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FAKTA OM EIENDOMMEN
Godt vedlikeholdt hytte med stor tomt.
AD
ADRESSE:
RESSE: Brattlivegen 11
PRISANT
RISANTYD
YDNING:
NING: kr 950 000,OMK
MKOSTNINGER:
OSTNINGER: kr 25 092,P-RO
-ROM
M/B
/BR
RA: 43 m2/51 m2
KOMMUNALE A
AV
VGIFTER: kr 3 046,28
EIERFO
EIERFORM:
RM: Selveier
BYGGEÅR: 1969
TO
TOMT:
MT: 4068 m2
ANSV
ANSVARLI
ARLIG
G MEGLER: Arne Talsnes
AVD
VDELING:
ELING: Advokat Talsnes
TELEFO
TELEFON:
N: 47 88 99 74
E-POST: post@advokattalsnes.no
HJEMMESID
HJEMMESIDE:
E: https://advokattalsnes.no/eiendomsmegler.html

Arne T
Talsnes
alsnes
Advokat/Eiendomsmegler
Tlf. 47 88 99 74
post@advokattalsnes.no
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Beliggenhet
AD
ADRESSE
RESSE
Brattlivegen 11
2090 Hurdal
MA
MATRIKKEL
TRIKKEL
Gnr. 34 bnr. 40 i Hurdal kommune
BELI
ELIG
GGENHET
GENHET,, AD
ADK
KOMST
Adkomst til Brattlivegen via Skrukkelivegen (Fv180). Til Skrukkelivegen kommer man f.eks. via E6 (avkjøring ved
Nebbenes eller Gardermoen) eller E4 (over Lygna).
NÆRO
NÆROMR
MRÅD
ÅDET
ET
Turmuligheter i umiddelbar nærhet. Hytta ligger godt til for den friluftsinteresserte. Kort gange til jaktmuligheter
via Hurdal Jeger og Fiskeforenings jaktområde. Muligheter for gåturer til f.eks. Knaisætra og Fjellsjøkampen.
Fisketurer til f.eks. Fjellsjøen eller Skrukkelisjøen.
Nærområdet består for det meste av boliger, hytter og landbruk.
Her i Hurdal har du natur på alle kanter, med badevann, fiskevann og fine turer både sommer og vinter.
Det er skiløyper "i hver ås", slalåmbakke og årets store begivenhet, Spark-Vm.
Hurdal hestesenter, Hurdal treningssenter og Friskis og svettis kan hjelpe deg å holde deg i aktivitet.
Du finner bygdedagen, du finner julemarkeder - for eksempel på det ærverdige Molstad Landhandel - hvor du for
øvrig også kan få deg et kakestykke eller deilig karbonadesmørbrød på lørdagene resten av året.
Eller hva med Inges cafe - en gastronomisk opplevelse vel verdt å ta med seg?
YX: Drivstoff og verksted - men også noe av en "institusjon" i Hurdal, med bl.a. fiskekort, bomnøkkelleie, god fast
food, noen lokale sesongavhengige spesialiteter og postmottak (Post Nord, men Posten har kontor-i-butikk på
Coop i sentrum).
Hurdalsjøen hotell byr på overnatting, men også et middagsbesøk. Som vert for diverse konferanser er de vant til å
lage mat av god standard.
Ønsker du enklere og kjappere mat, har Hurdal ogsa kafeen på Auto'n (ved rundkjøringen ved rådhuset), eller kebab
mv. på Gaarder Auto, eller Omars Pizza & Grill.
Liker du å høste av naturen? Utforsk deg frem til dine egne hemmelige plasser for blåbær, multer og sopp-sanking.
Er du interessert i jakt og fiske, har du fine muligheter her i Hurdal.

Bygninger
TYP
YPE,
E, EIERFO
EIERFORM
RM OG B
BY
YGGEÅR
Hytte Selveier, oppført i 1969
BYGNINGER OG B
BY
YGGEMÅ
GEMÅTE
TE
Se for øvrig skisser av hytten i vedlegget til prospektet.
EIENDO
EIENDOMMENS
MMENS HISTO
HISTORIE
RIE
Hurdal bygningsråd gav byggetillatelse i desember 1967.
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ANT
ANTALL
ALL RO
ROM
M (EV
(EVT
T. SENGER)
Oppholdsrom: 3, Soverom: 2
AREALER OG FO
FORD
RDELING
ELING P
PER
ER ET
ETASJE
ASJE
Primærrom: 43 kvm, Bruksareal: 51 kvm
1.Etasje: Stue/kjøkken, 2 soverom, entré: 43 kvm(P-rom). Bod: 8 kvm (S-rom).
Frittstående bod: 10 kvm (S-rom)
Hva som defineres som primærrom (P-ROM) eller sekundærrom (S-ROM) tar utgangspunkt i hvordan rommet er i
bruk når eiendommen selges, selv om enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til dagens bruk.
INNHO
INNHOLD
LD
Koselig og oversiktlig "kjøkken/stue". Romløsningen gjør at du får delt inn rommet i spisestue, stue og kjøkken.
Stor terrasse og stor tomt med god utsikt. Både peis og vedovn for kosens og varmens skyld.
ST
STAND
ANDARD
ARD
Se takstmannens tilstandsrapport for god informasjon om standard på de ulike bygningsdeler - slike
tilstandsrapporter kan inneholde informasjon som er viktig for kjøper å kjenne til.
Generelt: Tilstandsrapporter opplyser om Tilstandsgrader. TG0 = ingen avvik. I tillegg må bygningsdelen være
tilnærmet ny, mindre enn 5 år. Det må også foreligge dokumentasjon på faglig god utførelse. TG1 = mindre avvik.
Normal slitasje. TG2 = vesentlige avvik og mindre avvik som etter NS 3600 gir TG 2. Kan omfatte både avvik som
ikke krever umiddelbare tiltak og avvik som kan kreve tiltak. TG3 = store eller alvorlige avvik. I tillegg kan
Tilstandrapporten opplyse om forhold som ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for undersøkelse.
OPPV
PVARMING
ARMING
Strøm og vedfyring.
Det er mulighet for vedfyring med både peis og ovn. Selv om oppfyring i peis innebærer oppvarming av rommet, er
det som regel slik at oppfyring i ovn egner seg bedre for raskere oppvarming
PARKERING
Parkering på egen tomt.

Tomt
AREAL OG EIERFO
EIERFORM
RM ((O
OPPLYSNINGER O
OM
M EV
EVT
T. FESTE)
Areal: 4 068 kvm, Eierform: Eiet tomt
TO
TOMT
MT OG HA
HAGE
GE
Stor tomt. Skrånende, men også delvis flat.
Se eiendomsgrensene i vedlegget til prospektet.
Megler har ikke foretatt måling av tomtegrensene, sjekket om grensemerkinger eksisterer eller stemmer overens
med det som er registrert i matrikkelen. Kartgrenser fra matrikkelen ligger imidlertid vedlagt.
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Offentlige forhold
EIER
Willy Morten
VEI, V
VANN
ANN OG A
AVL
VLØ
ØP
Privat vannverk, kr. 1.500 årlig (pr. 2021) (*).
Privat veg, kr. 1.800 årlig (pr. 2021) (*).
(* Priser kan variere avhengig av behov)
Hurdal kommune har informert følgende: "Hurdal kommunebefarte eiendommen 20. juli 2016. I denne forbindelse
er det ikke registrert at fritidseiendommen har innlagt vann. Når det ikke er innlagt vann er det ikke behov for eget
avløpsanlegg og utslippstillatelse. Informasjon fra grunneier datert her 15. juni 2016, viser til at eiendommen har
vann til vannpost fra det private vannverket Fåtjern."
Selger kan opplyse at vannverket i dag kalles 'Brattlia Vannverk'.
Toalett: Kjøper bør anskaffe seg et forbrenningstoalett. F.eks. av typen Cinderella eller Incinolet.
Gråvann: Ev. utslipp krever søknad til Hurdal kommune.
https://www.hurdal.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/soknadsskjema-om-utslipp-av-sanitartavlopsvann-fra-hus-og-hytter-med-vedlegg.pdf
REGULERINGSP
REGULERINGSPL
LAN
Tomten er regulert til fritidsbebyggelse. Området rundt er regulert til delvis fritids- og boligbebyggelse, samt
"landbruks-, natur- og friluftsformål samt reir".
Kommuneplan: 'Kommuneplanens arealdel 2018 - 2040'.
Delareal 4.069 kvm (arealbruk Fritidsbebyggelse, nåværende).
Delareal 2.062 kvm (arealbruk Høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler). Se vedlagte 'Oversiktskart for eiendom
3037 - 34/40' i vedlegget til prospektet.
FERD
FERDIIGA
GATTEST
TTEST
Hurdal kommune finner ikke ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse i sitt arkiv.
Meglers kommentar: I utgangspunktet skal det foreligge ferdigattest for et bygg når det er ferdigstilt. Det er
vanligvis utbygger som er ansvarlig for å skaffe tilveie ferdigattest, men i dette tilfellet er bygget så gammelt at det
ikke kan forventes verken midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest.
Ved endringen av plan- og bygningsloven 01.07.2015 ble loven endret slik at det ikke utstedes ferdigattest for tiltak
omsøkt før 1998 (jf. plan- og bygningsloven § 21-10).

Økonomiske forhold
PRISANT
RISANTYD
YDNING
NING
950 000,BEREGNET TO
TOT
TALK
ALKOSTNAD
OSTNAD
950 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
172,- (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
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585,- (Tingl.gebyr skjøte)
23 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 950 000,-))
-------------------------------------------------------25 092,- (Omkostninger totalt)
-------------------------------------------------------975 092,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.
TAKST / TILST
TILSTANDSR
ANDSRAP
APPO
PORT
RT
Utført av : TAKSTGRUPPEN AS
Takstdato : 30.05.2022
Teknisk (byggmassens) verdi : 1 210 000,Markedsverdi : 700 000,Teknisk verdi : 1 210 000,Formuesverdi : 127 738,ENERGIFO
ENERGIFORB
RBR
RUK OG ENERGIMERKING
Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
KOMMUNALE A
AV
VGIFTER
Kr. 3 046,28 pr. år
Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2021 utgjør totalt kr. 3.046,28, og inkluderer kommunale avgifter
(renovasjon) kr. 2.066,28 og eiendomsskatt kr. 980 (pr. 2021).Restanse kommunale avgifter: Kr. 0,- (pr. 23.05.2022).
Se for øvrig vedlegget.
OPPGJØ
PGJØR
R
Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest
på siste virkedag innen overtagelsen finner sted.
Betaling av kjøpesummen skal betales inn fra konto i kjøpers navn i norsk finansinstitusjon.
MEGLERS VED
VEDERL
ERLA
AG OG UTLEG
UTLEGG
G
Panterett med urådighet - Statens Kartverk (Kr.585)
Provisjon (forutsatt salgssum: 950 000,-) (Kr.28 000)
Totalt kr. (Kr.28 585)

Annet
AREAL
AREALANGIVELSER
ANGIVELSER I SAL
SALGSO
GSOP
PPGA
PGAVEN
VEN
Arealangivelsene er hentet fra takst (evt tilstandsrapport).
AND
ANDRE
RE O
OP
PPLYSNINGER
Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.
BUDGIVNING
Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud
elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.
OVERT
VERTA
AGELSE
Avklares i forbindelse med budgivning.
Hytta står klar til overtagelse.
LOVANVEND
ANVENDELSE
ELSE
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i
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alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med
forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke
påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter
oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å
kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en
bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan
det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen.
Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut i fra at det virket inn på avtalen at opplysningen ikke ble gitt eller
at feil opplysninger ikke ble rettet i tide på en tydelig måte. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis
blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes
enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør
utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.
Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller
mer og minimum 1 kvm.
Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr
10 000 (egenandel).
Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf. avhl. § 3-9,
1. ledd 2. pktm. Avhendingsloven § 3-3 (2) fravikes, og hvorvidt en innendørs arealsvikt karakteriseres som en
mangel vurderes etter avhendingsloven § 3-8. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen
om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere. Med forbrukerkjøp
menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i
næringsvirksomhet.
LOV O
OM
M HVIT
HVITV
VASKING
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor
kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre
innebærer det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om
kundeforholdets formål.
Kjøpers innbetaling skal foretas fra norsk bank/finansinstitusjon.
Selgers oppgjør vil skje til konto i norsk bank/finansinstitusjon.
Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med en eiendomshandel, og han
ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim
uten at partene varsles. Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.
OPPDR AGSANSV
GSANSVARLI
ARLIG
G
Advokat Talsnes
Postboks 33
2091 Hurdal
Foretaksregistrert orgnr: 999329837
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Tilstandsrapport
Brattlivegen 11 , 2090 HURDAL
HURDAL kommune
Gnr. 34, Bnr. 40

Markedsverdi
700 000
Areal (BRA): Fritidsbolig 51 m², Bod 10 m²

Befaringsdato: 30.05.2022

Rapportdato: 21.06.2022

Oppdragsnr: 14312-1004

Referansenummer: ED1546

Autorisert foretak: Takstgruppen AS

Gyldig rapport
21.06.2022
Rapporten er gyldig i ett år fra rapportdato. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Norsk takst
Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt
på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende element i den informasjonen som
gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar
til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.
Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være trygg, og legger
vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som
oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen.
Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på
bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med
Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.
Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer bransjen i alle
relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet,
samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært
en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i boligomsetningen.

Takstgruppen AS
Takstgruppen AS er totalleverandør av taksering innen bygg og er totalt ca. 70
takstingeniører til sammen. Vi har bred bakgrunn fra byggebransjen og har et stort
fagmiljø med fokus på kvalitet i alle ledd. Blant våre tjenester er: Tilstand, verdi,
næring, landbruk, uavhengig kontroll, byggesak, overtagelse, vedlikeholdsplan, skade,
reklamasjon, byggelånsoppfølging, visningshjelp og energiråd. Vi jobber i store deler
av Norge og har utført til sammen over 60 000 takster i disse områdene. Les mer på
www.takstgruppen.as.
Håper på å høre fra dere/deg ved eventuelt andre tjenester vi kan utføre!
Bestilling@takstgruppen.as

Tommy Eilertsen Trøgstadberget
Uavhengig Takstmann
21.06.2022 | LENA

Takstgruppen AS

Rapportansvarlig

Lenagata 39
459 03 839

Tommy Eilertsen Trøgstadberget
Uavhengig Takstmann
tommyt@takstgruppen.as
988 17 907
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Takstgruppen AS
Lenagata 39
2850 LENA

Brattlivegen 11 , 2090 HURDAL
Gnr 34 - Bnr 40
3037 HURDAL

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Hva er en tilstandsrapport?
En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten
fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.

Hva vurderer en bygningssakkyndig?
Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder
og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da
boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje
etter normal bruk regnes ikke som avvik.

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til
avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller
kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger
eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre
enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Vurdering mot byggeår

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at
dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten
boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger
svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk
og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere
omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er
pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av
overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er
forbedret.

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å
bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført
(søknadstidspunktet). Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har
betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som
kommer frem av Forskrift til avhendingslova.
Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som
gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den
bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens
regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3 uten at det
nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen
BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ (MED MINDRE BYGNINGSDELEN ER NEVNT I RAPPORTEN)
• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere •
tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor
bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens
planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og
arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) •
fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig
tilknytning til boligen).

Oppdragsnr: 14312-1004

Befaringsdato: 30.05.2022
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Brattlivegen 11 , 2090 HURDAL
Gnr 34 - Bnr 40
3037 HURDAL

Takstgruppen AS
Lenagata 39
2850 LENA

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten
Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader
Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1
(TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har
normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel
utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk
tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK
I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år. Det må også foreligge dokumentasjon på faglig
god utførelse.

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK
Normal slitasje. Strakstiltak er ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny, og det ikke
foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2
• Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak
• Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak

I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i tilstander som krever tiltak, og tilstander som
ikke krever umiddelbare tiltak. TG2 betyr at konstruksjonen enten har feil utførelse, en skade eller tegn på
skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid. Det er grunn til å varsle
fare for skader på grunn av alder, eller overvåke bygningsdelen spesielt på grunn av fare for større skade eller
følgeskade.

TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks
eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE
Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Ingen umiddelbare kostnader

Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig
anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte
tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke
forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge
avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten.
Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og
markedspris på materialer og tjenesteyter.

Tiltak under kr. 10 000
Tiltak mellom kr. 10 000 - 50 000
Tiltak mellom kr. 50 000 - 100 000

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3,
og slikt anslag kan også gis ved TG2.

Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000
Tiltak over kr. 300 000

Oppdragsnr: 14312-1004

Befaringsdato: 30.05.2022
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Beskrivelse av eiendommen
Synlige vannrør i:
Plast.

Fritidsbolig - Byggeår: 1969
UTVENDIG

Gå til side

BELIGGENHET
Hytta er godt vedlikeholdt og har strøm.
Beliggende kun en drøy time fra Oslo og en
drøy halvtime fra Gardermoen. Dette er en
helårshytte med kort vei til flotte turområder
sommer som vinter. Perfekt for den som
ønsker en hytte med kort avstand til byen!
Hytta har en usjenert og rolig beliggenhet.

I hovedsak ved hjelp av:
Panelovner og ildsted.
El-anlegg med automatsikringer. Inntak med
automatsikringer. I hovedsak åpent
ledningsnett.

Murt grunnmur.
Eiet tomt på4 068 m² som er flat/skrånende
med plen.
Tilknyttet Brattlia Vannverk.

Taktekking av metallplater. Utvendige beslag
og takrenner/nedløp i metall. Vindski og
toppbord i tre. Yttervegg i trekonstruksjon.
Yttervegg i murte blokker. Grunnmur
pusset/slammet over terreng. Stående
utvendig trekledning. Mønet skråtak i tre.
Undertaksbord. Luftespalter ved takraft og i
gavl. Trevinduer med 1+1 lags glass. Trevinduer
med 1-lags glass. Ytterdører i tre.

Bod - Byggeår: 2016

Taktekking av metallplater. Utvendige beslag
og takrenner/nedløp i metall. Vindski og
toppbord i tre. Yttervegg i trekonstruksjon.
Stående utvendig trekledning. Mønet skråtak i
tre. Undertaksbord. Ytterdør i tre med 2-lags
isolerglass. Trevindu med 2-lags
isolerglass. Fundamentert direkte på grunn.
Gå til side

Markedsvurdering

Gulv er i hovedsak preget av:
Tregulv.

Totalt Bruksareal
Totalt Bruksareal for hoveddel
Totalpris

Vegger er i hovedsak preget av:
Panel.

61 m²
51 m²
700 000

Arealer

Gå til side

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Himlinger er i hovedsak preget av:
Panel.

Fritidsbolig

Etasjeskiller i trekonstruksjoner. Murt pipe.
Støpt ringmur med kryperom. Enkelte
lufteventiler. Jordgulv.

ETASJE

TOTALT

P-ROM

S-ROM

1. etasje

51

43

8

Sum

51

43

8

TOTALT

P-ROM

S-ROM

1.etasje

10

0

10

Sum

10

0

10

Gå til side

Kjøkkeninnredning i heltre. Glatte fronter.
Benkeplate er laminert. Kjøkkenkum. Plass til
frittstående: Kjøleskap.
TEKNISKE INSTALLASJONER

Gå til side

UTVENDIG

Terrasse mot sør: Fundamentert med blokker
direkte på grunn. Fundamentert direkte på
grunn. Konstruksjoner og overflater i treverk.
Delvis overbygd.

KJØKKEN

Gå til side

TOMTEFORHOLD

ENKEL BYGNINGSBESKRIVELSE

INNVENDIG

Oppvarming består av:
Strøm og vedfyring.

Bod
ETASJE
Gå til side

Befaring - og eiendomsopplysninger
Tomteverdi og teknisk verdi bygninger

Oppdragsnr: 14312-1004
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Takstgruppen AS
Lenagata 39
2850 LENA

Brattlivegen 11 , 2090 HURDAL
Gnr 34 - Bnr 40
3037 HURDAL

Beskrivelse av eiendommen
Forutsetninger og vedlegg

Gå til side

Lovlighet

Gå til side

Fritidsbolig
• Det foreligger ikke tegninger
Bod
• Det foreligger ikke tegninger
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Sammendrag av boligens tilstand
Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Fordeling av tilstandsgrader
15

10

0

Antall

5

Det bemerkes at opplysninger om årstall,
utskiftninger/fornyelser av rom og bygningsdeler, samt forhold
knyttet til vann og avløp, adkomstvei m.m. er i henhold til
opplysninger gitt av rekvirent/eier/tilstedeværende, med
mindre annet fremgår. Takstingeniøren er ikke gjort kjent med
andre forhold som kan ha innvirkning på verdien enn det som
er nevnt i dokumentet. Takstmannen tar forbehold om skjulte
feil og mangler og forutsetter at bygget er godkjent slik det
fremstod på befaringsdagen sammen med fremlagte
dokumenter. Det er fuktutstyret protimeter MMS som er brukt
ved fuktsøk og fuktmålinger i denne rapporten. Der det er
anbefalt ytterligere undersøkelser på bygningsdeler kan
Takstgruppen AS bistå med dette på timebasis utover
undersøkelsenivå i denne rapporten.
Rapporten er utarbeidet bla. ved hjelp av fraseverktøy
(automatisk tekst). Dette er forklaringen på at det blir en del
stikkord og ikke hele setninger enkelte steder i rapporten.

TG0: Ingen avvik
TG1: Mindre eller moderate avvik
TG2: Avvik som ikke krever tiltak

Oppsummering av avvik med TG2 og TG3

TG2: Avvik som kan kreve tiltak

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i
rapporten.

TG3: Store eller alvorlige avvik
TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt
Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

Fritidsbolig
STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Anslag på utbedringskostnad

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under
balkonger og terrasser
Det er ikke montert rekkverk.
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
rekkverkshøyder.

2

1.5

Gå til side

Konstruksjon fundamentert direkte på terreng vil
normalt bevege seg som følge av setninger i
grunnen og tele. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte
forhold.

1

Kostnadsestimat : Under 10 000
Tekniske installasjoner > Branntekniske forhold

0.5

Gå til side

0

Antall

Kostnadsestimat : Under 10 000
Gå til side

Tomteforhold > Terrengforhold
Terreng faller inn mot bygning.

Ingen umiddelbare kostnader

Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Tiltak under kr. 10 000

Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr. 10 000 - 50 000
Tiltak mellom kr. 50 000 - 100 000

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000

Tomteforhold > Byggegrunn

Gå til side

Tiltak over kr. 300 000
Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Oppdragsnr: 14312-1004
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Sammendrag av boligens tilstand
Utvendig > Nedløp og beslag
Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
men det var ikke krav om dette på
byggemeldingstidspunktet.

Gå til side

Krypekjeller er en risikokonstruksjon, det vil si en
konstruksjon som erfaringsmessig har høy
skadefrekvens. Krypekjeller ble besiktiget via
inspeksjonsluke, hele krypekjelleren ble ikke
besiktiget. Fuktmåling ble foretatt, jeg målte
grenseverdier for skadelig fukt og dette er en
indikasjon på at trevirke er utsatt for fuktpåkjenning.
Tilstandsgrad gis pga. nevnte forhold.

Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000
Gå til side

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på
enkelte dører.

Blemmer i maling. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte
forhold.

Enkelte dører trenger justering. Tilstandsgrad gitt pga.
nevnte forhold.

Gå til side

Utvendig > Vinduer
Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å
åpne/lukke.
Vinduer bærer preg av slitasje.

Kjøkken > Avtrekk > Stue/kjøkken
Kun ventiler i yttervegg.

Gå til side

Tomteforhold > Drenering
Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering
er overskredet.

Gå til side

Gå til side

Utvendig > Dører
Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og
dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Dører bærer preg av slitasje.

Innvendig > Overflater
Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan
forvente.

Gå til side

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn
Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele
rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i
standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor
en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med
bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Gå til side

Fuktsikring under terreng er nedgravd og ikke
tilgjengelig for inspeksjon, tilstandsgrad er satt ut fra
opplysninger om alder og synlige forhold. Forhøyede
fuktverdier mot grunnen er registrert, se "rom under
terreng". Det gjøres oppmerksom på at etablering
eller utbedring av fuktsikring ikke automatisk gjør at
fukt forsvinner da det må påregnes kapillær sug fra
grunnen. Regnvann og smeltevann må ikke renne inn
mot bygningen, vann fra taknedløp må ledes bort.
Fuktsikring er normalt ikke dimensjonert for å ta unna
takvann. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Skjevheter i etasjeskiller, dette er normalt byggeåret
tatt i betraktning. Lav høyde til terreng, gir økt risiko
for skade. Tilstandsgrad gis pga. nevnte forhold.

Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller
ikke utført med radonsperre.

Gå til side

Innvendig > Pipe og ildsted
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på pipe.

Gå til side

Innvendig > Krypkjeller
Det er manglende fuktsperre på bakken.
Det er stedvis registrert noe høyt fuktnivå i
trekonstruksjoner i krypkjeller.

Gå til side

Oppdragsnr: 14312-1004

Gå til side

Befaringsdato:

30.05.2022

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter
Grunnmuren har sprekkdannelser.

Gå til side

Tomteforhold > Utvendige vann- og avløpsledninger
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt
på utvendige vannledninger.
Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten
på brønnvannet.

Gå til side
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Tilstandsrapport
Taktekking

FRITIDSBOLIG

Taktekking av metallplater.

Nedløp og beslag
Utvendige beslag og takrenner/nedløp i metall. Vindski og toppbord i
tre.
Vurdering av avvik:
• Det mangler tilfredsstillende adkomst til pipe for feier.
• Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke
krav om dette på byggemeldingstidspunktet.

Byggeår
1969

Kommentar
Byggeåret er basert på opplysninger
fra eier.

Standard
Boligen er fra 1969 og har normal standard og planløsning.
Oppvarming består av vedfyring og strøm. Se boligens energiattest.
Ventilasjon består av naturlig ventilasjon.
El-anlegg med automatsikringer og i hovedsak åpent anlegg.
Vedlikehold
Dette er et forenklet sammendrag og det henstilles sterkt til å
sammenholde dette med de respektive punktene i rapporten for å
få et komplett bilde av objektet. Det er viktig å sette seg inn i side 3
og 4 i denne rapporten for å få en forståelse for hva en
tilstandsrapport er. Boligen er 53 år gammel og det må påregnes
ekstra kostnader i forhold til en ny bolig. Undertegnede anbefaler
at kjøper setter opp en vedlikeholdsplan for boligen. Det vil si et
system for planlegging og gjennomføring av vedlikehold og
oppgradering nå og fremover i tid. Det er foretatt noe oppussing
men boligen fremstår i vesentlig grad som fra byggeår. Bygningen
fremstår vedlikeholdt både utvendig og innvendig, men har eldre
bygningsdeler som krever tiltak. Generelt behov for vedlikehold,
oppgraderinger og utbedringer.

Tiltak
• Stigetrinn og plattform for feier må monteres.
• Snøfangere må monteres for å tilfredstille byggeårets krav.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Tilbygg / modernisering
2017

Utført av firma.

El-anlegg.

2016

Utført som
egeninnsats.

Behandlet boligen utvendig.

2014

Utført av firma
og som
egeninnsats.

Taktekking.

2014

Utført av firma
og som
egeninnsats.

Takrenner, nedløp og beslag.

(Opplyst av selger)

UTVENDIG

Oppdragsnr: 14312-1004
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Tilstandsrapport
Veggkonstruksjon

Vinduer

Yttervegg i trekonstruksjon. Yttervegg i murte blokker. Grunnmur
pusset/slammet over terreng. Stående utvendig trekledning.

Trevinduer med 1+1 lags glass. Trevinduer med 1-lags glass.

Vinduer stue.
Ved enkle fuktmålinger fant jeg ingen unormale verdier.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist at enkelte vinduer er vanskelig å åpne/lukke.
Vinduer bærer preg av slitasje.
Tiltak
• Det må påregnes noe vedlikehold og at enkelte vinduer må skiftes ut.
Jeg anbefaler ytterligere undersøkelser.

Dører
Ytterdører i tre.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist utetthet/åpning mellom dørblad og dørkarm. Dvs. at
kald trekk kan oppstå.

Råteskadet kledning.

Dører bærer preg av slitasje.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist spredte råteskader i bordkledningen.

Tiltak
• Dører må justeres.

Blemmer i maling. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.
Tiltak
• Råteskadet trekledning må skiftes ut.
Skaden må utbedres.

Takkonstruksjon/Loft
Mønet skråtak i tre. Undertaksbord. Luftespalter ved takraft og i gavl.
Inspisert fra luke på bod.

Oppdragsnr: 14312-1004
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Tilstandsrapport
Balkonger, terrasser og rom under balkonger og
terrasser

Overflater

Terrasse mot sør: Fundamentert med blokker direkte på grunn.
Fundamentert direkte på grunn. Konstruksjoner og overflater i treverk.
Delvis overbygd.

Gulv er i hovedsak preget av:
Tregulv.
Vegger er i hovedsak preget av:
Panel.
Himlinger er i hovedsak preget av:
Panel.
Vurdering av avvik:
• Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.
Tiltak
• Overflater må utbedres eller skiftes.

Etasjeskille/gulv mot grunn
Etasjeskiller i trekonstruksjoner.
Vurdering av avvik:
• Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet.
Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente
måleavvik.
• Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2
meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til
godkjente måleavvik.

Blokker direkte på grunn.

Skjevheter i etasjeskiller, dette er normalt byggeåret tatt i betraktning.
Lav høyde til terreng, gir økt risiko for skade. Tilstandsgrad gis pga.
nevnte forhold.
Tiltak
• For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil
imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående
tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan
man vurdere slike tiltak.
Søyler støpt direkte på grunn.

Jeg anbefaler ytterligere undersøkelser.

Vurdering av avvik:
• Det er ikke montert rekkverk.
• Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
Konstruksjon fundamentert direkte på terreng vil normalt bevege seg
som følge av setninger i grunnen og tele. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte
forhold.
Tiltak
• Rekkverkshøyde må endres for å tilfredsstille krav på
byggemeldingstidspunktet.
• Rekkverk må monteres for å lukke avviket.
Kostnadsestimat : Under 10 000

INNVENDIG
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Tilstandsrapport
Radon

Krypkjeller

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført med
radonsperre.

Støpt ringmur med kryperom. Enkelte lufteventiler. Jordgulv.

Vurdering av avvik:
• Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført
med radonsperre.
Tiltak
• Det bør gjennomføres radonmålinger.

Pipe og ildsted
Murt pipe.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på pipe.
Tiltak
• Det bør foretas nærmere undersøkelser av pipeløp.

Fuktmåling ble foretatt, jeg målte skadelig fukt.
Vurdering av avvik:
• Det er manglende fuktsperre på bakken.
• Det er stedvis registrert noe høyt fuktnivå i trekonstruksjoner i
krypkjeller.
Krypekjeller er en risikokonstruksjon, det vil si en konstruksjon som
erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Krypekjeller ble besiktiget via
inspeksjonsluke, hele krypekjelleren ble ikke besiktiget. Fuktmåling
ble foretatt, jeg målte grenseverdier for skadelig fukt og dette er en
indikasjon på at trevirke er utsatt for fuktpåkjenning. Tilstandsgrad gis
pga. nevnte forhold.
Tiltak
• Fuktsperre på bakken bør etableres.
• Overvåk konstruksjonen jevnlig. Avviket kan medføre behov for
tiltak, men bør observeres over tid.
Jeg anbefaler ytterligere undersøkelser.

Innvendige dører
Tredører.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Enkelte dører trenger justering. Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.
Tiltak
• Enkelte dører må justeres.
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Tilstandsrapport
KJØKKEN

Elektrisk anlegg

1. ETASJE > STUE/KJØKKEN
Overflater og innredning
Kjøkkeninnredning i heltre. Glatte fronter. Benkeplate er laminert.
Kjøkkenkum. Plass til frittstående: Kjøleskap.

El-anlegg med automatsikringer. Inntak med automatsikringer. I
hovedsak åpent ledningsnett.
Tinglyst og overenkomst om jordelektrode anlegg med Hafslund.
Opplyst av eier.
Punkt nummer 1-7 er besvart av eier og er ikke takstingeniørens
vurdering.
Jeg er ikke EL fagperson.
1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt
arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik
i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
Ja

Branntekniske forhold
Slukkeutstyr er ikke funksjonstestet.

Ved enkle fuktsøk registrerte jeg ingen unormale verdier.

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht.
forskriftskrav?
Nei
2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn
10 år?
Ja

Avtrekk

3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav?
Nei
4. Er det skader på røykvarslere?
Nei

Mekanisk avtrekk bør etableres.
Vurdering av avvik:
• Kun ventiler i yttervegg.
Tiltak
• Mekanisk avtrekk bør etableres.

Apparatet eldre enn 10 år.
Kostnadsestimat : Under 10 000

TEKNISKE INSTALLASJONER
Ventilasjon
Bygningen har naturlig ventilasjon.

Oppdragsnr: 14312-1004

TOMTEFORHOLD
Byggegrunn
Grunnundersøkelser er ikke foretatt, og tilstandsgrad er derfor ikke
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Tilstandsrapport
Drenering

Utvendige vann- og avløpsledninger

Takvann ført ned i grunnen. Ved denne type fundamentering vil det
normalt ikke være etablert drensrør.

Tilknyttet Brattlia Vannverk. Opplyst av eier.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet levetid på drenering er
overskredet.
Fuktsikring under terreng er nedgravd og ikke tilgjengelig for
inspeksjon, tilstandsgrad er satt ut fra opplysninger om alder og
synlige forhold. Forhøyede fuktverdier mot grunnen er registrert, se
"rom under terreng". Det gjøres oppmerksom på at etablering eller
utbedring av fuktsikring ikke automatisk gjør at fukt forsvinner da det
må påregnes kapillær sug fra grunnen. Regnvann og smeltevann må
ikke renne inn mot bygningen, vann fra taknedløp må ledes bort.
Fuktsikring er normalt ikke dimensjonert for å ta unna takvann.
Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på utvendige
vannledninger.
• Det foreligger ingen dokumentasjon på vannkvaliteten på
brønnvannet.
Tiltak
• Vannkvalitet må dokumenteres

Tiltak
• Det bør gjøres lokale tiltak.
• Tiltak for redrenering rundt boligen kan ikke utelukkes.
Jeg anbefaler ytterligere undersøkelser.

Grunnmur og fundamenter
Murt grunnmur.

Grunnmuren har sprekkdannelser.
Vurdering av avvik:
• Grunnmuren har sprekkdannelser.
Tiltak
• Påviste skader må utbedres.

Terrengforhold
Eiet tomt på 4 068 m² som er flat/skrånende med plen.
Vurdering av avvik:
• Terreng faller inn mot bygning.
Tilstandsgrad gitt pga. nevnte forhold.
Tiltak
• Det bør foretas terrengjusteringer.
Kostnadsestimat : 10 000 - 50 000

Oppdragsnr: 14312-1004

Befaringsdato: 30.05.2022

Side: 14 av 23

Takstgruppen AS
Lenagata 39
2850 LENA

Brattlivegen 11 , 2090 HURDAL
Gnr 34 - Bnr 40
3037 HURDAL

Bygninger på eiendommen
Bod
Byggeår

Kommentar

2016

Opplyst av eier.

Standard
Normal standard på bygget.

Vedlikehold
Denne bygningen er ikke teknisk vurdert på linje med bolighuset, kun en
forenklet beskrivelse.

Beskrivelse
Fundamentert direkte på grunn. Tregulv. Yttervegg i bindingsverk. Mønet skråtak i trekonstruksjon. Undertak av plater. Stående
utvendig trekledning. Taktekking med metallplater. Takrenner og utvendige beslag i metall. Vindski i tre. Ytterdør i tre.

Konklusjon og markedsvurdering
Hovedbyggets bruksareal/P-ROM

Markedsverdi

51 m²/43 m²

Kr. 700 000

Fritidsbolig: Stue/kjøkken , Bod , Soverom , Soverom
2, Entré
Andre bygg: Bod
Bruksareal andre bygg: 10 m²

Vurdering av hva verdien er i det åpne
eiendomsmarkedet på vurderingstidspunkt. I tilfelle
det er andel fellesgjeld/formue, borett, bruksrett eller
festet tomt, er det gjort fradrag/tillegg for dette.

Detaljert oppstilling over areal finnes i rapporten.
Les mer om markedsverdi på siste side i rapporten.

Teknisk verdi bygninger, med tomteverdi

Markedsverdi

700 000

Kr. 1 600 000
Kostnaden ved å oppføre et tilsvarende bygg i
henhold til dagens lovverk, med fradrag for
utidsmessighet, elde, vedlikeholds mangler,
gjenstående arbeider, tilstandssvekkelser og
forskriftsmangler.
Konklusjon markedsverdi

=

700 000

Les mer om teknisk verdi på siste side i rapporten.
Oppdragsnr: 14312-1004
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Markedsvurdering
Markedsverdien (normal salgsverdi) er eiendommens salgsverdi på takseringsdagen basert på et frivillig salg mellom aktsomme og opplyste
parter etter en normal markedsføringsperiode.
Markedsverdien er satt ut i fra det som etter takstmannens skjønn kan forventes i dagens marked slik den fremstår på befaringstidspunktet:
beliggenhet, standard, størrelse og tilstand tatt i betraktning.
Opplysninger under "andre opplysninger" i denne rapporten er også en del av markedsanalysen sammen med Takstgruppen AS sine interne
verktøy.
Teknisk verdi er beregnet i programmet byggekost.no.
Markedsverdi er bla. beregnet i eiendomsverdi.no

Sammenlignbare salg
EIENDOM
Brattlivegen 74 ,2090 HURDAL
1
60 m²
1971
2 sov
Rustadvegen 204 ,2090 HURDAL
2
42 m²
1967
2 sov
Brattlivegen 68 ,2090 HURDAL
3
35 m²
1970
0 sov
Svartungsvegen 50 ,2090 HURDAL
4
45 m²
1968
0 sov
Gjødingssætervegen 317 ,2090 HURDAL
5
53 m²
1970
2 sov
Svartungsvegen 40 ,2090 HURDAL
6
46 m²
1962
2 sov

SALGSDATO

PRISANT

PRIS

FELLESGJ.

TOTALPRIS

M² PRIS

16-01-2022

1 300 000

1 225 000

0

1 225 000

20 417

15-08-2021

900 000

850 000

0

850 000

20 238

22-06-2021

660 000

640 000

0

640 000

18 286

05-12-2021

800 000

700 000

0

700 000

15 556

26-09-2021

750 000

750 000

0

750 000

14 151

480 000

0

0

0

10 435

Om sammenlignbare salg
Utvalget er i utgangspunktet basert på likhetskriterier i forhold til den takserte boligen, men merk at det likevel kan være betydelige
forskjeller i eksempel byggeår, arealer, soverom, beliggenhet, solforhold, utsyn mm. I tillegg vil det også kunne være store forskjeller i teknisk
standard på de sammenlignbare boligene. Utvalget vil også kunne inneholde omsetningspriser som går vesentlig tilbake i tid. De ovennevnte
forskjeller vil derfor være vurdert av takstmann og korrigert for i fastsettelsen basert på en skjønnsmessig vurdering av markedsverdi.

Oppdragsnr: 14312-1004

Befaringsdato:

30.05.2022

Side: 16 av 23

Takstgruppen AS
Lenagata 39
2850 LENA

Brattlivegen 11 , 2090 HURDAL
Gnr 34 - Bnr 40
3037 HURDAL

Beregninger
Årlige kostnader
Forsikring, estimert på https://www.huseierne.no/huseiernes-bokostnadsindeks/

Kr.

7 500

Kostnader vei, estimert.

Kr.

2 500

Off. avgifter og ev. eiendomsskatt, estimert på https://www.huseierne.no/huseiernes-bokostnadsindeks/

Kr.

26 023

Vedlikeholdskostnader, estimert.(Omfatter utskiftinger av bygningsdeler (f.eks våtrom, tak osv.) og
oppgaver som omfatter f.eks. maling og utbedringer i hele byggets levetid fordelt over flere år)

Kr.

Utover det som er nevnt over påløper kostnader til bla. strøm, fyring/brensel, nett, innbo forsikring, drift
m.m. Sum årlige kostnader er kun ett estimat og vil variere.

Kr.

Sum Årlige kostnader (Avrundet)

Kr.

46 000

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)

Kr.

1 900 000

Fradrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler)

Kr.

Sum teknisk verdi - Fritidsbolig

Kr.

1 150 000

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)

Kr.

80 000

Fradrag (utidsmessighet, elde, vedlikeholdsmangler, gjenstående arbeider, svekkelser og forskriftsmangler)

Kr.

Sum teknisk verdi - Bod

Kr.

60 000

Sum teknisk verdi bygninger

Kr.

1 210 000

10 000

Teknisk verdi bygninger
Fritidsbolig

-

750 000

Bod

-

20 000

Tomteverdi
Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad i det
aktuelle området og en vurdert verdi for beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, infrastruktur
på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering av terrenget og markedstilpasning for beliggenhet.
Normal tomteverdi

Kr.

400 000

Beregnet tomteverdi

Kr.

400 000

Kr.

1 600 000

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger
Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet (Avrundet)
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Arealer, byggetegninger og brannceller

Hva er bruksareal?
BRA (BRUKSAREAL) = P-ROM (PRIMÆRROM) + S-ROM (SEKUNDÆRROM)

BRA er måleverdig areal innenfor yttervegger. P-Rom er rom som benyttes til kort eller langt opphold.
S-ROM er rom som benyttes til lagring, samt tekniske rom.

Hva er måleverdig areal?
Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med
skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst
0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv.

Mer om arealer
Takstbransjens retningslinjer for arealmåling forklarer
målereglene nærmere, blant annet om måling av areal ved bjelker
og skråtak. For areal gjelder også Norsk standard 3940 areal- og
volum-beregninger av bygninger med veiledning. Arealmålingene
er basert på retningslinjene og bygnings-sakkyndiges eget skjønn.
Arealet avrundes og oppgis i hele kvadratmeter (m2), og gjelder
for tidspunktet da boligen ble målt.

Om brannceller
En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning
hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til
andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en
fastsatt tid.

Om bruksendring
Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig
Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om
rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. For eksempel kan et rom
som under befaringen brukes til beboelse, bli regnet som primærrom,
selv om kommunen ikke har godkjent det til slik bruk, eller selv om
bruken er i strid med teknisk forskrift.
Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det
er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og
utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler
som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.
Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk
beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten.
Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne
eiendommens verdi.

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til
en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel
hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom,
eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.
Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse,
rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke
kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med
å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for
eksempel krav til rømningsvei.
Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt
bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og
bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen
kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å
rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Den bygningssakkyndige ser på bruken av boligen opp mot byggetegninger og brannceller
Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige, og vurderer da bruken av boligen opp mot tegningene. Bygningssakkyndig kan avdekke om
boligen ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggteknisk forskrift. Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre
faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak
for kravene som gjelder. Vil du vite mer?
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Arealer
Fritidsbolig
Bruksareal BRA m²
Etasje

Totalt

P-ROM

S-ROM Primærareal (P-ROM)

1. etasje

51

43

8

Sum

51

43

8

Stue/kjøkken , Soverom , Soverom 2,
Entré

Sekundærareal (S-ROM)
Bod

Kommentar
Oppmålt med lasermåler.
Målt takhøyde 1. etasje: Varierende, målt 2,29 m.
Se forutsetninger i rapporten angående arealregler.

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger ikke tegninger
Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift?
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?
Henviser til 'tilbygg/modernisering'.
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?

Ja
Ja

Nei
Nei

Ja

Nei

Selger har ikke fremlagt godkjente byggetegninger dette anbefales innhentet i kommunen.

Bod
Bruksareal BRA m²
Etasje

Totalt

P-ROM

1.etasje

10

0

10

Sum

10

0

10
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Befarings - og eiendomsopplysninger
Befaring
Dato
30.5.2022

Tilstede
Tommy
Eilertsen
Trøgstadberget
Willy Morten

Rolle
Takstmann

Kunde

Matrikkeldata
Kommune

Gnr

Bnr

3037 HURDAL

34

40

Fnr

Snr

Areal

Kilde

Eieforhold

0

4068.7 m²

BEREGNET AREAL
(Ambita)

Eiet

Adresse
Brattlivegen 11

Hjemmelshaver
Morten Willy

Eiendomsopplysninger
Adkomstvei
Eiendommen har adkomst via privat veg. Utgifter til vedlikehold og snøbrøyting må påregnes.
Ikke fremlagt avtale om vegrett.

Regulering
Eiendommen ligger i et område regulert til fritidsbebyggelse.

Tinglyste/andre forhold
(Kartgrunnlag for regulering, areal og kommuneplan: ©GEOVEKST (Statens kartverk) og Norsk institutt for skog og landskap. Det tas forbehold
om feil og mangler i kartet)

Kommuneplan
Kommuneplan Hurdal 2018-2040
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Kilder og vedlegg
Dokumenter
Beskrivelse

Dato

Kommentar

Bruksrettigheter
Det har vært stilt krav om ferdigattest i
byggesaker siden bygningsloven fra 1924
trådte i kraft. I perioden mellom 1987 og
1997 var det imidlertid ikke obligatorisk
med bygningskontroll i kommunene.

Ferdigattest/Midlertidig
brukstillatelse

Ubekreftet grunnbok

25.05.2022

Evt. tidligere
takst/prospekt/leveranse
beskrivelse

Takst fra 2013 og 1983 fremvist av eier.

Status

Sider

Vedlagt

Ikke vist

0

Nei

Ikke vist

0

Nei

Innhentet

0

Nei

Fremvist

0

Nei

Innhentet

0

Ja

Energiattest

31.05.2022

E-post til kunde med
forberedelser til befaring

25.05.2022

Sendt kunde før befaringen.

Fremvist

0

Nei

Samsvarserklæringer elanlegg.

10.08.2017

Utført av Næss Installasjon AS. Opplyst av
eier.

Fremvist

0

Nei

Situasjonskart

25.05.2022

Innhentet

0

Nei

Egenerklæring

30.05.2022

Eiers egenerklæring er gjennomlest, se
vurderinger i rapporten for utfyllende
informasjon.

Fremvist

0

Nei

Eiendomsverdi.no og
Statens kartverk.

25.05.2022

Diverse eiendomsopplysninger fra Norsk
Eiendomsinformasjon.

Innhentet

0

Nei

Rekvirent

30.05.2022

Ga opplysninger og fremviste
eiendommen.

Fremvist

0

Nei

Dokumentasjon
håndverkstjenester

Ikke vist

0

Nei

Byggegodkjente tegninger

Ikke vist

0

Nei
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Tilstandsrapportens avgrensninger
etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette
gjelder blant annet:

STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER
• Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til
avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en
tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til
forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens omfang,
struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk
Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning
av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer ved
tilstandsrapportering for boliger og Takstbransjens retningslinjer
for arealmåling.
• Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for
vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. Rapporten
beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn
referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider
ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.
• Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet
tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:
i)Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen avvik eller skader. I tillegg må
bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det
foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.
ii)Tilstandsgrad 1, TG1: Mindre avvik. Normal slitasje.
Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er
tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god
utførelse.
iii)Tilstandsgrad 2, TG2: Vesentlige avvik, og mindre avvik som
etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever
umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i
Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de
som ikke krever umiddelbare tiltak.
Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller
symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon.
Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å
varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på
grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte
konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi
TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre
symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis
sjablongmessig anslag.
iv)Tilstandsgrad 3, TG3: Store eller alvorlige avvik. Kraftige
symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring
straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller
sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag.
v)Tilstandsgrad TGiU: Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for
undersøkelse.
• Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse for valg av
tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har
normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må bruker av
rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et
sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i
rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på
erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en
konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker.
Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse,
og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad.
Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan
forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige
preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

PRESISERINGER
• Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på
godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes
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i) Bad, vaskerom (våtrom)
ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel
rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller
mv.
• For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten
dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.
• Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning
(downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperren bak.
Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen
for skade.
•Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og
vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje
og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers
aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis
unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven.
• Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke
foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger
ikke stemmer med dagens bruk.
• Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske
forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer
enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig
kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert
elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.

TILLEGGSUNDERSØKELSER
Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte
tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN
Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som
bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av
Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti
for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS
3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har
undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det
laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på
undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under
terreng). I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen
begrenses som følger:
• Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater
uten fysiske inngrep (f.eks. riving).
• Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er
tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke
funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper,
ventilasjon, el. anlegg, osv.
• Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og
brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert
tilbehør.
• Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på
innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak
må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.
• Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll
under overflaten med spiss redskap eller lignende.

Befaringsdato: 30.05.2022
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Tilstandsrapportens avgrensninger
UTTRYKK OG DEFINISJONER

PERSONVERN

• Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske,
funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
• Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken
tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes
ved beskrivelse av avvik.

Norsk takst, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler
person-opplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne
utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om
bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her
www.norsktakst.no/norsk/om-norsktakst/personvernerklaering/

• Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i
hovedsak råte, sopp og skadedyr.

DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE
BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

• Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller
visuelle observasjoner.

Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter
personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål,
samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen
og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og
hvordan du kan reservere deg på
https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsktakst/personvernerklaering/reservasjon/

• Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i
bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr
(blant annet hammerelektrode og pigger).
• Utvidet fuktsøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og
fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende
vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede
kjellergulv.
• Normal slitasjegrad: Forventet nedsliting av materiale i
overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan
vurderes sammen med bygningsdelens alder.
• Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en
del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600,
Termer og definisjoner punkt 3.9)

Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra
rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg
her:https://samtykke.vendu.no/ED1546

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE
Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid
eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se
www.takstklagenemnd.no for mer informasjon

AREALBEREGNING FOR BOENHETER
• Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven,
Takstbransjens retningslinjer for arealmåling og Norsk Standard
3940, Areal- og volum-beregninger av bygninger, med veiledning.
Hvis det er motsetning mellom disse, gjelder Takstbransjens
retningslinjer.
• Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det
tidspunkt oppmålingen fant sted.
• Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor
omsluttede vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet
som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler
om fri bredde for at arealet skal være målbart, med betydning for
BRA av for eksempel loft med skråtak. Samlet BRA for et plan
eller en bruksenhet er P-ROM og S-ROM til sammen. P-ROM er
måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. P-ROM
er bruksareal av primærdelen. Vegger mellom P-ROM måles som
P-ROM. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og
tekniske rom. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne
regnes som S-ROM/målbart areal.
• Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på
retningslinjene og bygningssakkyndiges eget skjønn. Bruken av
et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet
defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både
kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse i
kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning
for valg av arealkategori.
• Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent
matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i
rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes
for beregning av eiendommens verdi.

Oppdragsnr : 14312-1004
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