
• Stor enebolig på Salhus/Mosheim
• Utleieleilighet i sokkel
• Vestvendt med god utsikt
• Familievennlig boligområde

Prisantydning kr 4.900.000,-



SALGSOPPGAVE 
INNHOLD

• Bilder

• Nøkkelinformasjon og betingelser

• Egenerklæring

• Tilstandsrapport

• Plantegning

• Målebrev/kart

• Ferdigattest

• Regulering

• Energiattest

• Informasjon om boligkjøperforsikring

• Informasjon om budgivning

• Budskjema
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    Nøkkelopplysninger 
Prisantydning kr 4.900.000,- 

 
MATRIKKELNR.  
Gnr 105 bnr 471 i Brønnøy kommune  
 
EIER  
Heidi Aronsen Storheil og Åge Andre Nordsjø Storheil 
 
EIENDOMMEN  
Boligeiendom med attraktiv beliggenhet på Salhus/Mosheim. Vestvendt og barnevennlig boligområde med etablert 
bebyggelse. Gangavstand til butikker, skole og barnehager. Gode sol- og utsiktsforhold. 
964 m2 skrå selveiertomt, opparbeidet med steinlagt parkeringsareal, plen og terrasser.  
Tilknyttet offentlig vei, vann og avløp. 
 
BYGNINGER 
Stor og innholdsrik enebolig over 3 plan med tilbygget carport og utleieleilighet i sokkel. Opprinnelig byggeår 1988, senere 
noe tilbygget og delvis oppusset. Det er foretatt oppgradering av bad i hovedetasje og oppussing av utleiedel de senere år. For 
øvrig fremstår boligen i variert stand med solid konstruksjon, noe slitasjepreg på overflater og noen utdaterte bygningsdeler. 
Hovedinngang fra gatenivå i 2. etasje og inngang til utleiedel på bakkenivå via utvendig trapp mot nord. Utgang til terrasse 
fra begge etasjer i hoveddel. Tilbygget vinterhage på terrasse i 1. etasje. Boligen er tilknyttet fiber. Integrerte hvitevarer i 
kjøkken. Oppvarming med luft-luft varmepumpe, gulvvarme i bad og vedfyring. 
Bruksareal 283 m2, p-rom 259 m2 over 3 plan som inneholder 2. etasje med entrè, gang, stue, bad og 4 soverom. 1. etasje 
med stue, kjøkken, bad, gang, vaskerom, badstue, bod og vinterhage. Leilighet i sokkeletasje med entrè/gang, stue, kjøkken, 
bad, vaskerom, bod og 2 soverom. Leiligheten er godkjent som egen boenhet, og er pr. idag utleid. Løpende leiekontrakt 
overtas av kjøper med leieinntekt kr 8.500,- pr. mnd. ekskl. strøm.  
 
BYGGEMÅTE/ TILSTAND 
Det foreligger tilstandsrapport med verditakst fra Takst-Forum Trøndelag AS som beskriver eiendommens tekniske 
forhold og byggemåte. Rapporten er en vesentlig del av salgsoppgaven, og må gjennomgås grundig før beslutning om å 
inngi bud. 
Følgende sammendrag anses som vesentlige opplysninger: 
Boligen har en alder på 34 år og har normal standard. Teknisk tilstand på bygningsdeler som ikke er byttet og 
forskriftsmessige forhold må vurderes i forhold til byggeår. 
Gjeldende planløsning og bruk samsvarer ikke med godkjente tegninger i kommunens arkiv. 
TG3 – Store eller alvorlige avvik: 

- Avtrekksvifte til ventilasjon er frakoblet på kaldloftet. Det er derfor ikke fungerende ventilering av boligens våtrom 
pr i dag.  

- Defekt vindu i 2. etasje mot sørøst. 
TG2 – Vesentlige avvik: 

- Feil oppbygging av konstruksjon med plast i bakkant av konstruksjon i sokkeletasje. 
- Over halvparten av forventet brukstid før dører og vinduer. 
- Tegn til svertesopp på kaldt loft med sannsynlig årsak i ventilasjonskanaler inne på loft. 
- Symptomer på mangelfull lufting av takkonstruksjon. 
- Vvberereder er over 20 år. 
- Riss/sprekker i flisfuger, mangler ved sluk og utdatert fuktsikring på bad i 2. etasje. Det er ikke registrert skader. 
- Feil fall på gulv mot dusjsone og manglende drensåning fra innebygget sisterne på bad i 1.etasje. Det er ikke 

registrert skader. 
- Teknisk utdatert vaskerom. Det er ikke registrert skader. 
- For lite fall mot sluk på bad i sokkeletasje. Det er ikke registrert skader. 
- Teknisk utdatert vaskerom i sokkeletasje. 

 
Se ellers viktige opplysninger under BETINGELSER. 
 
ENERGIMERKING 
E - GUL 
 



TINGLYSTE FORHOLD 
Tinglyst pengeheftelse slettes ved overdragelse 
 
REGULERING 
Boliger m/tilhørende anlegg, ref B20, jf Reguleringsplan Salhus nordre. 
 
KOMMUNALE AVGIFTER 
kr 23.782,- pr. år for 2022. 
 
RENOVASJONSAVGIFT 
kr 4.844,- pr. år beregnet ut fra standarddunk, 240 l for 2022.  
 
FORMUESVERDI 
kr 1.432.086,- som primærbolig for 2021. 
  
KJØPERS OMKOSTNINGER  
I tillegg til kjøpesummen kommer 2,5 % dokumentavgift pluss tinglysingsgebyr skjøte kr 585,-. Dersom kjøpet 
lånefinansieres, må det også betales kr 585,- i tinglysingsgebyr pr. pantedokument. Ved kjøpesum kr 4.900.000,-, vil 
omkosninger utgjøre kr 123.670,- og totalpris komme på kr 5.023.670,-. 
 
SELGERS OMKOSTNINGER 
Avtalt meglerhonorar er kr 70.000,-. I tillegg må selger betale utgifter til annonsering m.m. 
 
BETINGELSER  
Selger forbeholder seg rett til å avvise alle inngitte bud. Det gis ingen garanti for medfølgende utstyr. 
Eiendommen er klar for overtakelse etter nærmere avtale. 
 
Selger har tegnet Boligselgerforsikring, og bydere må bekrefte at salgsoppgave med tilhørende tilstandsrapport er 
gjennomgått før bud formidles. 
 
Selger har plikt til å opplyse om feil og mangler som han kjenner eller måtte kjenne til. Dersom selger har gitt uriktige 
opplysninger vil det foreligge en mangel. 
 
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han ble kjent med eller burde blitt kjent med ved besiktigelsen. Det samme 
gjelder andre forhold kjøper kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. 
 
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. Slitasje og elde kan også føre til skader. 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). 
 
Interessentene oppfordres til å gjennomgå eiendommen med tilstandsrapport og egenerklæring nøye før eventuell 
budinngivelse. 
 
 
 
ANSVARLIG MEGLER 
  

Advokat Tore Walle-Jensen org.nr. 912 304 450 
 
 



OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN 
 
 
Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens 
Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020. 

 
Generelt 
Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers 
rettigheter og plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. 
I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og 
utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig 
innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. 
Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av «innredning og utstyr», og over 
hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset». 
Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og 
tilbehør som skal følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke 
annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er 
inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 
og § 3-5 og denne oversikt. 
Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell 
gjenværende leverandørgaranti. 

 
Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge. 

 
1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven. 

 
2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte. 

 
3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett 
festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke 
med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder på visning. 

 
4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, 
ogtuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med 
tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12). 

 
5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og 
hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, 
medfølger. 

 
6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger 
medfølger. Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, 
stenger og lignende, medfølger. 

 
7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert 
kjøkkenøy. 

 
8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, 
lamellgardiner og liftgardiner medfølger. 

 
9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger. 

 
10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm. 

 
11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", oppheng og skinner med spotlights 
samt utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper 
og lignende som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med. 



12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt 
tilhørende trådløse enheter som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle 
lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel 
medfølger likevel ikke. 

 
13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger. 

 
14. POSTKASSE medfølger. 

 
15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste 
utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, 
lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til 
robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne medfølger ikke. 

 
16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor 
laderen er montert. 

 
17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger. 

 
18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger. 

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

 
20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er 
påbudt. Det er eier og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er 
uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge med ved salg av eiendom. 

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

 
22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er 
fastmontert. 
Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av 
eiendommen og medfølger i handelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oppdragsnummer 1788

Adresse Bjønnåsen 6

Postnummer 8907 Poststed BRØNNØYSUND

Er det dødsbo? Ja Nei

Salg ved fullmakt? Ja Nei

Har du kjennskap til

eiendommen?

Ja Nei

Når kjøpte du boligen? 2013 Hvor lenge har du bodd i boligen? 9år1mnd

Har du bodd i boligen siste 12 mnd? Ja Nei

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring? Fremtind Forsikring Polise/avtalenr. 25640426

Selger1fornavn Åge Andre Nordsjø Selger1etternavn Storheil

Selger2fornavn Heidi Aronsen Selger2etternavn Storheil

EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

X

X

X

X

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Firmanavn Helgeland Bygg

Redegjør for hva som er gjort og når Oppgradering av hovedbadet i 2016

Nei Ja

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

Nei Ja

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

4. Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller har vært kontroll på vann/avløp?

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER

X

X

X

X

X

X

X

X
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Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

11. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Redegjør for hva som er gjort og når Nytt gulvdekke på veranda utført av meg selv

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

12. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el‐anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Firmanavn Brønnøy Elektriske

Redegjør for hva som er gjort og når 2016 Gått gjennom el‐skap i kjeller i forbindelse med oppussing av leilighet, samt nye kursen til kjøkke i leilighet

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

16. Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

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

Hvis ja, beskrivelse Leier ut leilighet i kjeller pr i dag 8500,‐ mnd pluss strøm
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Tilleggskommentar

 

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

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

Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht vilkår.

Boligselgerforsikring

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

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt
boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er
solgt (budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver 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.

Nei Ja

19.1 Hvis ja, er overfor nevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?

Hvis ja, beskrivelse Vet ikke hvilken dokumentasjon jeg trenger

Nei Ja

20. Er det foretatt radonmåling?

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar Ikke etter jeg kjøpte i 2013

Nei Ja

22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

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

Kommentar

Nei Ja

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

Nei Ja

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

Nei Ja

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

Nei Ja

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

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP

X

X

X

X

X

X

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

For øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingslovens § 3‐10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).
Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs‐ og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere
bolighandel).

Ved signering av nærværende skjema aksepteres at Söderberg & Partners og Idfy Norge AS ikke har ansvar for transaksjonen som tjenesten benyttes til, og
ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap av noen art som følge av brukerfeil, eventuelle feil ved Idfy Norge AS sine tjenester eller tredjepartsløsninger,
herunder BankID.
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TYPE BOLIG

Enebolig

ADRESSE

Bjønnåsen 6

8907 BRØNNØYSUND

SAMLET VURDERING

    

RAPPORT UTFØRT AV:

Takst-Forum Trøndelag AS
Ståle Hjelmseth 

Vestre Rosten 69 .
7075 Tiller

stale@tft.no
40004462

TG0

0

TG1

23

TG2

14

TG3

3

TGIU

0

TILSTANDSRAPPORT EIERSKIFTE
– Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)
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•

TG0

Tilstandsgrad 0: Ingen avvik

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem 
dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

TG1

Tilstandsgrad 1: Mindre eller moderate 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.

TG2

Tilstandsgrad 2: Bygningsdelen har vesentlige avvik

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller 
nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden 
skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av 
alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller 
følgeskader

TG3

Tilstandsgrad 3: Store eller alvorlige avvik

Bygningsdelen har kraftige symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring straks 
eller innen kort tid. Graden skal også brukes ved påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd

TGIU

Tilstandsgrad 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.

For valg av tilstandsgrad gjelder de kriteriene som kommer frem av den til enhver tid gjeldende 
bransjestandarden for teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig.

TILSTANDSGRADENE1
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Alle bygningsdeler angitt med tilstandsgrad TG2, TG3 eller TGiU (ikke undersøkt) er angitt i 
rapportsammendraget.

Ytterligere opplysninger er gitt i hovedrapporten.

VENTILASJON

Totalvurdering:
Avtrekksvifte er frakoblet på kaldloftet. Det er derfor ikke fungerende ventilering av boligens våtrom pr i dag. 

Utbedringskostnader:
10 000 - 50 000

Anbefalte tiltak:
Avtrekk må reetableres for å tilstrebe god nok luftiutskiftning, spesielt på våtrom.

BAD, 2.ETG.

Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
Tilstandsgrad 2 er satt pga manglende drensåpning fra innebygget sisterne for synliggjøring av eventuelle lekkasjer. Tilstandsgrad 3 er satt 
pga manglende ventilering av rommet. Dette medfører en økt og uønsket fuktbelastning i rommet. (Se utbedringskostnad under punktet 
ventilasjon"

Utbedringskostnader sanitær og ventilasjon:
Ingen umiddelbar kostnad

Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
Bedre ventilering av rommet anbefales. Da med etablering av mekanisk avtrekk. 

VASKEROM

Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
Tilstandsgrad 3 er satt pga manglende ventilering av rommet. Dette medfører en økt og uønsket fuktbelastning i rommet. (Se 
utbedringskostnad under punktet ventilasjon) 

Utbedringskostnader sanitær og ventilasjon:
Ingen umiddelbar kostnad

Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
Det anbefales å undersøke muligheten for etablering av mekanisk avtrekk fra rommet. 

ROM UNDER TERRENG

Totalvurdering:
Det er utført en visuell kontroll av tilgjengelige overflater, kombinert med bruk av fuktindikator. Undersøkelsen viser ingen tegn til skader. Det 
er etablert plast bak kledning i bakkant sokkel (soverom). Plast kan være med på å magasinene fukt i konstruksjonen og er derfor ikke 
anbefalt benyttet i dag. Det er ingen tegn til skader på befaringsdagen, men det anbefales jevnlig tilsyn med tanke på en eventuell negativ 
utvikling. TG 2 settes på grunn av feil oppbygning av konstruksjon med bruk av plast. 

RAPPORTSAMMENDRAG

BYGNINGSDELER MED TG3: TG-3

BYGNINGSDELER MED TG2: TG-2
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VINDUER

Totalvurdering:
Vinduene er enkelte av tre og enkelte av kompositt. Det er et vindu på soverom i 2.etg (sørøst) der skinnemekanisme er defekt og vinduet 
er løst. (TG 3) Vinduet må skiftes / repareres. Vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet brukstid (TG 2). Det vil være større 
risiko for punktering av glass og større behov for vedlikehold i tiden som kommer.

LOFT

Totalvurdering:
Det er tegn til svertesopp, noe som kan ha årsak i ventilasjonskanaler som er avsluttet på kaldloftet. Disse vil tilføre rommet varm fuktig luft 
som vil kondensere, spesielt på kalde dager. 

Anbefalte tiltak:
Tiltak anbefales.

TAKKONSTRUKSJON

Totalvurdering:
Det er symptomer på mangelfull lufting av konstruksjonen.

Anbefalte tiltak:
Ovennevnte forhold ang avtrekksvifte / ventilasjonskanaler anbefales utbedret.

VARMTVANNSBEREDER, HOVEDDEL OG SOKKEL.

Totalvurdering:
Berederne er over 20 år gammel. Derav tilstandsgrad 2. 

Anbefalte tiltak:
Bereder er av eldre dato, men det er ikke nødvendig med utskiftning pr nå. Jevnlig tilsyn må påregnes med tanke på oppnådd alder.

BAD, 2.ETG.

Totalvurdering overflater:
Riss / sprekker i flisfuger kan være et symptom på bevegelse i konstruksjonen pga dårlig stivhet i konstruksjonen, eller svikt i 
bakenforliggende fuktsikring. 

Anbefalte tiltak overflater:
Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann.

Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
Det ikke er etablert skruer i slukets klemring. Dette medfører økt risiko for lekkasjer. Med bakgrunn i alder er det sannsynlig ikke benyttet 
fuktsikring slik vi kjenner bruken av membran i dag. Erfaringsmessig ble det benyttet en type primer som fuktsikring å denne vil over tid ikke 
opprettholde sin tiltenkte funksjon. 

Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann.

BAD, 1.ETG.

Totalvurdering overflater:
Det er på befaringsdagen ikke registrert skader. Lekkasjevann utenfor dusjsjonen vil ikke ledes til sluk. Det er risiko for at vann renner ut 
gjennom døråpning. 

Anbefalte tiltak overflater:
Det anbefales fremtidig bruk med dusjkabinett. 

Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
Tilstandsgrad 2 er satt pga manglende drensåpning fra innebygget sisterne for synliggjøring av eventuelle lekkasjer. Tilstandsgrad 3 er satt 
lokalt pga manglende ventilering av rommet. Dette medfører en økt og uønsket fuktbelastning i rommet. 
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Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
Det anbefales å undersøke muligheten for etablering av mekanisk avtrekk. 

VASKEROM

Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet. 

Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk:
Jevnlig tilsyn anbefales med tanke på en eventuell negativ utvikling. 

BAD, SOKKEL.

Totalvurdering overflater:
Det er på befaringsdagen ikke registrert skader. Høydeforskjell fra topp sluk til tettesjikt ved dør er mindre enn 25 mm som er rapportens 
referansenivå. 

Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
Det er på befaringsdagen ikke registrert skader som er vurdert å være av konstruksjonsmessig betydning. Tilstandsgrad 3 er satt pga 
manglende ventilering av rommet. Dette medfører en økt og uønsket fuktbelastning i rommet. 

Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
Det anbefales etablering av bedre ventilering av rommet. 

VASKEROM, SOKKEL.

Totalvurdering membran, tettesjikt og sluk:
Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet. 

Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
Det er på befaringsdagen ikke registrert skader som er vurdert å være av konstruksjonsmessig betydning. Tilstandsgrad 3 er satt pga 
manglende ventilering av rommet. Dette medfører en økt og uønsket fuktbelastning i rommet. 

Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
Mekanisk avtrekk fra rommet anbefales. 

DAGENS BRUK AV BOLIGEN ER IKKE I SAMSVAR MED BYGGEGODKJENTE TEGNINGER

Tilbygg for sokkel er ikke angitt på tegninger i kommunalt arkiv.

VÆR OPPMERKSOM PÅ:!
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Rapporten følger kravene i ny forskrift til avhendingsloven (tryggere bolighandel) fastsatt av Kommunal-
og moderniseringsdepartementet 21.06.2021. I tillegg beskriver rapporten følgende kontrollpunkter 
utover minimumskravet i forskriften; støttemurer, radon, tilleggsbygninger ( garasje mm ), etasjeskillere, 
renner / nedløp, toalettrom, ildsted / piper og trapper. Formålet med rapporten er å kartlegge boligens 
tekniske tilstand med tanke på behov for tiltak, samt å vise resultatene av en utført tilstandsanalyse for å 
bidra til økt trygghet og redusert konfliktnivå ved eierskifte.

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

STRUKTUR OG REFERANSENIVÅ

Rapportens omfang, struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600

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 kommer frem av 
tilstandsgraden på rom og bygningsdeler.

Ved tilstandsgrad 0 og 1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller 
bygningsdelen da bare har normal slitasje.

Hvis et rom eller en bygningsdel gis tilstandsgrad 2 eller 3 skal den bygningssakkyndige redegjøre for 
årsaken til og konsekvensen av dette. Den bygningssakkyndige skal også gi et sjablongmessig anslag 
på hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler som gis tilstandsgrad 3.

TAKSTRAPPORTEN

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det 
finnes feil/mangler som bør rettes opp. Rapporten kan ikke være eldre enn 1 år på det tidspunkt kjøperen 
binder seg til å kjøpe boligen. Ved utgått rapport bør takstmannen kontaktes for ny befaring og 
oppdatering.

Supertakst AS samarbeider med Vendu AS, som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og 
et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra 
rapporten. Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å gå til denne 
nettsiden: https://samtykke.vendu.no/62a9860d46e0fb0001e3456a

DOKUMENTASJON PÅ HÅNDVERKERTJENESTER:

Dersom det har vært utført reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging eller lignende i boligen 
de siste fem årene, og arbeidet er utført av kvalifiserte håndverkere, skal den bygningssakkyndige be 
eieren dokumentere bruken av kvalifiserte håndverkere. Som dokumentasjon regnes blant annet skriftlig 
bekreftelse fra den eller de håndverkerne som ble brukt.

HVORDAN UNDERSØKELSENE SKAL SKJE:

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 flytte 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 flytting vil kunne avdekke vesentlige 
forhold.

OM RAPPORTEN2
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Oppdrag opprettet: 15.06.2022 Befaringsdato: 29.06.2022 Rapportdato: 08.07.2022

HJEMMELSHAVERE

Navn: Heidi og Åge Storheil Tilstede ved inspeksjon: Ja

Selgers egenerklæring fremlagt og gjennomgått av takstmannen: Nei

Navn: Ståle Hjelmseth Firma: Takst-Forum Trøndelag AS

Adresse: Vestre Rosten 69, . 7075 Tiller

Telefon: 40004462 E-post: stale@tft.no

Dato: 08.07.2022 Sted: 7075 Tiller

Adresse: Bjønnåsen 6, 8907 BRØNNØYSUND

Gårdsnummer: 105 Bruksnummer: 471 Seksjonsnummer: 0

Kommunenummer: 1813 Festenummer: 0

Boligtype: Enebolig Byggeår: 1988

Generell beskrivelse av boligen
Byggemåte:
Grunnmur oppført i betong. Veggkonstruksjonen er oppført i tre og kledd med liggende trekledning. Taket har saltaksform tekket med 
betongstein. Etasjeskille er et trebjelkelag. Vinduer består av 2-lags glass.

Konklusjon:
Boligen er oppført av normalt gode materialer, med en normalt god utførelse.
Det er enkelte punkter i rapporten som anbefales å vies ekstra oppmerksomhet.
Dette fremkommer under rapport sammendraget. Se under de respektive punkter i rapporten for videre omtaler.

INFORMASJON OM OPPDRAGET3

INFORMASJON OM TAKSTMANNEN4

BOLIGINFORMASJON5



GNR. 105 BNR. 471 SNR. 0 — Befaringsdato: 29.06.2022 Side 8 av 29

Beregnet markedsverdi
Kr. 6 200 000,-

Tomtetype: Selveier

Tomteareal: 889

VERDIVURDERING6

Markedsvurdering
Verdivurderingen har som formål å anslå sannsynlig salgsverdi i dagens marked. Som grunnlag for vurdering av verdi er det foretatt en 
visuell befaring av bolig og tomt.
Vurdering av sannsynlig markedsverdi etter rehabiliteringen er basert på boligens beliggenhet, størrelse og standard, sammenlignet med 
de referanser vi ser fra salg av tilsvarende boliger i
området de senere år.
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Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene 
har NS 3940 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved 
omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" 
eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. Det er bruken av 
rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid 
med byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg. 
"Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling" kan lastes ned fra hjemmesiden til Norsk takst : www.norsktakst.no

SOKKEL

BRA (P-ROM + S-ROM)
92

Primærrom
84

SekundærRom
8

Beskrivelse primærrom
Entre / gang, stue, kjøkken, bad, vaskerom, 2 soverom.

Beskrivelse sekundærrom
Bod

1.ETASJE

BRA (P-ROM + S-ROM)
93

Primærrom
77

SekundærRom
16

Beskrivelse primærrom
Stue, kjøkken, bad, gang, vaskerom, badstue.

Beskrivelse sekundærrom
Vinterhage, bod (i bakkant etasje)

2.ETASJE

BRA (P-ROM + S-ROM)
98

Primærrom
98

SekundærRom
0

Beskrivelse primærrom
Entre, gang, stue, bad, 4 soverom.

Beskrivelse sekundærrom

TOTALT

BRA (P-ROM + S-ROM)
283

Primærrom
259

SekundærRom
24

Beskrivelse av areal
Rombenevnelse er iht dagens bruk, uten hensyn til byggeforskriftens krav.
Målbart areal i bod i bakkant 1.etg er medregnet i beregningen av areal. Dette er et ca estimat på grunn av bodens utforming.

AREALINFORMASJON7
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Er det gjennomført arbeider etter originalt byggeår? Nei

Synlig grunnmursplast og topplist? Ja

Terrengfall fra grunnmur Nei

Takvann ledet bort fra bygning? Ja

Er det fare for skade eller følgeskade pga. alder? Nei

Totalvurdering av drenering
Det er på befaringsdagen ikke registrert symptomer på svikt vedrørende drenering. Dreneringen vurderes å fungere som tiltenkt.

Her vurderes: Fundament, søyler og pilarer dersom det er tilgjengelig. Byggegrunn angis hvis kjent. Dersom grunnmur vurderes det om det 
er sprekker, riss, avskalling eller setninger. Grunnundersøkelser foretas ikke.

Type Fundament/Grunnmur Grunnmur m/underetasje

Hvis grunnmur med kjeller Betong, Lecamur

Er det synlige sprekker/ riss eller skjevheter? Nei

Totalvurdering av grunn/fundament
Undersøkelse av synlige deler av grunnmur viser ingen tegn til sprekker eller skader på befaringsdagen.

Finnes ikke/ikke relevant

Her vurderes: (Overflater) 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 overflate. Grad 
av ventilasjon vurderes. Risikokunstruksjon beskrives, det vil si konstruksjonstyper som erfaringsmessig har høy skadefrekvens.

DRENERING8 TG-1

Kommentarer
Terrenget på oversiden av boligen har fall inn mot boligen.

GRUNN / FUNDAMENT9 TG-1

Kommentarer
Grunnforholdende opplyses å være fjell og fyllmasse. Det er synlig fjell i bod i bakkant av bolig.

RADONSIKRING10

ROM UNDER TERRENG11 TG-2
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Er det foretatt innredning/innkledning etter byggeår? Nei

Er det påforede yttervegger? Ja

Er det oppforede gulv? Nei

Er det foretatt hulltaking? Ja

Er det symptomer på fuktskade? (Se etter skader og foreta fuktmåling) Nei

Er rommene (rom for varig opphold) ventilert? Ja

Totalvurdering
Det er utført en visuell kontroll av tilgjengelige overflater, kombinert med bruk av fuktindikator. Undersøkelsen viser ingen tegn til skader.
Det er etablert plast bak kledning i bakkant sokkel (soverom). Plast kan være med på å magasinene fukt i konstruksjonen og er derfor ikke 
anbefalt benyttet i dag. Det er ingen tegn til skader på befaringsdagen, men det anbefales jevnlig tilsyn med tanke på en eventuell negativ 
utvikling. 
TG 2 settes på grunn av feil oppbygning av konstruksjon med bruk av plast.

Her vurderes om det er sprekker og råte. Fallforhold og innfesting vurderes. Rekkverkshøyde og åpninger undersøkes mot gjeldende 
forskrift på̊ befaringstidspunktet.

Type Terrasse

Er balkongen / terrassen helt eller delvis over innvendig rom? Ja

Konstruksjon: Er det synlige tegn til feilkonstruksjon/svikt? Nei

Er det krav til rekkverk? Ja

Forskriftsmessig rekkverkshøyde Ja

Er balkongen/terrassen/plattinger tekket? Ja

Type tekkemateriale Ukjent

Har tettesjikt oppkant mot vegg og dør? Ja

Er det registrert skade i tettesjiktet? Nei

Er det fare for skade/følgeskade pga alder? Nei

Er det krav til fall/avrenning? Ja

Er det etablert tilstrekkelig fall/avrenning? Ja

Kommentarer
Konstruksjoner mot terreng er påforet og kledd med plater.

Kommentarer
Det er foretatt hulltaking i nedre del vegg på soverom.

Kommentarer
Ventilering av rom med åpningsvindu og klaffventiler.

BALKONG/ TERRASSE12 TG-1

Vurdering og beskrivelse
Balkonger og terrasser som ligger mer enn 50 cm over terreng skal sikres med rekkverk.

Kommentarer
Ved inspeksjon av underliggende himlinger registreres det ikke tegn til svikt i konstruksjonen.

Kommentarer
Avrenning i front.
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Totalvurdering
Det er ikke registrert skader eller forhold med behov for tiltak.

Her vurderes: vinduer og ytterdører med hensyn til skader, lukkemekanismer, punkteringer og utvendige beslag. Det foretas stikkprøving av 
åpne/lukkemekanismer for tilfeldig valgte vinduer og dører. Det presiseres at det ikke nødvendigvis er alle vinduer og dører på en bolig som 
er tilgjengelig for kontroll.

Type
Vinduer i boligen består av 2 lags glass.

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Ja

Punkterte glass Ja

Totalvurdering
Vinduene er enkelte av tre og enkelte av kompositt. 
Det er et vindu på soverom i 2.etg (sørøst) der skinnemekanisme er defekt og vinduet er løst. (TG 3) Vinduet må skiftes / repareres. 
Vinduer og dører har nådd over halvparten av forventet brukstid (TG 2). Det vil være større risiko for punktering av glass og større behov 
for vedlikehold i tiden som kommer.

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

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Nei

Fasade Liggende kledning

Er det synlige skjevheter/riss/sprekker/setninger? Nei

Fuktskade/sopp/råte/overflatebehandling Nei

Musetetting Ja

Lufting av kledning Ja

Totalvurdering av fasade og veggkonstruksjon
Utvendig fasader fremstår uten skader eller behov for tiltak utover normalt vedlikehold.

Her vurderes: (innvendig) om det finnes fuktskjolder, støvkondens, heksesot, svertesopp og spor etter zoologiske og biologiske 
skadegjørere. Etablert isolering vurderes dersom dette er synlig. Forhold vedrørende lufting av takkonstruksjonen kommenteres.

VINDUER13 TG-2

Kommentarer
Vinduer er i hovedsak fra opprinnelig byggeår.
Vindu i karnapp på stue i 2.etg er av nyere ukjent alder. 
Ytterdør er datert 2019.

YTTERVEGGER14 TG-1

LOFT15 TG-2
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Type loft Uinnredet

Er loftet inspisert? Ja

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

Er konstruksjonen isolert? Nei

Er det symptom på utilstrekkelig lufting av takkonstruksjonen? Ja

Totalvurdering
Det er tegn til svertesopp, noe som kan ha årsak i ventilasjonskanaler som er avsluttet på kaldloftet.
Disse vil tilføre rommet varm fuktig luft som vil kondensere, spesielt på kalde dager.

Tiltak Ja

Renner og nedløp: Her vurderes: om det er synlig rustdannelser, mekanisk skade o.l. Alder og materialvalg vurderes i henhold til normal 
funksjonstid. TG angis på bakgrunn av alder, materialer og den faktiske tilstanden. Avløp for overvann omfattes ikke av undersøkelsen, da 
dette ligger under bakkenivå.

Er det tegn til skader på renner og nedløp? Nei

Totalvurdering av renner og nedløp
Det er på befaringsdagen ikke registrert skader eller tegn til unormal funksjon.

Takkonstruksjon:Her gjøres en utvendig visuell kontroll med hensyn til synlige råteskader, og svai / svanker som kan tyde på svekkelser. I 
tillegg vurderes om det er forhold som tyder på utilstrekkelig lufting av takkonstruksjonen. Sjekken av takkonstruksjonen er sett i 
sammenheng med observasjoner fra loft der hvor dette er tilgjengelig.

Inspisert fra Fra bakken, Annet

Takkonstruksjon Saltak

Er det synlige tegn til svanker/konstruksjonssvikt Nei

Er det forhold som tyder på utilstrekkelig lufting av takkonstruksjonen? Ja

Totalvurdering av takkonstruksjonen
Det er symptomer på mangelfull lufting av konstruksjonen.

Kommentarer
Det er svertesopp i et begrenset område i undertaket.
Det er stedvis spor etter mus.

Kommentarer
Tiltak anbefales.

RENNER OG NEDLØP16 TG-1

TAKKONSTRUKSJON17 TG-2

Kommentarer
Inspeksjon er foretatt fra bakkenivå og fra kaldloftet.

Kommentarer
Lufting av takkonstruksjon er foretatt utenfor undertaket, mellom sutakplater og takstein.
Det er i enkelte områder noe svertesopp i undertaket. Årsak kan være på grunn av dårlig ventilering samt tilførsel av varm fuktig luft via 
ventilasjonskanaler som er frakoblet avtrekksvifte.
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Tiltak Ja

Taktekking og beslag: Her gjøres en utvendig kontroll av taktekking med hensyn til materialvalg, innfesting og overganger. 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.

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Nei

Inspisert fra Fra bakken

Type tekking Betongstein

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

Er det fare for skade eller følgeskade pga. alder? Nei

Totalvurdering av taktekking og beslag
Undersøkelsen på befaringsdagen viser ingen tegn på skader ut over normal aldringsslitasje.
Det er stedvise mosedannelser. Mosen anbefales fjernet da den er med på å forkorte levetiden på taksteinen.

Her vurderes: stivhet og nedbøyning. Gulv på grunn vurderes med hensyn til skjevheter og fukt. Minst to relevante rom per etasje skal 
undersøkes ved bruk av laser. Man bør da velge de største rom og de som har løs innredning. Avvik beskrives.

Type Betong, Tre/bjelkelag

Skjevheter/svanker/kuler/svikt Nei

Totalvurdering
Det er ikke registrert forhold som tyder på svekkelser i konstruksjonen.

Type pipe Element

Er det fremlagt rapport fra brann/feiervesen? Nei

Dersom elementpipe - er 2 av sidene synlig? Ja

Er avstanden til brennbart materiale forskriftsmessig? Ja

Skorstein over tak er inspisert fra: Fra bakken

Er det synlige skader i skorstein, beslag eller fuger? Nei

Har skorstein forskriftsmessig høyde over tak? Ja

Totalvurdering
Det er foretatt en visuell kontroll av synlige deler av pipemur i boligen og utvendig over tak.
Visuell kontroll viser ingen sprekker eller tegn til skader i pipemur.

Kommentarer
Ovennevnte forhold ang avtrekksvifte / ventilasjonskanaler anbefales utbedret.

TAKTEKKING OG BESLAG18 TG-1

ETASJESKILLE19 TG-1

ILDSTED20 TG-1
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Her vurderes: Det sjekkes for fuktskader/ lekkasjer, spesielt rundt benkeskap, oppvaskmaskin, varmtvannsbereder og kjøleskap. Avtrekk/ 
ventilering vurderes. Kjøkkeninnredningen vurderes med hensyn til skader / slitasje.

Er det søkt etter fukt rundt vask/kjøleskap/oppvaskmaskin Ja

Fungerer avtrekk over komfyr Ja

Totalvurdering av kjøkken
Innredningen vurderes å være i funksjonell tilfredsstillende stand og ingen symptom på fukt eller skader ble påvist i utsatte soner.

Her vurderes: Det sjekkes for fuktskader/ lekkasjer, spesielt rundt benkeskap, oppvaskmaskin, varmtvannsbereder og kjøleskap. Avtrekk/ 
ventilering vurderes. Kjøkkeninnredningen vurderes med hensyn til skader / slitasje.

Er det søkt etter fukt rundt vask/kjøleskap/oppvaskmaskin Ja

Fungerer avtrekk over komfyr Ja

Totalvurdering av kjøkken
Innredningen vurderes å være i funksjonell tilfredsstillende stand og ingen symptom på fukt eller skader ble påvist i utsatte soner.

Det tas forbehold om at takstmann er gitt riktige opplysninger om lovligheter. Takstmannens undersøkelser overtar ikke for selgers 
opplysningsplikt og ikke for kjøpers undersøkelsesplikt.

Har boligen åpenbare ulovligheter (F.eks ulovlige bruksendringer)? Nei

Er dagens bruk i samsvar med godkjente byggetegninger? Nei

Er det fremlagt ferdigattest / midlertidig brukstillatelse? Ja

Er det avdekt forhold som tyder på at boenhet ikke er delt opp i brannceller etter kravene i teknisk forskrift? Nei

Er det avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde? Nei

Er det etablert brannslukkingsutstyr og røykvarsler i boligen iht. forskrift? Ja

Er det skader på brannslukkingsutstyr, røykvarsler, eller er apparat eldre enn 10 år? Nei

KJØKKEN, HOVEDDEL.21 TG-1

Vurdering og beskrivelse
Mekanisk avtrekk over stekesonen fungerte ved en enkel funksjonstest

KJØKKEN, UTLEIEDEL.22 TG-1

LOVLIGHET23

Kommentarer
Tilbygg for sokkel er ikke angitt på tegninger i kommunalt arkiv.

Kommentarer
Midlertidig bruktsillatelse ligger i meglerpakke.
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Her vurderes: avvik i forhold til skader. Rekkverk vurderes også i forhold til høyde og barnesikring. Åpninger i rekkverk og mellom trinn 
vurderes opp i mot referansenivå 10cm. Høyder på rekkverk/gelender vurderes opp imot referansenivå 90cm.

Totalvurdering
Trappa er oppført av tre med lukkede trinn.
Ingen avvik er registrert på befaringsdagen.

Her vurderes: Innvendige avløpsrør

Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår? Nei

Type Plast

Er avløpssystemet luftet over tak? Ja

Er vannstand i sluk kontrollert ved tapping av tilknyttet utstyr? Nei

Er stakeluke tilgjengelig? Ukjent

Er det tilfredsstillende avrenning fra tappested? Ja

Er det fare for skade eller følgeskade pga. alder? Nei

Totalvurdering
Det er på befaringsdagen ikke synlige tegn til skader på bygningsdelen.

For å avklare om det er behov for at en kvalifisert elektrofaglig person kontrollerer det elektriske anlegget, skal den bygningssakkyndige 
finne ut når det lokale el-tilsynet sist gjennomførte tilsyn, og hva som var resultatet av tilsynet. Hvis det er mer enn fem år siden boligen sist 
hadde tilsyn, skal den bygningssakkyndige foreta en forenklet vurdering av det elektriske anlegget ihht minstekrav beskrevet i forskrift til 
avhendingsloven. Hvis det elektriske anlegget er montert etter 1999 eller det er gjort endringer på anlegget etter samme tidspunkt, skal den 
bygningssakkyndige spørre eieren om samsvarserklæring for kontroll av arbeidet.

TRAPP24 TG-1

AVLØPSRØR25 TG-1

Kommentarer
Sluk er ikke tilkoblet eksternt utstyr.

Kommentarer
Staking kan utføres via sluk eller andre installasjoner med avløp.

ELEKTRISK26 TG-1
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Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Ja

Foreligger det samsvarserklæring? Nei

Type sikringer Automatsikring

Type anlegg Skjult

Er det foretatt kontroll av lokalt el tilsyn i løpet av siste fem år? Nei

Finnes det kursfortegnelse og er antall kurser i samsvar med kursfortegnelse? Ja

Er det tegn til termiske skader (tegn på varmgang) på kabler, brytere, downlights, stikkontakter, og elektrisk utstyr? Nei

Er det tegn til at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap ikke er tette? Nei

Spørsmål til eier: Løses sikringene ofte ut? Nei

Spørsmål til eier: Har det vært brann, branntilløp eller varmgang i anlegget? Nei

Totalvurdering av elektrisk anlegg
Det er på befaringsdagen ikke registrert avvik som er vurdert å være av konstruksjonsmessig betydning.

Tiltak Ja

Finnes ikke/ikke relevant

Her vurderes: Innvendige vannledninger

Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår? Nei

Er vanntrykk tilfredsstillende ved prøving av to tappesteder samtidig? Ja

Er hovedstoppekran tilgjengelig? Ja

Er stoppekran funksjonstestestet? Nei

Type Kobberrør

Er synlig vannrør isolert mot kondens og-eller varme (termisk isolasjon)? Ja

Er det fare for skade eller følgeskade pga. alder? Nei

Totalvurdering
Det er på befaringsdagen ikke registrert symptomer på skader på synlige deler av anlegget.

Kommentarer
Elanlegget er et skjult anlegg i hovedsak fra byggeår. 
Det er foretatt enkelte utvidelser i anlegget der det er montert sikringer med jordfeilbryter.

Kommentarer
Det anbefales å få oppdatert kursfortegnelsen.

VANNBÅREN VARME27

VANNLEDNINGER28 TG-1
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Finnes ikke/ikke relevant

Her vurderes: Varmtvannsbereder

Plassering og fundament Bereder i hoveddel er etablert i bod i bakkant 1.etg. I utleiedel på vaskerom.

Årstall 1985

Størrelse 194 liter.

Er varmtvannsbereder tilgjengelig for inspeksjon? Ja

Er berederen plassert i våtrom med sluk? Ja

Er plugg på varmtvannsbereder brunsvidd? Nei

Er berederen over 20 år? Ja

Totalvurdering
Berederne er over 20 år gammel. Derav tilstandsgrad 2.

Her vurderes: Ventilasjon (gjelder rom for varig opphold)

Type ventilering Mekanisk avtrekk

Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår? Ja

Totalvurdering
Avtrekksvifte er frakoblet på kaldloftet.
Det er derfor ikke fungerende ventilering av boligens våtrom pr i dag.

Utbedringskostnader: 10 000 - 50 000

Tiltak Ja

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er 
også besiktiget hvis disse tilhører samme boenhet. Tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Vær oppmerksom på at økt / endret bruk 
kan føre til avvik på baderom.

VARMESENTRAL29

VARMTVANNSBEREDER, HOVEDDEL OG SOKKEL.30 TG-2

Kommentarer
Bereder i hoveddel er på bord i bakkant 1.etg. 
Bereder i utleiedel har avrenning til sluk.

VENTILASJON31 TG-3

Kommentarer
Avtrekk må reetableres for å tilstrebe god nok luftiutskiftning, spesielt på våtrom.

BAD, 2.ETG.32 TG-3
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Her vurderes: om det blant annet er riss eller sprekker i fuger og fliser og spor etter zoologiske eller biologiske skadegjørere. I tillegg 
undersøkes om det er tilstrekkelig fall til sluk. Referansenivå for tilstrekkelig fall (TG 0) er standardens krav til fall på gulvet; minimum 1:50 i 
en avstand av 80 cm fra sluket eller 1:100 på hele gulvet, kombinert med en minimumshøyde på 25 mm fra slukrist til toppen av 
membranen ved dør. Alternativt at det finnes en dokumentert, prosjektert, løsning iht. forskrifter.

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Nei

Beskrivelse av overflate
Badet har flis på gulv og vegger.

Er det tilstrekkelig fall til sluk? Nei

Ledes lekkasjevann til sluk? Nei

Er vindu eller dør plassert i våtsone? Nei

Er det gjennomføringer i vegg/tak mot kald sone? Ja

Er det synlige tegn på at diffusjonssperre er punktert (kontrollert uten demontering)? Nei

Er det symptom på fuktskader i overflater eller riss / sprekker / bom i flis eller flisfuger? Ja

Er det spor etter biologiske skadegjørere (svertesopp o.l.)? Nei

Totalvurdering av overflater
Riss / sprekker i flisfuger kan være et symptom på bevegelse i konstruksjonen pga dårlig stivhet i konstruksjonen, eller svikt i 
bakenforliggende fuktsikring.

Anbefalte tiltak overflater Ja

Her vurderes: membran ved å åpne slukrist, eventuelt ut i fra andre steder man kan komme til membranen uten å gjøre fysiske inngrep. 
Tilkobling til sluk / klemring, rørgjennomføringer og alder vurderes.

OVERFLATER

Kommentarer
Ved enkel nivellering av gulv måles det 1,5 cm fall fra front dørterskel til topp slukrist.

Kommentarer
Gulvskinne for dusjhjørne danner en sperre mot sluk og denne er høyere enn tettesjiktet ved døråpning.

Kommentarer
Avtrekkskanal er ført gjennom tak og opp på kaldloft.

Kommentarer
Det registreres riss / sprekker i flisfuger på gulv. Det er lagt silikon over flisfuge ved sluk.

Kommentarer
Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann.

MEMBRAN, TETTESJIKT OG SLUKTG-2

TG-2
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Er sluket tilgjengelig for inspeksjon? Ja

Type sluk Plast

Er det synlig mansjett / membran og klemring ved flis / synlig klemring ved belegg? Nei

Er det rørgjennomføringer i gulv/vegg utover sluk? Nei

Er det fare for skade eller følgeskade pga. alder? Ja

Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk
Det ikke er etablert skruer i slukets klemring. Dette medfører økt risiko for lekkasjer.
Med bakgrunn i alder er det sannsynlig ikke benyttet fuktsikring slik vi kjenner bruken av membran i dag. Erfaringsmessig ble det benyttet 
en type primer som fuktsikring å denne vil over tid ikke opprettholde sin tiltenkte funksjon.

Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk Ja

Her vurderes: skader på overflater på utstyr og innredning. Drens ved innebygde sisterner er sjekket. Avtrekk (funksjon og type) samt 
overstrømnings mulighet (tilluft) fra tilstøtende rom.

Er våtrommet ventilert? Nei

Er det skader på utstyr og innredning? Nei

Er det vegghengt toalett? Ja

Er det synlig drenering av lekkasjevann fra sisterne? Nei

Totalvurdering av sanitær og ventilasjon
Tilstandsgrad 2 er satt pga manglende drensåpning fra innebygget sisterne for synliggjøring av eventuelle lekkasjer.
Tilstandsgrad 3 er satt pga manglende ventilering av rommet. Dette medfører en økt og uønsket fuktbelastning i rommet. (Se 
utbedringskostnad under punktet ventilasjon"

Utbedringskostnader Sanitær og ventilasjon Ingen umiddelbar kostnad

Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon Ja

Her vurderes: om det er fukt ved å sjekke fra tilstøtende rom og underliggende himling i boenheten.

Kommentarer
Slukløsning har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer.

Kommentarer
Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann.

SANITÆR OG VENTILASJON

Kommentarer
Bedre ventilering av rommet anbefales.
Da med etablering av mekanisk avtrekk.

FUKTMÅLINGTG-1

TG-3



GNR. 105 BNR. 471 SNR. 0 — Befaringsdato: 29.06.2022 Side 21 av 29

Er det foretatt fuktsøk / fuktmåling? Ja

Er det foretatt hulltaking? Ja

Anbefalte tiltak fukt Ja

Her beskrives fremlagt dokumentasjon.

Dokumentasjon Nei

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er 
også besiktiget hvis disse tilhører samme boenhet. Tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Vær oppmerksom på at økt / endret bruk 
kan føre til avvik på baderom.

Her vurderes: om det blant annet er riss eller sprekker i fuger og fliser og spor etter zoologiske eller biologiske skadegjørere. I tillegg 
undersøkes om det er tilstrekkelig fall til sluk. Referansenivå for tilstrekkelig fall (TG 0) er standardens krav til fall på gulvet; minimum 1:50 i 
en avstand av 80 cm fra sluket eller 1:100 på hele gulvet, kombinert med en minimumshøyde på 25 mm fra slukrist til toppen av 
membranen ved dør. Alternativt at det finnes en dokumentert, prosjektert, løsning iht. forskrifter.

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Ja

Beskrivelse av overflate
Badet har belegg på gulv og våtromsplater på vegger fra 2016.

Er det tilstrekkelig fall til sluk? Nei

Ledes lekkasjevann til sluk? Nei

Er vindu eller dør plassert i våtsone? Nei

Er det gjennomføringer i vegg/tak mot kald sone? Nei

Er det symptom på fuktskader i overflater eller riss / sprekker / bom i flis eller flisfuger? Nei

Er det spor etter biologiske skadegjørere (svertesopp o.l.)? Nei

Vurdering og beskrivelse
Undersøkelsen viser ingen tegn til fukt i konstruksjonen.

Vurdering og beskrivelse
Hulltaking er foretatt fra tilstøtende rom mot våtsone uten å påvise avvik.

Kommentarer
Det anbefales å installere et dusjkabinett for å spare overflater for belastning med fritt vann.

DOKUMENTASJON

BAD, 1.ETG.33 TG-2

OVERFLATER

Kommentarer
Ved enkel nivellering av gulv måles det svakt motfall på gulv mot sluk.

Kommentarer
Lekkasjevann vil ikke ledes til sluk pga manglende fall.

TG-2



GNR. 105 BNR. 471 SNR. 0 — Befaringsdato: 29.06.2022 Side 22 av 29

Totalvurdering av overflater
Det er på befaringsdagen ikke registrert skader.
Lekkasjevann utenfor dusjsjonen vil ikke ledes til sluk. Det er risiko for at vann renner ut gjennom døråpning.

Anbefalte tiltak overflater Ja

Her vurderes: membran ved å åpne slukrist, eventuelt ut i fra andre steder man kan komme til membranen uten å gjøre fysiske inngrep. 
Tilkobling til sluk / klemring, rørgjennomføringer og alder vurderes.

Er sluket tilgjengelig for inspeksjon? Ja

Type sluk Plast

Er det synlig mansjett / membran og klemring ved flis / synlig klemring ved belegg? Ja

Er det rørgjennomføringer i gulv/vegg utover sluk? Nei

Er det fare for skade eller følgeskade pga. alder? Nei

Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk
Det er på befaringsdagen ikke registrert symptomer på avvik.

Her vurderes: skader på overflater på utstyr og innredning. Drens ved innebygde sisterner er sjekket. Avtrekk (funksjon og type) samt 
overstrømnings mulighet (tilluft) fra tilstøtende rom.

Er våtrommet ventilert? Nei

Er det skader på utstyr og innredning? Nei

Er det vegghengt toalett? Ja

Er det synlig drenering av lekkasjevann fra sisterne? Nei

Totalvurdering av sanitær og ventilasjon
Tilstandsgrad 2 er satt pga manglende drensåpning fra innebygget sisterne for synliggjøring av eventuelle lekkasjer.
Tilstandsgrad 3 er satt lokalt pga manglende ventilering av rommet. Dette medfører en økt og uønsket fuktbelastning i rommet.

Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon Ja

Kommentarer
Det anbefales fremtidig bruk med dusjkabinett.

MEMBRAN, TETTESJIKT OG SLUK

Kommentarer
Ved inspeksjon av sluk registreres det at gulvbelegget er klemt til sluket med slukets klemring.

SANITÆR OG VENTILASJON

Kommentarer
Rommet har ingen ventilering.
Avtrekksvifte er frakoblet på kaldloftet. Badet er er derfor uten avtrekk.

Kommentarer
Det anbefales å undersøke muligheten for etablering av mekanisk avtrekk.

TG-2

TG-1
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Her vurderes: om det er fukt ved å sjekke fra tilstøtende rom og underliggende himling i boenheten.

Er det foretatt fuktsøk / fuktmåling? Ja

Er det foretatt hulltaking? Nei

Her beskrives fremlagt dokumentasjon.

Dokumentasjon Nei

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er 
også besiktiget hvis disse tilhører samme boenhet. Tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Vær oppmerksom på at økt / endret bruk 
kan føre til avvik på baderom.

Her vurderes: om det blant annet er riss eller sprekker i fuger og fliser og spor etter zoologiske eller biologiske skadegjørere. I tillegg 
undersøkes om det er tilstrekkelig fall til sluk. Referansenivå for tilstrekkelig fall (TG 0) er standardens krav til fall på gulvet; minimum 1:50 i 
en avstand av 80 cm fra sluket eller 1:100 på hele gulvet, kombinert med en minimumshøyde på 25 mm fra slukrist til toppen av 
membranen ved dør. Alternativt at det finnes en dokumentert, prosjektert, løsning iht. forskrifter.

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Nei

Beskrivelse av overflate
Vaskerommet har flis på gulv og sokkelflis / malte overflater på vegger.

Er det tilstrekkelig fall til sluk? Nei

Ledes lekkasjevann til sluk? Ja

Er vindu eller dør plassert i våtsone? Nei

Er det gjennomføringer i vegg/tak mot kald sone? Nei

Er det symptom på fuktskader i overflater eller riss / sprekker / bom i flis eller flisfuger? Nei

Er det spor etter biologiske skadegjørere (svertesopp o.l.)? Nei

FUKTMÅLING

Vurdering og beskrivelse
Det er utført søk med fuktindikator mot gulvbelegg i og omkring våtsoner.
Undersøkelsen viser ingen tegn til fukt i konstruksjonen.

Vurdering og beskrivelse
Vanninstallasjoner er etablert i vegg mot bakenforliggende bod. Konstruksjonen er av mur og det er derfor ikke mulig med hulltaking for 
kontroll av konstruksjonen.

DOKUMENTASJON

VASKEROM34 TG-3

OVERFLATER

Kommentarer
Ved enkel nivellering av sluk måles det tilnærmet flatt gulv.

Kommentarer
Vannsikkerheten i forhold til vannuttrengning til gang er vurdert ivaretatt med forhøyet terskel.

TG-1

TG-1
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Totalvurdering av overflater
Det er på befaringsdagen ikke registrert skader.

Her vurderes: membran ved å åpne slukrist, eventuelt ut i fra andre steder man kan komme til membranen uten å gjøre fysiske inngrep. 
Tilkobling til sluk / klemring, rørgjennomføringer og alder vurderes.

Er sluket tilgjengelig for inspeksjon? Ja

Type sluk Plast

Er det synlig mansjett / membran og klemring ved flis / synlig klemring ved belegg? Nei

Er det rørgjennomføringer i gulv/vegg utover sluk? Nei

Er det fare for skade eller følgeskade pga. alder? Ja

Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk
Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet.

Anbefalte tiltak membran, tettesjikt og sluk Ja

Her vurderes: skader på overflater på utstyr og innredning. Drens ved innebygde sisterner er sjekket. Avtrekk (funksjon og type) samt 
overstrømnings mulighet (tilluft) fra tilstøtende rom.

Er våtrommet ventilert? Nei

Er det skader på utstyr og innredning? Nei

Er det vegghengt toalett? Nei

Totalvurdering av sanitær og ventilasjon
Tilstandsgrad 3 er satt pga manglende ventilering av rommet. Dette medfører en økt og uønsket fuktbelastning i rommet. (Se 
utbedringskostnad under punktet ventilasjon)

Utbedringskostnader Sanitær og ventilasjon Ingen umiddelbar kostnad

Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon Ja

MEMBRAN, TETTESJIKT OG SLUK

Kommentarer
Klemring er synlig, men det er erfaringsmessig ikke benyttet membran / mansjetter da boligen ble bygget. Det var vanlig å benytte en type 
primer som fuktsikring.

Kommentarer
Tettesjikt har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer.

Kommentarer
Jevnlig tilsyn anbefales med tanke på en eventuell negativ utvikling.

SANITÆR OG VENTILASJON

Kommentarer
Rommet har ingen ventilering.

Kommentarer
Det anbefales å undersøke muligheten for etablering av mekanisk avtrekk fra rommet.

TG-3

TG-2



GNR. 105 BNR. 471 SNR. 0 — Befaringsdato: 29.06.2022 Side 25 av 29

Her vurderes: om det er fukt ved å sjekke fra tilstøtende rom og underliggende himling i boenheten.

Er det foretatt fuktsøk / fuktmåling? Ja

Er det foretatt hulltaking? Nei

Her beskrives fremlagt dokumentasjon.

Dokumentasjon Nei

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er 
også besiktiget hvis disse tilhører samme boenhet. Tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Vær oppmerksom på at økt / endret bruk 
kan føre til avvik på baderom.

Her vurderes: om det blant annet er riss eller sprekker i fuger og fliser og spor etter zoologiske eller biologiske skadegjørere. I tillegg 
undersøkes om det er tilstrekkelig fall til sluk. Referansenivå for tilstrekkelig fall (TG 0) er standardens krav til fall på gulvet; minimum 1:50 i 
en avstand av 80 cm fra sluket eller 1:100 på hele gulvet, kombinert med en minimumshøyde på 25 mm fra slukrist til toppen av 
membranen ved dør. Alternativt at det finnes en dokumentert, prosjektert, løsning iht. forskrifter.

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Ja

Beskrivelse av overflate
Badet har flis på gulv og våtromsplater på vegger.

Er det tilstrekkelig fall til sluk? Nei

Ledes lekkasjevann til sluk? Ja

Er vindu eller dør plassert i våtsone? Nei

Er det gjennomføringer i vegg/tak mot kald sone? Nei

Er det symptom på fuktskader i overflater eller riss / sprekker / bom i flis eller flisfuger? Nei

Er det spor etter biologiske skadegjørere (svertesopp o.l.)? Nei

FUKTMÅLING

Vurdering og beskrivelse
Det er utført søk med fuktindikator mot gulvbelegg i og omkring våtsoner.
Undersøkelsen viser ingen tegn til fukt i konstruksjonen.

Vurdering og beskrivelse
Vanninstallasjoner er etablert utenpå vegg. Det er derfor vurdert å ikke være relevant med hulltaking.

DOKUMENTASJON

BAD, SOKKEL.35 TG-2

OVERFLATER

Kommentarer
Det er ikke tilfredsstillende høydeforskjell mellom topp sluk og topp tettesjikt ved dør.

Kommentarer
Vannsikkerheten i forhold til vannuttrengning til gang er vurdert ivaretatt.

TG-2

TG-1
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Totalvurdering av overflater
Det er på befaringsdagen ikke registrert skader.
Høydeforskjell fra topp sluk til tettesjikt ved dør er mindre enn 25 mm som er rapportens referansenivå.

Her vurderes: membran ved å åpne slukrist, eventuelt ut i fra andre steder man kan komme til membranen uten å gjøre fysiske inngrep. 
Tilkobling til sluk / klemring, rørgjennomføringer og alder vurderes.

Er sluket tilgjengelig for inspeksjon? Ja

Type sluk Plast

Er det synlig mansjett / membran og klemring ved flis / synlig klemring ved belegg? Nei

Er det rørgjennomføringer i gulv/vegg utover sluk? Nei

Er det fare for skade eller følgeskade pga. alder? Nei

Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk
Det er på befaringsdagen ikke registrert symptomer på avvik.

Her vurderes: skader på overflater på utstyr og innredning. Drens ved innebygde sisterner er sjekket. Avtrekk (funksjon og type) samt 
overstrømnings mulighet (tilluft) fra tilstøtende rom.

Er våtrommet ventilert? Nei

Er det skader på utstyr og innredning? Nei

Er det vegghengt toalett? Nei

Totalvurdering av sanitær og ventilasjon
Det er på befaringsdagen ikke registrert skader som er vurdert å være av konstruksjonsmessig betydning.
Tilstandsgrad 3 er satt pga manglende ventilering av rommet. Dette medfører en økt og uønsket fuktbelastning i rommet.

Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon Ja

Her vurderes: om det er fukt ved å sjekke fra tilstøtende rom og underliggende himling i boenheten.

MEMBRAN, TETTESJIKT OG SLUK

Kommentarer
Klemring og membran er ikke synlig for kontroll.

SANITÆR OG VENTILASJON

Kommentarer
Rommet har ingen ventilering.

Kommentarer
Det anbefales etablering av bedre ventilering av rommet.

FUKTMÅLINGTG-1

TG-2

TG-1
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Er det foretatt fuktsøk / fuktmåling? Ja

Er det foretatt hulltaking? Nei

Her beskrives fremlagt dokumentasjon.

Dokumentasjon Nei

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er 
også besiktiget hvis disse tilhører samme boenhet. Tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Vær oppmerksom på at økt / endret bruk 
kan føre til avvik på baderom.

Her vurderes: om det blant annet er riss eller sprekker i fuger og fliser og spor etter zoologiske eller biologiske skadegjørere. I tillegg 
undersøkes om det er tilstrekkelig fall til sluk. Referansenivå for tilstrekkelig fall (TG 0) er standardens krav til fall på gulvet; minimum 1:50 i 
en avstand av 80 cm fra sluket eller 1:100 på hele gulvet, kombinert med en minimumshøyde på 25 mm fra slukrist til toppen av 
membranen ved dør. Alternativt at det finnes en dokumentert, prosjektert, løsning iht. forskrifter.

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Nei

Beskrivelse av overflate
Badet har belegg på gulv og våtromstapet på vegger.

Er det tilstrekkelig fall til sluk? Ja

Ledes lekkasjevann til sluk? Ja

Er vindu eller dør plassert i våtsone? Nei

Er det gjennomføringer i vegg/tak mot kald sone? Nei

Er det symptom på fuktskader i overflater eller riss / sprekker / bom i flis eller flisfuger? Nei

Er det spor etter biologiske skadegjørere (svertesopp o.l.)? Nei

Totalvurdering av overflater
Det er på befaringsdagen ikke registrert skader.

Vurdering og beskrivelse
Det er utført søk med fuktindikator i og omkring våtsoner.
Undersøkelsen viser ingen tegn til fukt i konstruksjonen.

Vurdering og beskrivelse
Vanninstallasjoner er etablert i vegg mot vaskerom. Det er derfor ikke foretatt hulltaking fra tilstøtende areal.

DOKUMENTASJON

VASKEROM, SOKKEL.36 TG-2

OVERFLATER

Kommentarer
Ved enkel nivellering av gulv måles det 1 cm fall fra front dørterskel til topp slukrist.

Kommentarer
Vannsikkerheten i forhold til vannuttrengning til stue er vurdert ivaretatt.

TG-1
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Her vurderes: membran ved å åpne slukrist, eventuelt ut i fra andre steder man kan komme til membranen uten å gjøre fysiske inngrep. 
Tilkobling til sluk / klemring, rørgjennomføringer og alder vurderes.

Er sluket tilgjengelig for inspeksjon? Ja

Type sluk Plast

Er det synlig mansjett / membran og klemring ved flis / synlig klemring ved belegg? Ja

Er det rørgjennomføringer i gulv/vegg utover sluk? Nei

Er det fare for skade eller følgeskade pga. alder? Ja

Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk
Tilstandsgrad 2 er satt med bakgrunn i alder og usikker restlevetid på tettesjiktet.

Her vurderes: skader på overflater på utstyr og innredning. Drens ved innebygde sisterner er sjekket. Avtrekk (funksjon og type) samt 
overstrømnings mulighet (tilluft) fra tilstøtende rom.

Er våtrommet ventilert? Nei

Er det skader på utstyr og innredning? Nei

Er det vegghengt toalett? Nei

Totalvurdering av sanitær og ventilasjon
Det er på befaringsdagen ikke registrert skader som er vurdert å være av konstruksjonsmessig betydning.
Tilstandsgrad 3 er satt pga manglende ventilering av rommet. Dette medfører en økt og uønsket fuktbelastning i rommet.

Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon Ja

Her vurderes: om det er fukt ved å sjekke fra tilstøtende rom og underliggende himling i boenheten.

MEMBRAN, TETTESJIKT OG SLUK

Kommentarer
Ved inspeksjon av sluk registreres at gulvbelegget er klemt til sluket med slukets klemring.

Kommentarer
Slukløsning har nådd en alder som gjør tettheten usikker i tiden som kommer.

SANITÆR OG VENTILASJON

Kommentarer
Rommet har ingen ventilering.

Kommentarer
Mekanisk avtrekk fra rommet anbefales.

FUKTMÅLINGTG-1

TG-2

TG-2
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Er det foretatt fuktsøk / fuktmåling? Ja

Er det foretatt hulltaking? Nei

Her beskrives fremlagt dokumentasjon.

Dokumentasjon Nei

Vurdering og beskrivelse
Det er utført søk med fuktindikator mot gulvbelegg i og omkring våtsoner. 
Undersøkelsen viser ingen tegn til fukt i konstruksjonen.

Vurdering og beskrivelse
Vanninstallasjoner er etablert utenpå vegg. Det er derfor ikke vurdert å være relevant.

DOKUMENTASJON



VIKTIG INFO OM PLANTEGNINGER 

 

 
Tegninger av planløsning og fasader som følger i salgsoppgaven, 
representerer dagens faktiske situasjon og bruk. 

 

Disse samsvarer ikke med godkjente tegninger som finnes i 
kommunens arkiv. 

 

Bruksendringer, fasadeendringer og tilbygg er foretatt tidvis siden 
byggeår og før nåværende eiere kjøpte boligen. 

 

Det er ikke mottatt dokumentasjon for tilbygg til leilighet i sokkel, 
tilbygd vinterhage eller bruksendring av opprinnelig garasje. 

 

Eventuell avklaring av manglende dokumentasjon og status for 
tidligere byggemeldte tiltak må gjøres av kjøper. 
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BRØNNØY KOMMUNE
Målestokk 1:500    
15.06.2022
Situasjon ikke kontrollert i marken
Ikke juridisk eiendomsinformasjon
Kartutsnitt over 105/471





Brønnøy kommune
Plan og utvikling

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 75 01 20 00 Bankkto.: 45340500117 
Rådhuset Telefaks: 75 01 20 01 Org.nr.: 964 983 291

8905 BRØNNØYSUND
E-post: 
Postmottak@bronnoy.kommune.no

Internett: 
www.bronnoy.kommune.no

Tom-Ivar Moe
Bjønnåsen 6
8907 BRØNNØYSUND

Vår ref:  Arkivkode Saksbehandler Dato
2013/2143-2 1813/105/471 Bjørn Øystein Østbakken, direkte tlf: 75012047 18.06.2013

Ferdigattest bolig.
Bjønnåsen 6. G/bnr. -1813/105/471

Ferdigattest, etter plan- og bygningsloven (pbl) av 27.juni 2008 § 21-10.

Igangsettingstillatelse er gitt i sak 61/88.

Gjelder: Oppføring av bolig

Byggested: Bjønnåsen 6, 8907 Brønnøysund. G/bnr: -1813/105/471

Tiltakshaver: Tom-Ivar Moe.

Tiltakshaver har sørget for sluttkontroll for det ferdige arbeidet. Gjennom dette har tiltakshaver 
bekreftet ovenfor kommunen at gjenstående arbeider, som nevnt i Midlertidig brukstillatelse, er 
utført med tilfredsstillende resultat, i samsvar med tillatelser og krav gitt i eller i medhold av 
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Planbestemmelser 
 

 
 
Arkivsak: 03/00177 
Arkivkode: L12  
Sakstittel:  REGULERINGSPLAN SALHUS NORDRE DEL  
Datering:     07.01.2004, revidert den 21.06.2004 og 25.11.2005 

Revidert etter K.sak 104/14 den 16.12.2014  
    (omr. B 31, B34-38, B 45, B 52-54)* 

 
§1 FORMÅL 

Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelser er bl.a. å samordne og 
fastlegge framtidig arealbruk og infrastruktur i hittil uregulerte områder.  Planen skal 
tilrettelegge for nye arealer til bolig, næring, skole, barnehager, idrettsanlegg m.v. 
samtidig som at viktige friluftsområder skal sikres. 
 

§2 GENERELT 
 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense.  
  Planområdet er delt inn i reguleringsområder etter PBL § 25 med følgende formål: 
2.1 Byggeområder: 

Boliger m/tilhørende anlegg (B1-B30) 
Konsentrert boligbebyggelse (B31, B34-B38, B45, B52-B54)* 
Konsentrert småhusbebyggelse (B32-B33, B39-B44, B46-B51) 
Industri/lager  (I/L1) 
Offentlig formål, skole, barnehage, idrettshall  (O1)  
Offentlig formål , barnehage (O2) 
Allmennyttig – forsamlingslokale (A1)  
Sjøhus 
Naust 

2.2       Landbruksområder: 
Landbruksområder generelt. (L2–L5) 
Gartneri  (L1) 

2.3       Offentlige trafikkområder: 
Veger:  Kjøreveger/busslommer, fortau/gang-/sykkelveger, annet vegformål 
Parkering   (T1) 
 Trafikkområde i sjø  (HS) 

2.4       Friområder: 
Park, idrett, lek  (Fr) 
Anlegg for idrett og sport 

2.5       Fareområder: 
Høyspenningsanlegg/Trafo 

2.6      Spesialområder: 
Friluftsområder på land  
 Friluftsområder i sjø og vassdrag 
Område for anlegg og drift av kommunalteknisk anlegg 
 Parkbelte i industristrøk 
Klimavernsone 
Frisiktsone veg 

2.7 Fellesområder: 
 Felles adkomst/parkering  

PlanID:     2005007 
V.dato: 25.11.2005 
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 Felles lekeplass 
2.8       Kombinerte formål:  

Kontor/forretning/bolig  (F/K/B 1 – F/K/B 2)  
Forretning/kontor/industri (F/K/I 1 – F/K/I 6) 
 
 

§ 3 FELLES BESTEMMELSER 
 

Plankrav. 
3.1 I forbindelse med byggemelding skal det legges ved situasjonsplan i M = 1:500, som  

foruten bygninger, viser hvordan den ubebygde delen av tomta skal opparbeides og 
utnyttes.   Evt. fylling/skjæring skal fremgå av terrengprofil (snitt).  Planen skal vise 
eventuelle forstøtningsmurer, gjerder, adkomst til offentlig veg, areal til parkering 
samt terrengbehandling med høydeangivelse. 
 

3.2 Før utbygging av planens større flateregulerte tomter (såkalte stortomter), B35, B36, 
B37, B 38, B52, B53 og B54 kan igangsettes, skal bebyggelsesplan for den aktuelle 
tomt forelegges planmyndigheten for godkjenning. Avgrensningen av stortomtene er 
vist på plankartet. Plan- og bygningsmyndighetene kan godkjenne annen inndeling. 
Bebyggelsesplanen skal innen de rammer som reguleringsplanen gir, angi 
bebyggelsens plassering/høyde/møneretning/takvinkel, tomtegrenser, fellesarealer for 
avkjørsel/parkering og uteoppholdsareal. 
Parkering og overordnet vegetasjon. Innenfor hver stortomt skal det likeledes avsettes 
og angis plassering av kvartalslekeplass (minimum 5 m² pr. boenhet) med tilknytning 
mot reguleringsplanens øvrige grønnstruktur. Kvartalslekeplasser skal utbygges og 
ferdigstilles samtidig med den øvrige bebyggelse på tomta. 
Det skal legges vekt på å ivareta naturgitte kvaliteter, sol og utsikt gjennom veksling 
mellom boligtyper, lavere bebyggelse, garasjer og åpne partier så langt dette er mulig. 
Bebyggelsesplanene skal godkjennes av plan- og bygningsmyndighetene. 
 
Byggegrenser. 

3.3 Reguleringsplanen viser byggegrenser mot veg. Nye bygninger skal plasseres innenfor 
disse grensene. Ellers gjelder byggeforskriftenes krav om avstand til nabogrense.  
Generell byggegrense på kommunal vei i boligstrøk er 7,5 m fra senterlinje vei.  
Hekk/gjerder må ikke plasseres nærmere enn 2 m. fra regulert vegformål.  

3.4 I områdene for kombinerte formål, kan bebyggelsen også plasseres i formålsgrense 
der dette hensiktsmessig i forhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Dette 
skal i så fall framgå av situasjonsplan. 

3.5 Utbyggingsområder som berøres av høyspentlinjer kan ikke bebygges før tillatelse er  
innhentet fra HelgelandsKraft. 
 
Byggehøyder. 

3.6       Der planen og bestemmelsene under de enkelte reguleringsområdene ikke angir noe  
annet, skal bolig ha maks. mønehøyde over gjennomsnittlig terrengnivå lik 8,3 m og 
maks. gesimshøyde 5,8 m. Dersom det ligger til rette for det, kan det i tillegg bygges 
takoppløft/ark. 
  

 Form og fasader. 
3.7 I de regulerte boligområdene skal bygningene ha skrå takflater, enten saltak, valmtak, 

pulttak eller tilsvarende. Takvinkel skal være mellom 22o – 40o. Kommunen kan kreve 
at bygninger langs samme vegstrekning skal ha enhetlig preg eller bestemte 
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fellestrekk; slik som takform, takvinkel, møneretning, plassering eller andre 
fellestrekk i detaljer og arkitektonisk uttrykk.  
 
Tekniske anlegg: 

3.8 Pumpestasjoner, mindre transformatorkiosker og lignende kan  bare føres opp der de 
etter kommunen sitt skjønn ikke er til ulempe. Andre tekniske anlegg skal føres opp 
på areal regulert til spesialområder. 
 
Moloer, fyllinger i sjø 

3.9 Det stilles krav til at molo og andre fyllinger i sjø skal maskinmures/plastres med stor 
stein.  
 

 
§ 4 BYGGEOMRÅDER        (PBL. § 25,1. ledd nr. 1) 
 
            Boliger med tilhørende anlegg:   (B1- B30)   
4.1 Arealene skal nyttes til boligformål, frittliggende eneboliger med tilhørende garasje 

og eventuelle uthus. Boligene skal ligge med hovedretning (møneretning) parallelt 
med veg på de tomtene som grenser inntil vegen. Best mulig plassering i forhold til 
terrengtopografi og omkringliggende bebyggelse skal også vektlegges. Plassering kan 
likevel fravikes av bygningsmyndighetene etter en vurdering av tomtas beliggenhet. 
Bebygd areal må ikke overstige 25 % av tomtearealet. 
På Vikaveien 4, gnr. 105/275, må bebygd areal ikke overstige 35 % av tomtearealet.  

4.1.1 Der terrenget, etter kommunens skjønn, ligger til rette for sokkelleilighet, kan 
boligene inneholde to boenheter. Ellers skal bebyggelsen oppføres som enebolig, evt. 
enebolig med hybelleilighet. 

4.1.2 For enhver boenhet skal det på egen tomt settes av plass for garasje i tillegg til 
kravene om biloppstillingsplass. Maks. tillatte mønehøyde over gjennomsnittlig 
terrengnivå er 5,5 m. Maks. gesimshøyde: 3,2 m. Der forholdene ligger til rette for 
det, kan minste avstand fra regulert kommunal eller privat veg til portside være 5 m, 
til langside 2 m. Garasjen skal tilpasses bolighuset med hensyn til form, materialvalg 
og farge. 
Garasje kan ha bebygd areal inntil 7 % av netto tomteareal, men ikke over 50 m² 
bebygd areal.  Plassering av garasje skal være vist på situasjonsplan som følger 
byggemelding for boligen. 
 
Konsentrert boligbebyggelse (B31, B34-B38, B45, B52-B54)* 

4.2     Arealene i områdene B31, B34-B38, B45, B52-B54* skal nyttes til konsentrert 
    boligbebyggelse med tilhørende garasje/carport. Bebygd areal må ikke overstige  
    40 % av tomtearealet. 

  
Før utbygging kan skje, skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan for den enkelte 
stortomt, jfr. Fellesbestemmelsene, pkt. 3.1 og 3.2. 
       
For enhver boenhet (sekundærleilighet unntatt) skal det på egen tomt avsettes plass for 
garasje i tillegg til kravene om biloppstillingsplass. Ved etablering av carport, kan 
kravene om biloppstillingsplass fravikes etter bygningsmyndighetenes skjønn. Maks. 
tillatte mønehøyde over planert terreng er 5,5 m. Maks. gesimshøyde 3,2 m. Der  
 forholdene ligger til rette for det, kan minste avstand fra regulert kommunal eller 
privat veg til portside være 5,0 m, til langside 2,0 m. Garasjen skal tilpasses 
bolighuset med hensyn til form, materialvalg og farge.  Bebygd areal pr. enhet for 
garasje/carport skal ikke overstige 30 m². 
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Konsentrert småhusbebyggelse: (B32-B33, B39-B44, B46-B51)  
4.3     Arealene i områdene (B32-B33, B39-B44, B46-B51) skal nyttes til konsentrert 

    småhusbebyggelse med tilhørende garasje/carport. Bebygd areal må ikke overstige  
    40 % av tomtearealet. 

         
Før utbygging kan skje, skal det foreligge godkjent bebyggelsesplan for den enkelte 
stortomt, jfr. Fellesbestemmelsene, pkt. 3.1 og 3.2. 
       
For enhver boenhet (sekundærleilighet unntatt) skal det på egen tomt avsettes plass for 
garasje i tillegg til kravene om biloppstillingsplass. Ved etablering av carport, kan 
kravene om biloppstillingsplass fravikes etter bygningsmyndighetenes skjønn. Maks. 
tillatte mønehøyde over planert terreng er 5,5 m. Maks. gesimshøyde 3,2 m. Der  
 forholdene ligger til rette for det, kan minste avstand fra regulert kommunal eller 
privat veg til portside være 5,0 m, til langside 2,0 m. Garasjen skal tilpasses 
bolighuset med hensyn til form, materialvalg og farge.  Bebygd areal pr. enhet for 
garasje/carport skal ikke overstige 30 m². 
 
Rekkefølgebestemmelse for B11-B14 og B34 samt B35–B38  

4.4 Før det tillates igangsatt bygging innenfor B11, B12, B13, B14, B34, B35, B36, B37 
og B38, skal bygningsmyndighetene forelegges helhetlig utbyggingsplan som 
omfatter bebyggelse og utearealer, samt vann-/avløpsplan for området. Før bygging 
tillates, skal ny vegadkomst til Smedvikveien samt tilhørende gang-/sykkelveier 
opparbeides i henhold til plankart. 
  
Rekkefølgebestemmelse for B52–B54 

4.5 Interne gang-/sykkelveier skal opparbeides samtidig med adkomstveien til området. 
Før adkomstveien tillates tilknyttet Rv. 17, skal gang-/sykkelvei fra avkjøringen til 
Mosheimkrysset være ferdig utbygd i henhold til plan.    
 Høyspentlinje gjennom området må fjernes før bygging tillates. 
   
Industri/Lager:   (I/L1) 

4.6      Områdene skal nyttes til lager- og servicevirksomhet. Bebygd areal kan tillates med 
inntil 50 % av tomtearealet. Maks. møne-/gesimshøyde, målt fra gjennomsnittlig 
terrengnivå, skal ikke overstige 9,0 m jfr. tekniske forskrifters § 4-2. 

 
Offentlig formål, skole, barnehage, idrettshall   (O1) 

4.7 Området skal nyttes til skole samt funksjoner som naturlig har tilknytning til formålets 
 drift.  Barnehage kan etableres.  Bebygd areal kan tillates med inntil 15 % av tomte- 
 arealet.  Maks. møne-/gesimshøyde, målt fra gjennomsnittlig terrengnivå, skal ikke  

 overstige 13,0 m jfr. tekniske forskrifters § 4.2. 
 
Offentlig formål, barnehage  (O2) 

4.8  Området skal nyttes til barnehage samt de funksjoner som naturlig har tilknytning til 
formålets bruk. Bebygd areal kan tillates inntil 15 % av tomtearealet.  Maks. møne-/  
gesimshøyde målt fra gjennomsnittlig terrengnivå, skal ikke overstige 8,3 m og 5,8 m. 
 
Allmennyttig formål:     (A1) 

4.9 Området skal nyttes til forsamlingslokale.  
            Bebygd areal kan tillates med inntil 40 % av tomtearealet. 
 Maks. møne-/gesimshøyde målt fra gjennomsnittlig terrengnivå, skal ikke overstige 

 9,0 m, jfr. tekniske forskrifter § 4.2. 
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Sjøhus: 
4.10  Områder for sjøhus er benevnt i plankartet.  

Generelle bestemmelser:  Områdene skal nyttes til  sjøhus.  Sjøhusene skal være i  
1 etg. med fundament av trepeler/kai. Kaifront skal være fri for rekkverk. Bygningens 
grunnflate skal ikke overstige 60 m². 
Maks. gesims- og mønehøyde skal ikke overstige 3,7 m og 5,2 m, målt fra kaidekke. 
Bygningene skal ha saltak med takvinkel på 35 grader. Yttervegger skal 
ha stående kledning i tre. Vinduer skal ha ruteinndeling og gjennomgående sprosser i 
tre. Utlegging av flytebrygge kan tillates. Søknad må sendes havnemyndighetene. 
I området ved Mosheimsjøen kan det også oppføres naust hvor forholdene ligger til 
rette for det. Hva angår generelle bestemmelser vises det til pkt. 4.10.  Sjøhus skal ha 
rød farge. 
 
Naust: 

4.10     Områder for naust er benevnt i plankartet.   
Generelle bestemmelser: Områdene skal nyttes til naust. Det tillates ikke oppført 
balkonglignende konstruksjoner. Hvor forholdene ligger til rette tillates det oppført 
opptaksmulighet for båt. Utlegging av flytebrygge kan tillates dersom forholdene 
ligger til rette for det.  Søknad må sendes havnemyndighetene. Bygningens grunnflate 
skal ikke overstige 40 m².  Maks. gesimshøyde skal ikke overstige 2,6 m, målt fra 
gjennomsnittlig eksisterende terreng.   
Bygningene skal ha saltak med takvinkel på 35 grader. Yttervegger skal ha stående 
kledning i tre. Nye naust skal ha rød farge. 
 
 

§5 LANDBRUKSOMRÅDER  (PBL. § 25, ledd nr. 2) 
 
5.1      Landbruksområdene, L2–L5 skal benyttes til jordbruk.  I disse områdene kan ikke 
           oppføres boliger eller andre bygninger som ikke har direkte tilknytning til jordbruks-      
           drift. 
5.2 Område L1 skal benyttes til gartneridrift.  Området kan kun utbygges med bygninger 

som har direkte tilknytning til landbruk som primærnæring. 
 
 

§6 OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER    (PBL. § 25, ledd nr. 3) 
 
 Avkjørsler: 
6.1 Avkjørsler til riks- og kommunale veier er på planen vist med pilsymbol.  Det tillates  

ikke etablert andre avkjørsler til Rv. 76 enn de som er vist i planen. 
 Avkjørsler som i planen forutsettes stengt mot riksveien er gitt følgende symbol: = 
 
Gang-/sykkelveger: 

6.2       Nye gang-/sykkelveger langs Rv.17 skal i utgangspunktet bygges i 3 m avstand fra 
kjørebanens kant. G-/s-vegens bredde er 3 m mens areal til annen veggrunn er 1 m. 
 
Parkering:  (T1) 

6.2 Området skal benyttes til parkering for offentlige formål.  
 

Havneområde i sjø:  (HS) 
6.3 Sjøområdet skal benyttes til trafikkområde for småbåter og nyttetrafikk. Der hvor det 

ligger til rette for det, kan det tillates utlagt fastfortøyninger/flytebrygge/kai etter 
anvisning fra havnemyndighetene. Strandsone skal sikres for allmenn ferdsel. 
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§7 FRIOMRÅDER (PBL. § 25, ledd nr. 4) 
 

Friområder:  
7.1 I friområdene skal naturgitte kvaliteter vektlegges ved endelig utforming. Evt 

opparbeidelse skal skje etter plan utarbeidet i forståelse med planmyndigheten. Det 
skal samtidig legges fram forslag til skjøtselsplan. 
I friområdene kan det kun tillates oppført bygninger eller andre installasjoner som har 
naturlig tilknytning til bruken av det enkelte området. 

Anlegg for idrett og sport: 
7.2 I området kan det tillates oppført bygninger eller andre installasjoner som har naturlig 

tilknytning til bruken av området. 
 Høyspentlinje i området må fjernes før utbygging kan skje. 

    
           
§8 FAREOMRÅDER (PBL. § 25, ledd nr. 5) 
 
 Høyspenningsanlegg/Trafo: 
8.1 Områder som høyspenningsanlegg som trafo og lignende. 

 
 
§9 SPESIALOMRÅDER (PBL. § 25, ledd nr. 6) 
 
 Friluftsområder på land:  
9.1 I friluftsområdene kan det ikke settes i verk tiltak som er til hinder for allmennhetens 

ferdsel eller områdenes bruk til friluftsområde. Gang-/sykkelveier som adkomst til 
skoleområdet O1 tillates etablert i området.  
 
Friluftsområde i sjø: 

9.2 Utlegging av flytebrygge m.v. er ikke tillatt i området. Regulert vannstand skal ikke 
overstige 0,9 m (NGO).  
 
Område for drift av kommunalteknisk anlegg: 

9.3       I områdene kan det oppføres renseanlegg/pumpestasjoner og andre installasjoner i  
forbindelse med drift av vann-/avløpsanlegg.    
 

 Parkbelte i industristrøk: 
9.4 Områdene i planen benevnt som parkbelte skal opparbeides parkmessig etter plan 

utarbeidet i forståelse med planmyndigheten. Parkbeltet skal være ferdig opparbeidet 
samtidig som industriområdene tas i bruk. De kan ikke bebygges eller nyttes til 
lagring av div. 

 
Klimavernsone: 

9.5 Inngrep og endringer i eksisterende terreng og vegetasjon tillates ikke. 
 Evt. supplering av vegetasjon for å oppnå klimavern kan tillates. 
 
 Frisiktsone veg: 
9.6 Innenfor disse områder som i reguleringsplanen er markert som frisiktsareal, skal det 
 ikke forekomme sikthindrende gjenstander som er høyere enn 0,5 m over tilstøtende 
 kjørebaners plan. 
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 Automatisk fredete kulturminner: 
9.7 Områder med antikvarisk verdi er fredet med hjemmel i Lov om kulturminner av 
 1978 og plan- og bygningsloven. Områdene dette gjelder er i planen gitt eget symbol 

jfr. tegnforklaring (rune-R). 
 
 
§10 FELLESOMRÅDER  (PBL. § 25, 1. ledd nr. 7) 
 

Felles avkjørsel:    
10.1 Arealet skal nyttes til felles adkomst og avkjørsler for tilgrensende eiendommer. 
 

Felles lekeplass: 
10.2 I områdene som i planen er definert som LEK kan det tillates oppført bygning eller 

annen installasjon som har naturlig tilknytning til bruken av områdene.  Naturgitte 
kvaliteter skal vektlegges, ivaretas og skjøttes ved utforming og opparbeidelse av 
lekeplassen. Fellesarealene til lek avsettes i første rekke til eiendommer som grenser 
til, eller har naturlig tilknytning til området. Ved planlegging, utbygging og 
opparbeidelse av uteområder, skal det sikres god tilgjengelighet for alle 
befolkningsgrupper. Veileder fra Norges Handicapforbund 1998 skal legges til grunn.  
Lekeplass skal opparbeides og være ferdigstilt samtidig som den omkringliggende 
bebyggelsen. 

 
 
§11 KOMBINERTE FORMÅL  (PBL. § 25, 2. ledd) 
  
 Kontor/forretning/bolig:  (F/K/B 1 – F/K/B 2) 
11.1 Områdene kan kombineres forretning-/kontor/boligformål hvor forretningslokalene 

skal ligge i 1. etg.  Bebygd areal kan tillates med inntil 40% av tomtearealet.  Maks. 
møne-/ gesimshøyde, målt fra gjennomsnittlig terrengnivå, skal henholdsvis være 
8,3 m og 5,8 m.  Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 22 – 40 grader. 
 Bygningene skal ligge med hovedretning (møneretning) parallelt med riksveg. 

  
 Forretning/kontor/industri:    (F/K/I 1 – F/K/I 6) 
11.2     Arealene skal nyttes til servicefunksjoner med forretnings-/kontorvirksomhet samt 
 lettere industri og/eller håndverksbedrifter med tilhørende anlegg. 

 Bebygd areal kan tillates med inntil 50 % av tomtearealet. 
Møne-/gesimshøyde, målt fra gjennomsnittlig terrengnivå, skal ikke overstige 9,0 m, 
jfr. tekniske forskrifters § 4.2. 
 

    
Ovenstående bestemmelser for reguleringsplan Salhus, nordre del, er vedtatt av 
Brønnøy kommunestyre i møte den 14.12.2005, under sak 92/05.  
 
 
 
 
 

Kjell H. Trælnes 
     Ordfører 
 

Gunvald Eilertsen         Lill-Anita Horn 
   Teknisk sjef                  Avd.leder/plan  
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***********

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.

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

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

Målt energibruk

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

http://www.energimerking.no/


Boligkjøperforsikring

Hvis boligen du har kjøpt har feil eller mangler du ikke ble gjort kjent med av selger eller megler, kan det være både frustrerende, 
tidkrevende og kostbart. Gjennom vår boligkjøperforsikring får du tilgang på hjelp fra advokater, saksbehandlere og jurister som er 
spesialiserte på eiendomskjøp. Forsikringen løper i 5 år etter overtakelsen, og dekker egne og eventuelle idømte saksomkostninger. 

Kostnader for reparasjon av eventuelle feil eller mangler dekkes ikke av boligkjøperforsikringen. Slike kostnader vil man kunne 
kreve dekket av selger dersom eiendommen er mangelfull etter avhendingsloven. Skjulte feil, tilbakeholdte opplysninger og/eller 
mangelfulle/uriktige opplysninger gir grunnlag for henvendelse. Våre saksbehandlere vil da vurdere det rettslige grunnlaget basert på 
informasjonen som er mottatt. 

Til deg som 
kjøper bolig

GJØR EN TRYGG BOLIGHANDEL! Med vår boligkjøperforsikring får du en rettshjelpsforsikring 
som dekker juridisk bistand i eventuelle reklamasjonssaker mot selger. Med boligkjøperforsikring 
er du i trygge hender dersom du oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt. 

Pris:

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Borettslagsiendom:
Kr 5 100

Seksjonert eiendom/aksjebolig:
Kr 7 700

Enebolig/fritid/tomt:
Kr 11 600

Du trenger ikke betale 
saksomkostninger
En boligkjøperforsikrings 
hovedfunksjon er å dekke 
eventuelle saksomkostninger 
knyttet til en klage på boligkjøpet. 
Dette inkluderer kostnader til 
advokat og eventuelle rapporter 
som må utføres. Forsikringen 
dekker beløpet enten du taper 
eller vinner. 

Forsikringen har ikke et tak
Mens en vanlig innbo- og 
husforsikring vanligvis har et tak 
på rundt kr 100 000 og en 
egenandel på ca. 20 %, så trenger 
du med boligkjøperforsikring ikke 
å bekymre deg for beløpet på 
saksomkostningene. Dette dekkes 
av forsikringsselskapet uansett 
hvor høyt det blir. 

Den gir deg en ekstra 
trygghet
Er du bekymret for at du kanskje 
kan komme i konflikt med 
boligselger og at du ikke har råd 
eller lyst til å dekke 
sakskostnader, kan det være 
betryggende å kjøpe en 
boligkjøperforsikring. Selger har i 
de fleste tilfeller tilgang til 
prosfesjonell hjelp, da bør du 
som kjøper av bolig også ha det. 

Fordeler:



Til deg som 
kjøper bolig

Dersom du ønsker å tegne boligkjøperforsikring, vil dette 
være en omkostning ved kjøpet og premien finansieres 
gjennom din boligfinansiering. 

Både distribusjonskostnad til Advokatfellesskapet 
Brønnøysund AS (kr 1 242 for Borettslags eiendom,  
kr 2 587 for seksjonert eiendom/aksjebolig og kr 3 182 
for enebolig/fritid/tomt) 

og honorar til Söderberg & Partners (kr 765 for 
borettslagseiendom, kr 1 155 for seksjonert eiendom/aksje-
bolig og kr 1 740 for enebolig/fritid/tomt) samt 
fakturagebyr, er medregnet i premietabellen ovenfor, slik at 
du kun betaler den oppgitte premien. 

Det tas forbehold om  pris- og vilkårsendringer.

Forsikringen er plassert hos Gar-Bo Försäkring AB og er 
formidlet gjennom Söderberg & Partners. 

Söderberg & Partners er en uavhengig og objektiv
forsikringsmegler med konsesjon fra Finanstilsynet og er
oppført i Finanstilsynets virksomhetsregister.

Boligkjøperforsikringen gjelder for kjøp av eiendom solgt 
etter avhendingsloven. 

Forsikringen kan ikke tegnes dersom boligen kjøpes som ledd  
i egen næringsvirksomhet, mellom personer som bor eller har 
bodd på boligeiendommen eller kjøpes fra nærstående.  
Som nær stående regnes familie i opp- og ned stigende linje, 
samt søsken. Forsikringen kan ikke tegnes ved kjøp av 
næringseiendom, eller obligasjons leilighet.

Crawford & Company er spesialister på avhendingsrett  
og vil på vegne av forsikringsselskapet bistå deg dersom du 
oppdager en mangel ved boligen du nettopp har kjøpt.

Jeg samtykker til at informasjon om min forsikring kan 
brukes til statistiske formål av Söderberg & Partners.  

Informasjonen skal kun brukes som beregningsgrunnlag for 
forsikringsformål, og er alltid anonymisert. Informasjon  
kan ikke overleveres til tredjepart.

Garantifond for skadeforsikring
Garantifondet har til hensikt å sikre forsikringstakere dersom
forsikringsselskapet ikke er i stand til å oppfylle sine betalings-
forpliktelser. Garantiordningen omfatter kun forsikringsselskap
som har hjemstat, eller har etablert filial, i Norge. Forsikrings-
giver for boligkjøperforsikring er Gar-Bo Försäkring AB, som 
ikke er omfattet av Garantiordningen. Det er ingen tilsvarende 
garantiordning i hjemstaten til forsikringsselskapet.

Klage
Söderberg & Partners har fremforhandlet den beste løsningen
for boligkjøperforsikring for våre kunder. Dersom du er
misfornøyd med forsikringsmeglerens tjenester kan du 
sende inn en klage. Klagen sendes per e-post til
klage@soderbergpartners.no eller per brev til Söderberg &
Partners, Postboks 324, 1326 LYSAKER v/klageansvarlig.

Söderberg & Partners vil bekrefte at klagen er mottatt og 
registrert senest innen 5 virkedager, og klagen skal være ferdig 
behandlet senest innen 8 uker. Dersom du ikke er fornøyd med
vurderingen av den fremsatte klagen, er det anledning for å
fremlegge saken til vurdering hos en uavhengig nemnd:
Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglings-
virksomhet, Sekretariatet v/Finanstilsynet, Postboks 1187
Sentrum. 0107 Oslo.

spørsmål om forsikringen
Söderberg & Partners (org.nr 965 575 162) | Postboks 324 | 1326 Lysaker | 
Tlf. 93 00 00 20 | boligkjoperforsikring@soderbergpartners.no | 
eiendom.soderbergpartners.no

skade/krav
Crawford & Company
Postboks 133 | 1338 Sandvika | Tlf. 67 20 91 44 | 
boligkjoperforsikring@crawco.no | www.kjoperforsikring.com

Produkt og leverandørinformasjon

Kontakt

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG BOLIGHANDEL!



Informasjon om budgivning 
 
 

Bud skal gis skriftlig til megler. Megler kan kun formidle bud, aksepter og avslag som er gitt 
skriftlig. Elektroniske meldinger, herunder SMS og e-post oppfyller kravet til skriftlighet. 
Megler er pålagt å innhente legitimasjon og signatur fra budgiver før budet kan formidles til 
selger.  
Skjema for manuell levering av bud finnes på siste side i salgsoppgaven, eller benytt 
"Gi bud"-knappen på Finn-annonsen for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og 
sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. 
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og 
finansieringsplan. Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk. 
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. 
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.  
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær 
oppmerksom på at bud gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke 
anses som mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS. 
 
Publikum skal på forespørsel få kunnskap om aktuelle bud på en eiendom.  Relevante 
forbehold skal samtidig oppgis.  Et bud med forbehold vil normalt ikke bli akseptert før 
forbeholdet er avklart. Ved flere innkomne bud, blir byderne orientert om høyeste bud og gis 
anledning til å komme med overbud. 
 
Bud er bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp.  Dette gjelder selv om høyere bud 
kommer inn.   
Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at 
budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må 
ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før 
budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på 

minimum 30 minutter fra budet inngis.   I forbrukerforhold kan ikke megler formidle bud 
med kortere akseptfrist enn kl.12.00 første virkedag regnet fra siste annonserte visning, jfr. 
forskrift om eiendomsmegling § 6-3 (3). 
  
Kjøper og selger vil få kopi av budjournal etter at eiendommen er solgt. Øvrige budgiveres 
navn vil i slike tilfeller fremkomme.  Sensitive opplysninger så som finansiering m.v. vil ikke 
fremkomme da dette er underlagt taushetsplikt/personvern.  Øvrige budgivere kan etter 
avsluttet handel eller avsluttet budrunde kreve kopi av budjournal i anonymisert form. 
 
Oppdragsgiver står fritt til å akseptere og eventuelt forkaste et hvert bud.   
 
Oppgitte personopplysninger i forbindelse med budgivning og eventuell handel lagres på 
saken. 
 
Vi gjør oppmerksom på at vi kun driver budformidling i kontortiden på hverdager, dvs kl 
08.00 – 16.00 mandag – fredag.                                                                                                                                
 
 



BUDSKJEMA 
 
 
Eiendommen 1813/105/471 – BJØNNÅSEN 6 
 
Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom: 
 
 Bud 

 
kr  

+ 2,5 % dokumentavgift kr  

+ Tinglysingsgebyr skjøte kr 585,- 

+ Tinglysingsgebyr pantedokument kr 585,- 

  kr  

    
   
Finansieringsplan: Oppgi navn på bank og saksbehandler eller legg ved 
finansieringsbekreftelse. 
 
Bank Saksbehandler 

 
Budet er bindende hvis det aksepteres av selger innen en uke etter dette budets datering. 
 
Annen akseptfrist 

 
 
………………………………..den….../……2022 
 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
underskrift 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
navn med blokkbokstaver 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
adresse 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
telefon  
 
…………………………………………………………………………………………………. 
e-post 
 
Kopi av legitimasjon må inngis sammen med budskjema. 
 
Budet sendes Advokatfelleskapet Brønnøysund, Boks 153, 8901 Brønnøysund,  
epost:   halsen@advokatenehla.no 
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