Breidablikk
Tøft atriumshus i kjede med 4 soverom, romslig stue,
tv‑stue. Garasje. Nært St.Olafs hospital og NTNU.

Velkommen til Breisynvegen 2B
Boligen har en mer anvendelig planløsning,
men samtidig fått et mer knudret uttrykk, spe‑
sielt mot Breisynveien. Det er tre fremtredende
trekk ved prosjektet. Det ene er den fine mate‑
rialbruken, som logisk og vakkert veksler mellom
tegl, treverk og glass. Det andre er koplingen
mellom å utnytte utsikten mot nord og sol og
uteplassene mot sør. Det tredje er selve sam‑
menbyggingen av de selvstendige boenheter
som gir bygningskroppene en spenst og en
kraft som uttrykker og utnytter situasjonsvilkåre‑
ne på tomten.

Fakta

Informasjon om megler

ADRESSE
Breisynvegen 2B

PRISANTYDNING
kr 7 990 000,‑ + omk

BRA/P‑ROM
166/166

TOMT
265 kvm eiet

OMKOSTNINGER
kr 201 120,‑

EIERFORM
Atriumshus i kjede

4 soverom, 2 stuer, 2 bad
garasje

TOTALPRIS
kr 8 191 120,‑

MEGLER
Ole Kristian Vaagan
TLF 40408588
EPOST okv@meglerendin.no

INNHOLD
1.ETASJE: Vindfang/hall, kjøkken, stue/spisestue og
mesanin.
Mellometasje: 3 soverom, gang, stue, bad og
vaskerom.
Sokkeletasje: Gang, vaskerom, toalettrom/bad og
soverom.
Bod/kryp rom i sokkeletasjen har takhøyde lavere
enn 190 cm og med dette ikke måleverdig areal.
Gulvarealet ble målt til 17 m².
AREALER
BRA 166kvm ‑ P‑rom 166kvm
BRUKSAREAL:
1. etasje: 69 kvm 1. etasje inneholder; vindfang/hall,
kjøkken, stue med spisestue og mesanin.
Kjeller: 58 kvm Mellometasje inneholder; 3 soverom,
gang, stue, bad og vaskerom.
Kjeller: 39 kvm Sokkeletasje inneholder; gang,
vaskerom, toalettrom/bad og soverom.
PRIMÆRROM:
Kjeller: 58 kvm Mellometasje inneholder; 3 soverom,
gang, stue, bad og vaskerom.
39 kvm Sokkeletasje inneholder; gang, vaskerom,
toalettrom/bad og soverom.
1. etasje: 69 kvm 1. etasje inneholder; vindfang/hall,
kjøkken, stue med spisestue og mesanin.
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.
STANDARD
1. ETG:
VF:Flis på gulv , malte vegger og malte plater i tak.
Varme i gulv.
HALL:Flis på gulv, malt strie/plater på vegg, og
eikeplater i tak. Skyvedørsgarderobe. Varme i gulv
og downlights i tak.
WC: Flis på gulv, malt strie på vegg og malte tak.
Servant.
STUE: Parkett på gulv, malt mur og strie på vegg.
Eikeplater i tak. Peis. Downlights i tak.
KJØKKEN: Parkett på gulv, malte vegg, flis over
kjøkkenbenk, vifte over stekesone. Trapp opp til
mesanin og utgang til stor terrasse. Downlights i tak.
MELLOMETG:
GANG:
Parkett på gulv, malt strie på vegger og malte plater
i tak. Downlights i tak.
DUSJROM:
Flis på gulv og vegg og malte plater i tak. Servant og
dusj. Varme i gulv.
BAD:
Flis på gulv, flis på vegg og malt tak. Badekar og
dobbel servant, wc. Varme i gulv. Nytt bad.

Om boligen
OPPDRAG
1‑0002/20
EIENDOM
Breisynvegen 2B, 7021 TRONDHEIM
EIENDOMSBETEGNELSE
Gnr 96, bnr 550 i Trondheim kommune.
EIER
Mariann Saasen Melandsø
Thormod Høyen

BELIGGENHET
Boligen ligger skjermet til spesielt fra Breisynvegen
som har en god utsikt mot Trondheim og Tyholt. Her
ser du Nidarosdomen, Kristiansten festning og
Tyholt‑tårnet sammen med sentrum og fjorden.
Breisynvegen tar av fra Havstein‑bakken og området
er et høyt profilert boligområde hvor det er store og
flotte boliger. Kort veg til bymarka med sine flotte
turområder, nærbutikk og offentlig kommunikasjon
som trikk og buss.

ADKOMST
Fra Trondheim sentrum kjører du opp Byåsveien til du
PRISANTYDNING
kommer til Åsveien barneskole. I det krysset tar du til
Kr 7 990 000,‑
venstre ned Breidablikkveien og når du kommer til
rundkjøringen tar du til høyre opp Havstein‑bakken
KJØPERS OMKOSTNINGER
og Breisynvegen tar av som første veg til venstre.
Kr 201 120,‑
Breisynvegen 2 ligger da som første bolig på venstre
Dokumentavgift, 2,5 % av kjøpesum + tgl gebyr skjøte side av veien.
kr 585,‑ + tgl gebyr pantedokument kr 585,‑ +
grunnboksutskrift kr 200,‑
GRUNNAREALER
Tomten er skrånende og har fin utsikt blant annet
TOTAL KJØPESUM
mot byen. Boligen ligger inn gravet i skrånet terreng.
Prisantydning 7 990 000,‑
Asfaltert innkjørsel.
+ Totale omkostn. kr. 201 120,‑
Tomteareal: 265 m²
= sum kr. kr 8 191 120,‑
Tomt/Eierform: Eiet tomt
BOLIGTYPE
Atriumshus i kjede
EIERFORM
Eiet
ANTALL SOVEROM
4
BYGGEÅR
Byggeår: 1984
BEBYGGELSEN
Området består stort sett av eneboliger.
OPPVARMING
Elektrisk og vedfyring.
HVITEVARER
Dersom ikke annet er opplyst medfølger kun
integrerte hvitevarer.
BYGGEMÅTE
Rekkehus oppført med hovedkonstruksjon av mur/
betong. Utvendig fasade kledd med teglstein og
stedvis trekledning. Flat takkonstruksjon antatt tekket
med papp. Vinduer med 3‑lags glass. Etasjeskillere
av lettbetong element.
PARKERING
Egen garasje og parkering under terrassen.

ENERGIMERKING
Energimerke F og oppvarmingskarakter ORANSJE
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du
på www.energimerking.no
RADON
Ikke utført.
OVERTAKELSE
Etter avtale, helst 1.8.20.
FORMUESVERDI
Formuesverdi primær kr 1 172 314 for år 2018.
Formuesverdi sekundær kr 4 220 331.
KOMMUNALE AVGIFTER
Kr 10 760,‑
Kommunale avgifter betales 4 ganger i året og for 1.
termin 2020 er avgiften kr 2 690,‑.

TINGLYSTE HEFTELSER OG RETTIGHETER
På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/
rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved
overskjøting til ny hjemmelshaver:
24.10.1984 ‑ Dokumentnr: 21321 ‑ Registrering av
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:5001 Gnr:96 Bnr:6
03.12.1991 ‑ Dokumentnr: 21778 ‑ Målebrev
Areal 265,1 m2
01.01.2018 ‑ Dokumentnr: 18619 ‑ Omnummerering
ved kommuneendring
01/01‑2018 tidligere: Knr:1601 Gnr:96 Bnr:550
VEI, VANN, AVLØP
Offentlig vann og kloakk.
FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Ferdigattest eller brukstillatelse er ikke mottatt fra
bygningsmyndighetene, men boligen er tatt i bruk
som godkjent oppført bolig den 9.10.1984. Kopi av
situasjonskart og reguleringsplaner kan sees hos
megler.
OFFENTLIGE PLANER/REGULERING/KONSESJONSPLIKT
Boligen ligger i regulert boligområde og
reguleringsplan R1043j er gjeldende.
UTLEIEADGANG
Boligen er registret som en boenhet. Forøvrig er det
fritt å leie ut boligen.
TAKST UTFØRT AV
Witsø Takst ved takstmann Tom Gunnar Witsø.
SAMMENDRAG AV SELGERS EGENERKLÆRING
Boligen fremstår i hovedsak som fra byggeåret og
fremstår i teknisk god stand. Boligen har gjennomgått
oppgraderinger av blant annet
taktekking (2002) og våtrom (bad i underetasjen og
toalettrom/bad i sokkeletasje fra 2007) siden
byggeåret. Vaskerom er fra 2010 og kjøkken er skiftet
i 2003. Det ble ikke registrert eller avdekket noen
behov for bygningsmessige strakstiltak utover normalt
vedlikehold. Forøvrig vises til beskrivelser og
vurderinger for de enkelte bygningsdeler i rapporten.

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.
I lov om avhending av fast eiendom fremgår at
eiendommen skal overdras med de innredninger og
gjenstander som etter lov, forskrift eller annet
offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger
og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt
tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan
fravikes ved avtale mellom kjøper og selger.
Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i
felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder
dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.
BETALINGSBETINGELSER
Kjøpesum inkl alle omkostninger skal betales ved
avtalt 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.

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 budkjema og budskjema finnes også i
salgsoppgaven.

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

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

MEGLERS VEDERLAG
Provisjon; 1 % av kjøpesum,
tilretteleggingsgebyr kr 14 900,‑,
oppgjørsgebyr kr 6 900,‑,
garantipremie inkl sletting av heftelser kr 3 400,‑.
Markedspakke kr 29 800,‑.
EIENDOMSMEGLER/DAGLIG LEDER
Ole Kristian Vaagan
tlf: 404 08 588
okv@meglerendin.no
MEGLEREN DIN AS
Sorgenfriveien 9
7031 Trondheim
Org.nr.: 911 615 479
SALGSOPPGAVE DATO
09.04.2020
VEDLEGG TIL SALGSOPPGAVEN
Tilstandsrapport, energirapport, plantegninger,
kommunale planer og reguleringskart.
Kontakt oss gjerne ved ønske om ytterligere
informasjon.
BOLIGSELGERFORSIKRING
Selger har ikke tegnet eierskifteforsikring.
BOLIGKJØPERFORSIKRING
Kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring.
Boligkjøperforsikring er en rettshjelpforsikring som
dekker utgifter forbundet med juridisk bistand,
fagkyndig uttalelse og saksomkostninger. Forsikring er
valgfri. Pris kr 10 500,‑.

Eiendommen er en innholdsrik og stilfull atriumhus
med 4 soverom. Boligen i Breisynvegen 2 er bygd i
1984 og tegnet av arkitekt Hans Petter Madsø.
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WI50011810 VANNMÅLER
Bestilt

Ikke bestilt

DET ER INSTALLERT VANNMÅLER.
Forrige avregning av vann- og avløpsforbruket er basert på en avlesning 08.12.2018 av
vannmålerstanden.

KOMMUNAL INFORMASJON

ORDRENR:

24.03.2020

5310982

EIENDOMSOPPLYSNINGER
Bnr:

Dersom forbruket er stipulert ved siste avregnig, eller det er svingninger i forbruket, kan det være ubetalte
vann- og avløpsgebyrer knyttet til eiendommen.
Eiendom som ikke har installert vannmåler betaler vann- og/eller avløpsgebyr beregnet på grunnlag av
bruksarealet.

WI50012000 LEGALPANT

Gnr:

96

550

Fnr:

Adresse:

Breisynvegen 2B, 7021 TRONDHEIM

Snr:

Bestilt

Ikke bestilt

EIENDOMMEN HAR IKKE UOPPGJORTE KOMMUNALE AVGIFTER

WI50010101 SKATTETAKST, TAKST FOR KOMMUNAL EIENDOMSSKATT
Bestilt

MERKNAD:

Ikke bestilt

SKATTETAKST (norske kroner):

1.892.000

ANTALL BUNNFRADRAG:

1

SKATTEGRUNNLAG (norske kroner):

974.000

WI50011900 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER
Bestilt

Ikke bestilt

BELØP (norske kroner):

2.690,00

Termin nr 1 av 4 i 2020

Kommunale avgifter og gebyrer kan avvike fra en termin til en annen.

WI50011800 TILKNYTTING OFFENTLIG VANN OG KLOAKK
Bestilt

Ikke bestilt

EIENDOMMEN ER TILKNYTTET OFFENTLIG VANN
EIENDOMMEN ER TILKNYTTET OFFENTLIG KLOAKK

Flere produkt på neste side.

Dette skjemaet er et samleskjema for produktene WI50010101 SKATTETAKST, WI50011900 KOMMUNALE
AVGIFTER OG GEBYRER, WI50011800 TILKNYTTING OFFENTLIG VANN OG KLOAKK, WI50012000
LEGALPANT og WI50011810 VANNMÅLER.
Det tas forbehold om at det kan forekomme feil. Status for vann og avløp bør sjekkes mot kart med
ledningsinfo

EIERSKIFTERAPPORT™

EIERSKIFTERAPPORT™
OM EIERSKIFTERAPPORT™

Rekkehus
Breisynvegen 2B
7021 Trondheim

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.

www.e3.no

MER OM TILSTANDSGRADENE I DENNE RAPPORTEN:
TG1 betyr i utgangspunktet at funksjonen til en bygningsdel er i orden. Dersom bygningsdelen har TG 1, er den:
* I god stand
* Fagmessig utført
TG 1
* Som forventet i forhold til alder/bruksslitasje
Tiltak anses ikke som nødvendig
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
TG 2
* 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 betyr i utgangspunktet at bygningsdelen bør skiftes eller repareres. Eksempler på TG3 kan være at bygningsdelen:
* Har total funksjonssvikt
* Fyller ikke lenger formålet
TG 3
* 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 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
TG iu * Bygningsdelen, arealet eller rommet er ikke tilgjengelig for inspeksjon på tidspunktet for analysen
Dersom TGiu omfatter særlig fuktutsatte konstruksjoner, skal dette angis særskilt

Boligens tekniske tilstand:
Antall
TG

16
4
0
5

Utført av:
Takstmann
Tom Gunnar Witsø
Dato: 01/04/2020

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.

Innherredsveien 26
Trondheim 7042
470 25 224
tomg@witsotakst.no

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.
1/12
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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.
2/12
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EIENDOMSDATA:

Matrikkeldata:
Hjemmelshaver:
Tomt:
Konsesjonsplikt:
Adkomst:
Vann:
Avløp:
Regulering:
Offentl. avg. pr. år:
Forsikringsforhold:
Ligningsverdi:
Byggeår:

DOKUMENTKONTROLL:
Selgers egenerklæringsskjema er ikke gjennomgått.

Gnr:96 ,Bnr: 550
Tore Hoven og Gerd Skar Hoven
265 m²
Nei
Offentlig vei
Private stikkledninger til offentlig nett.
Offentlig
Boligformål
Ukjent
Ukjent

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

FORMÅL MED ANALYSEN:
Tilstandsvurdering ifm salg.

1984

VESENTLIGE ENDRINGER ETTER BYGGEÅR:

BEFARINGEN:

Befaringsdato:
Forutsetninger (hindringer):
Oppdragsgiver:
Tilstede under befaringen:
Fuktmåler benyttet:

03.12.2019
Boligen ble inspisert i dagslys. Taktekking, veranda og tomt/terreng ble ikke
kontrollert pga. store snømengder.
Selger koordinerte med Megleren Din ved Ole Kristian Vaagan.
Eiere.
Protimeter MMS 2

Opplysninger gitt på befaringen:
-Bad i underetasjen fra 2007.
-Toalettrom/bad i sokkeletasje fra 2007.
-Vaskerom fra 2010.
-Kjøkken fra 2003.
-Taktekking fra 2002.

OM TOMTEN:
Boligen ligger inngravet i skrånet terreng. Asfaltert innkjørsel.
OM BYGGEMETODEN:
Rekkehus oppført med hovedkonstruksjon av mur/betong. Utvendig fasade kledd med teglstein og stedvis trekledning. Flat
takkonstruksjon antatt tekket med papp. Vinduer med 3-lags glass. Etasjeskillere av lettbetongelement.
OVERORDNET FAGLIG VURDERING AV EIENDOMMEN:
Boligen fremstår i hovedsak som fra byggeåret og fremstår i teknisk god stand. Boligen har gjennomgått oppgraderinger av blant annet
taktekking og våtrom siden byggeåret. Det ble ikke registrert eller avdekket noen behov for bygningsmessige strakstiltak utover normalt
vedlikehold. Forøvrig vises til beskrivelser og vurderinger for de enkelte bygningsdeler i rapporten.
ANNET:
Elektriske anlegget er ikke gjennomgått i denne rapporten. For full gjennomgang bør man kontakte en autorisert elektriker eller Eltakstmann.
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BYGGMESTER:

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.

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.

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.

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

AREALER BOLIG:
Etasje:
1. Etasje
Mellometasje
Sokkeletasje

P-Rom m²
69
58
39

S-Rom m²
0
0
0

Total BRA m²
69
58
39

Total BTA m²
76
64
45

166

0

166

185

Ekstra
Sum bygning

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

Ansvarlig for rapporten:
Tom Gunnar Witsø
Takstmann og Byggmester med 17 års erfaring fra nybygg, restaurering og tilstandsanalyser av bolig.

AREALER GARASJE/UTHUS:
Type:

P-Rom m²

S-Rom m²

Total BRA m²

Total BTA m²
01/04/2020

Sum bygning(er)
P-ROM:
1.Etasje: Vindfang/hall, kjøkken, stue/spisestue og mesanin.
Mellometasje: 3 soverom, gang, stue, bad og vaskerom.
Sokkeletasje: Gang, vaskerom, toalettrom/bad og soverom.
S-ROM:
-

Tom Gunnar Witsø

MERKNADER OM AREAL:
Bod/kryperom i sokkeletasjen har takhøyde lavere enn 190cm og med dette ikke måleverdig areal. Gulvarealet ble målt til 17m².
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TG 2 3.1 Vinduer
Her vurderes: Vinduer med hensyn til lukkemekanismer, punkteringer og utvendig belistning/beslag.

1. Grunn og fundamenter
TG iu 1.1 Fundament

Tilfeldigvalgte vinduer ble funksjonstestet. Vinduer var funksjonelle og ingen punkterte
vindusglass blir observert. På grunn av alder er enkelte pakninger noe harde/uttørket, og har følgelig en redusert tettefunksjon.
Dette kan fikses ved å skifte pakninger i vinduene. En utskifting må etter vært påregnes, når dette må utføres er vanskelig å si.
Vinduer består av trevindu med 3-lags glass.
Merknader: Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år.

Her vurderes: Vannrette/loddrette avvik, fukt på fundament, søyler og pilarer dersom det er tilgjengelighet. Byggegrunn angis
hvis kjent. Grunnundersøkelser foretas normalt ikke.
Det ble ikke observert tegn til setninger i bygget. Det ble ikke foretatt geologiske undersøkelser i forbindelse med utarbeidelse av
denne rapporten. På bakgrunn av observasjoner gjort på befaringsdagen, vurderes grunnforholdene å være stabile. Fundament
ligger under bakkenivå og er ikke tilgjengelig for inspeksjon. Det ble foretatt inspeksjon av tilgjengelige overflater nede i
sokkeletasjen (fritt eksponerte murflater i kryperom) samt utvendig inspeksjon av boligen for å se etter tegn til setninger og avvik i
konstruksjonen.
Merknader: -

TG 2 3.2 Ytterdører og porter
Her vurderes: Ytterdører og porter med hensyn til lukkemekanismer og utvendig belistning/beslag.
Ytterdøren fungerte som tiltenkt. Normal slitasjegrad. Balkongdører fungerte normalt ved enkel funksjonstest, ingen punkterte
glass eller skader ble observert. Datostempling 1983.
Merknader: -

TG 1 1.2 Grunnmur
Her vurderes: Vannrette/loddrette avvik, setninger, riss og avskalling dersom det er tilgjengelighet.
Grunnmuren er oppført i en mur/betongkonstruksjon. Grunnmurskonstruksjonen er fritt
eksponert i kryperom, resten av veggene er utlektet og plateslåtte. Utlektede og platebeslåtte vegger under bakkenivå er alltid å
betegne som en risikokonstruksjon da det ved eventuelt svikt i utvendig fuktsikring vil kunne oppstå magasinering av fukt. Det ble
imidlertid ikke indikert fukt i vegger med stikkindikator, der dette var mulig. Grunnmuren vurderes til å være i normalt god
beskaffenhet. Ingen tegn til funksjonssvikt. Det er ikke påvist tegn til setninger (skråriss).
Merknader: -

4. Tak
TG 1 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.
Lukket takkonstruksjon uten mulighet for inspeksjon. Ved visuell kontroll fra innvendig bolig ble det ikke observert tegn til
fuktskader eller lekkasjer. Ingen synlig tegn til svikt i selve konstruksjonen som svai eller rettningsavvik. Det forutsetter riktig
oppbygging med tanke på dampsperre og lufting av selve konstruksjonen.
Merknader: -

TG 1 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.
Rommet i sokkeletasjen har takhøyde lavere enn 190 cm og betegnes som kryperom. Rommet brukes i dag som bod og fremstår fri
for fukt og tegn til fuktskader. Ingen avvik registreres på befaringen.
Merknader: -

TG iu 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.

TG 2 1.4 Drenering

Flat takkonstruksjon. Tekkingen kunne ikke kontrolleres på befaringen grunnet store snø mengder. Eier opplyser om at tekkingen
ble skiftet i 2002.
Merknader: Normal forventet levetid for takfolier og asfalt takbelegg er ca. 25 år, noe avhengig av kvalitet,

Her vurderes: Funksjon av drenering ut ifra tilgjengelig inspeksjoner, og ut i fra alder.
Byggeåret ligger til grunn for tilstandsgraden. En skal være oppmerksom på at drenering også er en bygningsdel som har en
naturlig aldringsmessig slitasje med en gjennomsnittlig levealder på ca. 40 år. Selve dreneringen ligger under bakkenivå og
er ikke tilgjengelig for inspeksjon. Det ble ikke gjort fuktindikasjoner i gulv eller vegger der dette ble prøvet målt. Dreneringen
vurderes til å ha nådd over halvparten av normalt forventet levetid.
Merknader: Forventet levetid for drenering er 40-60 år.

bruksmåte og vedlikehold.
TG iu 4.3 Renner, nedløp og beslag
Her vurderes:Renner, nedløp og beslag for skader og innfesting. Nedløp kontrolleres for bortledning av vann.

2. Yttervegger
TG 1 2.1 Konstruksjon

Begrenset kontroll av beslag pga. snø. Det antas at det er etablert taksluk. Det observeres taknedløp på baksiden av boligen.
Merknader: -

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.

5. Loft
Ingen

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.

Det er foretatt en visuell kontroll av bygningen, uten at det registreres forhold med symptom på
konstruksjonsmessig svekkelse. Yttervegger er oppført i en mur/betongkonstruksjon.
Merknader: -

TG 1 2.2 Utvendige flater
Her vurderes: Utvendig kledning ut ifra om det er sprekker, riss og råte. Det gjøres tilfeldige stikktagninger i treverk.

Bygningsdelen eksisterer ikke.
Merknader: -

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

Utvendig fasade består av teglstein. Ved visuell kontroll ble det ikke observert tegn til skader eller svikt.
Merknader: -

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.

3. Vinduer og dører

Det er etablert veranda på fram- og baksiden. Selve tekkingen kunne ikke kontrolleres pga. snø. Konstruksjonen fremstår i normalt
god stand uten tegn til svikt i konstruksjonen. Normalt periodisk vedlikehold må påregnes.
Merknader: -

7. Piper og ildsteder
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TG 1 9.1.4 - Bad - Fuktmåling

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.
Elementpipe fra byggeår med beslag over tak. Det blir ikke registrert symptomer på skader eller tilstandssvekkelser. Undertegnede
har ikke spesiell kompetanse vedrørende vurdering av piper og ildsteders forskriftsmessige tilstand. For detaljert informasjon og
krav, anbefales kontakt med lokalt feievesen.
Merknader: -

8. Etasjeskillere og innvendige trapper
TG 1 Frittbærende dekker
Her vurderes:
Etasjeskillere: For stivhet og nedbøyning. Avvik beskrives.
Innvendige trapper: Lysåpninger, innfestning, trinn, rekkverk og barnesikring vurderes i henhold til gjeldende lovverk.
Etasjeskillere består av lettbetongelement. Det opplyses at etasjeskillere og vegger ikke ble målt med instrument for å finne
eventuelt avvik og retning på overflate. På visuelt grunnlag er vegger og etasjeskillere i tilfredsstillende stand iht. alder/byggeskikk.
Merknader: -

9. Våtrom
Bad (våtrom)
TG 1 9.1.1 - Bad - Overflater

Her vurderes: Fukt. Fuktmåling utføres ved å kontrollere fra tilstøtende rom og underliggende himling.
Fuktsøk inne på bad gir ikke en god indikasjon på om det er fukt i veggene eller i gulvet. Flis og flislim holder lenge på vann etter
at det er påført vann på flatene. Det er tettesjiktet bak flisene (membran) som sørger for at vannet ikke går inn i
veggkonstruksjonen. Fuktsøk i tilliggende konstruksjon mot dusjsonen lot seg ikke gjøre da vegger i dusjsonen grenser mot nabo
og mot soverom med garderobeskap. Ved visuell kontroll av overflatene ble det ikke påvist tegn til lekkasje, ubehagelig lukt eller
annen synlig indikasjon på fuktskade på befaringsdagen. Badet fremstår tett og fri for fukt i konstruksjonen.
Merknader: -

Vaskerom (våtrom)
TG 1 9.2.1 - Vaskerom - Overflater
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.
Overflatene består av flis på gulv, murvegger og malte flater. Ingen tegn til svikt eller skader utover normal slitasjegrad
observeres.
Merknader: -

TG 2 9.2.2 - Vaskerom - 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.

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.
Overflate himling: Malt slett himling. Ingen synlige tegn til skader eller fuktmerker.

Det er uvisst i hvilken grad det er etablert membran/tettesjikt. Det forutsetter bruk av dette under flis. Plastsluk, mansjett
observeres ikke pga. flislim/påstøp.
Merknader: Normalt forventet levetid for membran/tettesjikt er 10-20 år.

TG 1 9.2.3 - Vaskerom - Sanitær og ventilasjon

Overflate vegger: Flis. Enkel test antyder ikke "bom" (dårlig limt) i flis. Ingen skader eller sprekker observeres.
Overflate gulv: Flis på gulv. Enkel test antyder ikke "bom" (dårlig limt) i flisene. Ingen skader observeres utover sår i en gulvflis.
Fall på gulv ble visuelt kontrollert med laser. Det registreres bra med fall på gulvet.
Fall målt: Det måles en høydeforskjell på 30mm fra underside dørterskel til toppen på slukristen.
Ovennevnte vurderingspunkter er gjennomgått uten at det registreres avvik.
Merknader: Forventet levetid for keramiske fliser på lettvegger er 15-20 år. Forventet levetid for keramiske

fliser på membran, mur og betong er 20-40 år.

Her vurderes: Rør med vannstand i sluk 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.
Det bemerkes at kun lett synlig/tilgjengelig røropplegg er kontrollert. Vannrør av kobber, plastavløp. Visuell kontroll og enkel
funksjonstest ga ingen tegn til svikt. Normalt vanntrykk og god avrenning på avløpet. Varmtvannsbereder er på 300 liter med
produksjonsår 2005.
Det er etablert innredning med over- og underskap. Folierte fronter og skrog. Laminat benkeplate med oppvaskkum. Innredningen
fremstår i normalt god stand. Rommet ventileres naturlig.
Merknader: Forventet levetid til en installasjon er 30-50 år, men kan variere avhengig av rørmateriale,

TG 1 9.1.2 - 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.
Etableringsåret ligger til grunn for tilstandsvurderingen. Det gjøres spesielt oppmerksom på at tekking (membran og mansjetter)
ikke er kontrollerbare fordi dette bare kan gjøres ved å demontere fliser. Denne type destruktive undersøkelser blir aldri foretatt
ved en tilstandskontroll for eierskifterapport. Det forutsettes/forventes at bruk av tett membran er benyttet som fuktsikring bak og
under flis. Det observeres plastsluk med synlig membran og slukmansjett. Jevnlig rengjøring av sluk anbefales for god avrenning.
Merknader: Normalt forventet levetid for membran/tettesjikt er 10-20 år.

TG 1 9.1.3 - Bad - Sanitær og ventilasjon
Her vurderes: Rør med vannstand i sluk 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.

egenskapene til avløpsvannet og vedlikeholdet. Teknisk utstyr som armatur, bereder, toalett etc. har noe kortere
levetid enn ledningsanleggene.
TG 1 9.2.4 - Vaskerom - Fuktmåling
Her vurderes: Fukt. Fuktmåling utføres ved å kontrollere fra tilstøtende rom og underliggende himling.
Fuktsøk på tilgjengelige overflater ga ingen forhøyede fuktverdier. Det ble heller ikke påvist tegn til lekkasje, ubehagelig lukt eller
annen synlig indikasjon på fuktskade på befaringsdagen.
Merknader: -

10. Kjøkken

Vannrør av kobber, plastavløp. Visuell kontroll og enkel funksjonstest ga ingen tegn til svikt. Normalt vanntrykk og god avrenning
på avløpet. Ingen skader observeres på sanitærutstyret. Badet er utstyrt med badekar, innredning med servant og toalett. Badet
ventileres med mekanisk avtrekk med tilluft.
Merknader: Forventet levetid til en installasjon er 30-50 år, men kan variere avhengig av rørmateriale,

egenskapene til avløpsvannet og vedlikeholdet. Teknisk utstyr som armatur, bereder, toalett etc. har noe kortere
levetid enn ledningsanleggene.
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Kjøkken m/innredning
Her vurderes: Om det er støvkondens, heksesot og svertesopp. Det vurderes også om det er knirk, fuktskjolder og fuktskader,
spesielt under og rundt oppvaskmaskin, varmtvannsbereder og kjøleskap. Forøvrig vurderes , vanntrykk, avløp, ventilasjon og
røropplegg. Kjøkkeninnredningen vurderes med hensyn til riss, sprekker og alder.
Kjøkkeninnredningen fra 2003 består av over- og underskap med profilerte fronter og folierte skrog. Laminat benkeplate med
nedsenket oppvaskkum og platetopp. Det er etablert mekanisk avtrekk over stekesonen, denne fungerte normalt ved enkel test på
stedet. Tilfeldigvalgte dører og skuffer ble funksjonstestet uten avvik. Innredningen fremstår i normalt god stand. Ved
stikkprøvekontroll med fuktindikator på erfaringsmessig utsatte steder (foran oppvaskmaskin/kjøleskap, benkeskap for
oppvaskkum) ble det ikke registrert negative fuktindikasjoner.
VVS: Vannrør av kobber, plastavløp, røropplegg for oppvaskmaskin. Visuell kontroll og enkel funksjonstest ga ingen tegn til
svikt. Normalt vanntrykk og god avrenning på avløpet.
Merknader: -

11. Andre Rom
TG 1 Andre rom
Her vurderes: Om det er riss/sprekker. Det undersøkes også om det er fuktskjolder, støvkondens og heksesot, samt svertesopp og
generell slitasje.
Ovennevnte vurderingspunkter er undersøkt uten at det er funnet nevneverdige avvik i forhold til det som kan forventes ut i fra
alderen. Øvrige rom fremstår i normalt god stand uten skader.
Merknader: -

12. VVS
Ingen VVS

Takstmannens vurdering ved TG2:
1.4 - Drenering
TG 2 settes da dreneringen har passert over halvparten av forventet levetid.
3.1 - Vinduer
TG 2 settes kun for alderen på vinduene. Vinduene var funksjonelle og fremstår i normalt god stand.
3.2 - Ytterdører og porter
TG 2 settes for alder.
9.2.2 - Vaskerom - Membran tettesjikt og sluk
TG 2 settes for alder.

Takstmannens vurdering ved TG3:

Vær oppmerksom på:

Her vurderes: Ventilasjon ut ifra om det er avtrekk over tak eller via balansert luftbehandlingsaggregat, samt
overstrømningsmulighet (tilluft) fra tilstøtende rom.

Dersom det er lovlighetsmangler vil disse vises her.

Det er ikke etablert balansert ventilasjon. Boligen ventileres i hovedsak naturlig.
Merknader: -

Det er ikke innhentet opplysninger/byggemeldinger fra kommunen. Rom i boligen blir vurdert ut ifra bruken av rommet på
befaringsdagen.

13. Terrengforhold
TG iu Terrengforhold
Her vurderes: Avvik i forhold til fallforhold fra grunnmur og annet som hindrer vannet i å renne bort fra boligen.
Tomten var dekket med snø på befaringen. Fallforhold kunne ikke kontrolleres. Det er viktig at terrenget har hellingsgrad ut fra
grunnmuren. Overflatevann skal hurtigst mulig vekk for å unngå unødige fuktbelastninger på utvendig fuktsikring og drenering.
Ideelt bør det i en avstand på ca 3 meter være god helling vekk fra husets grunnmur. Dette kun til orientering og anbefalt på
generelt grunnlag.
Merknader: -

14. Garasje / Uthus
Ingen Garasje / uthus
Her vurderes: Garasje/uthus i sin helhet, med vekt på konstruksjon og muligheter for fuktinnsig.
Bygningsdelen eksisterer ikke.
Merknader: -
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Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet
Adresse

Breisynvegen 2 B

Postnr

7021

Sted

TRONDHEIM

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen,
og kan forklare avvik mellom beregnet og målt
energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet
reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt
dersom:

Leilighetsnr.
Gnr.

96

Bnr.

550

deler av boligen ikke er i bruk,
færre personer enn det som regnes som normalt
bruker boligen, eller
den ikke brukes hele året.

Gode energivaner
Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov,
men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Seksjonsnr.

Energimerket kan kun endres gjennom fysiske endringer
på boligen.

Festenr.
Bygn. nr.

10470935

Bolignr.

H0101

Merkenr.

A2020-1114985

Dato

01.04.2020

Innmeldt av

Eksperten har ikke angitt tips til brukervaner

Mulige forbedringer for bygningens energistandard

Tom Gunnar Witsø

Energiattesten er bekreftet og offisiell.

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.
Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at
Målt energibruk
Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

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
boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.
Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass,
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.
Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

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
er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier
da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over
oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer
informasjon om beregninger, se
www.energimerking.no/beregninger

Registrering:

Attest utstedt av ekspert med enkel registrering.

Bygningskategori:
Bygningstype:
Byggeår:
Bygningsmateriale:
BRA:
Ant. etg. med oppv. BRA:
Detaljert vegger:
Detaljert vindu:

Småhus
Rekkehus
1984
Mur/tegl
166
3
Nei
Nei

Dato for lekkasjetallmåling:

Ikke angitt

Type bygg:

Eksisterende bygg

Energiregler (TEK-standard): Ikke angitt

Angis kun for nybygg

Teknisk installasjon
Oppvarming:
Ventilasjon:
Detaljering varmesystem:

Elektrisitet
Ved
Mekanisk avtrekk
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).

Om grunnlaget for energiattesten
Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes
ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge
inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du
søke opp bygninger og hente fram energiattester som er
laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor
det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk"

av aktuell attest under Offisielle energiattester i
skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig
for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale
opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da
dette kan ha betydning for prisfastsettelsen.
Det kan når som helst lage en ny energiattest.

Om energimerkeordningen
Enova er ansvarlig for energimerkeordingen. Energimerket
beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om
boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes
typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen
fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene
for energikarakteren baserer seg på NS 3031
(www.energimerking.no/NS3031)

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen
eller gjennomføring av energieffektivisering og
tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på
tlf. 800 49 003 eller svarer@enova.no
Plikten til energimerking er beskrevet i
energimerkeforskriften (bygninger).
Nærmere opplysninger om energimerkeordningen
kan du finne på www.energimerking.no

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se
eller ring Enova svarer på tlf. 800 49 003.

www.enova.no/hjemme

FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING

BUDSKJEMA
BINDENDE BUD PÅ EIENDOMMEN

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.

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.

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

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

Legitimasjon

Budgivers underskrift

Legitimasjon

