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Torbjørn Ek
Når de dyreste eiendommene i Norge skal skifte eier er Torbjørn
ofte involvert. Etter mer enn 30 års erfaring som advokat med
spesialisering på boligeiendom har han opparbeidet svært gode
relasjoner og et omfattende nettverk innen eiendom, finans, kultur
og politikk. Torbjørn har i løpet av sin karriere vært involvert i svært
mange boligomsetninger, mange av dem i det aller øverste sjiktet
av toppmarkedet, et lite og ofte lite synlig marked. Torbjørns
diskresjon og profesjonalitet er høyt verdsatt i hans nettverk.

Mine kontaktdetaljer er som følger:
Mobil: 975 11 760
E-post: ek@ek.no

Målsettingen er å yte personlig service, med diskresjon og høy grad
av integritet. Som vår kunde nyter du godt av at vi kjenner mange
mennesker og boligene deres, og at vi vet før de fleste hvilke boliger
som er i markedet.

Advokat Ek Vi er et lite og svært dedikert meglerhus som kobler
de mest attraktive eiendomsobjektene med de mest kresne
kjøperne.
Vi er spesialisert på eiendomssalg som fagområde, og er kjent
for å oppnå høye priser. Vi har i over 20 år solgt mange av de
dyreste boligene som er omsatt i Norge og har gjennom dette
etablert et meget stort nettverk som kommer våre kunder til gode.
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Boligen
Enebolig i villaområde nær sjøen. Bygget med overdimensjonert
saktevoksende malmfuru og armert betong. Nåværende eier har, i
samarbeid med Paulsen & Nilsen arkitekter, transformert boligen
til en eksklusiv “2022 modell”. Meget høy standard, kompromissløs
kvalitet, og svært gjennomtenkte planløsninger, stedvis med
over fire meter takhøyde. Designkjøkken fra Bulthaup og “alt” av
plassbygde skap og garderobeinnredning, samt komplett integrert
lys- og lydanlegg. Store vindusflater mot atrium/terrasse åpner opp
mot uteområdet som hagesdesignere fra Villvin Landskap vakkert
har utformet med brosten, belysning, terrasser og plenarealer mv.
Lekkert utendørs bassengområde mot syd. Spa og treningsstudio i
samme plan. Ny dobbelgarasje. 5 min. gange til badestranden, egen
strandparsell og båthavn. (Plass må søkes).
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Plantegningene er kun ment som illustrasjon,
og er ikke målverdig. Avvik kan forekomme.

Solkroken 5
Beskrivelse
Enebolig beliggende på en to mål stor tomt nær sjøen på Mellom-Nes. Boligen ble i 1972
oppført av forrige eier (som var ingeniør og entrepenør) til eget bruk. Bygget er i sin helhet
konstruert med overdimensjonert saktevoksende malmfuru og armert betong. Med dette
som utgangspunkt har nåværende eier, i samarbeid med Paulsen & Nilsen arkitekter, over
en to-årsperiode transformert boligen til en eksklusiv “2022-modell”. Meget høy standard,
kompromissløs kvalitet, og svært gjennomtenkte planløsninger - stedvis med over fire meter
takhøyde. Designkjøkken fra Bulthaup og “alt” av plassbygde skap og garderobeinnredning,
samt komplett integrert lys- og lydanlegg. Store vindusflater mot et indre atrium/terrasse
åpner opp mot eiendommens uteområder, som anleggsgartnere og hagedesignere fra Villvin
Landskap vakkert har utformet, med brosten, belysning, terrasser og plenarealer mv. Lekkert
utendørs bassengområde mot syd med eksklusive støpte og flislagte terrasser. Spafasiliteter
og treningsstudio ligger i samme plan. Ny dobbel garasje. 5 min. gange til badestranden
“Lille Hawaii”, egen strandparsell og båthavn i Breivika.Båthavnen driftes på non-profit basis
av egen Velforening som er et underbruk av Mellem-Nes Vel.Det må søkes om plass. (Leder
av båtforeningen opplyser at for 2022-sesongen fikk alle som søkte plass.) Bryggeanlegget
har strøm og vann og en plassbredde fra 2,5 m til 4 m - max 40 fot.
Standard
•
Paulsen & Nilsen, arkitekt og interiørarkitekt - design og tegning av planløsning,
materialvalg
•
Villvin Landskap - design alt uterom
•
Lysdesign og leveranse fra Stokkan Lys (inne + utendørs)
•
Snekker-/plassbygd garderobeløsning på 4 av 5 soverom
•
Vannbåren jordvarme i de fleste rom (ikke treningsrom, bod, hybel)
•
24’ eikeparkett
•
Brunner peis med sokkel i marmor og originalt pipeløp i naturstein
•
Control 4 smart hus
•
Integrert lydanlegg i hovedrom og ute i atrium
•
Utendørs vanningsanlegg til hekk, bed og plen. Styres via app.
•
Balansert ventilasjon (2 x aggregater)
•
Utendørs basseng oppvarmet via bergvarmeanlegg
•
Nytt skifertak og undertak på hele boligen
•
Ny drenering rundt hele huset
•
Alt uterom inkludert arrondering og beplantning er nytt
•
Ny dobbel garasje med el-kjøreport
•
Elektrisk fjernstyrt portåpner med fotocelle og bakkesensor
•
To-roms separat boenhet
•
Bulthaup designkjøkken med Dekton benkeplate
•
Liebherr kjøleskap og Gaggenau hvitevarer, inkludert vinskap
•
Masterbad - plassbygget innredning samt dusjnisje, marmor benkeplate.
Dornbracht armaturer i dusj og vask, 90x90 cm Living Allure fliser
•
Bad 2 - plassbygget innredning samt dusjnisje, marmor benkeplate.
Dornbracht armaturer i dusj og vask, 90x90 cm Living Allure fliser
•
Wc - plassbygget innredning samt dusjnisje, marmor benkeplate.
Dornbracht armaturer, 90x90 cm Living Allure fliser
•
Bad/sparom - stort badekar, badstu i Thermo osp med fjernstyrt ovn (app styrt)
Marmorfliser på vegg og benk, Dornbracht armartur i dusj og vask
•
Wetbar i kjellerstue med vask, kjøleskap og oppvaskmaskin for gjesteavdeling
og tilhørende basseng område
•
Hjemmekontor med plassbygd skap, reol og kontordesk med terrazzo benkeplate
•
Treningsstudio med “treningsgulv” og integrert lydanlegg/høyttalere
•
Nytt VVS anlegg, inklusive 2 stk. aggregat for balansert ventilasjon.
•
Terrassedører og vinduer med 3-lags isolerglass fra 2020
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Bygningsdeler som er gitt TG2 i vedlagte tilstandsrapport
Balkong/svalgang:
Manglende dokumentasjon på eventuell fuktsikring/tettesjikt samt at slikt eventuelt tettesjikt har en meget
begrenset/utgått gjenværende levetid. I tillegg registreres det enkelte avvik i skiferdekke med manglende
fuger/mindre skader i overgang mellom balkong/svalgang1 og markterrasse.
Trapp:
Håndløper er etablert på 1 side. Dagens forskrift stiller krav til håndløper på begge sider.
Øvrige merknader i vedlagte tilstandsrapport
Radonsikring: Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge eventuell radonkonsentrasjon i boligen.
Krav til rømning: Det bemerkes at hybelleilighet kun har 1 rømningsvei til sikkert sted (terreng).
Alternativt rømningsvindu på soverom har for stor avstand fra gulv til underkant lysåpning på vindu
for å fungere som rømningsvei. Avstanden skal være maks. 100 cm.
Det kan anordnes med fast innredning (seng/kasse e.l.) under vindu for å tilfredsstille krav til avstand.
Et slikt tiltak bør i så fall søkes kommunen for godkjenning.
Det mangler brannslukker og røykvarslere i hybelleilighet.
Drenering: Topplist anbefales etablert for optimal fuktsikring der det er benyttet Platon grunnmursplast.
Det anbefales videre å lede taknedløp vekk fra bygning.
Forstøtningsmurer: Det bør monteres rekkverk/sikring på forstøtningsmurer ved innganger til underetasje.
Loft: Det bør etableres ventil i gavlvegger mot nord for å bedre luftgjennomstrømning på loft.
Innhold
1. etasje: Entre, gang/hall, 3 soverom, 2 bad, omkledningsrom, wc, grovkjøkken, kjøkken/spisestue og stue.
Underetasje: Hoveddel: Stue/gang, kontor, 2 soverom, wc, bad, badstue, vaskerom. Bod, kott under trapp,
teknisk rom, treningsrom og arbeidsrom/kjellerrom.
Separat hybelleilighet: Stue/kjøkken, soverom og bad.
Beliggenhet
Solkroken ligger i et meget veletablert villaområde på Mellom-Nes / Nesbru. Ca. 11 km og 13 minutters kjøring
med bil (utenom rushtiden) fra Aker brygge. Området er preget av en blanding av nye og eldre hus, nesten
utelukkende eneboliger. Solkroken går sør- og østover fra Solveien.
Eiendommens historie
Boligen ble i 1972 oppført av en ingeniør og entreprenør til eget bruk. Bygget er i sin helhet konstruert med
overdimensjonert saktevoksende malmfuru (reisverk samt innvendig og og utvendig panel) og armert betong.
Massive tredragere i samme type materiale, spikerfri lengdeskjøting med fransk lås.
Etasjeskiller i ca. 25 cm armert betong. Eiendommen er totalrehabilitert i 2021-2022 i en periode på 18 md.
Arealer
1. etasje: P-rom 225 kvm / BRA 225 kvm
Underetasje: P-rom 143 kvm / BRA 204 kvm
P-rom består av:
U. etasje: Hoveddel med stue/gang, kontor, 2 soverom, wc, bad, badstue, vaskerom.
Separat hybelleilighet med stue/kjøkken, soverom og bad.
1. etasje: Entre, gang/hall, 3 soverom, 2 bad, omkledningsrom, wc, grovkjøkken, kjøkken/spisestue og stue.
Garasje: BRA 50 kvm
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Nøkkelinformasjon
Oppdragsnummer
3-22-0020
Eiere
Elise Merckoll Middelthon
Lars Middelthon
Adresse
Solkroken 5
1394 Nesbru
Prisantydning
Kr 42 000 000,Boligsalgsrapport
Tilstandsrapport eierskifte avholdt av Cato Kielland, datert 30.08.2022.
Totalpris
42 000 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
1 050 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 42 000 000,-))
14 800,- (Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt))

Strandparsell:
1965/4952-4/100 Opprettelse av realsameie Parsell 15, 31 kvm
21.09.1965
Denne matrikkelenhet har andel i:
Knr:3025 Gnr:39 Bnr:583 1/1
Eiendommen har tinglyst ideell andel i realsameie:
Gnr:39 Bnr:133 1/88
Gnr:39 Bnr:468 1/88
Gnr:39 Bnr:599 1/88
Gnr:39 Bnr:600 1/88
Gnr:39 Bnr:601 1/88
Gnr:39 Bnr:602 1/88
Gnr:39 Bnr:849 1/138
Gnr:39 Bnr:1598 1/88
Tomt
Eiet tomt 2043 m²
Meget pent opparbeidet tomt med elektrisk kjøreport, brosteinsbelagt gårdsplass med biloppstillingsplasser og
adkomst til garasje. Stor hage med plenareal og beplantning
Skolekrets
Området sogner til Mellom-Nes skole (1-7 kl.) og Landøya ungdomsskole (8-10 kl.).
Eierform
Selveier
Boligtype
Enebolig

1 066 169,50 (Omkostninger totalt)
43 066 169,50 (Totalpris inkl. omkostninger)
Felleskostnader
Frivillig medlemskap i Mellem-Nes Vel, kr 450,-. Dog er det pliktig medlemskap for å bli medlem i Mellem-Nes Vels Båtforening (båtplass i felles bryggeanlegg).
Kommunale avgifter
Kr 13 759,47 pr. år

Byggeår
1972
Energimerke
Oppvarmingskarakter Lys grønn - Energikarakter D
Garasje/Parkering
Dobbelgarasje med 2 elektriske garasjeporter med åpner/fjernkontroll samt utgangsdør til gårdsplass/terreng.
Det er montert 2 stk. elbil-ladere, lys og strømuttak. Luke med stige til lagringsloft, ikke måleverdig areal.
Tre biloppstillingsplasser utenfor gjerde/gårdsplass.

Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2021:
Avløp kr 4 699,98
Feiing kr 789,Renovasjon kr 4 683,Vann kr 3 587,49

Uteplass
Terrasse i atrium og rundt basseng, for øvrig grøntareal.

Samlet gebyr for 2022 er ikke kjent før året er omme. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt
at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.
Eiendomsskatt
Asker kommune har pr. i dag ikke innført eiendomsskatt.

Byggemåte
Enebolig
Byggegrunn på fjell/faste masser. Grunnmur samt etasjeskille i plass-støpt, armert betong. Solid konstruert og
dimensjonert bindingsverk i trekonstruksjon med utvendig stående villmarkspanel. Saltak i trekonstruksjon,
utvendig tekket med skifer. Pipehatter, beslag og nedløp i kobber utførelse.
Garasje
Nylig oppført dobbel-garasje (2020-2022). Fundamentert på faste masser/fjell med støpt såle. Det er ifølge eier
benyttet fundamentering/ såle fra eksisterende garasje med ny påstøp. Bindingsverk i solid trekonstruksjon med
utvendig kledning. Saltak i trekonstruksjon, utvendig tekket med skifer. Beslag og takrenner i kobber utførelse.

Betegnelse
Gnr. 39 bnr. 188 i Asker kommune

15

16

Forts.

Alarmleverandør
Alarmanlegg fra Verisure.

Offentlige forhold

Kabel-TV leverandør
Allente (tidligere Canal Digital og Viasat).
Oppvarming
Vannbåren jordvarme i de aller fleste rom. I tillegg enkelte rom med elektrisk gulvvarme.
Strømforbruk
Hittil i år har eier brukt 26 630 kWh (t.o.m. august md.)
Utleie
For utleie av deler av boligen kan det medføre krav om godkjennelse iht. plan- og bygningsloven om varig
oppholdsrom. I tillegg kan det medføre søknadsplikt overfor plan- og bygningsmyndighetene for selvstendig boenhet. Selger har ikke søkt om slike godkjennelser og bærer ingen risiko/ansvar for at slike godkjennelser gis.
Radonmåling
Eier har ikke foretatt radonmåling.

Formuesverdi pr. 31.12.2020
Kr 2 199 240,- som primærbolig
Kr 7 917 264,- som sekundærbolig
Forsikring
DnB Forsikring, polisenr. 22995213
Diverse
Selger er i prosess med å få utstedt ferdigattest for svømmebassenget, se pkt. Ferdigattest nedenfor. Det
er gitt tillatelse til tiltaket den 19.03.2021, og det følger av tillatelsen at bassenget ikke kan tas i bruk før det
er gitt midlertidig brukstillatelse / ferdigattest fra kommunen.
Selger har mottatt nabovarsel fra eier av Solkroken 1 (gnr. 39, bnr. 181) vedr. deling av tomt. Det foreligger
godkjent reguleringsendring og opprettelse av nye grunneiendommer datert 05.07.2022, ref. saksnr.
22/658. Det er gitt rammetillatelse for riving av bolig, garasje og uthus den 28.01.2022.
Det fremkommer av søknaden at det planlegges oppføring av fire nye eneboliger på eiendommen.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei.
Tilknyttet offentlig vann og avløp via privat stikkledning.

Overtagelse
Etter avtale.

Ferdigattest
Det er gitt igangsettingstillatelse til bygging av svømmebassenget, men formell sluttmelding er ikke
innsendt etter ferdigstillelse og det er således ikke utstedt ferdigattest på dette. Arbeid med sluttmelding
og innhenting av ferdigattest er igangsatt. Selger er ansvarlig for at slik attest blir utstedt.
Ferdigattest - Oppføring av garasje og bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel 16.03.2022.
Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for oppføring av boligen.
Mange tiltak i Asker mangler brukstillatelse eller ferdigattest. Dette gjelder spesielt for tiltak fra perioden
før nye bestemmelser om ansvar og kontroll ble vedtatt i 1997. Etter endringen avplan- og bygningsloven i
1997 ble det krav til at kvalifisert firma, i plan- og bygningsloven kalt foretak, skulle ha ansvar for å sende inn
søknader. Foretakene var også ansvarlig for at tiltakene ble avsluttet med ferdigattest, som kommunens
formelle avslutning av byggesaken. Se forøvrig vedlagte generelle informasjon fra Asker kommune vedr.
Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse.
Konsesjon
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, men kjøper må signere egenerklæring om konsesjonsfrihet grunnet
tomtens størrelse.
Regulering
Eiendommen er regulert til boligformål, med unntak av delareal 153 kvm som er regulert til kjørevei.
Reguleringskart med bestemmelser (Plan 74) ligger vedlagt i salgsoppgaven. For ytterligere opplysninger
om regulering, vennligst ta kontakt med megler.
Gnr. 39, bnr. 181 - Godkjent reguleringsendring og opprettelse av nye grunneiendommer. Reguleringsplan
for Del av Mellom-Nes, plan-ID 022074
Kommuneplaner
Id 02202018001
Kommuneplan Asker 2018-2030
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Status: Endelig vedtatt arealplan
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Ikrafttredelse 14.11.2017
Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3025/02202018001/Dokumenter/2018001_Bestemmelser.pdf
Delareal 2 044 m
Arealbruk: Boligbebyggelse, nåværende
Kommuneplaner under arbeid
Id 2020100
Kommuneplan for Asker 2020 - 2032
Status: Planforslag
Plantype: Kommuneplanens arealdel
Reguleringsplaner
Id 022074
Del av Mellom-Nes
Plantype: Eldre reguleringsplan
Status: Endelig vedtatt arealplan
Ikrafttredelse: 14.01.1966
Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3025/022074/Dokumenter/74_bestemmelser.pdf
Delareal 1 891 m
Formål: Frittliggende småhusbebyggelse
Delareal 153 m
Formål: Kjørevei

2020/3046510-1/200 Bestemmelse om vann/kloakk
18.09.2020 21:00
Kan ikke slettes uten samtykke fra:ASKER KOMMUNE
Org.nr: 920125298
rettighetshaver:Knr:3025 Gnr:39 Bnr:1556
Bestemmelser om rett til påkobling på felles private vann- og avløpsledninger
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
Gjelder denne registerenheten med flere
Tinglyst på gnr. 39, bnr. 583 (strandparsell):
1965/4952-3/100 Bestemmelse om veg
21.09.1965
Med flere bestemmelser

Boligområde
Ekstra informasjon: http://webhotel2.gisline.no/gislinefaktaark/0220/Bestemmelser_boligkart/Boligkart_kategorier.pdf
Type B
Beskrivelse: Boligområder med utfyllende bestemmelser
Rapport fra Asker og Bærum Brann og redning
Feiing og tilsyn sist utført 19.05.2017.
Ingen avvik og anmerkninger på boligen.
Tinglyste heftelser
1927/990269-1/100 Bestemmelse iflg. skjøte
13.05.1927
Bestemmelse om bebyggelse
Bestemmelse om benyttelse
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om vann/kloakkledning
Med flere bestemmelser
1939/4494-1/100 Bestemmelse iflg. skjøte
04.09.1939
Bestm. om strandlinje.
1948/685-1/100 Erklæring/avtale
07.02.1948
Bestemmelse om veg
Bestemmelse om gjerde
Med flere bestemmelser
1965/3088-1/100 Best. om vann/kloakkledn.
16.06.1965
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

19

20

Diverse rammebetingelser for handelen
Lovvalg
Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig
inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper
anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i
salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest
dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med
fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han
burde blitt kjent med ved undersøkelsen.
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en
bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand,
kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om
eiendommen. 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.

Boligkjøperforsikring
Å kjøpe bolig er for de fleste den største økonomiske investeringen i livet og ikke noe du gjør hver dag.
Vet du hvilke rettigheter du har som boligkjøper og vet du når du har et rettmessig krav dersom uforutsette problemer dukker opp?
Kjøper (ikke juridiske personer) har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir juridisk
hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen dekker dine og eventuelt
idømte saksomkostninger. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøte og koster mellom 6 300,- og 14 800,- avhengig
av boligtype. Ta kontakt for ytterligere informasjon.
Hvitvaskingsreglement
Eiendomsmeglere er underlagt hvitvaskings-loven. Dette innebærer at eiendomsmegler er forpliktet til å melde mistanke om
forsøk på hvitvasking til ØKOKRIM.
Meglers vederlag
Advokat Ek godtgjøres i form av provisjon på «no cure no pay» basis». Provisjonssatsen vil kunne variere ut fra kompleksiteten
på oppdraget, boligens verdi og salgsmåten. For dette oppdraget er det avtalt en fast «no cure noe pay»- provisjon på 1,25 %
samt dekning av utlegg.
Avhendingsloven
Frivillig salg av fast eiendom reguleres av Lov om avhending av fast eiendom av 26. juni 1992 nr 87.

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.
Budgivning
Budgivere må fremlegge gyldig legitimasjon. Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt gjerne “Gi bud”knappen i våre annonser eller på vår hjemmeside www.ek.no for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en
enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.
Betalingsbetingelser
Kjøpesum inklusive omkostninger betales innen overtakelse.
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers egenerklæringsskjema følger vedlagt i salgsoppgaven og
interessenter oppfordres til å sette seg inn i selgers egenerklæring før det inngis bud på eiendommen.
Meglers sikkerhetsstillelse og forsikring
Alle eiendomsmeglerforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset opptil kr 45 millioner.
Enkeltsaker er forsikret inntil kr 15 millioner. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved
omsetning over kr 15 millioner, må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med
dette.
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Utendørs vanningsanlegg til hekk,
bed og plener. Styres via app.
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Den brede entréen går
direkte over i en nærmere
70 kvm stor hall som utgjør
senter i huset.
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Gjeste-wc innredet med
Guatemala Verde marmor.
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Boligen
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Buster + Punch dørvridere
gjennomgående til alle rom.
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Reisverk, innvendig og utvendig panel av
saktevokst malmfuru.
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Arabescato Vagli marmor
på masterbad.
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Master garderobe.
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Sandstrand
Strandparsell

Båtforening
Lekeplass
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Solkroken 5

100

Området
Solkroken ligger i et meget veletablert villaområde
på Mellom-Nes / Nesbru. Ca. 11 km og 13 minutters
kjøring med bil (utenom rushtiden) fra Aker brygge.
Området er preget av en blanding av nye og eldre
hus, nesten utelukkende eneboliger. Solkroken går
sør- og østover fra Solveien.

101

102
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&
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Solkroken 5
Nabolaget Grønsund/Mellomnes - vurdert av 50 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

Opplevd trygghet
Veldig trygt 90/100

Familier med barn
Etablerere
Husdyreiere

Kvalitet på skolene
Veldig bra 87/100

Naboskapet
Offentlig transport

Lysaker brygge
Linje B11
Vollen
Linje B20, B22

14 min
11.3 km
16 min
10 km

15.2 %
13.5 %
17.3 %

9 min
5 km

41.6 %
39.1 %
38.9 %

25 min
1.9 km
16.2 %
25.8 %
21.5 %

Billingstad stasjon
Linje L1

Aldersfordeling

9.3 %
6.2 %
7.2 %

12 min
0.9 km

17.7 %
15.4 %
15.2 %

Nesbru
Linje 250, 250N, 260E, 270

Sandvika bussterminal/stasjon
Buss, flytog, tog

Nabolag

Godt vennskap 75/100

Barn

Ungdom

Unge voksne

Voksne

Eldre

(0-12 år)

(13-18 år)

(19-34 år)

(35-64 år)

(over 65 år)

Område

Personer

Husholdninger

Grønsund/Mellomnes

1 244

470

Oslo og omegn

969 507

477 009

Norge

5 328 198

2 398 736

Skoler
Mellom-Nes skole (1-7 kl.)
368 elever, 21 klasser

Barnehager

8 min
0.7 km

Steinerskolen i Asker (1-10 kl.)
184 elever, 10 klasser

16 min
1.3 km

Landøya ungdomsskole (8-10 kl.)
314 elever, 12 klasser

23 min
1.9 km

Torstad ungdomsskole (8-10 kl.)
430 elever, 16 klasser

7 min
2.3 km

Mellom Nes FUS barnehage (0-6 år)

10 min

Vekstbarnehagen (1-5 år)
1 avdeling

10 min
0.8 km

Holmentoppen barnehage (1-6 år)
18 barn, 1 avdeling

13 min
1.1 km

Nesbru videregående skole
715 elever, 37 klasser

18 min
1.4 km

Dagligvare

Holmen videregående skole
76 elever

20 min
1.6 km

Kiwi Billingstad
Dagligvare

17 min

Rema 1000 Nesbru
Dagligvarekroken
Post i butikk

16 min
11 min
1.3 km

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Advokat Torbjørn Ek AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i
dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2022
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Primære transportmidler

Varer/Tjenester

1. Egen bil
2. Buss

Slependen senter

22 min

Vitusapotek Nesbru

17 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)

Gateparkering
Lett 92/100

27% i barnehagealder
38% 6-12 år
19% 13-15 år
16% 16-18 år

Støynivået
Lite støynivå 89/100

Vedlikehold hager
Godt velholdt 85/100

Familiesammensetning

Sport
Mellom-Nes ballplass
Ballspill

1 min
0.1 km

Mellom-Nes skole
Aktivitetshall, ballspill

5 min
0.4 km

Nr1 Fitness Nesbru

15 min

Nesbru Trim & Helse

16 min

Par m. barn

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

Boligmasse

Flerfamilier

91% enebolig
4% rekkehus
5% annet

0%

48%
Grønsund/Mellomnes
Oslo og omegn
Norge

Sivilstand
Norge

«Stabilt, hyggelig, fredelig, vennlig,
trygt også på lang sikt, båthavn,
badestrand»

Gift

43%

34%

Ikke gift

49%

53%

Separert

6%

9%

Enke/Enkemann

3%

4%

Sitat fra en lokalkjent

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Advokat Torbjørn Ek AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i
dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2022
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Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Advokat Torbjørn Ek AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i
dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2022
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TILSTANDSGRADENE

Tilstandsgrad 0: Ingen avvik

TILSTANDSRAPPORT EIERSKIFTE

TG0

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.

– Forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel)
Tilstandsgrad 1: Mindre eller moderate avvik
TG1

Tilstandsgrad 2: Bygningsdelen har vesentlige avvik

TYPE BOLIG

Enebolig

TG2

ADRESSE

Solkroken 5
1394 Asker

TG1

5

39

TG2

TG3

2

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

Tilstandsgrad 3: Store eller alvorlige avvik
TG3

SAMLET VURDERING

TG0

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.

0

TGIU

TGIU

1

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

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.

RAPPORT UTFØRT AV:

Taksthuset
Cato Kielland

cato@taksthuset.no
92899039

Heggelibakken 4, 0375
OSLO
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RAPPORTSAMMENDRAG

2

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

Rapporten følger kravene i ny forskrift til avhendingsloven (tryggere bolighandel) fastsatt av Kommunalog 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.

Ytterligere opplysninger er gitt i hovedrapporten.

BYGNINGSDELER MED TG2:

OM RAPPORTEN

TG-2

BALKONG/SVALGANG
Totalvurdering:
Det er ikke registrert skader eller forhold med behov for tiltak. Det benyttes TG2 med bakgrunn i manglende dokumentasjon på eventuell
fuktsikring/tettesjikt samt at slikt eventuelt tettesjikt har en meget begrenset/utgått gjenværende levetid. I tillegg registreres det enkelte avvik
i skiferdekke med manglende fuger/mindre skader i overgang mellom balkong/svalgang1 og markterrasse.

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

Anbefalte tiltak:
Rep./utbedring av ovennevnte avvik/skader. Ingen andre umiddelbare tiltak anbefales. For å kontrollere tilstand må det foretas ytterligere
undersøkelser/åpninger av konstruksjonen.

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.

TRAPP

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

Totalvurdering:
Trapp i lukket trekonstruksjon med teppebelegg. Håndløper er etablert på 1 side. Dagens forskrift stiller krav til håndløper på begge sider.
Det er benyttet TG2 for trapp grunnet manglende håndløper på 1 side.

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.

Anbefalte tiltak:
Montering av håndløper anbefales for å bedre personsikkerheten i trapp.

TAKSTRAPPORTEN

BYGNINGSDELER MED TG-IU:

TG-IU

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/630de3b346e0fb00019c3840

RADONSIKRING
Totalvurdering:
Det er ikke utført radonmålinger i boligen.

DOKUMENTASJON PÅ HÅNDVERKERTJENESTER:

Anbefalte tiltak:
Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge eventuell radonkonsentrasjon i boligen.

!

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.

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.

VÆR OPPMERKSOM PÅ:

HVORDAN UNDERSØKELSENE SKAL SKJE:

DET ER AVVIK PÅ KRAV TIL RØMNING, DAGSLYSFORHOLD ELLER TAKHØYDE UNDER 2 METER
Det bemerkes at hybelleilighet kun har 1 rømningsvei til sikkert sted (terreng). Alternativt rømningsvindu på soverom har for stor avstand fra
gulv til underkant lysåpning på vindu for å fungere som rømningsvei. Avstanden skal være maks. 100 cm. Det kan anordnes med fast
innredning (seng/kasse e.l.) under vindu for å tilfredsstille krav til avstand. et slikt tiltak bør i så fall søkes kommunen for godkjenning.
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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.
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EGNE PREMISSER

Tilstandsrapporten er avholdt etter beste skjønn og i henhold til gjeldende instruks- og retningslinjer.
Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha
oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. Selger plikter å lese gjennom rapporten
før bruk i tilfelle feil eller mangler. Tinglyste servitutter er ikke kontrollert. Besiktigelsen ble foretatt med de
begrensninger som følger av at boligen var møblert. Takstmannen er ikke autorisert på El-anlegg eller
VVS-anlegg. Kommentarer vedrørende disse punkter i rapporten er basert på generell kunnskap og
erfaring.

3

INFORMASJON OM OPPDRAGET

Oppdrag opprettet: 30.08.2022

Befaringsdato: 22.08.2022

Rapportdato: 30.08.2022

Bestiller/rekvirent av rapport: Lars Johan Middelthon

HJEMMELSHAVERE
Navn: Lars Johan Middelthon

Tilstede ved inspeksjon: Ja

Navn: Elise Brovoll Merckoll Midelthon

Tilstede ved inspeksjon: Ja

Selgers egenerklæring fremlagt og gjennomgått av takstmannen: Ja
Kommentarer

Det er ingen avvik mellom egenerklæring og takstmannens registreringer.

4

INFORMASJON OM TAKSTMANNEN

Navn: Cato Kielland

Firma: Taksthuset

Adresse: Heggelibakken 4,, 0375 OSLO
Telefon: 92899039

E-post: cato@taksthuset.no

Dato: 30.08.2022

Sted: OSLO

5

BOLIGINFORMASJON

Adresse: Solkroken 5, 1394 Asker
Gårdsnummer: 39

Bruksnummer: 188

Kommunenummer: 3025

Festenummer:

Boligtype: Enebolig

Byggeår: 1972

Seksjonsnummer:

Generell beskrivelse av boligen
Frittliggende enebolig oppført i 1972. Byggegrunn på fjell/faste masser. Grunnmur samt etasjeskille i plass-støpt, armert betong. Solid
konstruert og dimensjonert bindingsverk i trekonstruksjon med utvendig stående villmarkspanel. Saltak i trekonstruksjon, utvendig tekket
med skifer. Pipehatter, beslag og nedløp i kobber utførelse. Oppvarming med vannbåren jordvarme i de aller fleste rom. I tillegg enkelte
rom med elektrisk gulvvarme. Nye våtrom samt kjøkken. Terrassedører og vinduer med 3-lags isolerglass fra 2020. Nytt VVS anlegg,
inklusive 2 stk. aggregat for balansert ventilasjon. Rehabilitert/nytt elektrisk anlegg. Meget pent opparbeidet tomt med elektrisk kjøreport,
brosteinsbelagt gårdsplass med biloppstillingsplasser og adkomst til garasje. Stor have med plenareal og beplantning. Det er montert
automatisk vanningsanlegg. Nytt utendørs bassenganlegg med omsluttende terrasse som har direkte adkomst til boligens underetasje.

TILTAK
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Årstall

Beskrivelse

Dokumentasjon

2020-2022

Omfattende rehabilitering samt delvis innvendig
ombygging av eksiterende bygningsmasse. Etablering
av ny dobbelgarasje samt utendørs bassenganlegg.
Omfattende utebelysning og stor atrium-markterrasse.
Nytt haveanlegg med både eksisterende samt ny
beplantning. Tiltaket er gjennomført med meget høy
standard på både tekniske løsninger, materialvalg og
utførelse. Plassbygd/tilpasset innredning samt
belysning i de fleste rom. Boligen består av hoveddel
over 2 plan. I tillegg hybelleilighet i underetasje med
egen inngang fra terreng.

- Det er fremlagt Rammetillatelse for tiltaket datert
16.08.2021.
- Det er fremlagt Ferdigattest på tiltaket datert
16.03.2022.
- Det er fremlagt dokumentasjon på utførelse av tiltaket
fra utførende entreprenør.
- Det er fremlagt Samsvarserklæring for rehabilitering
av det elektriske anlegget fra utførende - ElektroBy AS
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7

AREALINFORMASJON

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

DRENERING

TG-1

Er det gjennomført arbeider etter originalt byggeår? Ja
Kommentarer

Drenering og utvendig fuktsikring opplyses å være skiftet i 2020/2021. Det er benyttet Isodren plater samt tilhørende duk montert på
utvendig grunnmur for utvendig fuktsikring. I tillegg er det montert nye drensrør med antatt avløp til terreng.
Kan oppgraderingen dokumenteres? Ja
Kommentarer

U.ETASJE

Eier har dokumentasjon og FDV på oppgraderingen.

BRA (P-ROM + S-ROM)

Primærrom

SekundærRom

204

143

61

Synlig grunnmursplast og topplist? Nei
Kommentarer

Beskrivelse primærrom

Beskrivelse sekundærrom

Hoveddel med stue/gang, kontor, 2 soverom, wc, bad, badstue,
vaskerom. Hybelleilighet med stue/kjøkken, soverom og bad.

Bod, kott under trapp, teknisk rom, treningsrom og arbeidsrom/
kjellerrom.

Det er i hovedsak ikke benyttet grunnmursplast med topplist, men Isodren plater med utvendig duk. Det er kun benyttet Platon
grunnmursplast på enkelte områder.
Terrengfall fra grunnmur Ja

1.ETASJE
BRA (P-ROM + S-ROM)

Primærrom

SekundærRom

225

225

0

Beskrivelse primærrom

Kommentarer

Boligen vurderes ikke å være spesielt utsatt for tilsig av overflatevann. Boligen er plassert på høydedrag/rygg med fallende terreng på flere
sider.

Beskrivelse sekundærrom

Takvann ledet bort fra bygning? Nei

Entre, gang/hall, 3 soverom, 2 bad, omkledningsrom, wc,
grovkjøkken, kjøkken/spisestue og stue.

Kommentarer

Synlig taknedløp er avsluttet over terreng.

TOTALT
BRA (P-ROM + S-ROM)

Primærrom

SekundærRom

429

368

61

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

Beskrivelse av areal
Arealene er oppmålt/skannet av Romly AS. Arealene er basert på plassmålinger beregnet med utgangspunkt fra Takstbransjens
retningslinjer for arealmåling. Det gjøres spesielt oppmerksom på at kravene i Byggforskriftene ikke er sammenfallende med kravene i
retningslinjene, og at det derfor kan forekomme forskjeller på hva som defineres som målbart areal. Målbart areal etter Takstbransjens
retningslinjer for arealmåling betyr derfor nødvendigvis ikke at arealene er godkjent hos bygningsmyndighetene.

Det er ikke registrert forhold som tyder på svikt. Taknedløp er avsluttet over terrengnivå med påfølgende mulighet for fuktbelastning på
bygning. Det anbefales på generelt grunnlag å føre taknedløp vekk fra bygning for å unngå slik eventuell fuktbelastning.
Tiltak Ja
Kommentarer

ØVRIGE BYGG

Topplist anbefales etablert for optimal fuktsikring der det er benyttet Platon grunnmursplast. Det anbefales videre å lede taknedløp vekk fra
bygning.

GARASJE
BRA (P-ROM + S-ROM)

Primærrom

SekundærRom

50

0

50

Beskrivelse primærrom

8

Beskrivelse sekundærrom

115

TG-1

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.

Garasje med plass til 2 biler.
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Type Fundament/Grunnmur Grunnmur m/underetasje

Tiltak Ja

Kommentarer

Kommentarer

Grunnforholdende vurderes å være fjell samt faste masser.

Det anbefales å utføre målinger for å kartlegge eventuell radonkonsentrasjon i boligen.

Hvis grunnmur med kjeller Betong

12

Kommentarer

ROM UNDER TERRENG

TG-1

Plass-støpt grunnmur i armert betongkonstruksjon fra byggeåret (1972). Antatt tykkelse ca. 20 cm.
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.

Er det synlige sprekker/ riss eller skjevheter? Ikke kontrollerbart
Kommentarer

Grunnmur er innvendig utlektet og ikke kontrollert unntatt i teknisk rom som har synlig grunnmur.
Er det foretatt innredning/innkledning etter byggeår? Ja

Totalvurdering av grunn/fundament

Kommentarer

Undersøkelse av tilgjengelig grunnmur viser ingen tegn til sprekker eller skader. Øvrige deler av grunnmuren er ikke synlig for kontroll
grunnet innvendig utforing.

Underetasjen er ombygget og innredet i perioden 2020-2022. Innvendig grunnmur er utlektet med ca. 5 cm. stenderverk, isolasjon og
gipsplater.
Er det påforede yttervegger? Ja

9

KRYPKJELLER

Kommentarer

Deler av underetasje er i dag innredet og kledd med utforede vegger.

Finnes ikke/ikke relevant

10

Er det oppforede gulv? Nei

FORSTØTNINGSMURER

TG-1

Her vurderes: forhold som kan tyde på setninger, jordtrykk eller telebelastning. Det er sjekket for skjevheter, sprekker eller helling /
retningsavvik.

Kommentarer

Gulv i underetasjen har følgende oppbygging; Original betongsåle påført fuktsperre. Påstøp/avretting med innstøpte varmesløyfer.
Gulvbelegg er limt til påstøp.
Er det foretatt hulltaking? Ja
Kommentarer

Det er foretatt hulltaking i nedre del av vegg i kjellerrom uten indikasjoner på forhøyede fuktverdier i utforet konmstruksjon/bunnsvill. Se
bilde siste side.

Er det synlige sprekker/skader/skjevheter? Nei
Kommentarer

Nye forstøtningsmurer i tørrmurt granitt. I tillegg støpte forstøtningsmurer i forbindelse med nedgang fra terreng til innganger mot vest. Det
mangler rekkverk på sistnevnte murer (nedgang til innganger). Krav til rekkverk der høydeforskjellen er over 50 cm.

Er det symptomer på fuktskade? (Se etter skader og foreta fuktmåling) Nei
Er rommene (rom for varig opphold) ventilert? Ja
Kommentarer

Totalvurdering av forstøtningsmurer

Det er montert balansert ventilasjon i rom for varig opphold.

Undersøkelsen av støttemurer viser ingen tegn til skader.
Tiltak Ja

Totalvurdering

Kommentarer

Det er utført en visuell kontroll av tilgjengelige overflater, kombinert med bruk av fuktindikator og hulltaking. Undersøkelsen viser ingen tegn
til skader.

Det bør monteres rekkverk/sikring på forstøtningsmurer ved innganger til underetasje.

13

11

RADONSIKRING

BALKONG/SVALGANG

TG-2

TG-IU

Radon forekommer først og fremst i boenheter med bakkekontakt og boenheter i etasjen over dette. Strålevernforskriften stiller krav til
radonnivået i utleieboliger. Dokumentasjon av eventuelle målinger og eventuelle gjennomførte tiltak er sjekket.

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

Er det foretatt radonmålig i boligen? Nei
Totalvurdering
Det er ikke utført radonmålinger i boligen.
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Type Balkong

Totalvurdering
Det ble ikke registrert skader eller behov for tiltak utover normalt vedlikehold.

Kommentarer

Balkong/svalgang 1: Original, omsluttende balkong/svalgang mot nord, øst og syd. Balkong/svalgang 2: Original balkong/svalgang mot syd.
Begge konstruksjoner fra byggeår med dekke av bruddskifer. Originalt rekkverk i behandlet/malt trekonstruksjon.

15

Er balkongen / terrassen helt eller delvis over innvendig rom? Nei
Konstruksjon: Er det synlige tegn til feilkonstruksjon/svikt? Nei

YTTERVEGGER

TG-1

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

Er det krav til rekkverk? Ja
Vurdering og beskrivelse

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Ja

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

Kommentarer

Yttervegger er rehabilitert. Yttervegger er åpnet fra innside. Det er montert ny vindsperre, isolasjon (antatt 10+5 cm), fuktsperre og
innvendig kledd med gipsplater.

Forskriftsmessig rekkverkshøyde Nei
Vurdering og beskrivelse

Rekkverk er lavt i henhold til referansenivå på 100 cm. Rekkverkshøyden er vurdert ut ifra dagens forskrift og ikke oppføringstidspunktet.

Fasade Stående kledning
Kommentarer

Er balkongen/terrassen/plattinger tekket? Ja

Original, stående villmarkspanel.

Kommentarer

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

Tekking med bruddskifer, antatt fra byggeår.

Fuktskade/sopp/råte/overflatebehandling Nei

Type tekkemateriale Ukjent

Musetetting Nei

Kommentarer

Det er ikke kjent om det er benyttet membran/fuktsikring under skiferdekke.

Kommentarer

Det mangler musetetting mellom kledning og veggkonstruksjon. (ikke normalt på oppføringstidspunktet)

Har tettesjikt oppkant mot vegg og dør? Nei
Lufting av kledning Ikke kontrollerbart

Kommentarer

Ikke synlig tettesjikt.

Kommentarer

Lufting bak kledning er ikke kontrollerbar.

Er det registrert skade i tettesjiktet? Ikke kontrollerbart
Totalvurdering av fasade og veggkonstruksjon

Er det fare for skade/følgeskade pga alder? Ikke kontrollerbart

Utvendig fasader fremstår uten skader eller behov for tiltak utover normalt vedlikehold.

Er det krav til fall/avrenning? Ja
Er det etablert tilstrekkelig fall/avrenning? Ja

16

LOFT

TG-1

Totalvurdering
Det er ikke registrert skader eller forhold med behov for tiltak. Det benyttes TG2 med bakgrunn i manglende dokumentasjon på eventuell
fuktsikring/tettesjikt samt at slikt eventuelt tettesjikt har en meget begrenset/utgått gjenværende levetid. I tillegg registreres det enkelte avvik
i skiferdekke med manglende fuger/mindre skader i overgang mellom balkong/svalgang1 og markterrasse.

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.
Type loft Uinnredet

14

VINDUER/DØRER

TG-1

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.

Er loftet inspisert? Ja
Kommentarer

Det er adkomst til loft via luke med stige (loft over soveromsavdeling) og med stige (loft over kjøkken).
Er det funnet avvik ved inspeksjon (f.eks sprekker, fukt, sopp eller spor etter skadedyr)? Nei

Type

Er konstruksjonen isolert? Ja

«Nye» Vinduer og terrassedører med isolerglass fra 2020. I tillegg 4 stk. originale vinduer med med rammer og inndeling i metall utførelse.
Inngangsdører fra 2020. Det er montert Yale kodelås på Inngangsdører til hoveddel. Innvendige profilerte, malte dører (2020-2022).

Kommentarer

Det er lagt isolasjon (mineralull) mot himling i 1 etg. Antatt fra byggeår.

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Ja
Er det symptom på utilstrekkelig lufting av takkonstruksjonen? Ja

Kommentarer

Vinduer og dører er skiftet i.f.m. utført rehabilitering.

Totalvurdering
Det bør etableres ventil i gavlvegger mot nord for å bedre luftgjennomstrømming på loft.

Punkterte glass Nei
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Tiltak Ja

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Ja

Kommentarer

Kommentarer

Montering av ventiler mot nord.

Taktekking er skiftet i.f.m. rehabilitering (2020-2022).
Inspisert fra Fra bakken

17

RENNER OG NEDLØP

TG-1

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.

Kommentarer

Det er utført en visuell kontroll utvendig fra bakkenivå.
Type tekking Annet
Kommentarer

Taktekking med 44x44cm skiferheller fra «Stoneart».

Er det tegn til skader på renner og nedløp? Nei

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

Kommentarer

Kommentarer

Takrenner er ikke inspisert. Det er opplyst fra eier at takrenner er rehabilitert i.f.m. omlegging av tak. Antatt originale nedløp i kobber
utførelse.

Kontrollen er kun utført fra bakkenivå. Det er derfor ikke foretatt kontroll av alle beslag og overganger. Takstmann har ikke vært på taket.
Er det fare for skade eller følgeskade pga. alder? Nei

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

Totalvurdering av taktekking og beslag
Undersøkelsen viser ingen tegn på skader.

18

TAKKONSTRUKSJON

TG-1
20

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.

ETASJESKILLE

TG-1

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.

Inspisert fra Fra bakken, Annet
Type Betong

Kommentarer

Det er utført en visuell kontroll utvendig fra bakkenivå samt innvendig fra kryploft.

Skjevheter/svanker/kuler/svikt Nei

Takkonstruksjon Saltak

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

Kommentarer

Original konstruksjon fra byggeår.

21

Er det synlige tegn til svanker/konstruksjonssvikt Nei

ILDSTED

TG-1

Er det forhold som tyder på utilstrekkelig lufting av takkonstruksjonen? Nei
Type pipe Tegl

Totalvurdering av takkonstruksjonen

Kommentarer

Det er ikke registrert symptom på svekkelser.

19

Teglsteinspipe fra byggeår med 2 løp. Det er montert «ny» Brunner peisinnsats med heve/senkefunksjon og glassvegger i stue (1 etg.).
Tilluft via kanal i gulvkonstruksjonen.

TAKTEKKING OG BESLAG

TG-1

Er det fremlagt rapport fra brann/feiervesen? Nei
Dersom teglpipe - er alle 4 sider synlige? 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 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? Ikke kontrollerbart
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.
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KJØKKEN 2 (HYBELLEILIGHET I U.ETG.)

TG-0

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

Har boligen åpenbare ulovligheter (F.eks ulovlige bruksendringer)? Nei
Er dagens bruk i samsvar med godkjente byggetegninger? Ja
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 søkt etter fukt rundt vask/kjøleskap/oppvaskmaskin Ja

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

Kommentarer

Kommentarer

Ingen tegn til fuktskader eller lekkasjer. Innredning med limtre benkeplater og slette, malte fronter. Fliser over benk og overlys. Flexit
avtrekksvifte tilkoblet ventilasjonsanlegget. Nedfelt keramisk platetopp og innbygget stekeovn, kjøleskap og fryser. Nedfelt vaskekum og 1greps blandebatteri. Waterguard/lekkasjestopper i benkeskap. Komfyrvakt.

Det bemerkes at hybelleilighet kun har 1 rømningsvei til sikkert sted (terreng). Alternativt rømningsvindu på soverom har for stor avstand fra
gulv til underkant lysåpning på vindu for å fungere som rømningsvei. Avstanden skal være maks. 100 cm. Det kan anordnes med fast
innredning (seng/kasse e.l.) under vindu for å tilfredsstille krav til avstand. et slikt tiltak bør i så fall søkes kommunen for godkjenning.

Fungerer avtrekk over stekesonen ? Ja

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

Vurdering og beskrivelse

Kommentarer

Det bemerkes manglende brannslukker og røykvarslere i hybelleilighet.

Avtrekk fungerte ved enkel test.

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

Totalvurdering av kjøkken
Ny/ubrukt innredning. Ingen observerte feil, mangler eller avvik.

25

23

KJØKKEN 1 (HOVEDDEL, 1 ETG.)

TG-1

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

TOALETT 1 (1 ETG.)

TG-1

Her vurderes: Det sjekkes for fuktskader/ lekkasjer
Er det symptom på fuktskader i området rundt klosett Nei
Kommentarer

Inneholder vegghengt wc og servantseksjon med underlimt servant og skuffer. Mekanisk avtrekk og tilluft under dørblad.

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

Ingen tegn til fuktskader eller lekkasjer. Stort spisekjøkken med Bulthaup kjøkkeninnredning og kjøkkenøy. Marmor benkeplater og slette,
malte fronter. Nedfelt keramisk platetopp og innbygget stekeovn, mikrobølgeovn, oppvaskmaskin, kjøleskap, 2 stk. fryseskuffer og stort
vinskap. Hvitevarer fra Gaggenau.
Fungerer avtrekk over stekesonen ? Ja

Er våtrommet ventilert? Ja
Kommentarer

Rommet har etablert mekanisk avtrekk.
Er det skader på utstyr og innredning? Nei

Vurdering og beskrivelse

Avtrekk fungerte ved enkel test. Avtrekk (Gaggenau avtrekkksvifte) er plassert midt i stekesonen med heve/senkefunksjon og utkast i
yttervegg.

Er det vegghengt toalett? Ja
Er det synlig drenering av lekkasjevann fra sisterne? Ja

Totalvurdering av kjøkken

Totalvurdering av toalettrom

Innredningen fremstår med marginal bruksslitasje. Ingen avvik registrert.

Nyere toalett med god moderne standard. Ingen avvik registrert.

24

26

LOVLIGHET

Det tas forbehold om at takstmann er gitt riktige opplysninger om lovligheter. Takstmannens undersøkelser overtar ikke for selgers
opplysningsplikt og ikke for kjøpers undersøkelsesplikt.
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Her vurderes: Det sjekkes for fuktskader/ lekkasjer
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Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår? Ja

Er det symptom på fuktskader i området rundt klosett Nei

Kommentarer

Kommentarer

Innvendige avløpsrør er skiftet i 2020-2021. Avløpsrør ut fra bygning frem til tomtegrense er skiftet.

Inneholder vegghengt wc, servant og innbygget veggskap.

Type Plast

Er våtrommet ventilert? Ja

Er avløpssystemet luftet over tak? Ja

Kommentarer

Rommet har etablert mekanisk avtrekk og tilluft under dørblad.

Er vannstand i sluk kontrollert ved tapping av tilknyttet utstyr? Ja
Kommentarer

Er det skader på utstyr og innredning? Nei

Det registreres tilfredsstillende avrenning fra servant som har avløp ført til sluk.

Er det vegghengt toalett? Ja
Er det synlig drenering av lekkasjevann fra sisterne? Ja

Er stakeluke tilgjengelig? Ja
Kommentarer

Totalvurdering av toalettrom

Stakeluke påvist i underetasje. Se bilde siste side.

Nyere toalett med god moderne standard. Ingen registrerte avvik.

Er det tilfredsstillende avrenning fra tappested? Ja

27

TRAPP

TG-2

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

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

Totalvurdering

29

Trapp i lukket trekonstruksjon med teppebelegg. Håndløper er etablert på 1 side. Dagens forskrift stiller krav til håndløper på begge sider.
Det er benyttet TG2 for trapp grunnet manglende håndløper på 1 side.

Nyere anlegg uten observerte avvik.

ELEKTRISK ANLEGG

TG-1

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.

Tiltak Ja
Kommentarer

Montering av håndløper anbefales for å bedre personsikkerheten i trapp.

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Ja

28

AVLØPSRØR

TG-1

Kommentarer

Rehabilitering av elektrisk anlegg (2020-2022).
Her vurderes: Innvendige avløpsrør

Foreligger det samsvarserklæring? Ja
Kommentarer

Eier har fremvist samsvarserklæring for utførte arbeider i perioden.
Type sikringer Automatsikring
Type anlegg Skjult
Kommentarer

Nyere anlegg uten kjente feil, mangler eller avvik.
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
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Totalvurdering av elektrisk anlegg

Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår? Ja

Skjult anlegg. Hovedtavle i teknisk bod under trapp. Fordelerskap i teknisk rom samt i separat boenhet. Ingen registrerte avvik.

Kommentarer

Innvendige vannrør er skiftet i 2020-2022.

30

VANNBÅREN VARME

TG-1

Er vanntrykk tilfredsstillende ved prøving av to tappesteder samtidig? Ja
Er hovedstoppekran tilgjengelig? Ja

Her vurderes: Vannbåren varme

Kommentarer

Hovedinntak og stoppekran for eiendommen lokalisert i hybelleilighet (soverom). Stoppekran for hoveddel lokalisert i teknisk rom (u.etg.).

Type Gulvvarme
Er det sprekker eller svellinger i overflatematerialet på gulv? Nei

Er stoppekran funksjonstestestet? Nei

Kommentarer

Kommentarer

’

Stoppekraner er ikke funksjonstestet da avstengning av vanntilførsel kan ha konsekvenser for sirkulasjonspumpe til basseng og
bergvarmeanlegg. Anlegget er antatt funksjonstestet og garantert av utførende VVS leverandør.

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

Type Kobberrør, Plastrør, Rør i rør system

Kommentarer

Nyere anlegg fra 2020/2021. Bergvarmeanlegg med brønn tilkoblet Vaillant vann-vann varmepumpe. Det er montert varmesløyfer i samtlige
rom unntatt arbeidsrom/kjellerrom og teknisk rom i u.etg.

Kommentarer

Synlige kobberrør i teknisk rom. For øvrig rør i rør system ført til/fra fordelerskap med avrenning for synliggjøring av eventuelt lekkasjevann.
Er fordelerskap tilgjengelig? Ja

Totalvurdering
Nyere anlegg uten avvik.

Kommentarer

Samtlige fordelerskap er tilgjengelige.

31

VANNLEDNINGER

TG-1

Vil lekkasjevann fra fordelerskap ledes til sluk? Ja
Kommentarer

Eventuelt lekkasjevann ledes til sluk unntatt teknisk bod under trapp hvor det ikke er montert sluk.

Her vurderes: Innvendige vannledninger

Er synlig vannrør isolert mot kondens og-eller varme (termisk isolasjon)? Nei
Er det fare for skade eller følgeskade pga. alder? Nei
Totalvurdering
Nyere anlegg fra 2020-2022. Ingen observerte avvik.

32

VARMESENTRAL

Finnes ikke/ikke relevant

33

VARMTVANNSBEREDER

TG-1

Her vurderes: Varmtvannsbereder
Plassering og fundament Plassert i teknisk rom med sluk. Støpt såle. (Se bilde siste side)
Årstall 2021
Størrelse 203L + 92L
Er varmtvannsbereder tilgjengelig for inspeksjon? Ja
Er berederen plassert i rom med sluk? Ja
Er plugg på varmtvannsbereder brunsvidd? Nei
Er berederen over 20 år? Nei
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Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Ja

Totalvurdering
Dobbelmantlet bereder fra 2021. Ingen avvik.

34

Kommentarer

VENTILASJON

TG-1

Nytt vaskerom (2020-2022). Inneholder fast innredning med kompositt benkeplate og underskap/overskap/høyskap med slette, malte
fronter. Overlys. Underlimt vaskekum og 1-greps blandebatteri. Sluk.
Beskrivelse av overflate
Flislagte gulv, malte vegger og himling.

Her vurderes: Ventilasjon (gjelder rom for varig opphold)

Er det tilstrekkelig fall til sluk? Ja

Type ventilering Balansert ventilasjon

Kommentarer

Fallforhold til sluk, og høydeforskjell mellom topp sluk og topp membran ved dør, er tilfredsstillende.

Kommentarer

2 stk. aggregater plassert på loft.

Ledes lekkasjevann til sluk? Ja

Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår? Nei

Er vindu eller dør plassert i våtsone? Nei

Når var siste service på anlegget? Ukjent.

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

Er det tegn på fukt eller mugg i filter? Nei

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

Har alle rom mulighet for tilluft/avtrekk? Nei

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

Kommentarer

Totalvurdering av overflater

Det er montert avtrekk/tilluft i de fleste rom. Enkelte unntak; Soverom (sep. boenhet) samt store oppholdsarealer i 1 etg.

Nyere overflater, ingen anmerkninger.

Er det tegn på utilstrekkelig luftutveksling? Nei
TG-1

Totalvurdering
Nyere anlegg. Ingen registrerte avvik.

35

MEMBRAN, TETTESJIKT OG SLUK

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.

VASKEROM

TG-1

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.

Er sluket tilgjengelig for inspeksjon? Ja
Type sluk Plast, Rustfritt stål
Er det synlig mansjett / membran og klemring ved flis / synlig klemring ved belegg? Ja
Kommentarer

Se bilde av sluk på siste side.

TG-1

OVERFLATER

Er det rørgjennomføringer i gulv/vegg utover sluk? Ja

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.

Kommentarer

Rørgjennomføringer i vegg mot stue.
Er membran/mansjetter ved gjennomføringer i gulv/vegg tilfredsstillende utført? Ja
Er det fare for skade eller følgeskade pga. alder? Nei
Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk
Ingen avvik registreres. Det er benyttet Litex våtromsystem som tettesjikt/membran på vegger og gulv.

TG-1

SANITÆR OG VENTILASJON

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.
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Er våtrommet ventilert? Ja

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Ja

Kommentarer

Kommentarer

Rommet har mekanisk avtrekk.

Nytt bad i 2020-2022. Inneholder vegghengt wc, dobbel servantseksjon i marmor utførelse med skuffer og underlimte servanter. Veggskap
og stort speil. Stor dusjnisje med glassvegg og nedsenket dusjsone. Dornbracht armaturer. Hånddusj, veggdusj samt takdusj. Slukrenne i
metall.

Er ventilasjonen funksjonstestet? Ja
Kommentarer

Avtrekk er testet med papir og det registreres sug i kanalen.

Beskrivelse av overflate

Er det skader på utstyr og innredning? Nei

Er det tilstrekkelig fall til sluk? Ja

Er det vegghengt toalett? Nei

Kommentarer

Fliser på gulv og fliser/malte flater på vegger.

Fallforhold til sluk, og høydeforskjell mellom topp sluk og topp membran ved dør, er tilfredsstillende.

Totalvurdering av sanitær og ventilasjon

Ledes lekkasjevann til sluk? Ja

Nyere vaskerom. Ingen feil, mangler eller avvik registrert.

Er vindu eller dør plassert i våtsone? Nei

TG-1

FUKTMÅLING

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

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

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

Er det foretatt fuktsøk / fuktmåling? Nei

Totalvurdering av overflater

Er det foretatt hulltaking? Nei

Nyere overflater. Ingen registrerte avvik.

Vurdering og beskrivelse

Hulltaking er ikke foretatt da våtrommet er nylig oppført i tråd med BVN av håndverker med våtromssertifikat/våtrommet har et system for
fuktovervåkning med avrenning for lekkasjevann på alle innbygde armaturer.

TG-1

MEMBRAN, TETTESJIKT OG SLUK

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.

DOKUMENTASJON

Er sluket tilgjengelig for inspeksjon? Ja

Her beskrives fremlagt dokumentasjon.

Type sluk Rustfritt stål

Dokumentasjon Ja

Kommentarer

Purus slukrenne.

Kommentarer

FDV dokumentasjon/bildedokumentasjon fra utførende entreprenør er fremvist.

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

36

BAD 1 (HOVEDSOVEROM)

TG-1

Klemring og membran er ikke synlig på denne type sluk.
Er det rørgjennomføringer i gulv/vegg utover sluk? 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.

Kommentarer

Dusj- og servantarmaturer.
Er membran/mansjetter ved gjennomføringer i gulv/vegg tilfredsstillende utført? Ja

TG-1

OVERFLATER

Kommentarer

Rørføringer til dusj- og servantbatteri er ikke synlig for inspeksjon (skjult bak deksel).

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 fare for skade eller følgeskade pga. alder? Nei
Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk
Utførelsen av klemring og membran lar seg ikke påvise på denne type sluk. Det er benyttet Litex våtromsystem som tettesjikt/membran på
vegger og gulv.
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TG-1

TG-1

SANITÆR OG VENTILASJON

OVERFLATER

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.

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? Ja

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Ja

Kommentarer

Rommet har mekanisk avtrekk.

Kommentarer

Er ventilasjonen funksjonstestet? Ja

Totalrehabilitert i 2020-2022. Inneholder vegghengt wc, servantseksjon med underlimt servantskål og dusjnisje med glassvegg/glassdør.
Innbygde speilskap og hyller. Dornbracht armaturer.

Kommentarer

Beskrivelse av overflate

Avtrekk er testet med papir og det registreres sug i kanalen.

Fliser gulv og flislagte/tapetserte vegger.

Er det skader på utstyr og innredning? Nei

Er det tilstrekkelig fall til sluk? Ja

Er det vegghengt toalett? Ja

Kommentarer

Fallforhold til sluk, og høydeforskjell mellom topp sluk og topp membran ved dør, er tilfredsstillende.

Er det synlig drenering av lekkasjevann fra sisterne? Ja

Ledes lekkasjevann til sluk? Ja

Totalvurdering av sanitær og ventilasjon

Er vindu eller dør plassert i våtsone? Nei

Nyere elementer. Ingen avvik registrert.

Er det gjennomføringer i vegg/tak mot kald sone? Nei
TG-1

FUKTMÅLING

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

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

Totalvurdering av overflater

Er det foretatt fuktsøk / fuktmåling? Ja

Nyere overflater. Ingen avvik.

Vurdering og beskrivelse

Undersøkelsen viser ingen tegn til fukt i konstruksjonen.

TG-1

Er det foretatt hulltaking? Nei

MEMBRAN, TETTESJIKT OG SLUK

Vurdering og beskrivelse

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.

Våtrom oppført/ferdig i 2022. Det er fremlagt dokumentasjon på utførelse. Hulltaking er ikke foretatt da våtrommet er nylig oppført i tråd
med BVN av håndverker med våtromssertifikat/våtrommet har et system for fuktovervåkning med avrenning for lekkasjevann på alle
innbygde armaturer.

Er sluket tilgjengelig for inspeksjon? Ja
Type sluk Plast, Rustfritt stål

DOKUMENTASJON

Kommentarer

Purus slukrenne.

Her beskrives fremlagt dokumentasjon.

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

Dokumentasjon Ja

Klemring og membran er ikke synlig på denne type sluk.

Kommentarer

FDV dokumentasjon/bildedokumentasjon fra utførende entreprenør er fremvist.

Er det rørgjennomføringer i gulv/vegg utover sluk? Ja
Kommentarer

37

BAD 2 (1 ETG.)

TG-1

Dusj-og servantbatteri.
Er membran/mansjetter ved gjennomføringer i gulv/vegg tilfredsstillende utført? Ikke kontrollerbart

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.

Kommentarer

Rørføringer er ikke synlig for inspeksjon (skjult bak deksel).
Er det fare for skade eller følgeskade pga. alder? Nei
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Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk

38

Ingen avvik registreres. Det er benyttet Litex våtromsystem som tettesjikt/membran på vegger og gulv.

TG-1

BAD 3 (U.ETG.)

TG-1

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.

SANITÆR OG VENTILASJON

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? Ja

TG-1

OVERFLATER

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.

Kommentarer

Rommet har mekanisk avtrekk.
Er ventilasjonen funksjonstestet? Ja

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Ja

Kommentarer

Kommentarer

Avtrekk er testet med papir og det registreres sug i kanalen.

Totalrehabilitert/nytt bad og tilstøtende badstue fra 2020-2022.

Er det skader på utstyr og innredning? Nei

Beskrivelse av overflate
Flislagte gulv og flislagte/malte vegger. Edeltre innredning, veggplater og himling i badstue. Inneholder stor servantseksjon med skuffer,
speilskap og separat avdeling med dusj og badekar. Dornbracht armaturer. Badstue med glassvegg og glassdør mot bad. Plassbygget
edeltre innredning og Harvia el. badstuovn.

Er det vegghengt toalett? Ja
Er det synlig drenering av lekkasjevann fra sisterne? Ja

Er det tilstrekkelig fall til sluk? Ja

Totalvurdering av sanitær og ventilasjon

Kommentarer

Nyere elementer. Ingen registrerte avvik.

Fallforhold til sluk, og høydeforskjell mellom topp sluk og topp membran ved dør, er tilfredsstillende.
TG-1

FUKTMÅLING

Ledes lekkasjevann til sluk? Ja
Er vindu eller dør plassert i våtsone? Nei

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

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

Kommentarer

Dusj-og badekararmaturer i grunnmur mot terreng.

Vurdering og beskrivelse

Undersøkelsen viser ingen tegn til fukt i konstruksjonen.

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

Er det foretatt hulltaking? Nei

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

Vurdering og beskrivelse

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

Hulltaking er ikke foretatt da våtrommet er nylig oppført i tråd med BVN av håndverker med våtromssertifikat/våtrommet har et system for
fuktovervåkning med avrenning for lekkasjevann på alle innbygde armaturer.

Totalvurdering av overflater
Nyere overflater, ingen avvik.

DOKUMENTASJON
TG-1

MEMBRAN, TETTESJIKT OG SLUK

Her beskrives fremlagt dokumentasjon.

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.

Dokumentasjon Ja
Kommentarer

FDV dokumentasjon/bildedokumentasjon fra utførende entreprenør er fremvist.
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Er sluket tilgjengelig for inspeksjon? Ja

Er det foretatt fuktsøk / fuktmåling? Ja

Type sluk Plast, Rustfritt stål

Vurdering og beskrivelse

Undersøkelsen viser ingen tegn til fukt i konstruksjonen.

Kommentarer

Purus slukrenne.

Er det foretatt hulltaking? Nei

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

Vurdering og beskrivelse

Kommentarer

Hulltaking er ikke foretatt da våtrommet er nylig oppført i tråd med BVN av håndverker med våtromssertifikat/våtrommet har et system for
fuktovervåkning med avrenning for lekkasjevann på alle innbygde armaturer.

Klemring og membran er ikke synlig på denne type sluk.
Er det rørgjennomføringer i gulv/vegg utover sluk? Ja

DOKUMENTASJON

Kommentarer

Dusj- og servantarmaturer.

Her beskrives fremlagt dokumentasjon.

Er membran/mansjetter ved gjennomføringer i gulv/vegg tilfredsstillende utført? Ikke kontrollerbart

Dokumentasjon Ja

Kommentarer

Kommentarer

Rørføringer er ikke synlig for inspeksjon (skjult bak deksel).

FDV dokumentasjon/bildedokumentasjon fra utførende entreprenør er fremvist.

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

39

Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk
Ingen avvik registreres. Det er benyttet Litex våtromsystem som tettesjikt/membran på vegger og gulv.

TG-1

BAD 4 (HYBELLEILIGHET)

TG-0

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.

SANITÆR OG VENTILASJON

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? Ja

TG-0

OVERFLATER

Rommet har mekanisk avtrekk.

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 ventilasjonen funksjonstestet? Ja

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Ja

Kommentarer

Kommentarer

Kommentarer

Avtrekk er testet med papir og det registreres ikke sug i kanalen.

Nytt bad fra 2020-2022. Badet har ikke vært i bruk. Inneholder vegghengt wc, servantseksjon, speil og dusjhjørne med nedsenket dusjsone
og glassdører. Opplegg for vaskemaskin.

Er det skader på utstyr og innredning? Nei

Beskrivelse av overflate

Er det vegghengt toalett? Nei

Flislagte gulv. Flislagte/malte vegger.
Er det tilstrekkelig fall til sluk? Ja

Totalvurdering av sanitær og ventilasjon
Nyere elementer. Ingen registrerte avvik.

Kommentarer

Fallforhold til sluk, og høydeforskjell mellom topp sluk og topp membran ved dør, er tilfredsstillende.

TG-1

FUKTMÅLING

Ledes lekkasjevann til sluk? Ja
Er vindu eller dør plassert i våtsone? Nei

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

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
Nye overflater, ingen registrerte avvik.
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Er det foretatt fuktsøk / fuktmåling? Nei
TG-0

MEMBRAN, TETTESJIKT OG SLUK

Vurdering og beskrivelse

Våtsone uten påført belastning.
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 det foretatt hulltaking? Nei
Vurdering og beskrivelse

Er sluket tilgjengelig for inspeksjon? Ja

Hulltaking er ikke foretatt da våtrommet er nylig oppført i tråd med BVN av håndverker med våtromssertifikat/våtrommet har et system for
fuktovervåkning med avrenning for lekkasjevann på alle innbygde armaturer.

Type sluk Plast, Rustfritt stål
Kommentarer

Nytt sluk i plast/metallkonstruksjon. Se bilde siste side.

DOKUMENTASJON

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

Her beskrives fremlagt dokumentasjon.

Er det rørgjennomføringer i gulv/vegg utover sluk? Ja

Dokumentasjon Ja

Kommentarer

Dusj- og servantarmaturer.

Kommentarer

FDV dokumentasjon/bildedokumentasjon fra utførende entreprenør er fremvist.

Er membran/mansjetter ved gjennomføringer i gulv/vegg tilfredsstillende utført? Ja
Er det fare for skade eller følgeskade pga. alder? Nei

40

Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk

OVERFLATER

TG-1

Ingen avvik registreres. Det er benyttet Litex våtromsystem som tettesjikt/membran på vegger og gulv.

Beskriv

TG-0

Underetasje: Gulv - Laminatgulv i stue/kjøkken og soverom (hybelleilighet). Fliser på våtrom og toalett. Gummimatter i treningsrom. Malt
betongdekke i teknisk rom og kjellerrom/arbeidsrom. For øvrig 1-stavs parkett (eik). Vegger - Fliser/malte flater på bad. Malte OBF plater i
kjellerrom/arbeidsrom. Edeltre panel i badstue. For øvrig malte flater. Himlinger - Edeltre panel i badstue. For øvrig malte himlinger.
1 etg: Gulv - Fliser i entre, grovkjøkken, toalett og bad. For øvrig 1-stavs parkett (eik). Vegger - Fliser/malte flater på bad. Tapet/malte flater
på toalett. For øvrig malte flater. Himlinger - Ubehandlet, original panel i stue. For øvrig malte himlinger.

SANITÆR OG VENTILASJON

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.

Totalvurdering
Nyere, velholdte overflater. Marginal bruksslitasje. ingen vesentlige avvik eller slitasjemerker/skader.

Er våtrommet ventilert? Ja
Kommentarer

41

Rommet har mekanisk avtrekk.
Er ventilasjonen funksjonstestet? Ja

GARASJE

TG-1

Beskriv
Nylig oppført dobbel-garasje (2020-2022). Fundamentert på faste masser/fjell med støpt såle. Det er i følge eier benyttet fundamentering/
såle fra eksisterende garasje med ny påstøp. Bindingsverk i solid trekonstruksjon med utvendig kledning. Saltak i trekonstruksjon, utvendig
tekket med skifer. Beslag og takrenner i kobber utførelse. 2 stk. elektriske garasjeporter med åpner/fjernkontroll samt utgangsdør til
gårdsplass/terreng. Det er montert 2 stk. el.-bil ladere, lys og strømuttak. Luke med stige til lagringsloft, ikke måleverdig areal.

Kommentarer

Avtrekk er testet med papir og det registreres ikke sug i kanalen.
Er det skader på utstyr og innredning? Nei

Totalvurdering

Er det vegghengt toalett? Ja

Nyere garasje uten registrerte feil, mangler eller avvik.

Er det synlig drenering av lekkasjevann fra sisterne? Ja
Totalvurdering av sanitær og ventilasjon
Nytt bad. Ingen anmerkninger.

TG-0

FUKTMÅLING

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

ROM UNDER TERRENG

Kursfortegnelse på innside av hovedtavle.

VANNBÅREN VARME

Hulltaking utført i nedre del av utforet grunnmur i kjellerrom. Ingen indikasjoner på forhøyede fuktverdier i bunnlist.

AVLØPSRØR

Varmepumpe

Stakeluke i teknisk bod undere trapp.

ELEKTRISK ANLEGG

Varmesløyfer

Hovedtavle i teknisk bod under trapp.
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EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

VARMTVANNSBEREDER

Meglerfirma
Advokat Torbjørn Ek
Oppdragsnr.
3220020

OSO varmtvannsbereder.

Selger 1 navn

Selger 2 navn

Lars Johan Middelthon

Elise B M Middelthon

Gateadresse

VASKEROM

Poststed

Postnr

Nesbru

1394

Document reference: 3220020

Solkroken 5

Er det dødsbo?
Nei

Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?
Nei

Ja

Hjemmelshavers navn

Sluk med synlig slukmansjett.

Har du kjennskap til eiendommen?
Nei

BAD 4 (HYBELLEILIGHET)

Ja

Når kjøpte du boligen?
2020

År

Hvor lenge har du bodd i boligen?
Antall år

0

Antall måneder

9

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?
Nei

Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?
Forsikringsselskap

DNB

Polise/avtalenr.

22995213

Sluk med synlig slukmansjett.

Spørsmål for alle typer eiendommer
1

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

Ja

Initialer selger: LJM, EBMM
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14

2.1

Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Ja, kun av faglært

Beskrivelse

Total rehabilitering og bygging av alle nye bad, våtrom, grunnvarmeanlegg samt basseng.

Arbeid utført av

Dalen VVS AS / Total VVS AS

Ja
Bygging av nye avløp og avløp samt legging av ny membran

17

Ja

Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Ja, kun av faglært

Beskrivelse

Totalrehabilitering innenfor respektive fagfelt.

Arbeid utført av

Takst og Bolig AS, Taktekkester Bjørn Schramm AS, Genuin Bygg AS, Moderne Uterom AS

Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?

Ja

Nei

Svar

Ja, kun av faglært

Beskrivelse

Bygging av nytt VA anlegg innkludert nytt VA rør frem til tomtegrense

Arbeid utført av

Dalen VVS AS / Total VVS AS

18

Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?

7

8

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

Ja

Ja

Nei

19

Nei

20

22

Bygging av nytt elektrisk anlegg, nytt balansert ventilasjonsanlegg

Arbeid utført av

ElektroBy AS, Takst og Bolig AS

Ja

Ja
Søknad for ferdigattest for svømmebasseng er pr dags dato ikke sendt inn men vil bli gjort det av selger. IG
foreligger.

Beskrivelse

23

Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
Ja
Tilstandsrapport ifm salg

Beskrivelse

5S Samsvarserklæring - eletriks anlegg - Solkroken 5.pdf

24

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

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)?
Nei

Ja

Ja

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

13

Ja

Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

Nei

12

Ja

Er det foretatt radonmåling?

Nei

Filer

Nei

Ferdigattest foreligger

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

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

Beskrivelse

Ja

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

Nei

Ja

Ja, kun av faglært

Fasadeendringer og bruksendring. Byggemeldt og godkjent.

Beskrivelse

21

Svar

Ja

18.1 Er innredning/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?

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

11

Ja

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

10

Ja

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

9

Ja

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

Søkt og godkjent bruksendring

Beskrivelse

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

Ja

Beskrivelse

Document reference: 3220020
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Definert som sekundær enhet

17.1 Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?

Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

Nei

Ja

Beskrivelse

Nei

5

Ja

Svar

Nei

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

4

Er det nedgravd oljetank på eiendommen?
Nei

16

Ja

Er arbeidet byggemeldt?
Nei

3

15

Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
Beskrivelse

2.2

Nei

Svar

Nei

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

Document reference: 3220020

2

Ja

Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?
Nei

Ja

Beskrivelse

To stk i garasje
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Tilleggskommentar

E-Signing validated

secured by

NAME OF SIGNER

IDENTIFIER

TIME

ELECTRONIC ID

Lars Middelthon

be6cb73ab0209443108482
e2d4484b511d812a70

01.09.2022
19:04:18 UTC

Signer authenticated by
Nets One time code

NAME OF SIGNER

IDENTIFIER

TIME

ELECTRONIC ID

Elise Middelthon

59442b78b8bcd14f9aaa81ff
cf91ec478fa5c6d5

01.09.2022
19:07:35 UTC

Signer authenticated by
Nets One time code

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende
opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt
eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.
Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (akjseboliger), og om forsikringsgiver sitt
boligselgerforsikringstilbud.
Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt
(budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler.
Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må
egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny
signeringsdato som legges til grunn.

mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere
bolighandel).
Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.
Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.
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Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.
Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendigsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20
(aksjeboliger).
Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere
bolighandel).

Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i
forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring.
Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.
Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.
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Postadresse: Katrineåsveien 20, 3440 Røyken
Telefon: 66 70 00 00
post@asker.kommune.no
Dato: 16.08.2022
Adresse

Solkroken 5

Postnr

1394

Sted

NESBRU

Andels/leilighetsnr.

MEGLEROPPLYSNINGER

/

Gnr.

39

Bnr.

188

Seksjonsnr.

149875271

Bolignr.

H0101

Merkenr.

A2022-1436807

Dato

01.09.2022

Innmeldt av

Lars Middelthon

39

Adresse:

Solkroken 5, 1394 NESBRU

Bnr:

188

Fnr:

Priser og beregninger for vann og avløp:
https://www.asker.kommune.no/vann-og-avlop/priser-og-beregninger/
Vann/avløp
Har eiendommen vannmåler?

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

Snr:

Avtaler og priser for husholdningsrenovasjon:
https://www.asker.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/renovasjonsgebyr/

Festenr.
Bygn. nr.

Gnr:

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

Ja

Hvis nei, antall m3 pr. år:
Sameie:
Ikke tilknyttet:

Asker kommune tar forbehold om at informasjonen kan inneholde feil eller mangler.
Eventuelle slike feil/mangler vil ikke medføre erstatningsansvar for kommunen.

Målt energibruk
Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.
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Utskriftsdato: 16.08.2022

Asker kommune

Reguleringsplankart

Adresse: Katrineåsveien 20, 3440 RØYKEN
Telefon: 66 70 70 00

Kommunale gebyrer
EM §6-7

Asker kommune

Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kommunenr.

3025

Gårdsnr.

Adresse

Solkroken 5, 1394 NESBRU

39

Bruksnr.

188

Eiendom:
Adresse:
Dato:
Målestokk:

39/188
Solkroken 5
16.08.2022
1:1000

UTM-32

Kilde: Asker kommune
Festenr.

Seksjonsnr.

Kommunale gebyrer fakturert på eiendommen i 2021

Kommunale gebyrer er en kombinasjon av forskudd, abonnement og enkeltgebyrer fakturert etter levert tjeneste. Vi kjenner ikke
samlet gebyr for en eiendom for et år før året er omme. Denne rapporten sammenstiller dette for fjoråret, med summer fordelt per
fagområde. Tjenestene vil normalt ha en prisøkning hvert år, samt at forbruk på ulike tjenester kan variere fra år til år.
Gebyr

Fakturert beløp i 2021

Avløp

4 699,98 kr

Feiing

789,00 kr

Renovasjon

4 683,00 kr

Vann

3 587,49 kr

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom
og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i
sammenheng med eiendomsforespørsler.

©Norkart 2022
Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.
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Tegnforklaring

(Plan 76c har samme bestemmelser som plan 74)
74
Stadfestet 14.01.1966
Skriv fra Kommunal- og Arbeidsdepartementet.
I medhold av § 28.1, jfr. § 27 i bygningsloven av 18. juni 1965 stadfester
departementet vedtak av Asker kommunestyre i møte den 30. november 1965 om endret
regulering av en del av Mellom-Nes, gnr. 39 i Asker kommune, Akershus fylke.
Videre har departementet stadfestet kommunestyrets vedtak samme dag om
bestemmelser i tilknytning til reguleringsplanen med noen mindre endringer foretatt av
departementet.
Reguleringsbestemmelsene lyder:
§ 1.
Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne
begrensningslinje skal bebyggelse plasseres i forhold til veger, plasser og grøntområder som
vist på planen.
§ 2.
Bebyggelsen innenfor det regulerte området er delt i
ABoligområder og
BFriområder.
A. Boligområder
§ 3.
Bebyggelsen skal være i 1 etasje, eventuelt med underetasje hvor terrenget gjør dett naturlig,
jfr. Kap. 44 § 1 nr. 8 i departementets midlertidige tillegg av 1. desember 1965 til
byggeforskriftene, og skal holdes så lav at bygningene virker tiltalende i seg selv og i forhold
til omgivelsene.
Høyden fra ferdig planert terreng til hovedgesims må for 1 etasjes hus ikke overstige
4,0 m, for hus med underetasje 6,5 m.
Bygningsrådet har rett til å nekte bygging av hus som de mener vil ødelegge eller
forandre områdets karakter.
§ 4.
Bygningsrådet fastsetter takvinkel og tekking og kan kreve at grupper av bygninger skal ha
samme takform og tekking.
§ 5.
Bebyggelsen skal plasseres som inntegnet på planen og med møneretning som angitt hvis ikke
bygningsrådet etter konkret vurdering for den enkelte tomt bestemmer annerledes.
§ 6.
Ingen tomt må bebygges med mer enn 15 % av tomtens nettoareal + garasje.
§ 7.
Garasjer tillates kun oppført med maksimum 40 m2. Garasjene må plasseres slik i forhold til
våningshus og nabohus at det oppnås en god arkitektonisk virkning. Garasjene tillates
sammenbygd med våningshuset uten at garasjens areal medregnes som bebygget areal.
1
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Det skal være oppstillingsplass for minst 1 bil foran garasjen på egen grunn.
§ 8.
Inn- og utkjøringsforhold til tomten skal være oversiktlig og mest mulig trafikksikre og må på
forhånd godkjennes av bygningsrådet.

§18.
Unntak fra disse reguleringsbestemmelser kan – hvor særlige grunner taler for det – tillates av
bygningsrådet innenfor rammen av bygningsloven og bygningsvedtektene for Asker, jfr. § 117
nr.1 i bygningsloven av 18. juni 1965.

§ 9.
Ved byggeanmeldelse skal innsendes kotert situasjonskart med plan som viser hvorledes
tomten tenkes planert.
Planering og oppfylling av tomtens terreng eller bygging av mur mot veg eller nabo,
må ikke foretas uten etter plan som på forhånd er godkjent av bygningsrådet.
§ 10.
Farger på husene og gjerder skal godkjennes av bygningsrådet.
§ 11.
Tomtene innhegnes fortrinnsvis med hekk eller buskplanting, Hvor gjerde kommer til
anvendelse skal dette være maksimum 80 cm høyt, og må i ethvert tilfelle godkjennes av
bygningsrådet. Eventuelle porter må ikke ha større høyde enn gjerdet.
§ 12.
Trase for adkomstvei inn på tomt skal godkjennes av bygningsrådet.
§ 13.
Før bygningsrådet treffer endelig avgjørelse etter punktene 5, 8 og 9 skal vedkommende
byggherre varsle samtlige naboer med minst 8 dagers frist til å uttale seg.
§ 14.
Plassering av tørkestativ, søppelkasser o.l. må ordnes slik at disse innretninger ikke sjenerer
naboene.
Eventuell tvist avgjøres av bygningsrådet.
B. Friområder
§15.
I friområder kan bygningsrådet tillate oppført barnehager, daghjem o.l. institusjoner, dessuten
bygninger som har naturlig tlknytning til friområder. Slike bygninger må plasseres slik at at
grøntområdenes funksjon ikke ødelegges.
C. Felles bestemmelser
§16
Ingen tomt må beplantes med trær eller busker som virker sjenerende for området. Sådan
beplantning kan bygningsrådet kreve beskåret eller fjernet. Eksisterende verdifulle trær på
området må i størst mulig utstrekning bevares.
§17.
Parsellselger er ikke berettiget til ved privat servitutt å etablere forhold som er i strid med
disse reguleringsbestemmelser.
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Utskriftsdato: 16.08.2022

Asker kommune

Adresse: Katrineåsveien 20, 3440 RØYKEN

Planopplysninger
Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kommunenr.

3025

Gårdsnr.

Adresse

Solkroken 5, 1394 NESBRU

39

Planforslag

Plantype

Kommuneplanens arealdel

Reguleringsplaner

Telefon: 66 70 70 00

EM §6-7

Status

Bruksnr.

188

Kilde: Asker kommune
Festenr.

Seksjonsnr.

Id

022074

Navn

Del av Mellom-Nes

Plantype

Eldre reguleringsplan

Status

Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse

14.01.1966

Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3025/022074/Dokumenter/74_bestemmelser.pdf

Opplysningene omfatter gjeldende planer og pågående planarbeid for eiendommen. Nærmere opplysninger om den enkelte plan
med dokumenter, mindre endringer, etc ﬁnnes på internett, se lenker under. Oppgitte delarealer viser planinformasjon på
eiendommen. Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik. Spesielt gjelder dette for eiendommer med
usikre eiendomsgrenser, eller der eiendommen ikke er oppmålt.
Plantyper med treﬀ
 Kommuneplaner
 Reguleringsplaner

 Kommuneplaner under arbeid

Plantyper uten treﬀ
 Kommunedelplaner
 Reguleringsplaner under bakken
 Reguleringsplaner under arbeid
 Reguleringsplaner under arbeid i nærheten
 Bebyggelsesplaner over bakken
 Midlertidige forbud

 Kommunedelplaner under arbeid
 Reguleringsplaner over bakken
 Reguleringsplaner bunn
 Bebyggelsesplaner
 Bebyggelsesplaner under bakken

Delarealer

Delareal 1 891 m2
Formål Frittliggende småhusbebyggelse
Delareal 153 m2
Formål Kjørevei

Boligområde

Ekstra informasjon: http://webhotel2.gisline.no/gislinefaktaark/0220/Bestemmelser_boligkart/Boligkart_kategorier.pdf
Type

B

Beskrivelse

Boligområder med utfyllende bestemmelser

Kommuneplaner
Id

02202018001

Navn

Kommuneplan Asker 2018-2030

Plantype

Kommuneplanens arealdel

Status

Endelig vedtatt arealplan

Ikrafttredelse

14.11.2017

Bestemmelser - https://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/3025/02202018001/Dokumenter/2018001_Bestemmelser.pdf
Delarealer

Delareal 2 044 m2
Arealbruk Boligbebyggelse,Nåværende

Kommuneplaner under arbeid
Id

2020100

Navn

Kommuneplan for Asker 2020 - 2032

Side 1 av 2
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Grunnkart

Ledningskart

Asker kommune

Eiendom:
Adresse:
Dato:
Målestokk:

39/188
Solkroken 5
16.08.2022
1:1000

UTM-32

Vannledning

Overvannsledning

Kum

Spillvannsledning

Avløp felles

Sluk

Hydrant

Asker kommune

Eiendom:
Adresse:
Dato:
Målestokk:

39/188
Solkroken 5
16.08.2022
1:1000

UTM-32

Eiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >200<=500 cm

Eiendomsgr. omtvistet

Hjelpelinje vannkant

Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm

Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm

Hjelpelinje veikant

Hjelpelinje fiktiv

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm

Eiendomsgr. uviss nøyaktighet

Hjelpelinje punktfeste

Kartet viser kommunale ledningstraseer (vann og avløp) der dette finnes. Private stikkledninger tegnes der disse er registrert.
Informasjon hentes fra kommunens digitale ledningskartverk.

©Norkart 2022

©Norkart 2022
Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser.
VA-ledninger kan være tegnet parallellforskjøvet og mange private ledninger mangler i kartet.
Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.

159

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser.
Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.
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Utskriftsdato: 16.08.2022

Oversiktskart for eiendom 3025 - 39/188//

Matrikkelkart og -rapport (tilsvarer målebrev)
Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse
Matrikkelenhet:
Gårdsnr 39, Bruksnr 188
Adresse:
Veiadresse:
Oppdatert:

Kommune:

Solkroken 5, gatenr 1169
1394 Nesbru
28.09.2019

3025 Asker

Grunnkrets:
Valgkrets:
Kirkesogn:
Tettsted:

202
2
1070201
801

Mellom Nes
Nesbru
Holmen
Oslo

Matrikkelopplysninger
Matrikkel:
Type:
Bruksnavn:
Etableringsdato:
Areal:
Arealkilde:
Arealmerknad:

Best. grunneiendom
Parsell 33B
11.05.1923
2 043,5 kvm
Beregnet Areal

Tinglyst:
Matrikkelført:
Har festegrunn:
Skyld:

Ja
Ja
Nei
0,08

Landbruk:
Antall teiger:
Seksjonert:

Nei
1
Nei

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelutskriften:
Ambita tar forbehold om at informasjon som hentes fra Matrikkelen kan avvike fra de faktiske forhold, og at grensepunkter mv.
kan mangle helt eller delvis eller være feil registrert i Matrikkelen. Ambitas Matrikkelutskrift viser arealet som er en geometrisk
beregning basert på eiendommens grenselinjer. I de tilfeller grensene er markert som fiktive brukes i stedet oppgitt areal hvis
dette finnes i Matrikkelen. Ambita er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil i Matrikkelutskriften.
Ikke tinglyst eierforhold:
Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten.
Kulturminner:
Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten.
I Matrikkelen fremgår kun informasjon om fredet kulturminne der det er registrert i Riksantikvarens arkiv på eiendom og
bygning. Kulturminner som ikke er registrert i Matrikkelen kan dermed allikevel forekomme på eiendommen. Merk at disse
opplysningene ikke omfatter informasjon om eventuell verning / verneklasse for eiendom eller bygningsmasse.
Grunnforurensing:
Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten.
I Matrikkelen fremgår kun informasjon om grunnforurensning som eventuelt er registrert på eiendommen i
forurensningsmyndighetenes arkiver. Grunnforurensning som ikke er registrert kan dermed allikevel forekomme på
eiendommen.
Klage på vedtak i Matrikkelen:
Ingen klage registrert på matrikkelenheten.

100 m

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 16.08.2022 11:44 – Sist oppdatert 16.08.2022 11:44
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714)
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Side 1 av 6

Gårdsnummer 39, Bruksnummer 188 i 3025 ASKER kommune

Forretninger:
Type
Omnummerering

Dato
Forretning:
Matrikkelført:

Gårdsnummer 39, Bruksnummer 188 i 3025 ASKER kommune

01.01.2020
01.01.2020

Rolle
Mottaker

Matrikkel
3025/39/188

Arealendring
0,0

Kart- og delingsforretning

Forretning:
Matrikkelført:

07.01.1987

Avgiver
Mottaker

3025/39/188
3025/39/1557

-135,1
135,1

Kart- og delingsforretning

Forretning:
Matrikkelført:

07.01.1987

Avgiver
Mottaker

3025/39/188
3025/39/1556

-1 147,6
1 147,6

Skylddeling

Forretning:
Matrikkelført:

11.05.1923

Avgiver
Mottaker

3025/39/133
3025/39/188

-3 325,0
3 325,0

Bebyggelsens arealer mv., antall boenheter
Bygning 1 av 2: Enebolig m/hybel/sokkelleil. (Kilde: Massivregistrering)
Opplysninger om boliger/bruksenheter:
Adresse
Nr
Type
BRA Kjøkkenkode
Solkroken 5
U0101
Ikke godkjent bolig
Solkroken 5
H0101
Bolig
Bygningsopplysninger:
Næringsgruppe:
Bygningsstatus:
Energikilde:
Oppvarming:
Avløp:
Vannforsyning:
Bygningsnr:
Etasjeopplysninger:
Nr
Ant. boliger
U01
1
H01
1

Bolig
Tatt i bruk

Bebygd areal:
BRA bolig:
BRA annet:
BRA totalt:
Har heis:

149875271

BRA:

Bolig

Annet

Totalt

Antall rom

Bad

WC

Rammetillatelse:
Igangset.till.:
Ferdigattest:
Midl. brukstil.:
Nei Tatt ibruk (GAB):
Antall boliger:
Antall etasjer:

2
2

Bolig

Annet Totalt

BTA:

Kulturminner:
Ingen kulturminner registrert på bygningen.
Bygning 2 av 2: Garasjeuthus anneks til bolig
Opplysninger om boliger/bruksenheter:
Adresse
Type
Ingen registrert adresse
Unummerert
bruksenhet
Bygningsopplysninger:
Næringsgruppe:
Bygningsstatus:
Energikilde:
Oppvarming:
Avløp:
Vannforsyning:
Bygningsnr:
Etasjeopplysninger:
Nr
Ant. boliger
H01

BRA Kjøkkenkode

Annet som ikke er næring
Ferdigattest

Bebygd areal:
BRA bolig:
BRA annet:
BRA totalt:
Har heis:

300917626

BRA:

Bolig

Annet
54,0

Totalt
54,0

Antall rom

56,6 Rammetillatelse:
Igangset.till.:
54,0 Ferdigattest:
54,0 Midl. brukstil.:
Nei Tatt ibruk (GAB):
Antall boliger:
Antall etasjer:

BTA:

Bolig

Bad

WC

16.08.2021
14.09.2021
16.03.2022

1

Annet Totalt

Kulturminner:
Ingen kulturminner registrert på bygningen.
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Side 3 av 6

Gårdsnummer 39, Bruksnummer 188 i 3025 ASKER kommune

Gårdsnummer 39, Bruksnummer 188 i 3025 ASKER kommune

Teig 1 (Hovedteig)

Oversiktskart
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Side 5 av 6

Gårdsnummer 39, Bruksnummer 188 i 3025 ASKER kommune

Utskriftsdato: 16.08.2022

Areal og koordinater

Vegstatuskart for eiendom 3025 - 39/188//

Arealmerknad:
Areal: 2 043,50m²
Koordinatsystem: EUREF89 UTM sone 32

20 m

Ytre avgrensing
Punkt

Nord

Øst

1

6 637 626,17

584 056,27

2

6 637 666,92

584 044,12

3

6 637 671,39

4

Lengde¹

Målemetode

Nøyaktighet

42,52m

Terrengmålt

7,63m

Terrengmålt

584 050,30

35,41m

6 637 683,95

584 083,41

5

6 637 685,26

6

Radius

Merke nedsatt i

Hjelpelinje

Grensepunkttype

10

Ikke spesifisert

Nei

Umerket

10

Ikke spesifisert

Nei

Umerket

Terrengmålt

10

Ikke spesifisert

Nei

Umerket

1,37m

Terrengmålt

10

Ikke spesifisert

Nei

Umerket

584 083,02

1,64m

Terrengmålt

10

Ikke spesifisert

Nei

Umerket

6 637 686,83

584 082,54

3,37m

Terrengmålt

10

Ikke spesifisert

Nei

Umerket

7

6 637 688,02

584 085,69

47,87m

Terrengmålt

10

Ikke spesifisert

Nei

Umerket

8

6 637 642,04

584 099,02

3,55m

Terrengmålt

10

Ikke spesifisert

Nei

Umerket

9

6 637 640,80

584 095,69

31,56m

Terrengmålt

10

Ikke spesifisert

Nei

Umerket

10

6 637 629,82

584 066,10

10,49m

Terrengmålt

10

Ikke spesifisert

Nei

Umerket

(¹) Lengden fra punktet til neste punkt i rekken.

© 2016 Norkart AS/Geovekst og kommunene/OpenStreetMap/NASA, Meti
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Postadresse: Katrineåsveien 20, 3440 RØYKEN
Telefon: 66 70 00 00
E-post: post@asker.kommune.no
Dato: 17.08.2022

MEGLEROPPLYSNINGER

Deres ref.:

1800 Vei, vann og avløp

Arkivnr:
GBNR 39/188
L8131/22

Dato:
16.03.2022

Delegasjonssak: 22/559

39

Adresse:

Solkroken 5, 1394 NESBRU

188

Fnr:

39/188 Ferdigattest - Oppføring av garasje og bruksendring fra
tilleggsdel til hoveddel
Solkroken 5
Tiltakshaver: Lars og Elise Middelthon

Snr:

Vi viser til søknad om ferdigattest mottatt 02.03.2022.
_______________________________________________________________

Vegadkomst
Ankomst fra

Vår ref.:
AVESLEHA
S21/694

Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S21/694

Gnr:

Bnr:

«f1»
«f3»
«f4»
«f5» «f6»

Offentlig veg
Via privat stikkvei

Privat veg

Ingen vegadkomst

Merknad:

Søknaden godkjennes, jf. plan- og bygningsloven § 21-10.
_______________________________________________________________
Dere har bekreftet at alle krav og betingelser som er stilt i tillatelsen, plan- og
bygningsloven og tilhørende forskrifter er oppfylt.
Tiltaket eller deler av det må ikke tas i bruk til annet formål enn det som er
fastsatt i de tillatelser som er gitt.

Tilkobling til vann og avløp
Tilknyttet offentlig vann via privat stikkledning?

Ja

Nei

Klagefristen er tre uker
Det er mulig å klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar
dette vedtaket.
Gebyr
Se vedlegg. Faktura vil bli sendt tiltakshaver.

Hvis nei, merknad:
Tilknyttet offentlig avløp via privat stikkledning?

Ja

Nei

Hvis nei, merknad:

Med hilsen
Per Ulfsnes
teamkoordinator – tilsyn
Byggesak

Asker kommune tar forbehold om at informasjonen kan inneholde feil eller mangler.
Eventuelle slike feil/mangler vil ikke medføre erstatningsansvar for kommunen.

Andreas Veslehaug
saksbehandler – tilsyn
Byggesak

Dokumentet er elektronisk godkjent

Til:

Hartmann Arkitekter AS, Knud Askers vei 28A, 1383 ASKER

Kopi: Lars Johan Middelthon, Thorleif Haugs vei 77, 0791 OSLO
Elise Brovoll Merckoll Middelthon, Thorleif Haugs vei 77, 0791 OSLO
Asker kommune
(Samfunnsutvikling)
Katrineåsveien 20
3440 Røyken
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Telefon
66 70 00 00

Org.nr.
920 125 298 mva.

Merknad manglende midlertidig brukstillatelse/ferdigattest:

Ferdigattest og midlertidig brukstillatelse
Ferdigattest

G.nr.:

39

Br.nr.:

188

Seksjon nr.:

Merknad:
Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse/ferdigattest
på denne eiendommen. Se vedlegg.

Saksbehandler - dato
Terje Ruud
04.03.2020

Alle søknadspliktige tiltak skal ha en ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse før de
tas i bruk. Dette gjelder både mindre tiltak som du selv står ansvarlig for, og større
tiltak med profesjonelle foretak involvert.

Midlertidig brukstillatelse
Midlertidig brukstillatelse kan gis ved mangler av mindre betydning. Midlertidig
brukstillatelse betyr at du kan ta tiltaket i bruk, men at de siste manglene må
gjennomføres innen en frist kommunen setter for at du skal kunne få ferdigattest. Det
opplyses om at kommunen tar gebyr for utstedelse av midlertidig brukstillatelse.

Ferdigattest
Kommunen gir ferdigattest når det kan dokumenteres at tiltaket er prosjektert og
utført i samsvar med tillatelsen og plan- og bygningsloven.
Ferdigattest utstedes ikke for tiltak søkt om før 1. januar 1998, jf plan- og
bygningsloven §21-10. Dette innebærer at kommunen ikke kan kreve ferdigattest for
disse tiltakene, og at kommunen skal avvise eventuelle søknader om dette. Eventuell
mangel av ferdigattest for tiltak før 1. januar 1998 vil være av privatrettslig karakter.

Manglende ferdigattest på eiendommer i eldre saker
Alle byggetiltak skal avsluttes med ferdigattest. Mange tiltak i Asker mangler
imidlertid brukstillatelse eller ferdigattest. Dette gjelder spesielt for tiltak fra perioden
før nye bestemmelser om ansvar og kontroll ble vedtatt i 1997. Etter endringen av
plan- og bygningsloven i 1997 ble det krav til at kvalifisert firma, i plan- og
bygningsloven kalt foretak, skulle ha ansvar for å sende inn søknader. Foretakene
var også ansvarlig for at tiltakene ble avsluttet med ferdigattest, som kommunens
formelle avslutning av byggesaken.
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Kommunen gir ferdigattest når ansvarlig foretak har sendt inn dokumentasjon som
bekrefter at tiltaket er utført i henhold til gitte tillatelser og godkjente tegninger. De
foretak som har vært godkjent som ansvarshavende i tiltaket, har ansvar for at
byggesaken avsluttes med ferdigattest, selv om det har gått flere år siden tiltaket ble
ferdigstilt, dog ikke for tiltak eldre enn 1. januar 1998.
Ved eldre tiltak kan det være vanskelig å få utarbeidet dokumentasjon for
ferdigattest, f eks når de foretak som utførte arbeidene ikke er tilgjengelige.
Tiltakshaver kan da engasjere annen teknisk kompetanse, for eksempel arkitekt, eller
bygningsingeniør for å ta en gjennomgang av tiltaket. Takstmann kan benyttes
dersom det foreligger midlertidig brukstillatelse eller kontrollerklæring fra tidligere
foretak. En slik gjennomgang kan gi svar på om tiltaket er utført i henhold til gitte
tillatelser, og de krav som var gjeldene på utførelsestidspunktet.
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Arkivverket

Arkivverket

Asker og Bærum sorenskriveri, SAO/A-10379a/G/Gb/Gba/L0001: Pantebok nr. A87, 1948-1948, Dagboknr:
685/1948

tl10060912407581

Aker herredsskriveri, SAO/A-10896/G/Gb/Gbb/Gbbb/L0013: Pantebok nr. A60, 1939-1939, Dagboknr: 4494/1939

1/1

179

tl10060909861524

1/1
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Til deg som
kjøper bolig

Boligkjøperforsikring
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.
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.

Du trenger ikke betale
saksomkostninger
En boligkjøperforsikrings
hovedfunksjon er å dekke

Fordeler:

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

Dersom du ønsker å tegne boligkjøperforsikring, vil dette
være en omkostning ved kjøpet og premien finansieres
gjennom din boligfinansiering.
Både distribusjonskostnad til Advokat Torbjørn Ek
(kr 1 206 for Borettslagseiendom, kr 2 581 for seksjonert
eiendom/aksjebolig og kr 3 146 for enebolig/fritid/
tomt) og honorar til Söderberg & Partners (kr 945 for

borettslagseiendom, kr 1 470 for seksjonert eiendom/aksjebolig og kr 2 220 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.

Produkt og leverandørinformasjon
Forsikringen er plassert hos If skadeforsikring 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 nærstående regnes familie i opp- og nedstigende linje,
samt søsken. Forsikringen kan ikke tegnes ved kjøp av
næringseiendom, eller obligasjonsleilighet.
If er spesialister på avhendingsrett og vil på vegne av
forsikringsselskapet bistå deg dersom du oppdager en mangel
ved boligen du nettopp har kjøpt.

Informasjonen skal kun brukes som beregningsgrunnlag for
forsikringsformål, og er alltid anonymisert. Informasjon
kan ikke overleveres til tredjepart.
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
Tilvære
deg ferdig
som
registrert senest innen 5 virkedager, og klagen skal
behandlet senest innen 8 uker. Dersom du ikke er
fornøyd
med
kjøper
bolig
vurderingen av den fremsatte klagen, er det anledning for å
fremlegge saken til vurdering hos en uavhengig nemnd:
Klagenemnda for forsikrings- og gjenforsikringsmeglingsvirksomhet, Sekretariatet v/Finanstilsynet, Postboks 1187
Sentrum. 0107 Oslo.

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

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG BOLIGHANDEL!

de fleste tilfeller tilgang til
prosfesjonell hjelp, da bør du
som kjøper av bolig også ha det.

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Pris:

Borettslagsiendom:

Kr 6 300

Seksjonert eiendom/aksjebolig:

Kr 9 800
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Enebolig/fritid/tomt:

Kr 14 800

spørsmål om forsikringen

skade/krav

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

If skadeforsikring
Tlf. 21 49 72 87 | boligkjoperforsikring@if.no | https://www.if.no/
privat/meld-skade/bolig-og-eiendeler/boligkjoperforsikring
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Budgivning
Dersom du ønsker å legge inn bud,
skal dette gjøres med BankID
på TryggBudgivning.no
Link finnes på finn-annonsen

183

184

K
ADVOKAT K
OSLO

K
ADVOKAT Advokat
K Ek
OSLO

Kontor
Besøksadresse: 			
Postboks 1760, Vika		
Tlf: +47 23 11 17 60
Haakon VII’s gate 2		0122 Oslo			

