetasje (hoveddel) 77 70 42 28
1. etasje 125 114 114
Loft 60 54 54
Sum bygning: 328 298 262 36

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Romfordeling
Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)
Underetasje (utleiedel) Stue/kjøkken, bad, vindfang, gang, soverom Bod
Underetasje (hoveddel) Vindfang, gang, hall m/trapp, wc, soverom Teknisk rom, garasjerom
1. etasje Stue, kjøkken , bad, vaskerom, gang, 2 soverom
Loft Loftstue, soverom

Konstruksjoner
Enebolig med utleie

Bygning generelt - Enebolig med utleie
Bygning, generelt
Beskrivelse: Enebolig oppført i tre etasjer (underetasje, 1. etasje og loft). Grunnmur er utført i støpt betong .

Etasjeskille i bjelkelag av tre. Boligen er oppført i bindingsverk med utvendig liggende panel.
Taket har saltaksfrom og er tekket med betongstein. Vinduer i 2-lags isolerglass.

Generell informasjon vedrørende underetasje:
Underetasje har vegger mot terreng som er utforet og isolert på innside av grunnmur. For
fuktsøk i underetasje se bygningsdel som omhandler drenering.

På generelt grunnlag gjøres det oppmerksom på at innkledning av mur- og
betongkonstruksjoner under bakkenivå alltid er å betrakte som risikokonstruksjoner med fare for
magasinering av fukt. Eventuelle skader ved slike konstruksjoner behøver ikke å være
fremtredende på innvendige overflater og lar seg ikke påvise uten destruktive åpninger noe som
ikke er foretatt. Ytterligere undersøkelser med åpninger må foretas for videre undersøkelse av
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bygningsdelen. Jevnlig tilsyn av flatene anbefales derfor.

Bygning, generelt - Underetasje (hoveddel) / Garasjerom
Beskrivelse: Garasje fra byggeår i 1987.

Garasjen er en del av underetasjen og er oppført med gulv av støpt betong og vegger av støpt
betong. Taket er flatt, bestående av et bjelkelag av tre og det er etablert veranda på taket av
garasjen. Garasjeport i tre med elektrisk motor.

Det ble skiftet motor til garasjeport i 2016 av Port leverandøren.

Garasje vurderes ikke på lik linje som boligdelen. Dette er en forenklet vurdering av bygningen.
Det er foretatt visuelle observasjoner av bygningen.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Garasje fremstår i bra stand uten tegn til avvik.

Det registreres fuktmerker på bjelkelag. Selger opplyser at dette er fra en tidligere lekkasje
som ble utbedret i 2004,og at det ikke har vært lekkasjer etter dette. Ved fuktmåling ble det
ikke registret tegn til forhøyede verdier.

Grunn og fundamenter - Enebolig med utleie
Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Grunn og fundamenter, generelt
Beskrivelse: Tilstandsrapporten er basert på undersøkelse nivå 1 som av generell art består av visuelle

observasjoner uten fysiske inngrep. Se beskrivelse under "Forutsetninger - Befaringen"

Grunnforholdene er ukjente. Fundamenteringen er skjult under bakkenivå og er ikke vurdert.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Grunnmur - Enebolig med utleie
Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

Vegger mot grunn
Beskrivelse: Grunnmur i plasstøpt betong som er utvendig pusset og innvendig kledd.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utbedring av betongvegg eller murt vegg av blokker er 20 - 60 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ingen negative avvik registrert.

Ved utført kontroll mot grunnmur som er tilgjengelig for visuelle observasjoner er det ikke
avdekket tegn til svikt i form av sprekker eller setninger.

Drenering - Enebolig med utleie
Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle.

Drenering
Beskrivelse: Drenering er fra byggeår i 1987. Det påvises grunnmursplast med klemlist på vegg mot nord-øst.

Drenering ligger under bakkenivå og er ikke tilgjengelig for inspeksjon. Vurdering er foretatt med
utgangspunkt i alder og undersøkelser på vegger mot terreng i underetasje.

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

Drenering vurderes å være ivaretatt.
- Følgende er lagt til grunn for vurderingen.

Utvendig fuktiskring av vegger er ikke synlig over terreng. Fuktsikring mot grunnmur
anbefales avsluttet over terreng for å sikre tilfredsstillende fuktsikring av vegger mot
terreng.

Det er ikke funnet tegn til svikt i dreneringen.

Dreneringen er en bygningsdel med naturlig aldringsmessig slitasje. Drenering har en
levetid på 20-60år. Dette er et stort sprang i levetiden. Klima, beliggenhet og fuktpåkjenning
er vesentlige faktorer som spiller inn på hvor lang levetid dreneringen har.

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

Yttervegger
Beskrivelse: Yttervegg over terreng i bindingsverk utvendig kledd med liggende panel.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er 40 - 80 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utvendige fasader er i god stand. Det avdekkes ingen tegn til råteskadet kledning eller
andre symptomer som tilsier behov for utskifting eller tiltak.

Liggende yttekledning er avsluttet med en lekt i bunnen som hindrer god lufting og
drenering bak panel. Fukt som kan oppstå bak panelet vil av den grunn få senere eller
ingen uttørking.

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

Vinduer
Beskrivelse: Vinduer er utført med 2-lags glass fra 1986.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år.

Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke funnet tegn skader eller avvik på kontrollerte vinduer. Vinduer fremstår i
funksjonell stand, men har oppnådd over halvparten av forventet levetid.

Tilstandsgrad settes på bakgrunn av alder.

Ytterdører og porter
Beskrivelse: Ytterdører og terrasse dører i tre med glassfelt fra 1986. Ytterdør i hoveddel er byttet i senere tid

(ukjent årstall).

Garasje port i tre med elektrisk motor. Motor til garasjeport ble byttet av Port leverandøren i
2016.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år.
Normal tid før utskifting av malte treporter, stål- og aluminiumsporter er 10 - 20 år.
Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ved enkel kontroll vurderes dører og port å fungere som tiltenkt. Ingen synlige skader ble
påvist.

Tilstandsgrad settes på bakgrunn av alder. Dører med glassfelt har oppnådd over
halvparten av forventet levetid.
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Takkonstruksjon - Enebolig med utleie
Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger
foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende.

Takkonstruksjoner
Beskrivelse: Taket har saltaksform oppbygd med taksperrer med innvendig understøttelse.

Takkonstruksjonen er oppbygd som en lukket konstruksjon uten mulighet for inspeksjon
forutenom destruktiv åpning, noe som ikke er foretatt. Det forutsettes at konstruksjonen er riktig
oppbygd med tanke på utførelse og materialvalg. Spesielt viktig er dampsperre i himling og
ventilering av konstruksjonen.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det ble ikke funnet tegn til skader eller kondensproblemer. På bakgrunn av dette vurderes
takkonstruksjonen å være i god stand.

Taktekking - Enebolig med utleie
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer.

Taktekking og membraner
Beskrivelse: Taket er tekket med betongstein som er fra byggeår i 1987.

Selger opplyser at det i 2018 er foretatt en kontroll av taket og det er skiftet ut noen takstein
samt at det er montert mosedreper. Arbeidet er utført av Aswi AS Eiendomservice.

Taket er utvendig besiktiget fra bakkenivå og innvendig fra loft.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før omlegging av betongtakstein er 30 - 60 år.

Normal tid før utskifting av betongtakstein er 10 - 40 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det ble ikke funnet tegn til skader eller avvik på taktekkingen. Taket er med normal
aldringsslitasje. Tilstandsgrad settes på bakgrunn av at taktekkingen har oppnådd over
halvparten av forventet levetid.

Det gjøres oppmerksom på at taktekking er en bygningsdel med naturlig aldringsmessig
slitasje. Levetid vil variere ut i fra produkter/materialer og vedlikehold. Det anbefales at
tekking vedlikeholdes jevnlig og holdes fri for mosevekst.

Renner, nedløp og beslag - Enebolig med utleie
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m.

Utvendige beslag
Beskrivelse: Takrenner og nedløp ble skiftet i Aswi AS eiendomservice i 2018. Vindusbeslag i aluminium fra

byggeår i 1987.

Kontroll av takrenner nedløpsrør, og utvendige beslag begrenses til visuelle observasjoner fra
bakkenivå.

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

Ved visuell besiktigelse fra bakkenivå ble det ikke registrert åpenbare skader eller sprekker.
Renner og nedløpsrør vurdere å være i god stand.
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Terrasse, balkonger, trapper ol - Enebolig med utleie
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk
kontrolleres.

Trapper og ramper
Beskrivelse: Innvendige trapper i tre fra byggeår i 1987 med rekkverk på en side.

Trapper er vurdert etter dagens krav mtp sikkerhet (fallfare). Dagens krav til åpninger i trapper
og rekkverk er maks. åpning på 10 cm. Dette er med tanke på barnas sikkerhet. Krav til
rekkverkshøyde er minimum 90 cm samt at minimum en håndløper har en høyde i overkant på
mellom 80 - 90 cm. Videre skal det være rekkverk/ håndløper i trappeløp på begge sider.

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

Trappen mangler håndløper på vegg.

Avstand mellom trinn er større en nevnte krav. Avstand er målt til ca 154 mm.

Rekkverk har lavere monteringshøyde enn ovennevnte krav. Høyde på rekkverk måles til
ca 80 cm.

Med bakgrunn i sikkerhet, spesielt for fallfare for små barn mellom spiler og trappetrinn
settes tillstandsgrad 2.

Balkonger, terrasser ol.
Beskrivelse: Veranda med gulv i impregnert trevirke og rekkverk er kledd med trepanel.

Rekkverk ble byttet av Betonmast i 2014 og terrassebord ble skiftet av Team-Bygg i 2013.
Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av balkonger i betong er 15 - 25 år.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Terrasser fremstår å være i god stand uten symptomer på avvik eller råte.

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

Piper, plassbygde ildsteder m.v.
Beskrivelse: Det er oppført 2 løps element pipe med sotluke i kjeller. Det er etablert vedovn i hall underetasje

og en peis innsats på stue i 1. etasje.

Det er ikke opplyst om pålegg, funksjonsfeil eller mangler ved pipen.

For detaljert informasjon og krav, anbefales kontakt med lokalt brann- og feievesen.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Pipe fremstår i god stand uten symptomer på avvik eller sprekkdannelser.

Takstmann har ellers ingen spesielle merknader utover normale slitasjer.

Etasjeskillere - Enebolig med utleie
Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative
avvik.
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Frittbærende dekker
Beskrivelse: Etasjeskille i trebjelkelag.

Etasjeskiller er originalt fra byggeår og det bemerkes at retningsavvik utover dagens normer
således må påregnes på bakgrunn av alder. Det er ikke benyttet laser eller verktøy til måling av
retning/ planhet på gulvet.

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

Etasjeskillere vurderes å være i konstruksjonsmessig god stand.

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

Overflater, generelt - Underetasje (utleiedel) / Bad
Beskrivelse: Badet er fra byggeår i 1986.

Det er flis på gulv med gulvvarme og flis på vegger. Takess i himling.

Sluk er ikke tilgjengelig for kontroll grunnet plassering av dusjkabinett.

Gulvet har jevnt fall mot sluk. Det ble målt en differanse på ca. 25 mm fra topp gulv ved dør til
framkant av dusjkabinett.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, lettvegg er 10 - 20 år.
Normal tid før utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, mur og betong er 20 - 40 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Våtrommet fremstår i funksjonell stand med dagens bruk av dusjkabinett. Våtrommet har
oppnådd forventet levetid. Tilstandsgrad settes med bakgrunn i alder og påviste forhold
med løs og sprukket flis på gulv. Det må i tiden som kommer påregnes oppgradering av
badet i sin helhet.

- Følgende er lagt til grunn i vurdering:

FALL:
Det måles tilfredsstillende fall mot sluk til framkant av dusjkabinett. Ved tapping av vann i
dusjen, registreres tilfredstillende avrenning.

SLUK OG MEMBRAN:
Sluket er ikke kontrollert.

FUKTSØK:
Det er ikke påvist tegn til unormale eller forhøyede fuktindikasjoner

OVERFLATER:
Det påvises en sprukket flis på gulvet foran servant og at noen av flisene på gulvet er løse.

Det registreres missfarging og svertesopp i hjørne under opplegg for vaskemaskin. Selger
opplyser at dette skyldes drypping fra vannuttak til vaskemaskin som ikke ble helt stengt av
forrige leietaker.

Ved stikktakning avdekkes indikasjoner til bom i enkelte fliser på gulv (hul lyd bak flis). Bom
kan forekomme i tilfeller hvor det har oppstått svakere vedheft mellom flis og underlag. Noe
hulrom under flisene utløser nødvendigvis ingen skader så lenge limet holder flisene på
plass.

En skal være oppmerksom på at underliggende tettesjikt er en bygningsdel som gradvis
svekkes over tid som følge av aldringsslitasje. Badet er 32 år og har oppnådd forventet
levetid og en viss usikkerhet vil derfor være til stede i tiden som kommer. Det anbefales av
den grunn å påse at fritt vann på våtrommets overflater begrenses.
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Utstyr for sanitærinstallasjoner - Underetasje (utleiedel) / Bad
Beskrivelse: Singel servant med ett-greps blandebatteri, speil og lys over servant. Dusjkabinett med integrert

garnityr og blandebatteri. Gulvstående klosett og opplegg for vaskemaskin.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Sanitærutstyr fremstår i god stand. Det er ikke funnet tegn til lekkasjer eller skader utover
hva som vurderes som normal bruksslitasje.

- Følgende er lagt til grunn i vurdering:
Sanitærutstyr og innredning er visuelt kontrollert etter tegn til skader og- eller fuktsvelling.
Tappested er funksjonstestet og det er utført søk etter aktive/pågående lekkasjer

Levetid:
Normal tid for utskifting av tappearmaturer er 10-25 år
Normal tid for utskifting av sanitærutstyr (servant, badekar, vannklosett) 25-75 år
Normal tid for utskifting av dusjkabinett/dusjhjørne er 10-25 år
Antatt levetid for innredninger er avhengig av bruk og vedlikehold

Overflater, generelt - 1. etasje / Bad
Beskrivelse: Badet ble fornyet i 2004.

Det er flis på gulv, flis på vegger og malt overflate med downlights i himling.

Det er etablert to sluk av plast med synlig klemring og membran. Sluk i dusjsonen er ikke
tilgjengelig grunnet plassering av dusjkabinett.

Gulvet har jevnt fall mot sluk. Det ble målt en differanse på ca. 21 mm fra topp gulv ved dør til
topp slukrist.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, mur og betong er 20 - 40 år.
Normal tid før utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, lettvegg er 10 - 20 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Våtrommet fremstår i bra stand. Badet har oppnådd over halvparten av forventet levetid.
Tilstandsgrad 2 settes med bakgrunn i alder, selv om det ikke er registrert tegn til lekkasjer.

- Følgende er lagt til grunn i vurdering:

FALL:
Det måles tilfredsstillende fall mot sluk. Det ble tappet vann i dusjen og det registreres
tilfredsstillende avrenning.

SLUK OG MEMBRAN:
Ingen avvik ble registreres ved kontroll av sluket.

FUKTSØK:
Det er ikke påvist tegn til unormale eller forhøyede fuktindikasjoner.

OVERFLATER:
Overflater er kontrollert uten å påvise symptomer på svekkelser eller skader.

En skal være oppmerksom på at underliggende tettesjikt er en bygningsdel som gradvis
svekkes over tid som følge av aldringsslitasje. Badet er 15 år og membran har oppnådd
over halvparten av forventet levetid og en viss usikkerhet vil derfor være til stede i tiden
som kommer. Det anbefales av den grunn å påse at fritt vann på vaskerommets overflater
begrenses.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - 1. etasje / Bad
Beskrivelse: Baderomsinnredning med heldekkende dobbelservant med ett-greps blandebatteri. Speil og lys

over servant. Dusjkabinett med integrert blandebatteri, takdusj og hånddusj. Vegghengt klosett.
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Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ved visuell kontroll og funksjonstest av sanitærutstyr ble ingen synlige lekkasjer påvist.
Innredning ble kontrollert uten symptomer på skader eller fuktsvellinger.

Dreneringshull under wc ble ikke påvist. Dette gjør at en eventuell lekkasje i kasse for
innbyggingssisterne ikke vil bli synliggjort ut på gulvet.

Levetid
Normal tid for utskifting av tappearmaturer er 10-25 år
Normal tid for utskifting av sanitærutstyr (servant, badekar, vannklosett) 25-75 år
Normal tid for utskifting av dusjkabinett er 10-25 år

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

Overflater, generelt - 1. etasje / Vaskerom
Beskrivelse: Vaskerom fra byggeår i 1987.

Det er flis på gulv, flis rundt skyllekum på vegg og malt glassfiberstrie på vegger. Malt panel i
himling.

Det er sluk av plast med synlig klemring.

Gulvet har svakt fall mot sluk. Det ble målt en differanse på ca. 5 mm fra topp gulv ved dør til
topp slukrist.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, mur og betong er 20 - 40 år.
Normal tid før utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, lettvegg er 10 - 20 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Våtrommet fremstår i funksjonell stand men har oppnådd forventet levetid.

- Følgende er lagt til grunn i vurdering:

FALL:
Det måles svakt fall mot sluken. Krav til fall er ikke oppfylt.

SLUK OG MEMBRAN:
Membran og slukmasnjett er ikke synlig i sluk. Det bemerkes at det er rustdannelser på
skruer til klemring.

FUKTSØK:
Det er ikke påvist tegn til unormale eller forhøyede fuktindikasjoner.

OVERFLATER:
Det registreres antydning til løse sokkel fliser. Ved stikktakning avdekkes indikasjoner til
bom i flere gulvfliser  Bom kan forekomme i tilfeller hvor det har oppstått svakere vedheft
mellom flis og underlag. Noe hulrom under flisene utløser nødvendigvis ingen skader så
lenge limet holder flisene på plass

En skal være oppmerksom på at underliggende tettesjikt er en bygningsdel som gradvis
svekkes over tid som følge av aldringsslitasje. Vaskerommet er 32 år og har oppnådd
forventet levetid og en viss usikkerhet vil derfor være til stede i tiden som kommer. Det
anbefales av den grunn å påse at fritt vann på våtrommets overflater begrenses.
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Utstyr for sanitærinstallasjoner - 1. etasje / Vaskerom
Beskrivelse: Baderomsinnredning med slette fronter og benkeplate i laminat. Skyllekum og opplegg for

vaskemaskin.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ved visuell kontroll og funksjonstest av sanitærutstyr ble ingen synlige lekkasjer påvist.
Innredning ble kontrollert uten symptomer på skader eller fuktsvellinger.

Normal tid for utskifting av tappearmaturer er 10-25 år
Normal tid for utskifting av sanitærutstyr (servant, badekar, vannklosett) 25-75 år
Normal tid for utskifting av dusjkabinett/dusjhjørne er 10-25 år

Toalettrom - Enebolig med utleie
Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilering av rommet.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - Underetasje (hoveddel) / Wc
Beskrivelse: Singel servant med ett-greps blandebatteri, speil og lys over servant. Gulvstående klosett.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ved visuell kontroll og funksjonstest av sanitærutstyr ble ingen synlige lekkasjer eller tegn
til skader påvist. Sanitærutstyr fremstår i god stand.

Levetid:
Normal tid før utskifting av tappearmatur (servant) er 25-75 år.
Normal tid før utskifting av servant er 25-75 år.
Normal tid før utskifting av vannklosett er 25-75 år.

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

Kjøkkeninnredning - Underetasje (utleiedel) / Stue/kjøkken
Beskrivelse: Alder på kjøkken er ukjent men fremstår med benkeplate og fronter fra nyere tid.

Kjøkkeninnredning med over- og underskap med profilerte fronter og benkeplate i laminat. Av
utstyr finnes oppvaskkum i rustfri utførelse med ett-greps blandebatteri. Frittstående hvitevarer
som komfyr og kjøleskap. Innbygningsventilator over stekesone.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Kjøkkeninnredning fremstår i funksjonell stand med normal brukslitasje.
- Følgende er lagt til grunn i vurderingen:

Det ble utført fuktsøk på erfaringsmessig utsatte steder omkring kjøkkeninnredning
kombinert med visuelle observasjoner etter tegn til skader og fuktsvelling.

Det ble ved befaringen registrert tegn til fuktmerker i sokkel under innredning. I følge selger
er dette etter en eldre skade. Det registreres ingen tegn til forhøyede verdier ved fukt søk.

Levetid:
Normal tid for utskifting av kjøkkenarmatur er 10-25 år.
Normal tid for utskifting av oppvaskmaskin er 10-15 år.

Kjøkkeninnredning - 1. etasje / Kjøkken
Beskrivelse: Kjøkken ble fornyet i 2004 og er av merket HTH.

Kjøkkeninnredning med over- og underskap med slette fronter og benkeplate i stein. Av utstyr
finnes oppvaskkum i rustfri utførelse med ett-greps blandebatteri. Integrerte hvitevarer som
oppvaskmaskin, steketopp, komfyr, mikro og kombinert kjøle/fryseskap. Takmontert ventilator.
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Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det ble utført fuktsøk på erfaringsmessig utsatte steder omkring kjøkkeninnredning
kombinert med visuelle observasjoner etter tegn til skader og fuktsvelling uten å påvise
negative avvik

- Kjøkkeninnredning fremstår i god stand, med lav slitasjegrad.

Levetid:
Normal tid for utskifting av kjøkkenarmatur er 10-25 år
Normal tid for utskifting av oppvaskmaskin er 10-15 år

VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Enebolig med utleie
Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og
materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre
godkjente dokumenter.

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner
Beskrivelse: Vannrør i kobber.

Avløpsrør i plast.
Stengeventil er lokalisert inne på teknisk rom.

Boligen har stort sett innkledde rørføringer for vann og avløp.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Rør- og avløpsanlegget fungerte ved en enkel test av dette på stedet. Kontrollene
begrenser seg til synlige deler av boligens ledningsnett.

Ingen synlige lekkasjer ble registrert på befaringsdagen.

Tillstandsgrad settes på bakgrunn av alder.

Forventet levetid for rørinstallasjoner er normalt mellom 25 - 75 år noe avhengig av
rørmateriell.
Anbefalt brukstid til en installasjon er ca. 30-50 år, men kan variere avhengig av
rørmateriell, egenskapene til avløpsvannet og vedlikeholdet. Teknisk utstyr som armaturer,
vvb, toalett etc. har noe kortere levetid enn ledningsanleggene. Hovedtyngden skiftes ut
innen 10-30 år.

Varme, generelt
Beskrivelse: Hoveddel:

Varmtvannsbereder (Vvb)
Plassering: På teknisk rom
Produsert år: 2016
Volum: 198 liter
Kontrollert avrenning fra ekspansjonskran: Avrenning til gulv med sluk.

Utleiedel:

Varmtvannsbereder (Vvb)
Plassering: På bod
Produsert år: 1986
Volum:  150 liter
Kontrollert avrenning fra ekspansjonskran: avrenning til gulv med sluk.
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Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Nøyaktig tilstand på vvb er ikke undersøkt. Vurdering av vvb er foretatt på bakgrunn av
fabrikk år, forventet levetid og eventuelle merknader ved installasjonen. Levetiden kan
variere ut i fra stedlige og andre uforutsigbare forhold.

Ingen lekkasjer eller avvik omkring varmtvanntanker ble avdekket på befaringen.

Hoveddel: Tillstandsgrad 0
Utleidel: Tillstandsgrad 2 settes med bakgrunn i alder på vvb.

Teknisk levetid:
- Varmtvannsbereder i rustfritt stål: 15-30 år
- Sikkerhetsventil: 15- 30 år
- Termostatisk blandeventil: 15 - 30 år

 Normalt skiftes vvb ut innen 10-30 år.

Brannslokking, generelt
Beskrivelse: I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle boliger ha minst en godkjent

røykvarsler i hver etasje, samt manuelt slukkeutstyr i form av for eksempel pulverapparat eller
brannslange.

Boligen er tilknyttet vaktselskap med direkte brannvarsling.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tilfredsstillende varsling og slukkeutstyr.

Luftbehandling, generelt
Beskrivelse: Hoveddel:

Boligen har mekanisk avtrekk på kjøkken, bad, toalett og vaskerom. Avtrekk på kjøkken fra
takmontert ventilator over stekesone.

Avtrekksmotor er plassert på kneloft.

Utleiedel:
Leiligheten har periodisk avtrekk med avtrekksvifte på bad og ventilator over stekesone på
kjøkken.

Ellers har boligen tilførsel av friskluft inn til boligen via spalteventiler på vinduer.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ventilering av bad og kjøkken fungerte tilfredsstillende på befaringen.

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

Elkraft, generelt
Beskrivelse: El- anlegget er etablert med skjult utførelse.

Hoveddel:
Sikringsskap med automatsikringer
Plassering: Felles trappeløp.
Hovedbryter på: 60 amper
Fordelingskurser på: 16 amper.

Utleidel:
Sikringsskap med automatsikringer
Plassering: På bod
Hovedbryter på: 32 amper
Fordelingskurser på: stort sett 16 amper, to kurser på 10 amper.

Dersom el arbeider er utført etter 1. juli 1999 er det huseiers ansvar å oppbevare, eventuelt
fremskaffe samsvarserklæring fra utførende elektriker. Dette til orientering. Undertegnede har
ikke elektrokompetanse, og det elektriske anlegget er derfor ikke faglig vurdert. På bakgrunn av
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ovennevnte begrensninger er det ikke vurdert tilstand.  For kontroll av det elektriske anlegget,
anbefales gjennomgang utført av sertifisert EL-takstmann.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Trondheim

KARTUTSNITT

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 105 Bnr: 75 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Brannhaugen 4

7026 TRONDHEIM

Annen info:

15.10.2019 16:55:07 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen. Side 1 av 2



Adresse Brannhaugen 4

Postnr 7026

Sted TRONDHEIM

Leilighetsnr.

Gnr. 105

Bnr. 75

Seksjonsnr.

Festenr.

Bygn. nr. 10492114

Bolignr. H0101

Merkenr. A2019-1064104

Dato 16.10.2019

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:  20 000 kWh pr. år

 20 000 kWh elektrisitet   0 kWh fjernvarme

  0 liter olje/parafin   0 kg gass

  0 kg bio (pellets/halm/flis)   0 liter ved

Innmeldt av Tom Erik  Heirsaunet

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

Målt energibruk er gjennomsnittet av hvor mye

energi boligen har brukt de siste tre årene.

Det er oppgitt at det i gjennomsnitt er brukt:

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.

Eksperten har ikke angitt tips til brukervaner

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.

Eksperten har ikke foreslått forbedringstiltak

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 av ekspert med enkel registrering.

Bygningskategori: Småhus

Bygningstype: Enebolig med utleiedel

Byggeår: 1987

Bygningsmateriale: Tre

BRA: 298

Ant. etg. med oppv. BRA: 3

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
Ved

Ventilasjon: Mekanisk avtrekk

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



GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2.  Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver.
3.  Budets innhold:
 I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse,e-postadresse,   
 telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist,overtakelsesdato og   
 eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. 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.  Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte   
 muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type  
 meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers.
6.  Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt    
 innenfor fristene i punkt 4.
7.  Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og    
 eventuelle forbehold.
8.  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.
9.  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.
10.  I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt  
 aktuelle interessenter.

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 sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, 
herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med 
vedlegg.

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 eiendom, men er  
 solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud  
 på flere eiendommer samtidig dersom man ikke  
 ønsker å kjøpe flere enn én 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.

FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

BUDSKJEMA
BINDENDE BUD PÅ EIENDOMMEN 
Oppdragsnummer:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kontaktperson  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    
Adresse:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tlf:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Undertegnede 1:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fpnr:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Undertegnede 2:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fpnr:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Adresse:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Postnr, Sted:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Mail 1:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mail 2:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Tlf 1:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tlf 2:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

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

FINANSIERINGSPLAN
Lånegiver  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kontaktperson:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Tlf:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Egenkapital:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kr:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

EVENTUELLE FORBEHOLD/FORUTSETNINGER
Ønsket overtagelsestidspunkt:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Budet gjelder til og ned den  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kl .  .  .  .  .  .  .
 Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl 15:00 (akseptsfrist)

Legitimasjon Legitimasjon

Undertegnede bekrefter å ha lest opplysninger og salgsvilkår som fremkommer i salgsoppgaven datert 
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 akseptfris-ten 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 .

Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. Dette innebærer at megler kan 
forholde seg til hvem som helst av oss med tanke på informasjon om bud, endringer i bud fra vår side samt informasjon 
om avslag eller aksept .

Sted/dato Budgivers underskrift Budgivers underskrift

1‑0001/19 Ole Kristian Vaagan
40408588Brannhaugen 4,

7026 TRONDHEIM




