
Halvpart 2‑mannsbolig i etterspurt beliggenhet ‑  
Garasje ‑ Stor tomt ‑ Barnevennlig område

Nardo - Valkyrjevegen 13



Fakta

Velkommen til Valkyrjevegen 13
Megleren Din ved Ole Kr Vaagan har gleden  
av å presentere en innholdsrik 2‑manns bolig i  
Valkyrjevegen 13
Boligen har nærhet til Nardosenteret og er  
beliggende i det som betraktes som et  
populært boligområde
Boligen har behov for noe oppussing
Stor tomt på 588 m2
Garasje
3 soverom
Påbygd stue og terrasse

ADRESSE
Valkyrjevegen 13

PRISANTYDNING
kr 4 700 000,‑ + omk

TOTALPRIS
kr 4 818 870,‑

TOMT
588.3 kvm Tomten er flat  
og opparbeidet med  
plen og beplantet med  
busker og trær.  
Husets plassering på  
tomta gjør at du får ei stor  
og fin tomt.

Her vil du ha god lekeplass  
til barn som du lett kan  
følge med når di sitter på  
terrassen.
OMKOSTNINGER
kr 118 870,‑
BRA/   P-ROM - 144/   102
EIERFORM - Tomannsbolig

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

Informasjon om megler



Innhold

INNHOLD:
 1 etasje; gang, stue og kjøkken
2 etasje; gang, bad og 3 soverom
Kjeller; gang, 2 boder, vaskerom og kjellerstue

STANDARD:
1 ETASJE;

Entre; Vinyl gulv, malt panel på vegg og agnes  
takplater. Garderobeskap.

Gang; Pergo på gulv, malt tapet på vegger og  
malte tak.

Kjøkken; Pergo på gulv, malte vegger/   flis over benk  
og agnes takplater. Hvit innredning med Zanussi  
komfyrtopp, mikro bølge ovn og oppvaskmaskin.  
Kjøkkeninnredningen fra 2005/   06 består av over‑ og  
underskap med folierte fronter og skrog. Laminat  
benkeplate med nedsenket oppvaskkum og  
platetopp. Det er etablert mekanisk avtrekk over  
stekesonen. Innredningen fremstår i god stand.  
Vannrør av kobber, plastavløp, røropplegg for  
oppvaskmaskin. 

Stue; Pergo på gulv, malt tapet på vegger og  
agnes takplater. Vedovn. Utgang til terrasse. 
Ny del av stue; Pergo på gulv, panelplater på  
vegger og agnes takplater.

2 ETASJE;

Gang; Vinylbelegg på gulv, malt glassfiberstrie på  
vegger og malt tak. Utgang til luftebalkong.

Soverom 1; Tregulv, malte panelplater på vegger og  
agnes takplater. Garderobeskap.

Soverom 2; Pergo på gulv, malte tapet på vegger  
og agnes takplater. Garderobeskap.

Soverom 3; Tregulv, malt tapet på vegger og agnes  
takplater. Vedovn. 

Bad; Flis på gulv og vegger. Agnes takplater.  
Downlights, gulvvarme, Dusjhjørne med glassvegger,  
WC. Hvit innredning med servant i underskap,  
overskap med speil og lys. 

KJELLER;

Gang; Vinyl på gulv, malt betongvegger og panel i  
tak. 

Bod 1; Betonggulv og vegger og agnes takplater.

Bod 2; Betonggulv og vegger og panel i tak. Hyller.

Kjellerstue; Vinyl på gulv, malt panel på vegger og  
agnes takplater.

Vaskerom; Betonggulv og vegger og malte plater i  
tak. Sluk, utslagsvask, opplegg for vaskemaskin og  
VVB.

Loft er uisolert og har godt med lagringsplass.

ADKOMST:
 Fra Trondheim kjører du forbi Lerkendal  
(Strindvegen) og fortsetter Torbjørn Bratts veg og du  
kjører over omkjøringsvegen og i den rundkjøringa  
fortsetter du rett frem og er over i Utleirvegen. Følg  
denne og ta første veg til høyre som er Tors veg og  
ta deretter første veg til høyre og du er inne i  
Valkyrjevegen. Nr 13 ligger på venstre side av  
vegen. Det vil bli skiltet av Megleren Din As ved  
fellesvisninger.



Godt med skapplass på kjøkken



Denne delen av stuen er påbygd



Gangen tar deg til etasjer og stue og kjøkken i hovedetasjen

Kjøkken

Bad er flislagt 

Bad



OPPDRAG
1‑0005/   22

EIENDOM
Valkyrjevegen 13, 7035 TRONDHEIM

EIENDOMSBETEGNELSE
Gårdsnummer 70, bruksnummer 25 i Trondheim  
kommune.

EIER
Sigurd Aspaas 

PRISANTYDNING
Kr 4 700 000,‑

KJØPERS OMKOSTNINGER
Kr 118 870,‑
Dokumentavgift 2,5 % av kjøpesum = kr 117 500,‑ +  
tgl gebyr skjøte kr 585,‑ + tgl gebyr pantedokument  
inkl grunnboksutskrift kr 785,‑

TOTAL KJØPESUM
Prisantydning 4 700 000,‑
+ Totale omkostn. kr. 118 870,‑
= sum kr. kr 4 818 870,‑

BOLIGTYPE
Tomannsbolig

EIERFORM
Eiet

AREALER
BRA 144kvm
P‑rom 102kvm
Valkyrjevegen 13
Bruksareal
Kjeller: 42 kvm Kjeller inneholder gang/   trapperom,  
vaskekjeller, 2 boder og kjellerstue
1. etasje: 60 kvm Hovedplan inneholder Entrè, gang/    
trapperom, toalettrom, kjøkken og stue/   spisestue
2. etasje: 42 kvm 2 etasje inneholder gang/    
trapperom, bad ig 3 soverom
Primærrom
Kjeller: 0 kvm 
1. etasje: 60 kvm 
1. etasje: 42 kvm 
Sekundærrom
Kjeller: 42 kvm 
1. etasje: 0 kvm 
2. etasje: 0 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  

Om boligen

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
3

BYGGEÅR
Byggeår: 1961

BEBYGGELSEN
Området består av eneboliger, to‑manns boliger,  
fire‑manns boliger og blokker. 

OPPVARMING
El og ved

HVITEVARER
Dersom ikke annet er opplyst medfølger kun  
integrerte hvitevarer. 

BYGGEMÅTE
Vertikaldelt 2‑mannsbolig oppført med  
hovedkonstruksjon av tre over støpt grunnmur.  
Utvendig fasade kledd med stående trekledning.  
Saltak tekket med steinbelagte stålpanner. Vinduer  
med 2‑lags glass.

PARKERING
Parkering i garasje og på egen tomt.

ETASJE
2

GRUNNAREALER
Tomten er flat og opparbeidet med plen og  
beplantet med busker og trær. Husets plassering på  
tomta gjør at du får ei stor og fin tomt.
Tomteareal: 588.3 m²
Tomt/   Eierform: Eiet tomt

ENERGIMERKING
Energimerket angir boligens energistandard.  
Energimerket består av en energikarakter og en  
oppvarmingskarakter, se i 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 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.
Energimerke G og oppvarmingskarakter ORANSJE
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du  
på www.energimerking.no

OVERTAKELSE
Etter avtale

FORMUESVERDI
Formuesverdi primær kr 1 113 404 for år 2020.
Formuesverdi sekundær kr 4 008 254 for år 2020.
Formue i fast eiendom (bolig‑ og fritidseiendom) er  
skattepliktig enten eiendommen ligger i Norge eller i  
utlandet når du er bosatt i, og skattepliktig til Norge.  
Det er eiendommens formuesverdi som legges til  
grunn ved formuesskattelegging av bolig‑ og  
fritidseiendommer. Den som er reell eier av  
eiendommen ved inntektsårets utgang er ansvarlig  
for eventuell formuesskatt på eiendommen det  
aktuelle inntektsåret.
Formuesverdien på boligen din er forhåndsutfylt i  
skattemeldingen basert på de boligopplysningene  
du har rapportert inn til Skatteetaten. Hvis  
formuesverdien ikke står i skattemeldingen, kan du  
oppgi boligopplysningene direkte i skattemeldingen.  
Primærbolig, altså boligen som du bor i til vanlig, har  
en formuesverdi på 25 prosent av boligverdien. 

KOMMUNALE AVGIFTER
Kr 3 784,‑
Kommunale avgifter betales hvert kvartal med ca kr  
950,‑ 

TILBEHØR
Hvitevarer som er på kjøkken under visning  
medfølger boligen vederlagsfritt i handelen.

DIVERSE
Vi gjør oppmerksom på at det er forbud mot  
parkering i gaten. 
Vi gjør oppmerksom på at det er tinglyst en  
refusjonsplikt til kommune, datert 07.12.1960.
Stuen som er påbygd er godkjent som tilbygg og  
utvidelse av stuen den 18.9.1968.
Garasje er omsøkt og godkjent den 22.4.1964.

BELIGGENHET:
Eiendommen ligger i et område med  
ene‑/tomannsboliger samt blokker. Området  
betraktes som meget etterspurt. Fra boligen er det  
nærhet til Nardo Centeret som er et kjøpesenter på  
Nardo i Trondheim. Senteret har  
dagligvareforretning, kiosk, apotek, bakeri, solsenter,  

frisør, restaurant, blomsterforretning og Nardosletta  
Legesenter samt ulike behandlingstilbud innen helse.  
Boligen har nærhet til Lerkendal, Sintef og NTNU og  
disse når du me gangavstand eller sykkelavstand.  
Fra boligen er det ca 4 km til Trondheim sentrum og  
det er meget god bussforbindelse til byen. Buss nr  
11, 22 og 905 er transittlinjer som passerer området  
boligen ligger i. 

TINGLYSTE HEFTELSER OG RETTIGHETER
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser  
og rettigheter som følger eiendommens matrikkel  
ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5001/   70/   25:
19.01.1960 ‑ Dokumentnr: 300276 ‑ Erklæring/   avtale
Bestemmelse om samvirke vedkommende vertikalt  
delt bolig. 
Gjelder denne registerenheten med flere 

07.12.1960 ‑ Dokumentnr: 306613 ‑ Erklæring/   avtale
Refusjonsplikt til kommunen. 

07.12.1960 ‑ Dokumentnr: 306615 ‑ Bestemmelse om  
bebyggelse
Gjelder denne registerenheten med flere 

16.10.1958 ‑ Dokumentnr: 307040 ‑ Registrering av  
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:5001 Gnr:70 Bnr:1 

19.05.1959 ‑ Dokumentnr: 300740 ‑ Registrering av  
grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:5001 Gnr:70 Bnr:36 

01.01.2018 ‑ Dokumentnr: 107535 ‑ Omnummerering  
ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1601 Gnr:70 Bnr:25 

VEI, VANN, AVLØP
Offentlig tilknyttet

FERDIGATTEST/   MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Boligen er godkjent tatt i bruk av Strinda  
Bygningsvesen 12.08.1959.

OFFENTLIGE PLANER/   REGULERING/   KONSESJONSPLIKT
Boligen ligger i regulert område og er regulert til  
bebyggelse av eneboliger, to/   fire‑mannsboliger og  
blokkbebyggelse. Vedtatt av Strinda kommunestyre  
den 30. januar 1958. Reguleringsplanen heter R163  
og er stadfestet og godkjent av Kommunal‑ og  
Arbeidsdepartementet ved brev av 28.08.1958. 

UTLEIEADGANG
Boligen kan fritt leies ut

TAKST UTFØRT AV



Witsø Takst

SAMMENDRAG AV SELGERS EGENERKLÆRING
Boligen fremstår i teknisk god stand, enkelte  
bygningsdeler må påregnes byttet i tiden framover.  
Noe etterslep av utvendig vedlikehold. Boligen ble  
oppgradert med ny taktekking i 2018. Innvendig  
fremstår boligen noe slitt med behov for  
oppgraderinger. Det ble ikke avdekket grove  
byggetekniske avvik som krever strakstiltak. For  
videre omtaler se de respektive
punktene i rapporten.

LOVANVENDELSE
Eiendommen selges etter reglene i  
avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det  
som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg  
grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder  
salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers  
egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som  
er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold  
som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke  
påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig  
av om kjøper har lest dokumentene. Alle  
interessenter oppfordres til å undersøke  
eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig  
før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan  
ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde  
blitt kjent med ved undersøkelsen. 

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at  
kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en  
bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det  
kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og  
synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme  
gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige  
opplysninger om eiendommen og dette har virket  
inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss  
tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan  
ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med,  
og det kan avdekkes enkelte forhold etter  
overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal  
slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er  
innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre  
en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik  
mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket  
er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller  
erstatning må kjøper selv dekke tap/   kostnader  
opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). 

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen  
«som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.  
avhl. § 3‑9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers  

undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å  
undersøke eiendommen nøye, gjelder også for  
kjøpere som ikke anses som forbrukere.

BETALINGSBETINGELSER
Kjøpesum med tillegg av omkostninger skal betales  
eiendomsmeglerforetakets klientkonto ved  
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
Provisjon 1,5% 
Tilretteleggingsgebyr kr 30 000,‑
Markedspakke kr 25 000,‑
Oppgjørsgebyr kr 6 250,‑
Visning kr 3 000,‑

EIENDOMSMEGLER/   DAGLIG LEDER
Ole Kristian Vaagan
tlf: 404 08 588
okv@meglerendin.no

MEGLEREN DIN AS
Sorgenfriveien 9
7031 Trondheim
Org.nr.: 997 885 406

SALGSOPPGAVE DATO
06.05.2022

VEDLEGG TIL SALGSOPPGAVEN
Tilstandsrapport, energiattest, egenerklæring  
boligselgerforsikring, div dokumenter far kommunale  
myndigheter

Kontakt oss gjerne ved ønske om ytterligere  
informasjon.

BARNEHAGE
Nardo barnehage og Nidarvoll og  
Sunnland barnehage ligger i  
gangavstand fra boligen.

SKOLEKRETS
Nardo barneskole, Sunnland  
ungdomsskole og Strinda videregående  
skole. Både barne‑ og ungdomsskole  
ligger i nærhet i gangavstand. Strinda  
videregående ligger nok litt lenger  
unna.

BOLIGSELGERFORSIKRING
Selger har tegnet boligselgerforsikring

BOLIGKJØPERFORSIKRING
Kjøper kan tegne boligkjøperforsikring

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.

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



Plantegning Plantegning



Plantegning

EGENERKLÆRINGSSKJEMA
EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Meglerfirma

Megleren Din AS

Oppdragsnr.

1-0005/22

Selger 1 navn

Gerd Irene Wessel Strand

Gateadresse

Valkyrjevegen 13

Poststed

TRONDHEIM

Postnr

7035

Er det dødsbo?
Nei Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?
Nei Ja

Hjemmelshavers navn Sigurd Aspaas

Har du kjennskap til eiendommen?
Nei Ja

Initialer selger: GIWS 1
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Tilleggskommentar

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved
eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med
bistand av teknisk sakkyndig. Merk vedr hustype:Huset er halvdel av vertikaldelt tomannbolig. Vinduer skiftet unntatt badevindu og verandadør i
2.etg antatt i 2005 samtidig som nytt kjøkken og bad. Nytt tak i 2018.

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende
opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt
eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (akjseboliger), og om forsikringsgiver sitt
boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt
(budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler. 

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må
egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny
signeringsdato som legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere
bolighandel).

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendigsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20
(aksjeboliger).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere
bolighandel).

Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i
forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring.

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

Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.
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E-Signing validated secured by

NAME OF SIGNER

Gerd Irene Wessel Strand
IDENTIFIER

249ad53e56f369369cbd67
ee4ff65de1d43dabff

TIME

31.03.2022 
13:24:02 UTC

ELECTRONIC ID

Signer authenticated by 
Nets One time code

This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.→      
The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. 
Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.

→      

For more information about document formats, see https://www.nets.eu/developer→      
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Trondheim

Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Målestokk

1:5000

Eiendom: Gnr: 70 Bnr: 25 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Valkyrjevegen 13

7035 TRONDHEIM

Annen info:

26.04.2022 12:45:40 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen. Side 1 av 2

Trondheim

PlanOversikt

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 70 Bnr: 25 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Valkyrjevegen 13

7035 TRONDHEIM

Annen info:
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Adresse Valkyrjevegen 13

Postnr 7035

Sted Trondheim

Andels- 
/leilighetsnr.

 / 

Gnr. 70

Bnr. 25

Seksjonsnr.

Festenr.

Bygn. nr.

Bolignr.

Merkenr. A2022-1392726

Dato 06.05.2022

Energimerket angir boligens energistandard.

Energimerket består av en energikarakter og en opp-

varmingskarakter, se i figuren. Energimerket

symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-

karakter, og bokstaven viser energikarakter.

Målt energibruk

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av

oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)

som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.

Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, 

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

Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk

av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Innmeldt av Ole Kristian  Vaagan

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

Om bakgrunnen for beregningene,

se www.energimerking.no

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens identitet er ikke bekreftet fra Matrikkelen

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.



Hovedsoverom



Pent kjøkken som holder en god standard 



Soverom 2

Soverom 3

Annet

Annet



Annet

Fasade

T I L S T A N D S R A P P O R T

Boligtype

Tomannsbolig
Adresse

Valkyrjevegen 13

7035 Trondheim

5001/70/25/0/0/0
Rapportdato

28.04.2022

TG 0 3

TG 1 6

TG 2 12

TG 3 0

TG IU 0
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Befaring utført den 27.04.2022 av:

Tom Gunnar Witsø

Witsø Takst AS

Innherredsveien 26

7042 Trondheim

+4747025224

Tomg@witsotakst.no

Byggmester og takstmann med 19 års erfaring fra byggebransjen.
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Om rapporten

Rapporten følger den nye forskriften i avhendingsloven som ble gjeldene fra og med 01.01.2022.

Rapporten er basert på NS3600 : 2018 – Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Det er grundig beskrevet hva

takstmannen kontrollerer, og det som ikke er nevnt i teksten for gjeldende bygningsdel er ikke kontrollert med mindre det er

tegn som indikerer en grundigere undersøkelse.

Takstrapporten er spesi�kk for serti�serte takstmenn.

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det �nnes feil/mangler

som bør rettes opp. Rapportens varighet er 1 år, og etter den tid bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.

Rapporten vil kun inneholde de bygningsdelene som hver enkelt takstmann har vurdert som vesentlig informasjon for det

spesi�kke oppdraget slik at forbrukere får et betryggende informasjonsgrunnlag før et boligkjøp. 

Det er den enkeltes takstmann som er ansvarlig for at alle nødvendige bygningsdelene er tatt med i rapporten.

Krav til takstmannen

Tilstandsanalysen skal utføres etter beste faglige skjønn og upåvirket av partsinteresser av noe slag. Den som utfører analysen,

skal opplyse om sitt forhold til alle parter som kan ha interesse av resultatene fra analysen.

Tilstandsanalysen skal utføres av en eller �ere bygningssakkyndige med godkjent eller dokumentert bygningsfaglig kompetanse.

Dokumentert kompetanse omfatter utdanning og relevant praksis, herunder erfaring med gjennomføring av tilstandsanalyser.

Den som gjennomfører tilstandsanalyser, skal ha nødvendig kompetanse for de sjekkpunktene som omfattes av standarden.

Ved behov for ytterligere undersøkelser som ett av tilleggsdelene som El og brann vil det kunne settes andre kompetansekrav.

Takstmannens 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. 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.

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. Alderen er kun en del av tilstandsgraden (TG) sammen

med funksjonaliteten.

Forventet gjenværende brukstid vil kunne avhenge av tilstand, egenskaper, design, utførelse, gjennomført vedlikehold, alder,

miljø (bruk og ytre påkjenninger), forventet framtidig slitasje og konsekvens ved brudd.

Alle bygningsdeler er under vedvarende aldring og forventet levealder er oppgitt under levetidsbetraktninger. I mange tilfeller

kan levetid i praksis være både kortere og lengre. Graden TG2 er i enkelte tilfeller benyttet på forhold og bygningsdeler som ikke

har synlig svekkelse, men der normal levetid er marginal eller har usikker restlevetid.
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Tilstandsgradene

TG 0 Ingen avvik
Det er ingen merknader (feilfritt). Dokumentasjon for fagmessig utførelse inklusive

materialbruk og løsninger, der dette er pålagt eller anses nødvendig, er lagt fram.

TG 1 Mindre eller moderate avvik
Gis når bygningsdelen har mindre avvik. Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og

strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men

der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

TG 2 Vesentlige avvik
Bygningsdelen har en feil utførelse, en skade (eller symptomer på skade), sterk

slitasje; eller nedsatt funksjon, og det er behov for tiltak; eller

det er kort gjenværende brukstid; eller

bygningsdelen er skjult og kan ha en feil/skade eller være utgått på dato. Det kan

være behov for tiltak; eller

det er grunn til overvåking av denne bygningsdelen for å sikre mot større skade og

følgeskader; eller

særlig fuktutsatt konstruksjon hvor dokumentasjon på riktig utførelse ikke foreligger

eller at det er en særlig fuktutsatt konstruksjon uten inspeksjonsmulighet.

TG 3 Store eller alvorlige avvik
Total funksjonssvikt. Bygningsdelen fyller ikke lengre formålet; eller

det er fare for liv og helse; eller

det er et akutt behov for tiltak (strakstiltak); eller

det er avvik fra lover og forskrifter som gjelder den aktuelle bygningsdelen eller

byggverket.

TG IU Ikke undersøkt
TGIU skal kun brukes unntaksvis. Eksempler kan være snødekket tak eller krypkjeller

uten inspeksjonsmulighet på undersøkelsestidspunktet; eller

bygningsdelen eller arealet eller rommet er ikke tilgjengelig for inspeksjon på

tidspunktet for analysen. Dersom TGIU omfatter særlig fuktutsatte konstruksjoner,

skal dette angis særlig.

Eiers plikter i forkant av tilstandsanalysen:

Forut for tilstandsanalysen skal det foreligge en egenerklæring fra eier. Eier skal fremskae relevant dokumentasjon for boligen.

Dette gjelder for eksempel kvitteringer, samsvarserklæringer, kontrollseddel fra brann/ feiervesenet etc.

Eier skal legge forholdene til rette for inspeksjon, inkludert å gi adgang til bygningsdeler og rom.
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Nivå av analysen

Tilstandsanalysen utføres ved grundige visuelle observasjoner kombinert med undersøkelser, nødvendige målinger, bruk av

egnede instrumenter og registreringer.

Det kan utføres inngrep i form av hulltaking i vegg eller etasjeskiller ved bad og i rom under terreng for undersøkelse av

fukt ved mistanke til alvorlige avvik. (Ref. Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel).

Alle bygningsdeler som nevnt i rapporten vil bli undersøkt, med stor vekt på de områdene som takstmannen,

erfaringsmessig, kjenner som svake punkter og hvor det kan oppstå kon�ikter i etterkant.

I en tilstandsanalyse av f.eks leiligheter (andel, selveier og aksje) er enkelte bygningsdeler ikke inkludert, hvis de ikke er

relevante for den aktuelle boligen.

Den bygningssakkyndige skal �ytte på tepper, møbler og annet inventar når det er nødvendig for å komme til det rommet

eller den bygningsdelen som skal undersøkes. Dette gjelder likevel ikke for særlig tunge møbler og inventar, når disse ikke

skjuler vesentlige installasjoner eller innretninger, og det heller ikke er andre grunner til å mistenke at �ytting vil kunne

avdekke vesentlige forhold

Selv om takstmannens analyser er svært grundig, kan det forekomme skjulte feil og mangler. For boliger 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.

For alle TG 3 og TGIU anbefales det tiltak i form av ytterligere undersøkelser for å avdekke årsak og skadeomfang som grunnlag

for et mer detaljert kostnadsoverslag.

Forutsetninger

På bakgrunn av dagens strenge krav til fallsikring vil tak og taktekking normalt besiktiges fra bakkenivå og eventuelt stige

der dette er forsvarlig etablert. Svill og innvendige konstruksjoner vil ikke bli kontrollert med mindre dette anses som en

ytterst nødvendighet og der dette er tilgjengelig.

Svill, bindingsverk og lukkede konstruksjoner vil ikke bli kontrollert med mindre dette anses som en ytterst nødvendighet

og der dette er tilgjengelig.   Yttervegger, gulv på grunn, etasjeskillere og himling vil normalt ikke bli kontrollert med

rettningsmålere for og �nne eventuelle skjevheter, med mindre dette er opplyst i rapporten.

Det gjøres oppmerksomt på at møbler og inventar ikke blir �yttet på under befaringen.

Boligen er ikke isolasjonsvurdert da dette krever avansert teknologi.

Formål

Formålet med rapporten er å bidra til en enhetlig analyse og best mulig informasjon om boligen, som igjen vil føre til redusert

kon�iktnivå ved omsetning. Datagrunnlaget som kom frem ved tilstandsanalysen, kan også brukes til utarbeidelse av

vedlikeholdsplaner og ved utleie.

For å unngå ulik tolkning av begreper som oppussing, vedlikehold, modernisering, rehabilitering med videre er det i rapporten

konsekvent brukt begrepet tiltak. Tiltak er arbeider som skal til for å lukke et avvik. Rapporten erstatter ikke selgers

opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt ved eierskifte. Tilstandsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk

og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som har betydning ved eierskifte. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon

som har betydning for vurderingen, er ikke takstmannens ansvar. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan �nnes

skjulte feil, skader og mangler.

Rapporten gir normalt ingen vurdering av boligens tilbehør, som hvitevarer, brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også om

tilbehøret er integrert. Produktnavn nevnes ikke.
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Struktur og referansenivå̊
Rapportens omfang, struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse

ved omsetning av bolig), NS 3424:2012 (Tilstandsanalyse av byggverk) og veiledningene til disse. Referansenivået som brukes i

rapporten er forhåndsde�nerte krav til tilstand som tilsvarer tilstandsgrad 0 (TG0).

Normalt vil referansenivået være byggeskikken og tilstanden ved byggeåret for boligen eller bygningsdelen. Rapporten

beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved

boligen ut over det som fremgår av tilstandsgraden på rom og bygningsdeler. Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse

for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må

leser av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Den bygningssakkyndige skal også gi et sjablonmessig

anslag på hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler som gis tilstandsgrad 3.

NS 3424 (Tilstandsanalyse av byggverk) har undersøkelsesnivåer fra 1 til 3. Tilstandsrapporten er basert på undersøkelsesnivå 1,

som er laveste nivå. Dette betyr at tilstandsanalysen utføres ved visuelle observasjoner kombinert med undersøkelser, målinger

og bruk av instrumenter og registreringer. Tilstandsanalysen omfatter ikke destruktive inngrep. Det kan utføres inngrep i vegg

ved bad og i rom under terreng for undersøkelse av fukt ved mistanke om alvorlige avvik, samt at selger/ hjemmelshaver

godkjenner inngrepet.

Tilleggsundersøkelser

Piper og ildsteder:

Grundig undersøkelse av piper og ildsteder anbefales utført i samråd med o�entlige godkjenningsmyndigheter som for

eksempel det lokale brann og feiervesenet.

Elektrisk anlegg og brannforebyggende tiltak:

Ved omsetning av bolig vil man ofte få endring i bruk av det elektriske anlegget. Takstmannen 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.

Øvrig info

Svill og innvendige konstruksjoner kontrolleres normalt ikke.

Yttervegger kontrolleres normalt ikke med rettningsmålere med mindre det er mistanke om skjevheter/setningsskader.

Med mindre det fremgår at et rom eller en bygningsdel skal undersøkes med målinger, at det skal bores hull, at det skal stikkes i

treverk eller annet, skal den bygningssakkyndige basere sine undersøkelser på det som er synlig.

Den bygningssakkyndige skal �ytte på tepper, møbler og annet inventar når det er nødvendig for å komme til det rommet eller

den bygningsdelen som skal undersøkes. Dette gjelder likevel ikke for særlig tunge møbler og inventar, når disse ikke skjuler

vesentlige installasjoner eller innretninger, og det heller ikke er andre grunner til å mistenke at �ytting vil kunne avdekke

vesentlige forhold.

Alle bygningsdeler er under vedvarende aldring og forventet levealder er oppgitt under levetidsbetraktninger. I mange tilfeller

kan levetid i praksis være både kortere og lengre. Graden TG2 er i enkelte tilfeller benyttet på forhold og bygningsdeler som ikke

har synlig svekkelse, men der normal levetid er marginal eller har usikker restlevetid.

Boligens tilstandsgrader er satt ut ifra tilstanden på befaringsdagen. Det gjøres oppmerksomt på at enkelte elementer kan svikte

eller forverres med tiden etter befaringsdato.
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Om boligen
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Adresse: Valkyrjevegen 13 , 7035, Trondheim

Matrikkel: 5001 /70/25/0/0/0

Boligtype: Tomannsbolig

Byggeår: 1961

Tomt: 588 m2

Hjemmelshaver(e): Sigurd Aspaas

Rekvirent: Selger koordinerte takstmann gjennom megler

Tilstede på befaring: Familie til hjemmelshaver

Byggemetode: Vertikaldelt 2-mannsbolig oppført med hovedkonstruksjon av tre over støpt grunnmur. Utvendig fasade kledd 

med stående trekledning. Saltak tekket med steinbelagte stålpanner. Vinduer med 2-lags glass.

Hvordan er boligen tilknyttet vann: Kommunalt

Hvordan er boligen tilknyttet avløp: Kommunalt

Adkomst: O�entlig

Overordnet faglig vurdering::

Boligen fremstår i teknisk god stand, enkelte bygningsdeler må påregnes byttet i tiden framover. Noe etterslep av utvendig 

vedlikehold. Boligen ble oppgradert med ny taktekking i 2018. Innvendig fremstår boligen noe slitt med behov for 

oppgraderinger. Det ble ikke avdekket grove byggetekniske avvik som krever strakstiltak. For videre omtaler se de respektive 

punktene i rapporten.

Hindringer på befaringsdagen

Boligen inneholdt mange møbler og inventar som takstmann ikke kunne �ytte på. Dette begrenset en full undersøkelse av alle 

over�ater.

Vesentlige endringer/oppgraderinger etter byggeår:

Opplysninger gitt på befaringen: Taktekkingen med renner og nedløp skiftet i 2018. Tilbygg på baksiden oppført på 70-tallet.

7/28

Areal/oppmåling

Arealmålingene i denne rapporten måles etter Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling. Arealer oppgis i hele kvadratmeter

i denne rapporten, og gjelder for det tidspunkt rapporten er datert. BRA er bruksarealet av boligen som tilsvarer bruttoareal

minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige arealer: Større arealer enn nødvendig åpninger for trapp, heis sjakter og

lignende regnes ikke med i etasjens areal. Rom som måles må være tilgjengelig, slik at det kan måles. Rommene kan stride mot

byggeforskriftene, men likevel være måleverdige. På grunn av møbler/ innredning avviker deler av oppmålingen da noen mål er

tatt høyere opp på veggen enn anbefalt. Vegger kan være skjeve og kan gi andre mål enn ved måling langs gulvet. Noe

arealavvik kan forekomme.

Noen rom kan ha skråhimling mot yttervegger. Dette er avgjørende for hvor mange m2 som blir godkjent som måleverdig.

Takhøyden i rommet må være minst 1,9 meter og bredden minst 60 cm. For deler av rommet med skråtak skal likevel arealet

inntil 60 cm utenfor høyden på 1,9 meter tas med i målingen, dvs omliggende areal der høyden er lavere enn 1,9 meter.

1. Etasje

Primærrom

60 m

Sekundærrom

0 m

BRA (P-ROM + S-ROM)

60 m

BTA

70 m

Beskrivelse primærrom

Entré, gang/trapperom, toalettrom, kjøkken og

stur/spisestue.

Beskrivelse sekundærrom

-

2. Etasje

Primærrom

42 m

Sekundærrom

0 m

BRA (P-ROM + S-ROM)

42 m

BTA

48 m

Beskrivelse primærrom

Gang/trapperom, bad og 3 soverom.

Beskrivelse sekundærrom

-

Kjeller

Primærrom

0 m

Sekundærrom

42 m

BRA (P-ROM + S-ROM)

42 m

BTA

48 m

Beskrivelse primærrom

-

Beskrivelse sekundærrom

Gang/trapperom, vaskekjeller, 2 boder og innredet rom.

Totalt areal

Primærrom

102 m

Sekundærrom

42 m

BRA (P-ROM + S-ROM)

144 m

BTA

166 m

Merknader om areal: Boligen er målt opp på best mulig måte med laser etter "NS 3940:2012" og "Takseringbransjens 

retningslinjer for arealmåling 2014". På grunn av møbler/ innredning avviker deler av oppmålingen da noen mål er tatt 

høyere opp på veggen enn anbefalt. Vegger kan være skjeve og kan gi andre mål enn ved måling langs gulvet. Kaldloft har 

ikke måleverdig areal.
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Garasje med Bod.

Primærrom

0 m

Sekundærrom

18 m

BRA (P-ROM + S-ROM)

18 m

BTA

20 m

Beskrivelse primærrom

-

Beskrivelse sekundærrom

Garasje og bod.

Merknader om areal: Den siste boden ble ikke arealmålt da døren på denne var spikret igjen.

Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales: Nei
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Oppsummert

Alle bygningsdeler med TG 2, TG 3 eller TG IU er oppsummert her. Dette gir et bedre bilder til leser av rapporten på hva man

burde være ekstra obs på eller hvilke større mangler boligen har. Detaljert informasjon om eventuelle mangler vil du �nne under

de respektive bygningsdelene i rapporten.

12 Bygningsdeler med TG 2 TG 2

Drenering: Dreneringen ligger under bakkenivå uten tilgang til inspeksjon. Tilstandsgraden settes ut i fra

etableringsåret. Det registreres ingen svikt i drenering ved inspeksjon innvendig samt tilgjengelige steder utvendig. Tg

2 settes grunnet alder på drenering og utvendig fuktsikring.

Rom under terreng: På bakgrunn av alder på drenering og fuktsikring settes TG 2. På bakgrunn av etableringsåret er

det trolig brukt dampsperre på vegger mot terreng. Dette er ikke en god løsning da det erfaringsmessig oppstår

kondens mellom grunnmur og utlektet vegg. Tiltak anbefales.

Yttervegger / fasader: Eldre yttervegger kan erfaringsmessig ha skjulte skader, spesielt ved grunnmur og

vinduer/dører samt andre overganger.

Vinduer / dører: Tilstandsgrad 2 er satt pga kort gjenværende brukstid på vinduer og dører.

Terrasse: Etterslep på vedlikehold registreres. Tiltak må påregnes.

Takterrasse: Etterslep på vedlikehold registreres. Tiltak må påregnes.

Loft: Det registreres noe mangelfull lufting av takkonstruksjonene. Ingen symptomer på svertesopp eller råte.

Bad - Totalvurdering av overater: TG 2 settes pga. ukjent alder på over�aten.

Bad - Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk: TG 2 settes for ukjent alder på tettesjiktet.

Piper / ildsteder: Teglsteinspipe fra byggeåret.

VVS: TG-2 er satt med bakgrunn i alder på eldre rør og avløps installasjoner, som har oppnådd forventet normal

brukstid.

Garasje med bod: Det ble avdekket en del slitasje og etterslep på vedlikehold. Tiltak er påregnelig

0 Bygningsdeler med TG 3 TG 3

0 Bygningsdeler med TG IU TG IU
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1 Dokumentasjon

2 Lovlighet
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Nei

Kommentar:

-

Er det fremlagt dokumentasjon på utført reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging eller lignende i boligen

de siste 5 årene? 

Er selgers egenerklæring kontrollert? 

Ja

Kommentar:

Selges med fullmakt. 

Boligens planløsning og ulovlighetsmangler er ikke kontrollert opp mot kommunepakken.

Er dagens bruk av boligen i samsvar med byggegodkjente tegninger? 

Er det fremlagt ferdigattest / midlertidig brukstillatelse? 

Nei

Kommentar:

Ikke gjennomgått.  

Ja

Kommentar:

Innredet rom i kjelleren er ikke søkt/godkjent. Vinduet er for lite. Rømningsvindu må ha høyde minimum 0,6 m og bredde

minimum 0,5 m. Summen av høyde og bredde må være minimum 1,5m Svingvinduer med dreieakse, må ha tilsvarende eektiv

åpning.

Er det avvik i forhold til rømningsvei, brannceller, dagslysate, takhøyde eller andre forhold som kan medføre fare for

helse, miljø og sikkerhet? 
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3 Grunnmur / fundamenter TG 1

Normal tid før utbedring av betongvegg eller murt vegg av blokker er 20-60 år.
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Her vurderes fundament, søyler og pilarer dersom det er tilgjengelig. Byggegrunn angis hvis kjent. Dersom grunnmur vurderes, 

vurderer man om det er sprekker, riss, avskalling, skjevheter eller setninger. Grunnundersøkelser foretas ikke.

Type fundament/grunnmur: 

Støpt grunnmur, tilbygg er oppført med stubbloftskonstruksjon anlagt på støpt mur. 

Her gjøres en visuell kontroll av synlige deler grunnmuren.

Nei

Er det synlige sprekker/riss, skader eller skjevheter? 

Kommentar:

På bakgrunn av forannevnte og visuelle observasjoner forøvrig vurderes grunnforholdene å være stabile. Det understrekes at

det ikke er foretatt geotekniske undersøkelser av tomta.

Grunnmuren ble kontrollert ved å visuelt inspisere om det var sprekker (horisontale, vertikale eller diagonale) eller skader

sprekker, krympesprekket i støpt gulv på grunn. Ingen tegn til vesentlige avvik utover hva som kan forventes ut i fra alder.

Tilbygget er oppført på støpt mur med en stubbloftskonstruksjon. Ingen skader ble observert på muren. 

Totalvurdering av grunnmur og fundament 

Nei

Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales? 

Levetid: 
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4 Drenering TG 2

Her vurderes funksjon av drenering og utvendig fuktsikring. Undersøkelsen utføres som visuell kontroll av innvendig overater,

samt utvendig over terrengnivå. I tillegg gjøres en vurdering av alder i henhold til normal funksjonstid. Kontroller fallforhold fra

grunnmur og annet som hindrer vannet i å renne bort fra boligen.

Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1-5 år.

Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20-60 år.
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Nei

Er det gjort arbeid på boligen etter originalt byggeår? 

Nei

Kommentar:

-

Er det synlig grunnmursplast og topplist? 

Ja

Kommentar:

Tilnærmet at tomt uten stor fare for tilsig av overatevann. 

Er det terrengfall fra grunnmur? 

Ja

Er takvann ledet bort fra bygning? 

Kommentar:

Dreneringen ligger under bakkenivå uten tilgang til inspeksjon. Tilstandsgraden settes ut i fra etableringsåret. Det registreres

ingen svikt i drenering ved inspeksjon innvendig samt tilgjengelige steder utvendig. Tg 2 settes grunnet alder på drenering og

utvendig fuktsikring.

Totalvurdering av drenering 

Ja

Kommentar:

Ved endring av bruken i kjelleren må dreneringen oppgraderes. 

Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales? 

Levetid: 
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5 Rom under terreng TG 2

Her vurderes (Overater) om det er fuktskjolder, heksesot, svertesopp, eller lignende. (Konstruksjon) alder, risiko for skade,

materialbruk, spor etter zoologiske eller biologiske skadegjørere. Fukt sjekkes med hammerelektrode eller tilsvarende i

konstruksjon og overate. Grad av ventilasjon vurderes. Risikokonstruksjon beskrives, det vil si konstruksjonstyper som

erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Det utføres hulltaking der dette anses som nødvendig. Dersom det ikke tas hull, skal det

opplyses om årsaken til dette og rommet skal i stedet fuktkontrolleres med egnet fuktmåleverktøy.
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Ja

Kommentar:

Et rom i kjelleren er innredet med utforede vegger og oppforet gulv. 

Er det påforede yttervegger? 

Ja

Kommentar:

Oppforet gulv. Ukjent oppbygging med tanke på materialvalg. 

Er det oppforede gulv? 

Nei

Er det etablert fuktsikring? 

Nei

Er det synlige tegn til fukt? 

Ja

Kommentar:

Det er utført fuktsøk i vegger med hammerelektrode. Det ble ikke registrert unormale fuktverider. Ingen synlige tegn til

fuktskader eller pågående fuktinnsig. 

Er det utført fuktmåling / hulltaking og/eller er innvendige konstruksjon inspisert? 

Ja

Kommentar:

Det er etablert ventil i yttervegg. 

Er rommet ventilert? 

Kommentar:

På bakgrunn av alder på drenering og fuktsikring settes TG 2.

På bakgrunn av etableringsåret er det trolig brukt dampsperre på vegger mot terreng. Dette er ikke en god løsning da det

erfaringsmessig oppstår kondens mellom grunnmur og utlektet vegg. Tiltak anbefales.

Totalvurdering av rom under terreng 

Nei

Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales? 
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6 Yttervegger / fasader TG 2

Her vurderes om utvendig kledning / fasader har skader. Det gjøres tilfeldige stikktagninger i treverk fra bakkenivå. Detaljer og

fagmessig utførelse er vurdert. Det vurderes også om tegn til svikt/skader i bærende konstruksjoner. Det gjøres tilfeldige

stikktagninger i treverk fra bakkenivå. Yttervegger er ikke isolasjonsvurdert da dette krever avansert teknologi.

Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er 40-80 år.

Normalt intervall for maling av ytterkledning er 10-12 år. Normal levetid (utskifting) for panel fra 40 - 60 år.
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Nei

Kommentar:

Utvendig kledning antas å være fra opprinnelig byggeår. 

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelige byggeår? 

Stående trekledning

Fasade 

Ja

Kommentar:

Ved visuell kontroll, kombinert med stikktagninger i kledningen fra bakkenivå registreres sprekker og slitte overater, spesielt på

værsiden. Som følge av dette må utvendige fasader påregnes noe hyppigere vedlikeholdsintervall i tiden som kommer.

Er det synlige sprekker / riss / skjevheter / setninger? 

Ja

Kommentar:

Over og under vinduer er spesielt utsatte områder og det ble observert opptrekk og stedvis råte i nedre del av kledning. 

Er det observert fuktskade / sopp / råte? 

Musetetting? Nei. 

Lufting av kledning? Lufting mellom over- og underbord. 

Kommentar:

Eldre yttervegger kan erfaringsmessig ha skjulte skader, spesielt ved grunnmur og vinduer/dører samt andre overganger.

Totalvurdering av yttervegger 

Levetid: 
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7 Vinduer / dører TG 2

Her vurderes vinduer og ytterdører med hensyn til skader, lukkemekanismer, punkteringer og utvendige beslag. Kontrollere

vinduenes og dørenes plassering i veggen, og vurdere om detaljene er egnet til å sikre mot vanninntrengning i konstruksjonen.

Innvendige dører blir visuelt kontrollert og enkelt funksjonstestet. Det foretas stikkprøving av åpne/lukkemekanismer for

tilfeldig valgte vinduer. Det presiseres at det ikke nødvendigvis er alle vinduer og dører på en bolig som er tilgjengelig for

kontroll. Vinduer og dører vurderes også ut i fra alder.

Normal tid før vedlikehold av trevindu er 2-6 år.

Normal tid før utskifting av trevindu er 20-60 år.
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Trekarmsvinduer med 2-lags glass. Koblede vinduer i kjelleren. Tilfeldig valgte vinduer ble funksjonstestet og det registreres

harde pakninger med påfølgende nedsatt tettefunksjon.

Generell beskrivelse av vinduer 

Ytterdør av ukjent årstall, fungerte normalt ved enkel funksjonstest. Balkongdør med 3-lags isolerglass. Noe justering må

påregnes.

Generell beskrivelse av dører 

Ja

Kommentar:

Det registreres datostemplinger 1983, 1984, 1990, 2006

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelige byggeår? 

Nei

Ble det registrert punkterte glass? 

Kommentar:

Tilstandsgrad 2 er satt pga kort gjenværende brukstid på vinduer og dører.

Totalvurdering av vinduer / dører 

Nei

Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales? 

Levetid: 
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8 Terrasse TG 2

Her vurderes om det er sprekker og råte. Rekkverk vurderes i forhold til høyder og barnesikring. Fallforhold og eventuell tekking

vurderes ikke med mindre tekkingen er fritt eksponert. Rekkverkshøyde og åpninger undersøkes mot gjeldende byggteknisk

forskrift på befaringstidspunktet (Referansenivå TEK 17, 1,0 m).

Normalt intervall for overatebehandling av verandaer/terrasser i tre er 5-9 år. VA
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Terrasse

Type: 

Nei

Er det synlige tegn til feilkonstruksjon? 

Ja

Er det etablert rekkverk? 

Nei

Er balkongen/terrassen/plattinger tekket? 

Kommentar:

Etterslep på vedlikehold registreres. Tiltak må påregnes.

Totalvurdering av balkong / terrasse 

Nei

Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales? 

Levetid: 
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9 Takterrasse TG 2

Her vurderes om det er sprekker og råte. Rekkverk vurderes i forhold til høyder og barnesikring. Fallforhold og eventuell tekking

vurderes ikke med mindre tekkingen er fritt eksponert. Rekkverkshøyde og åpninger undersøkes mot gjeldende byggteknisk

forskrift på befaringstidspunktet (Referansenivå TEK 17, 1,0 m).

Normalt intervall for overatebehandling av verandaer/terrasser i tre er 5-9 år.

10 Takkonstruksjon TG 1

Her gjøres en utvendig visuell kontroll med hensyn til synlige råteskader, og svai / svanker som kan tyde på svekkelser. Sjekken

av takkonstruksjonen er sett i sammenheng med observasjoner fra loft der hvor dette er tilgjengelig.
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Takterrasse

Type: 

Nei

Er det synlige tegn til feilkonstruksjon? 

Ja

Er det etablert rekkverk? 

Ja

Er balkongen/terrassen/plattinger tekket? 

Kommentar:

Etterslep på vedlikehold registreres. Tiltak må påregnes.

Totalvurdering av balkong / terrasse 

Nei

Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales? 

Levetid: 

Saltak

Takkonstruksjon: 

Kaldoft, Utvendig bakkenivå

Inspisert fra: 

Nei

Er det synlige tegn til skader som nedbøyning/skjevheter, på synlige deler av takkonstruksjonen? 

Kommentar:

Ingen tegn til kondens eller fukt ble avdekket på takstoler eller taktro.

Totalvurdering av takkonstruksjon 
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11 Loft TG 2

Her gjøres en utvendig visuell kontroll med hensyn til synlige råteskader, og svai / svanker som kan tyde på svekkelser. Det

kontrolleres også om lufting av konstruksjonen er ivaretatt der dette er mulig. Inspeksjonen av takkonstruksjonen er sett i

sammenheng med observasjoner fra kaldloft/ knekott/ inspeksjonsluker der hvor dette er tilgjengelig. Innredet loft/lukket

takkonstruksjon kontrolleres kun innvendige overater.
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Nei

Er loftet innredet? 

Nei

Er det foretatt endringer etter byggeår? 

Ja

Er konstruksjonen inspisert? 

Nei

Er det funnet avvik ved inspeksjon? (F.eks sprekker, fukt, sopp eller spor etter skadedyr) 

Nei

Er det symptom på utilstrekkelig lufting av takkonstruksjonen? 

Kommentar:

Det registreres noe mangelfull lufting av takkonstruksjonene. Ingen symptomer på svertesopp eller råte. 

Totalvurdering av loft 
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12 Taktekking og beslag TG 0

Her gjøres en utvendig kontroll av taktekking med hensyn til materialvalg, innfesting og overganger. Gjennomføringer i

taktekkingen kontrolleres fra innsiden der dette er mulig. Tilstand på vindskier kontrolleres i forhold til materialvalg, skader og

råte. Er det etablert fastmonterte stigetrinn? Er det heldekkende beslag på pipegjennomføringen? Der det er tilgang til loft

gjøres en innvendig inspeksjon med hensyn til lekkasjer. Der taktekking ikke er tilgjengelig for visuell kontroll kan TG angis på

bakgrunn av alder og materialvalg. Vurderingen baseres fra bakkenivå med mindre det er sikkerhetsmessig forsvarlig å

kontrollere på taket.

Normal tid før omlegging av graunlerte aluminiumspanner er 30-50 år.
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Ja

Kommentar:

Taktekkingen er skiftet i slutten av 2018. 

Er det gjennomført arbeid etter opprinnelige byggeår? 

Utvendig bakkenivå

Inspisert fra: 

Granulerte aluminiumspanner

Taktekking: 

Nei

Er det synlige avvik på beslag/inndekning rundt pipe og andre takgjennomføringer? 

Nei

Er det registrert skader på vindskier eller andre takutstikk? 

Kommentar:

Tekkingen er under 5 år. Ingen mistanke om skader eller avvik.

Totalvurdering av taktekking og beslag 

Levetid: 



20/28

13 Takrenner og nedløp TG 0

Her vurderes om det er synlig rustdannelser, mekanisk skade e.l. Alder og materialvalg vurderes i henhold til normal funksjonstid.

TG angis på bakgrunn av den faktiske tilstanden. Avløp for overvann omfattes ikke av undersøkelsen, da dette ligger under

bakkenivå. Innvendige nedløp på ate tak vurderes ikke da dette normalt er skjult i vegg/sjakt e.l.

Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i sink eller plastbelagt stål er 25-35 år.
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Metall

Type renner/nedløp: 

Kommentar:

Takrenner og nedløp er under 5 år. Ingen skader eller avvik avdekket.

Totalvurdering av renner og nedløp 

Nei

Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales? 

Levetid: 
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14 Bad

Antatt normal levetid for iser m/tettesjikt på lettvegger 10-20 år.
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Flis på gulv og vegg, folierte plater i himlingen.

Beskrivelse av våtrommets overater 

Er det utført arbeider på våtrom etter byggeår? 

Ja, badet opplyses oppusset i 2005-06. 

Kommentar:

- 

Overater

Her vurderes overater og eventuelle riss, sprekker i fuger, bom i iser, samt spor etter zoologiske eller biologiske skadegjørere.

På våtrom med vinylbelegg e.l på gulv, vurderes skader,riss,slitasje og alder.

Nei

Er det skader eller andre avvik på overater? 

Kommentar:

TG 2 settes for alder på overaten. 

Totalvurdering av overater 

TG 2

Levetid: 

Membran, tettesjikt og sluk

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. På generelt grunnlag informeres det om at tekking

(membran og mansjetter) ikke er kontrollerbare fordi dette bare kan gjøres ved å demontere iser. Denne type destruktive

undersøkelser blir aldri foretatt ved en tilstandskontroll for eierskifterapport. Det forutsettes/forventes at bruk av tett eventuell

membran er benyttet som fuktsikring bak og under is. I tillegg undersøkes om det er tilstrekkelig fall til sluk. Anbefalt fall på

badegulv er 1:100 og 1:50 lokalt i dusjsone.

Ja

Kommentar:

Det er etablert plastsluk i dusjsonen. 

Er sluk tilgjengelig for inspeksjon? 

Nei

Kommentar:

Denne kan ikke kontrolleres eller påvises pga. islim. 

Er det synlig mansjett/ våtrombelegg under klemring i sluk? 

Ja

Kommentar:

Det registreres en høydeforskjell på 5mm fra gulv ved døråpning til topp slukrist. 

Er det fall til sluk? 
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Antatt normal levetid for plastsluk 30-50 år.

Normal forventet levetid på smøremembran er 10-20 år.

Forventet levetid på rørinstallasjon er 30-50 år.
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Kommentar:

TG 2 settes for alder på tettesjiktet. 

Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk 

TG 2

Levetid: 

Sanitært utstyr 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 fra riss, sprekker, svelling,

skjolder og merker etter avdrypp.

Vannrør av kobber, plastavløp. Ingen avvik med vanntrykk eller avrenning i servant eller dusjsone. 

Innredning fremstår i god stand og uten vesentlige avvik utover normal bruksslitasje.

Tilstand på sanitært utstyr (skader, vanntrykk, avrenning) 

Ja

Kommentar:

Mekanisk avtrekk med tilluft. 

Er det etablert avtrekk og lufttilførsel? 

Dusjvegger av glass og dusjgarnityr på vegg, Innredning med servant, Vegghengt toalett

Sanitærutstyr: 

Kommentar:

Rør- og avløpsanlegget i boligen fungerte etter enkel test av dette på stedet. Ingen lekkasje var å se på besiktigelsen. Videre

kontroll av anlegget krever avansert teknologi. Dette ble ikke rekvirert.

Totalvurdering av sanitært utstyr og ventilasjon 

TG 1

Levetid: 

Ja

Kommentar:

Det er utført fuktsøk i tilliggende konstruksjon mot dusjsonen. 

Er det utført fuktmåling / hulltaking og/eller er innvendige konstruksjon inspisert? 
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15 Piper / ildsteder TG 2

Her undersøkes synlige skader på pipe. Kontroll av avstand og tilgjengelighetskrav for skorstein, samt feieluke. Tetthet og

funksjon kontrolleres ikke. Skorsteiner over tak skal inspiseres når den bygningssakkyndige mener det er sikkerhetsmessig

forsvarlig. Se etter avskalling, vurdere fuger og beslag, stabilitet og om høyden er forskriftsmessig. Hvis skorsteinen må

inspiseres fra takfot, luke eller bakkeplan, gjøres det en skjønnsmessig vurdering av forholdene.

Gjennomsnittlig levealder for piper 20-60 år.
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Fuktsøk

Her vurderes fukt. Fuktmåling utføres ved å kontrollere fra tilstøtende rom og underliggende himling hvis dette er mulig.

Fuktsøk utføres normalt ikke inne på våtrom med isbelagte overater, men i tilstøtende konstruksjon. Visuell kontroll av

overatene utføres for å se etter tegn til svikt/fuktskader.

Kommentar:

Det er utført søk etter fukt fra tilstøtende rom der dette var mulig. Ingen tegn til forhøyede fuktverdier på baksiden av membran

på tilfeldige valgte plasser.

Totalvurdering av fuktsøk 

TG 0

Ja

Kommentar:

Som et fuktsikringstiltak anbefales det å etablere et tett dusjkabinett med påfølgende minimal belastning på overatene. 

Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales? 

Tegl

Type pipe: 

Nei

Er det fremlagt rapport fra brann/feiervesen? 

Nei

Er det påvist avvik som ikke er lukket/utbedret? 

Kommentar:

Teglsteinspipe fra byggeåret.

Totalvurdering av piper/ildsteder 

Levetid: 
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16 Etasjeskiller/gulv på grunn TG 1

Etasjeskiller kontrolleres i forhold til nedbøyning, synlige svaier eller svanker. Bruk av krysslaser eller rettholt blir ikke benyttet

med mindre dette er beskrevet.

Normalt intervall for utbedring/reparasjoner av etasjeskiller i trebjelkelag 40 - 80 år.

17 Trapp TG 1

Trapper kontrolleres i forhold til skader, slitasje, lysåpning, trinn, rekkverk og barnesikring vurderes i henhold til gjeldende

lovverk.

Normalt intervall for maling/lakkering av innvendig trapp er 5-9 år.
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Tre/bjelkelag

Type: 

Nei

Er det observert eller målt skjevheter, svanker eller svikt? 

Kommentar:

Det ble ikke foretatt nivellering av denne/disse for å �nne eventuelle retnings og/eller over�ateavvik. Det ble heller ikke

foretatt avviksmålinger av veggene, men ved visuell observasjon er både vegger og gulv vurdert til ikke å ha avvik utover

akseptable toleranser. Tilbygget er oppført med en stubbloftskonstruksjon. Denne ble noe begrenset kontrollert pga. adkomst

under tilbygget. 

Totalvurdering av etasjeskille 

Nei

Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales? 

Levetid: 

Ja

Er det tilstrekkelig høyde på rekkverk og generell sikring av trapp (mellom trinn og lysåpning i rekkverk)? 

Kommentar:

Normal slitasjegrad på trapp med tanke på alder.

Totalvurdering av trapp 

Nei

Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales? 

Levetid: 
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18 Kjøkken TG 1

Normal levetid på kjøkkeninnredning 20-60 år.
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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 og røropplegg. 

Kjøkkeninnredningen vurderes med hensyn til riss, sprekker og alder.

Er det symptom på fuktskader i området rundt vask, kjøleskap eller oppvaskmaskin? 

Nei

Kommentar:

Det ble ikke registrert forhøyede fuktverdier på utsatte steder. 

Fungerer avtrekk over stekesone? 

Ja

Kommentar:

Mekanisk avtrekk med utblås ut yttervegg. 

Generell beskrivelse av innredning 

Kjøkkeninnredningen fra 2005/06 består av over- og underskap med folierte fronter og 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 skuer ble funksjonstestet uten avvik. Innredningen fremstår i 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.

Integrerte hvitevarer: 

Kjøleskap, Oppvaskmaskin, Platetopp, Stekeovn, Mikrobølgeovn, Ventilator

Er det etablert komfyrvakt / automatisk vannstopper? 

Nei

Kommentar:

Det er ikke etablert noen av delene. Dette er på generelt grunnlag anbefalt for å ivareta sikkerhet mot evt brann og 

vannlekkasjer. 

Totalvurdering av kjøkken 

Kommentar:

Innredningen fremstår i normalt god stand uten skader utover normal slitasjegrad. 

Levetid: 
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19 VVS TG 2

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

overstrømningsmulighet (tilluft) fra tilstøtende rom. Hvor er ventilasjonsaggregat eventuelt installert. Generell ventilering av

oppholdsrom, våtrom og kjøkken. Ved synlige og tilgjengelige rør, sjekk materiale og sammenkoplingspunkter. Sjekk

kondensisolasjon og termisk isolasjon. Lokalisering og sjekking av stoppekran. Stakeluker og lufting skal lokaliseres og

undersøkes. Avløpskapasiteten skal undersøkes. Lukt fra avløpssystemet skal vurderes. Ved rør i rør, sjekk samleskap for

tilgjengelighet, avløp til rom med sluk og foringsrør. Om materiale og type er kjent; vurder sammen med alder. For skjulte anlegg

uten dokumentasjon vurderes kvalitet og alder. Det kontrolleres også hvordan boligen er oppvarmet.

Forventet levetid på rørinstallasjon er 30-50 år.

Forventet levetid på varmtvannsbereder er 25 år.
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Nei

Er det utført arbeider på vann eller avløpsledninger etter byggeår? 

Ja

Er vanntrykk tilfredsstillende ved prøving av to tappesteder samtidig? 

Nei

Kommentar:

Det er ukjent om det foreligger nedgravd olje/paran tank. Selger har ikke opplyst om dette. 

Er det nedgravd oljetank? 

Varmepumpe, Vedovn, Elektrisk

Hvordan type oppvarming har boligen? 

Naturlig ventilasjon

Ventilasjon: 

Ja

Kommentar:

Denne står i vaskekjelleren og er på 198 liter med produksjonsår 2003. 

Er varmtvannsberederen kontrollert? 

Kommentar:

TG-2 er satt med bakgrunn i alder på eldre rør og avløps installasjoner, som har oppnådd forventet normal brukstid.

Totalvurdering av VVS 

Nei

Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales? 

Levetid: 

27/28

20 Elektrisk anlegg og samsvarserklæringer

Hvis det er mer enn fem år siden boligen sist hadde tilsyn, skal den bygningssakkyndige foreta en forenklet vurdering av det

elektriske anlegget. Det kontrolleres etter tegn på termiske skader på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk

utstyr. Sjekke at kabler er tilstrekkelig festet, samt kontrollere kabelinnføringer og hull i inntak og om sikringsskap er tett så

langt dette er mulig uten å fjerne kapslinger.
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Skrusikring, Automatsikring

Type sikringer: 

2. etasje

Hvor er sikringsskapet lokalisert? 

Ja

Kommentar:

Det er skiftet strømmåler og skiftet noen kurser. Ukjent når noe av dette ble utført. 

Er det gjort arbeid på boligen etter originalt byggeår? 

Nei

Kommentar:

Det er ingen tegn til samsvarserklæringer. Dette er anbefalt bør foreligge da det er et krav til dette. 

Foreligger det samsvarserklæring? 

Ja

Er det kursfortegnelse i skapet? 

Nei

Ble det funnet synlige avvik? 

Ja

Kommentar:

Det anbefales på generelt grunnlag en gjennomgang med en autorisert elektriker eller EL-takstmann. 

Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales? 

Øvrig info: 
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21 Garasje med bod TG 2

Her vurderes garasje/uthus/ekstra bygg i sin helhet, med vekt på konstruksjon, tekking og muligheter for fuktinnsig.

VA
LK

YR
JE

V
EG

EN
 1

3 
- 5

00
1/

70
/2

5/
0/

0/
0

Den siste boden ble ikke arealmålt da døren på denne var spikret igjen.

Merknader om areal 

Kommentar:

Det ble avdekket en del slitasje og etterslep på vedlikehold. Tiltak er påregnelig

Totalvurdering av ekstra bygg 

Nei

Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales? 
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Adresse: Valkyrjevegen 13

7035 TRONDHEIM

Annen info:
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Trondheim

Planstatus

MATRIKKELENHET

Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Adresse

5001 - Trondheim 70 25 0 0 Valkyrjevegen 13, 7035 TRONDHEIM

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN

Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til Plan (vedtaksdato)

Tettbebyggelse - Nåværende Kommuneplanens arealdel 2012-2024 (21.3.2013)

Ukjent

GJELDENDE REGULERING

Ligger eiendommen i et regulert område?

PLANID Plannavn (vedtaksdato) Reguleringsformål

Ja

5001 r0163 Nardo søndre, Nardo østre, Sundland søndre, Margretelyst, Frydenlund m.fl.
(28.8.1958)

RELATERTE PLANER

PLANID Plannavn (vedtaksdato)

R20130002 Bregnevegen, fortau (28.8.2014)

r0163at Klæbuveien 209, 72/67 (26.10.2006)

r0163aq Munins veg 3, gnr.74/21 Reguleringsendring og fradeling (9.4.2003)

r0163ar Jotunvegen 9, 68/105 og Nornevegen 8, 68/137. (25.11.2005)

r0163as Nissekollen friområde, gnr. 68/198, 68/304, 68/123, 54/66 og 54/99. (15.6.2006)

r0163c Nardo Søndre og Sundland Søndre (4.3.1961)

r0163k Bregneveien med tilstøtende tomterekker (30.11.1966)

r0163l Njords veg - Tors veg, fellesgarasje (4.11.1969)

r0163ab Odins veg 16, gnr.74/17 (27.10.1989)

r0163ac Odins veg 14 B, gnr.74/61 med tillegg av parsell fra Odins veg 14, gnr.74/16 (27.10.1989)

r0163ad Stubbanvegen 6, gnr. 74/4 (18.9.1990)

r0163af Tistelvegen 1, gnr.68/51 (14.3.1991)
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r0163ah Nornevegen 10, gnr.68/81 (6.9.1994)

r0163am Nornevegen 5, gnr. 68/52 Reguleringsendring og deling. (27.4.2000)

r0163an Bregnevegen 17 (B) og Friareal Nardo Ø (25.6.2001)

r0163ao Odins veg 16C og 16A, gnr. 74/72 og gnr. 74/17 Reguleringsendring og deling. (16.8.2002)

r0163ap Nornevegen 7, gnr.68/88 Reguleringsendring og deling. (12.3.2003)

r0163av Nornevegen 11, gnr 68 bnr78 (26.5.2008)

r0163b Nardo Søndre m.fl. 1 boligblokk i 3 etasjer istedet for 3 stk. bolighus i 2 etasjer (17.8.1959)

r0163d Sundland Søndre og Nardo Søndre. (23.2.1963)

r0163e Tors veg nr. 34,36 38 og 40 (17.10.1972)

r0163p Klæbuvegen og Odins veg. Endring av tomtegrenser. (5.5.1970)

r0163q Sunnland ungdomsskole, med gang- og sykkeladkomst fra Odins veg (16.11.1977)

r0163s Mjølnervegen 8, Tors veg 18, 18 B, 16, 16 A, samt bortregulering av veg mellom Yggdrasilvegen og Tors veg (20.6.1983)

r0163t Frøys veg 2 (15.11.1983)

r0163v Mjølnervegen 8 (12.6.1985)

r0163w Mjølnervegen 6A, gnr. 70/112. (30.4.1986)

r0163y Nornevegen 9 (10.6.1986)

r0163z Tryms veg 14 (5.8.1986)

r0163æ Tryms veg 6, med tillegg av en parsell av Tryms veg 6 B (22.12.1987)

r0163ø R-163 og R-57 K, del av Stubban (16.6.1988)

r20180026 Bratsbergvegen 18 og Klæbuveien 198 m.fl. (29.4.2020)

BEBYGGELSESPLAN

Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?

Nei

REGULERING UNDER ARBEID

Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?

Nei

PLANFORSLAG

Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?

Nei 

KOMMENTARFELT:

 

26.04.2022 12:45:26 Side 2 av 3

Trondheim

Matrikkelkart

MATRIKKELENHET

Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

5001 - Trondheim 70 25 0 0 

 

Orientering om matrikkelkart 

Matrikkelen ble etablert ved overføring av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt

og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Matrikkelkartet angir en

nøyaktighet på grensepunktene som standardavvik i cm. I tilknytning til arealberegning blir det angitt dersom arealet begrenses av ulike typer hjelpelinjer. Fargene på grensene i kartet forteller

hvilken nøyaktighet det er på de registrerte grensene. Grønne grenser er mest nøyaktige, og derfra blir de gradvis mer unøyaktige mot rød, som er skissenøyaktighet.
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Areal og koordinater

Areal: 588,30 Arealmerknad: 

Representasjonspunkt:     Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32                     Nord: 7031497,30       Øst: 571136,88

Ytre avgrensning

Grensepunkt/Grenselinje Merke nedsatt i/ Grensepunkttype/

Løpenr Nord Øst Lengde Hjelpelinjetype Målemetode Nøyaktighet Radius

1 7031492,84 571117,51 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 11

38,15 Ikke hjelpelinje 11

2 7031512,99 571149,90 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 11

13,89 Ikke hjelpelinje 11

3 7031501,53 571157,74 Ikke spesifisert Asfaltspiker 10 Terrengmålt 10

0,76 Ikke hjelpelinje 10

4 7031500,90 571158,17 Ikke spesifisert Umerket 10 Terrengmålt 10

38,67 Ikke hjelpelinje 11

5 7031479,33 571126,08 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 11

16,00 Ikke hjelpelinje 11
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Trondheim

Bygningsinformasjon

MATRIKKELENHET

Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

5001 - Trondheim 70 25 0 0

BYGNING

Bygningstype Bygningsnr Tilbyggnr Status Næringsgruppe Areal bolig Areal bebygd Areal annet Areal totalt

Tomannsbolig, vertikaldelt 182350028 0 Tatt i bruk Bolig 137 0 0 137

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 7031496 Øst: 571144 System: EPSG:25832 Nei 1

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

RA-Rammetillatelse 17.09.1958 14.03.2003

IG-Igangsettingstillatelse 17.10.1958 14.03.2003

TB-Tatt i bruk 09.02.1961 14.03.2003

Bolignr. Type Bruksaral Antall rom Kjøkken Antall bad Antall WC Adresse Gnr Bnr Fnr Snr

H0101 Bolig 0 0 Kjøkken 1 1 Valkyrjevegen 13 70 25 0 0

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

1 Hovedetasje 0 0 1 57 0 57

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

2 Hovedetasje 0 0 0 39 0 39

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

1 Kjelleretasje 0 0 0 41 0 41

Referanse

J-Journalnummer: 720/1958

BYGNING

Bygningstype Bygningsnr Tilbyggnr Status Næringsgruppe Areal bolig Areal bebygd Areal annet Areal totalt
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Tilbygg 182350028 1 Tatt i bruk Bolig 12 0 0 12

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 7031491 Øst: 571140 System: EPSG:25832 Nei 0

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

RA-Rammetillatelse 18.09.1968 13.03.2003

IG-Igangsettingstillatelse 18.10.1968 13.03.2003

TB-Tatt i bruk 18.04.1969 13.03.2003

Bolignr. Type Bruksaral Antall rom Kjøkken Antall bad Antall WC Adresse Gnr Bnr Fnr Snr

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 Valkyrjevegen 13 70 25 0 0

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

1 Hovedetasje 0 0 0 12 0 12

Referanse

J-Journalnummer: 1321/1968

BYGNING

Bygningstype Bygningsnr Tilbyggnr Status Næringsgruppe Areal bolig Areal bebygd Areal annet Areal totalt

Garasjeuthus anneks til
bolig

182350036 0 Tatt i bruk Annet som ikke er næring 0 0 16 16

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 7031504 Øst: 571141 System: EPSG:25832 Nei 0

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

RA-Rammetillatelse 22.04.1964 14.03.2003

IG-Igangsettingstillatelse 22.05.1964 14.03.2003

TB-Tatt i bruk 22.11.1964 14.03.2003

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

1 Hovedetasje 0 0 0 0 16 16

Referanse

J-Journalnummer: 354/1964 

 

Bygninger: Opplysninger gitt i denne rapporten er ikke kvalitetssikret mot vedtak fattet av bygningsmyndigheten. 
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Trondheim

Eierinformasjon

MATRIKKELENHET

Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

5001 - Trondheim 70 25 0 0

EIER/KONTAKTINSTANS

Gnr Bnr Fnr Snr Rolle Status Navn Adresse Andel

Hjemmelshaver Bosatt ASPAAS SIGURD Gamle Jonsvannsveien 51
7048 TRONDHEIM

1/1

 

KOMMENTARFELT:

 

Det tas forbehold om feil og mangler
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Trondheim

Eiendomsinformasjon

MATRIKKELENHET

Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Type Bruksnavn Tinglyst Beregnet areal Oppgitt areal Arealkilde

5001 - Trondheim 70 25 0 0 Grunneiendom VALKYRJEVEGEN 13 Ja 588,3 589 1-Målebrev

Etablert dato Utgått Har aktive festegrunner Er seksjonert Antall seksjoner Sameiebrøk Representasjonspunkt

16.10.1958 Nei Nei Nei Nord: 7031497.3 Øst: 571136.88 System: EPSG:25832

FORRETNINGER

Forretningstype Forretningsdato Matrikkelføringsdato Komm.saksref Rolle Matrikkelenhet Arealendring

Omnummerering 01.01.2018 01.01.2018 70/25 0

Avtale om eksisterende
grense

29.09.2010 01.10.2010 70/171 0

70/15 0

70/14 0

70/13 0

68/128 0

70/25 0

70/36 0

Kart- og delingsforretning 28.01.2010 04.02.2010 09/37947 68/84 0

70/36 0

70/14 0

70/13 0

70/25 0

Avgiver 70/15 -611.6

Mottaker 70/171 611.6

68/128 0

68/79 0

Kart- og delingsforretning 19.05.1959 Avgiver 70/25 -571

Mottaker 70/36 571
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Kart- og delingsforretning 16.10.1958 Mottaker 70/25 589

Avgiver 70/1 -589

BYGNINGER

Bygningsnummer Bygningstype Næringsgruppe Bygningsstatus Areal bolig Areal annet Areal totalt

182350028 Tomannsbolig, vertikaldelt Bolig Tatt i bruk 137 0 137

182350028-1 Tilbygg Bolig Tatt i bruk 12 0 12

182350036 Garasjeuthus anneks til bolig Annet som ikke er næring Tatt i bruk 0 16 16

ADRESSER

Gatenavn Husnummer Bokstav Seksjonsnummer Representasjonspunkt Adressetilleggsnavn Kretser

Valkyrjevegen 13 Nord: 7031495
Øst: 571144
System: EPSG:25832

Grunnkrets 4223-NIDARVOLL-LEIRA 23
Stemmekrets 15-NIDARVOLL
Tettsted 6501-Trondheim
Kirkesokn 2-Nidelven
Postnummerområde 7035-TRONDHEIM
SKOLEKRETS 4341-Nardo_Sunnland

KOMMUNAL TILLEGGSDEL

Bruk av grunn Referanser Kommentarer

B-Bolig P-Målebrevsprotokoll: 27/242
J-Journalnummer: 8004/59

TEIGER

Areal Representasjonspunkt Hovedteig Tvist Har flere matrikkelenheter

588,3 Nord: 7031497,30002759 Øst: 571136,87999782 System: EPSG:32632 Ja Nei Nei

ANLEGGSPROJEKSONSFLATER

Areal Representasjonspunkt Hovedflate Medium 

Beregnet areal: Areal som baseres på eiendommens registrerte eiendomsgrenser i Matrikkelen. Dersom eiendomsgrenser ikke har latt seg registrere nøyaktig i Matrikkelen, vil det beregnede

arealet ikke være korrekt. 

 

Oppgitt  areal: For matrikkelenheter der det ikke er registrert eiendomsgrenser i Matrikkelen slik at areal ikke kan beregnes, angis Oppgitt areal dersom slike data er registrert. Oppgitt areal

kan være hentet fra ulike forretningsdokumenter som f.eks. skylddelinger. Oppgitt areal oppdateres ikke når det f.eks. skjer delinger fra en matrikkelenhet. 

 

Areal og forretningshistorikk på seksjonerte eiendommer: Dersom eiendommen er seksjonert vil eiendommens areal som oftest være registrert på hovedeiendommen og ikke på hver enkelt

seksjon. Eiendomsrapporter for en spesifikk seksjon vil derfor som regel være oppført uten areal. Det samme gjelder historikk over forretninger. 

 

Bygninger: Opplysninger gitt i denne rapporten er ikke kvalitetssikret mot vedtak fattet av bygningsmyndigheten. 
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Les alt om boligkjøperforsikring på
eiendom.soderbergpartners.no

Boligkjøperforsikring

Forsikringen er meglet frem av Söderberg & Partners og er plassert hos Gar-Bo Försäkring AB. 

*Det tas forbehold om pris- og vilkårsendringer. 

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

Spar 
verdifull 
tid 

Unngå 
bekymring 
og stress

Få 
advokatkostnadene 
dekket

med vår boligkjøperforsikring er du i trygge hender hvis du 
oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt.

Forsikringen gir deg tilgang på hjelp fra advokater, saksbehandlere og 
jurister som er spesialiserte på eiendomskjøp. De står klare til å hjelpe
deg i fem år etter overtagelse – uten at du trenger å bekymre
deg for egne og eventuelle idømte saksomkostninger.

NÅR 
Du kjøper forsikringen  
når du kjøper en brukt 
bolig. Da gjelder  
avhendingsloven. 

HVOR 
Du kjøper forsikringen 
via en digital bestillings- 
løsning i etterkant av 
budaksept, eller hos 
eiendomsmegler senest 
ved kontraktsmøte. 

HVORDAN 
Forsikringsbevis og  
 vilkår sendes per 
e-post.

Pris:

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Borettslagseiendom:
Kr 5 000

Seksjonert eiendom/aksjebolig:
Kr 8 100

Enebolig/fritid/tomt:
Kr 12 100

Få hjelpen
du trenger!

Til deg som 
kjøper bolig

Få hjelpen
du trenger!

Bad med dusjsone og wc 



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

1‑0005/   22 Ole Kristian Vaagan
40408588Valkyrjevegen 13,

7035 TRONDHEIM




