T18C
TUENGEN ALLÉ 18 C

K

Tuengen allé 18 C

INNHOLD

6
Megler

7
Boligen

99
Området

102

Dokumentasjon

3

K
ADVOKAT K
OSLO

MEGLER

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
Eksklusiv enebolig beliggende i rolig villaområde på
Heggeli. Svært gjennomført kvalitet med hensyn til både
materialvalg, tekniske løsninger og utforming. Bruk av glass/
tegl, massiv eik, skifer og stål setter standarden i boligen.
God planløsning med lekkert snekkerbygd kjøkken med
peis, spisestue og peisestue, egen adskilt masteravdeling
med tilhørende hjemmekontor, tre øvrige soverom m/bad/
wc, samt separat gjestesuite med soverom, bad og stue. I
underetasjen er det foruten vaskerom og vinrom rikelig med
bodplass og treningsstudio/kjellerstue med eget bad/wc.Til
denne avdelingen er det en egen inngang utenfra. Stort
garasjeanlegg i underetasje med plass til 6 biler.
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Plantegning

Primærrom: 338 kvm
Underetasje: P-ROM 55 kvm 1. etasje: P-ROM 112 kvm 2. etasje: P-ROM 114 kvm 3. etasje/loft: P-ROM 57 kvm
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Plantegningene er kun ment som illustrasjon,
og er ikke målverdig. Avvik kan forekomme.

Tuengen allé 18 C
Beskrivelse
Eksklusiv enebolig beliggende i rolig villaområde på Heggeli/ Vinderen. Svært gjennomført
kvalitet med hensyn til både materialvalg, tekniske løsninger og utforming. Bruk av glass/
tegl, massiv eik, skifer og stål setter standarden i boligen. God planløsning som omfatter
lekkert snekkerbygd kjøkken med peis, spisestue og peisestue, egen adskilt masteravdeling
med tilhørende hjemmekontor, tre øvrige soverom og bad /wc, samt separat gjestesuite med
soverom, bad og stue. I underetasjen er det foruten vaskerom og vinrom rikelig med bodplass
og treningsstudio/kjellerstue med eget bad/wc. Til denne avdelingen er det en egen inngang
utenfra. I tillegg stort garasjeanlegg i underetasjen med plass til 6 biler. Solrike terrasser
mot syd og vest og en inngjerdet parkmessig hage omrammet av frodige thujaplanter som
skjermer for innsyn.
Standard
Boligen fremstår uten nevneverdig bruksslitasje og vurderes som meget godt vedlikeholdt
innvendig og utvendig. Nyere, godt vedlikeholdte overflater.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kjøkken med kjøkkenøy, stor Lacanche komfyrseksjon med 6 stk. gassbluss og
2 x stekeovn
Tilpasset/plassbygget innredning i mange rom/arealer
Sentralstøvsuger
2-fløyet inngangsdør
Vannbåren gulvvarme i hele boligen, inkludert garasjeareal samt nedkjørsel til
garasje
Balansert ventilasjonsanlegg som omfatter hele boligen samt garasjeanlegget
Direkte adkomst fra kjellerarealet til stort underjordisk garasjeanlegg
Sydvendt markterrasse med dekke i Kebony e.l.
Meget pent opparbeidet og inngjerdet tomt
Gulv i boligdelen i hele u-etg er flislagt og har gulvvarme

Utførte arbeider
2016-2017 Omfattende arbeider i forbindelse med drenering/utvendig fuktsikring av bygningsmassen. Drenering og utvendig fuktsikring opplyses å være skiftet i 2016-2017 grunnet
fuktproblemer i deler av boligens kjellerplan (garasjedel og boligdel). Det er opplyst fra eier at
boligens kjellerplan er beliggende ca.1m lavere enn normalt grunnvannsnivå. Boligen er derfor avhengig av et kum- og pumpeanlegg som regulerer grunnvannet for å unngå press mot
grunnmuren. Dette anlegget omfatter 1 stk enkel innvendig tørroppstilt pumpekum for spillvann, 1 stk dobbel utvendig pumpekum for overvann, 1 stk dobbel utv. drenspumpekum og
2 stk enkel pumper for overvann/ drensvann ved baktrapp. Det er opplyst at dagens løsning,
etter ombygging/utbedring i 2016-2017 fungerer som tiltenkt.(Det er inngått serviceavtale
med Pumpe-service AS Oslo med årlig vedlikehold og elektronisk overvåking av anlegg). Det
henvises for øvrig til fremlagte rapporter fra Multiconsult, Mycoteam og SINTEF.
Multiconsult 21.01.2019: “De siste registreringene og fuktmålingene tyder på at membrantettingen av kjellerveggene har vært vellykket. Selv med en meter vanntrykk på bunnplata og
nedre del av veggene trenger det ikke vann inn i kjelleren. Fuktmålingene viser en klar uttørking av veggene og så lave verdier at det ikke er fare for skader på konstruksjoner/materialer.
I prinsippet kan man dermed hevde at eksisterende situasjon og løsning er akseptabel. Men
for konstruksjoner under grunnvannsstand vil det alltid være en viss fare for at det kan trenge
inn noe fuktighet. Av den grunn er det en fordel å ikke bygge inn vegger/gulv.”
Mycoteam sier i rapport av 16.11.2021: “Nye undersøkelser med visuell vurdering, fuktmålinger
og materialprøver viser fortsatt stedvis vanninntrenging gjennom yttervegg, med pågående
oppfukting og skjulte soppskader som følgeskader.”
Ifølge SINTEF rapport fra 17.12.2021 “oppfyller ikke konstruksjonen mot grunn relevante
minimumskrav til fuktsikkerhet iht TEK10”
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Tilstandsrapport datert 27.09 2022: Totalvurdering drenering: “Det er av takstmannen ikke registrert forhold
som tyder på svikt i.f.m. gjennomført befaring. Det benyttes TG2 med bakgrunn i ovennevnte sakkyndige
rapporter som beskriver utførte tiltak samt resultatet av disse. Anbefalte tiltak: Det anbefales tiltak for å lede
alt takvann/overflatevann bort fra bygningen. Det anbefales videre at situasjonen overvåkes og følges opp med
jevnlig kontroll i tiden som kommer”
Tilstandsrapport 27.09.2022: Totalvurdering rom under terreng: “Det er utført en visuell kontroll av tilgjengelige
overflater, kombinert med bruk av fuktindikator. Undersøkelser utført på befaringen, enkeltmåling på
befaringstidspunktet viser ingen tegn til skader. Det benyttes TG2 med bakgrunn i ovennevnte sakkyndige
rapporter som beskriver utførte tiltak samt resultatet av disse over tid. Anbefalte tiltak: Forholdene i
konstruksjonen (påforet yttervegg/grunnmur) anbefales kontrollert med jevne mellomrom”
Bygningsdeler som er gitt TG 2 (vesentlige avvik) i vedlagte tilstandsrapport
Toalettrom 2 (loft): Manglende drensåpning for lekkasjevann fra toalettsisternen.
Anbefalte tiltak: Montere drensåpning for synliggjøring av lekkasjevann fra toalettsisternen.
Bad 2 (2. et.): Manglende drensåpning fra innebygget sisterne for synliggjøring av eventuelle lekkasjer.
Anbefalt tiltak: Montering av drensåpning.
Øvrige merknader
Pipemur er kledd/tildekket med tapet utover det som er tillatt.
Anbefalt tiltak: Pipemur bør gjøres tilgjengelig for kontroll på 2 sider for å ha tilstrekkelig vilkår for å vurdere
tilstand.
Vaskerom: Det er ikke montert sluk og rommet defineres dermed ikke som våtrom.
Innhold
Kjeller: Trapperom/gang, vaskerom, trimrom og bad. Teknisk rom, garderobe, bod og garasje.
1. etasje: Entre, toalett, trapperom/hall, kjøkken og stue med utgang til terrasse
2. etasje: Trapperom, gang, 4 soverom, omkledningsrom og 2 bad.
3. etasje/loft: Trapperom/stue, soverom, toalett (ikke måleverdig), gang og kontor.
Beliggenhet
Meget attraktiv beliggenhet på Borgen/Vinderen. Tuengen allé går fra Sørkedalsveien nær Vestre gravlund, til
Borgenveien nær Vinderen t-banestasjon. Veien krysser eller er tilstøtende til Hjørungveien, Borgenbakken,
Svalbardveien, Tuengveien og Charlotte Andersens vei.
Eiendommens historie
Eiendommens opprinnelige bolig utgjør snr. 1-3 i sameiet.
Veien har fått navn etter Tuengen gård, og den nedre delen av veien er den gamle innkjørselen til gården.
Det meste av bebyggelsen ble oppført i 1920- og 1930-årene.
Arealer
Primærrom: 338 kvm, Bruksareal: 518 kvm
Kjeller: BRA 235 kvm / P-ROM 55 kvm
1. etasje: BRA 112 kvm / P-ROM 112 kvm
2. etasje: BRA 114 kvm / P-ROM 114 kvm
3. etasje/loft: BRA 57 kvm / P-ROM 57 kvm
Boligens P-rom består av
Kjeller: Trapperom/gang, vaskerom, trimrom og bad.
1. etasje: Entre, toalett, trapperom/hall, kjøkken og stue.
2. etasje: Trapperom, gang, 4 soverom, omkledningsrom og 2 bad.
3. etasje/loft: Trapperom/stue, soverom, toalett (ikke måleverdig), gang og kontor.
Diverse
Fra selgers egenerklæring:
I 2016/2017 ble membranen som ligger rundt sokkelen av huset skiftet ut etter at det ble oppdaget fukt i garasje
og et kjeller rom. Dette ble utført av husbygger Røyr Eiendom og underleverandør Entreprenør ConForm AS.
Siden har det ikke vært noe problem. I forbindelse med dette ble det også borret flere inspeksjonshull i veggen
i garasjen. Disse hullene står slik de var.
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Nøkkelinformasjon
Oppdragsnummer
3-22-0023
Eiere
Sveinung Jan S Støhle
Gro Ingrid Slåttsveen-Støhle
Adresse:
Tuengen allé 18C
0374 Oslo

Eierform
Eierseksjon
Boligtype
Enebolig
Byggeår
2014
Energimerke
Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter B

Prisantydning
Kr 36 000 000,Boligsalgsrapport
Tilstandsrapport for bolig avholdt av Cato Kielland, datert 12.09.2022.
Totalpris
36 000 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
199,50 (Pantattest kjøper)
585,- (Tingl.gebyr pantedokument)
585,- (Tingl.gebyr skjøte)
900 000,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 36 000 000,-))
14 800,- (Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt))
916 169,50 (Omkostninger totalt)
36 916 169,50 (Totalpris inkl. omkostninger)
Felleskostnader
Det er ingen faste eller kvartalsvis utgifter. Påløpte felleskostnader som gjelder seksjon nr. 4 betales
etterskuddsvis hvert kvartal. Dette gjelder en forholdsmessig andel av felleskostnader knyttet til
fellesareal for adkomst fra offentlig vei til egen bruksenhet.
Kommunale avgifter
Kr 27 529,79 pr. år

Garasje/Parkering
I sameievedtektene er det bestemt at “Eier av seksjon 4 har eksklusiv bruksrett til felles garasjeanlegg beliggende under seksjon 4 og under felles tomteareal. Denne bestemmelse kan ikke endres uten enstemmighet
i Sameiermøte.” Iht Eierseksjonslovens § 25, femte ledd er en slik eksklusiv rett begrenset til 30 år (regnet fra
lovens ikrafttredelse i 2018). Dette må forstås slik at Sameiet ved utløpet av 30 årsperioden i 2048 kan vedtektsbestemme at bruksretten forlenges med nye 30 år. Det er montert 2 ladebokser i garasje.
Uteplass
Fra stue og kjøkken er det utgang til sydvestvendt markterrasse. Sydvestvendt balkong i 2. etasje, og forøvrig
plenareal.
Byggemåte
Støpt såle og grunnmur i betong.
Yttervegger i isolert stenderverk, utvendig forblendet med spekket teglstein.
Etasjeskille fra kjeller til 1. etasje i prefabrikerte lettbetongelementer. Øvrige etasjeskiller i trebjelkelag.
Saltak i trekonstruksjon, utvendig tekket med glasert takstein. Original taktekking med glasert takstein.
Originale beslag i malt metall.
Trevinduer og terrassedører med 3-lags isolerglass fra byggeåret (produsert i 2013).
Alarmleverandør
Alarm i huset er fra Verisure.
Kabel-TV leverandør
Det er ikke kabel tv, men internett fra Telia.
Oppvarming
Oppvarming med vannbåren gulvvarme i hele boligen, inkludert garasjeareal samt nedkjørsel til garasje.
Peis med glassdør i stue (1. et.) og på kjøkken.

Eiendomsskatt
For 2022: Kr 27 023,-.
Betegnelse
Gnr. 36 bnr. 99 snr. 4 orgnr. 999262236 i Oslo kommune
Tomt
Fellestomt 1768 m².
Meget pent opparbeidet og inngjerdet tomt med plenareal/beplantning.
Terrenget omkring boligen er relativt flatt.
Forstøtningsmurer oppført ved nedkjørsel til garasjeanlegg samt til kjellerinngang fra terreng mot øst.
Skolekrets
Adressen sogner til Vinderen barneskole og Ris ungdomsskole.
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Strømforbruk
Strømforbruk fra september 2021 til august 2022 var 35731kwh.
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 opplyser at det er gjennomført egenmåling 2 ganger siden 2014, og at resultatene viste et lavere nivå enn
dagens grenseverdier.
Overtagelse
Etter avtale.
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Forts.

Offentlige forhold
Formuesverdi pr. 31.12.2020
Kr 4 645 649,- som primærbolig
Kr 16 724 337,- som sekundærbolig
Om sameiet
Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Tuengen allé 18, orgnr. 999262236.
Sameiet består av 4 seksjoner med adresse 18A, 18B og 18C. De øvrige 3 seksjonene utgjør eiendommens
opprinnelige bolig (benevnt Gamledelen). Sameiet har p.t. ikke forretningsfører. De andre sameierne har
panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet etter reglene i eierseksjonsloven
§ 25. Vedtekter - utdrag (jf. komplette vedtekter vedlagt salgsoppgaven)
Pkt. 18 - angir diverse særskilte rettigheter for snr. 4. Vedlikehold av bygning/konstruksjon der hoveddelen
til seksjon nr. 4 er, besørges og bekostes av eier av seksjon nr. 4. Dette omfatter også stell og renhold mv.
Vedlikehold av bygning/konstruksjon der hoveddelene til Gamledelen er, besørges og bekostes av eierne av
Gamledelen. Dette omfatter også stell og renhold mv.
Eier av seksjon nr. 4 dekker en forholdsmessig andel av felleskostnader knyttet til fellesareal for adkomst fra
offentlig vei til egen bruksenhet (jf. fellesareal som er markert med grønt på vedlagte situasjonskart (bilag
1), der den forholdsmessige andel skal fastsettes skjønnsmessig basert på faktisk bruk. Eier av seksjon nr.
4 besørger og bekoster vedlikehold av eventuell hekk, annen beplantning, gjerde og/eller annen innretning,
eventuelt også port, i grensen mellom seksjon nr. 4 sin tilleggsdel på grunn og naboeiendommen(e)
til sameiets eiendom. Eier av seksjon nr. 4 besørger og bekoster vedlikehold av eventuell hekk, annen
beplantning, gjerde og/eller annen innretning, eventuelt også port, på sin side av grensen mellom seksjon
nr. 4 sin tilleggsdel på grunn og sameiets øvrige tomtegrunn.
Sameiere i Gamledelen (seksjon nr. 1, 2 og 3) har i fellesskap eksklusiv bruksrett til fellesareal markert gult
på vedlagte situasjonskart jf. bilag 1. Eier av seksjon 4 har eksklusiv bruksrett til fellesareal markert grønt
på vedlagte situasjonskart jf. bilag 1. Eier av seksjon 4 har adkomstrett over vei/innkjørsel som går over
fellesareal med for øvrig eksklusiv bruksrett for Gamledelen. Eier av seksjon 4 har eksklusiv bruksrett til felles
garasjeanlegg beliggende under seksjon 4 og under felles tomteareal. Denne bestemmelse kan ikke endres
uten enstemmighet i Sameiermøte. Gamledelen og seksjon nr. 4 skal i størst mulig grad holdes økonomisk
adskilt. Seksjon nr. 4 bærer alle direkte henførebare kostnader knyttet til seksjon nr. 4. For øvrig dekker eier
av seksjon 4 ingen andre felleskostnader, bortsett fra en forholdsmessig andel av felleskostnader knyttet til
fellesareal for adkomst fra offentlig vei til egen bruksenhet. Påløpte felleskostnader som gjelder seksjon nr.
4 betales etterskuddsvis hvert kvartal. Selger opplyser at det ikke er noen faste kvartalsvise utgifter.
Regnskapet
Det er ikke fremlagt regnskap for sameiet.
Forsikring
If Forsikring, polisenr. 7242756.
Annet
Det er tinglyst veipålegg på eiendommen, jf. vedlagte erklæring tinglyst 09.07.2012. Dette innebærer
at kommunen kan gi eier pålegg om utvidelse av vei når den finner det nødvendig, og at eier har plikt til
vederlagsfritt å avgi nødvendig veigrunn til kommunen.
Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilkoblet offentlig vei, vann og avløp.
Ferdigattest
Det foreligger ferdigattest for oppføring av enebolig på eiendommen datert 26.09.20.
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Konsesjon
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.
Regulering
Eiendommen er regulert til boligformål. Reguleringskart med bestemmelser (S4220) ligger vedlagt i salgsoppgaven.
Eiendommen ligger i omåde som blir berørt av S-5058 Detaljregulering med konsekvensutredning og med
reguleringsbestemmelser for Ny vannforsyning til Oslo - Huseby vannbehandlingsanlegg.
Den 11 kilometer lange rentvanntunnelen mellom Stubberud i Bydel Alna og Huseby i Bydel Vestre Aker vil
utføres med bruk av tunnelboremaskin. Arbeidene med tunnelen vil gå i gang fra Stubberud våren 2024 og
være ferdig høsten 2026. Naboer til tunneltraseén vil kunne merke arbeidene i 2 til 3 uker i forbindelse med at
tunnelboremaskinen passerer. For ytterligere opplysninger om regulering, vennligst ta kontakt med megler.
Pågående plansaker
Eiendommen ligger i område som er omfattet av reguleringsplan S-4220 (Småhusplanen), og der kommunen har
innført midlertidig forbud mot tiltak.
Byggesaker i ormådet
Borgenveien 20B (gnr. 36 bnr. 25) - søknad om byggetillatelse datert 12.05.2022 for oppføring av kjede-/atriumshus.
3 boliger i kjede i 2 etasjer + kjeller og endring av terreng med 6 “salamanderhoteller”.
Ref. saksnr. 202204296.
Tinglyste heftelser
1924/901337-1/105 Bestemmelse om veg
18.07.1924
Bestemmelse om gjerde
Overført fra: 0301-36/99/0/1-3
Gjelder denne registerenheten med flere

2012/555834-1/200 Bestemmelse om veg
09.07.2012
Midlertidig dispensasjon fra bygningsloven
Tuengen allè godkjennes inntil videre i sin nåværende
bredde.
Plikt til framtidig vederlagsfri avståelse av veigrunn
til Oslo kommune
Overført fra: 0301-36/99/0/1-3
Gjelder denne registerenheten med flere

1951/6572-1/105 Bestemmelse om veg
07.06.1951
Bestemmelse om gjerde
Bestemmelse om kloakkledning
Overført fra: 0301-36/99/0/1-3
Gjelder denne registerenheten med flere
1953/13621-1/105 Erklæring/avtale
15.10.1953
Vedtak av Oslo kommunes vann- og kloakkreglementet
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: 0301-36/99/0/1-3
Gjelder denne registerenheten med flere
1971/8130-1/105 Erklæring/avtale
10.05.1971
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. garasje
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: 0301-36/99/0/1-3
Gjelder denne registerenheten med flere
1983/5159-1/105 Erklæring/avtale
18.02.1983
Midlertidig dispensasjon fra Vegloven vedr. garasje
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: 0301-36/99/0/1-3
Gjelder denne registerenheten med flere
18

2012/555850-1/200 Bestemmelse om bebyggelse
09.07.2012
Midlertidig dispensasjon fra bygningsloven
Vedtak av visse vilkår vedrørende utskillelse/
bebyggelse av denne matrikkelenhet
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
Overført fra: 0301-36/99/0/1-3
Gjelder denne registerenheten med flere

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 1,3 % 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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Snekkerbygget kjøkken med
stor Lacanche komfyr med 6 stk
gassbluss og 2 x stekeovn.
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Grønn utsikt fra
arbeidsbenken.
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Lekkert.
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Boligen

Peis i hovedstuen.
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Gjennomført håndverksmessig
standard i hele boligen.
Her trappeløpet.

47

48

49

50

51

52

53

55

56

57

58

Bruk av glass/tegl, massiv eik,
skifer og stål setter standarden
i boligen.

59

60

61

62

63

64

Lekkert bad i gjestesuiten.
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Snekkerbygde innredninger.
Her fra bad 2. etasje.
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Garasjeanlegget har seks plasser,
Tre har takhøyde på 2,2 meter,
og tre har høyde på 1,9 meter.
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Området
Meget attraktiv beliggenhet på Borgen/Vinderen. Tuengen allé
går fra Sørkedalsveien nær Vestre gravlund, til Borgenveien
nær Vinderen t-banestasjon. Veien krysser eller er tilstøtende
til Hjørungveien, Borgenbakken, Svalbardveien, Tuengveien
og Charlotte Andersens vei.
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Tuengen allé 18C
Nabolaget Vinderen vestre/Borgen - vurdert av 82 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

Opplevd trygghet
Veldig trygt 90/100

Familier med barn
Etablerere
Godt voksne

Kvalitet på skolene
Veldig bra 84/100

Naboskapet
Offentlig transport

Nabolag

Godt vennskap 70/100

18 min
1.5 km

Majorstuen
T-bane, buss, trikk

19 min
1.5 km

Majorstuen i Majorstukrysset
Linje 11, 19

21 min
1.7 km

18.9 %
13.5 %
17.3 %

Gaustad/Rikshospitalet
T-bane, buss, trikk

37.2 %
39.1 %
38.9 %

7 min
0.6 km
19.2 %
25.8 %
21.5 %

Borgen
Linje 1, 2, 3, 5

Aldersfordeling

7.9 %
6.2 %
7.2 %

5 min
0.4 km

16.8 %
15.4 %
15.2 %

Borgen
Linje 2N, 28, 45

Barn

Ungdom

Unge voksne

Voksne

Eldre

(0-12 år)

(13-18 år)

(19-34 år)

(35-64 år)

(over 65 år)

Område

Personer

Husholdninger

Vinderen vestre/Borgen

1 737

768

Oslo og omegn

969 507

477 009

Norge

5 328 198

2 398 736

Skoler
Vinderen skole (1-7 kl.)
340 elever, 16 klasser

11 min
0.9 km

Smestad skole (1-7 kl.)
500 elever, 22 klasser

15 min
1.3 km

Skøyen skole (1-7 kl.)
529 elever, 25 klasser

16 min
1.3 km

Majorstuen skole (1-10 kl.)
552 elever, 25 klasser

19 min
1.6 km

Ris skole (8-10 kl.)
425 elever, 15 klasser

14 min
1.2 km

Blindern videregående skole
810 elever, 24 klasser

6 min
2.8 km

Persbråten videregående skole
650 elever, 25 klasser

7 min
3 km

Barnehager
Lille Borgen barnehage (0-5 år)
72 barn, 5 avdelinger

9 min
0.7 km

Hakkebakkeskogen familiebarnehage

11 min

Låven Montessori barnehage (3-6 år)
20 barn, 1 avdeling

12 min
1 km

Dagligvare
Rema 1000 Vinderen
Dagligvare

9 min
0.8 km

Dagligvarekroken
Coop Mega Vinderen
PostNord

11 min
9 min
0.8 km

Post i butikk

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. Tog/t-bane

Vinderen Sentrum

10 min

Vitusapotek Volvat - Oslo

10 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)

Kollektivtilbud
Veldig bra 90/100

32% i barnehagealder
36% 6-12 år
16% 13-15 år
16% 16-18 år

Vedlikehold hager
Godt velholdt 89/100

Støynivået
Lite støynivå 89/100

Familiesammensetning

Sport
Smestad park
Ballspill

12 min
0.9 km

Vindern skole
Aktivitetshall, ballspill

11 min
1 km

SATS Vinderen

9 min

Mudo Vinderen

10 min

Par m. barn

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

Boligmasse

Flerfamilier

43% enebolig
18% rekkehus
16% blokk
23% annet

0%

48%
Vinderen vestre/Borgen
Oslo og omegn
Norge

Sivilstand
Norge

«Godt og trygt miljø.»
Sitat fra en lokalkjent

Gift

40%

34%

Ikke gift

50%

53%

Separert

6%

9%

Enke/Enkemann

4%

4%

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

Tuengen Allé 18 C
0374 Oslo

TG1

0

35

TG2

TG3

4

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

0

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

GNR. 36 BNR. 99 SNR. 4 — Befaringsdato: 05.09.2022
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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

DRENERING
Totalvurdering:
Det er av takstmannen ikke registrert forhold som tyder på svikt i.f.m. gjennomført befaring. Det benyttes TG2 med bakgrunn i ovennevnte
sakkyndige rapporter som beskriver utførte tiltak samt resultatet av disse.

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:
Det anbefales tiltak for å lede alt takvann/overflatevann bort fra bygningen. Det anbefales videre at situasjonen overvåkes og følges opp
med jevnlig kontroll i tiden som kommer.

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.

ROM UNDER TERRENG

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

Totalvurdering:
Det er utført en visuell kontroll av tilgjengelige overflater, kombinert med bruk av fuktindikator. Undersøkelser utført på befaringen,
enkeltmåling på befaringstidspunktet viser ingen tegn til skader. Det benyttes TG2 med bakgrunn i ovennevnte sakkyndige rapporter som
beskriver utførte tiltak samt resultatet av disse over tid.

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:
Forholdene i konstruksjonen (påforet yttervegg/grunnmur) anbefales kontrollert med jevne mellomrom.

TAKSTRAPPORTEN

TOALETTROM 2 (LOFT)

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.

Totalvurdering:
Det er benyttet TG2 med bakgrunn i manglende drensåpning for lekkasjevann fra toalettsisternen.
Anbefalte tiltak:
Det anbefales å montere drensåpning for synliggjøring av lekkasjevann fra toalettsisternen.

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/6315c22b46e0fb00019c445d

BAD 2 (2 ETG.)

DOKUMENTASJON PÅ HÅNDVERKERTJENESTER:

Totalvurdering av sanitær og ventilasjon:
Tilstandsgrad 2 er satt p.g.a. manglende drensåpning fra innebygget sisterne for synliggjøring av eventuelle lekkasjer.

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.

Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon:
Montering av drensåpning.

!

HVORDAN UNDERSØKELSENE SKAL SKJE:

Med mindre det fremgår at et rom eller en bygningsdel skal undersøkes med målinger, at det skal bores
hull, at det skal stikkes i treverk eller annet, skal den bygningssakkyndige basere sine undersøkelser på
det som er synlig. Den bygningssakkyndige skal flytte på tepper, møbler og annet inventar når det er
nødvendig for å komme til det rommet eller den bygningsdelen som skal undersøkes. Dette gjelder
likevel ikke for særlig tunge møbler og inventar, når disse ikke skjuler vesentlige installasjoner eller
innretninger, og det heller ikke er andre grunner til å mistenke at flytting vil kunne avdekke vesentlige
forhold.

VÆR OPPMERKSOM PÅ:

TOTALVURDERING LOVLIGHET:
Ingen avvik, feil eller mangler observert.
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EGNE PREMISSER
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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.

INFORMASJON OM OPPDRAGET

Oppdrag opprettet: 05.09.2022

Befaringsdato: 05.09.2022

Rapportdato: 27.09.2022

Bestiller/rekvirent av rapport: Gro Ingrid Slåttsveen-Støhle

HJEMMELSHAVERE
Navn: Sveinung Jan Silset Støhle

Tilstede ved inspeksjon: Nei, representert ved Gro Ingrid
Slåttsveen-Støhle

Selgers egenerklæring fremlagt og gjennomgått av takstmannen: Ja
Kommentarer

Det er ikke registrert avvik mellom egenerklæring og takstmannens registreringer.
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INFORMASJON OM TAKSTMANNEN

Navn: Cato Kielland

Firma: Taksthuset

Adresse: Heggelibakken 4,, 0375 OSLO
Telefon: 92899039

E-post: cato@taksthuset.no

Dato: 27.09.2022

Sted: OSLO
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BOLIGINFORMASJON

Adresse: Tuengen Allé 18 C, 0374 Oslo
Gårdsnummer: 36

Bruksnummer: 99

Kommunenummer: 0301

Festenummer:

Boligtype: Enebolig

Byggeår: 2014

Seksjonsnummer: 4

Generell beskrivelse av boligen
Nyere enebolig fra 2014. Boligen er del av et mindre sameie med kun 4 seksjoner. De øvrige 3 seksjonene utgjør eiendommens
opprinnelige bolig. Takstobjektet består av 4 etasjeplan (kjeller, 1 etg., 2 etg. og loftsetasje). Boligen har direkte adkomst fra kjellerarealet til
stort underjordisk garasjeanlegg. Meget pent opparbeidet og inngjerdet tomt med plenareal/beplantning. Støpt såle og grunnmur i betong.
Yttervegger i isolert stenderverk, utvendig forblendet med spekket teglstein. Etasjeskille fra kjeller til 1 etg. i prefabrikerte
lettbetongelementer. Øvrige etasjeskiller i trebjelkelag. Saltak i trekonstruksjon, utvendig tekket med glasert takstein. Oppvarming med
vannbåren gulvvarme i hele boligen, inkludert garasjeareal samt nedkjørsel til garasje. Tilpasset/plassbygget innredning i mange rom/
arealer. Det er montert balansert ventilasjonsanlegg med 3 aggregater (2 i kjeller og 1 på kott/loft). Det er montert sentralstøvsuger og
alarm. Boligen fremstår uten nevneverdig bruksslitasje og vurderes som meget godt vedlikeholdt innvendig og utvendig. Det er i følge eier
ikke utført tiltak utover ovennevnte utbedringer av drenering/utvendige fuktsikring i tillegg til normalt vedlikehold.

TILTAK
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Årstall

Beskrivelse

Dokumentasjon

2016-2017

Omfattende arbeider i.f.m. drenering/utvendig
fuktsikring av bygningsmassen. Arbeidene ble utført av
Conform AS i 2 omganger. Det er i den anledning
mottatt 3 stk. sakkyndige rapporter; A) Notat fra
Multiconsult datert 21.01.2019 B). Inspeksjonsrapport
fra Mycoteam datert 16.11.2021. C) Rapport fra
SINTEF datert 17.12.2021. Utført tiltak samt status for
fuktsikring av bygningsmassen er nærmere beskrevet
under punktene "Grunn/Fundament/Drenering" og
"Rom under terreng".

Fremlagt fakturaer fra utførende entreprenør samt
ovennevnte rapporter.
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AREALINFORMASJON

7

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

Primærrom

SekundærRom

235

55

180

Beskrivelse primærrom

Beskrivelse sekundærrom

Trapperom/gang, vaskerom, trimrom og bad.

Teknisk rom, garderobe, bod og garasje.

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

Primærrom

SekundærRom

112

112

0

Beskrivelse primærrom

TG-2

Er det gjennomført arbeider etter originalt byggeår? Ja
Kommentarer

Drenering og utvendig fuktsikring opplyses å være skiftet i 2016-2017 grunnet fuktproblemer i deler av boligens kjellerplan (garasjedel og
boligdel). Det er opplyst fra eier at boligens kjellerplan er beliggende ca. 1m lavere enn normalt grunnvannsnivå. Boligen er derfor avhengig
av et kum- og pumpeanlegg som regulerer grunnvannet for å unngå press mot grunnmuren. Det er opplyst at dagens løsning, etter
ombygging/utbedring i 2016-2017 fungerer som tiltenkt. Det henvises til fremlagte rapporter fra Multiconsult, Mycoteam og SINTEF.
Multiconsult's rapport avsluttes med følgende Sammendrag og tiltak på side 4; De siste registreringene og fuktmålingene tyder på at
membrantettingen av kjellerveggene har vært vellykket. Selv med en meter vanntrykk på bunnplata og nedre del av veggene trenger det
ikke vann inn i kjelleren. Fuktmålingene viser en klar uttørking av veggene og så lave verdier at det ikke er fare for skader på
konstruksjoner/materialer. I prinsippet kan man dermed hevde at eksisterende situasjon og løsning er akseptabel. Men for konstruksjoner
under grunnvannsstand vil det alltid være en viss fare for at det kan trenge inn noe fuktighet. Av den grunn er det en fordel å ikke bygge inn
vegger/gulv. I garasjen er ikke dette gjort, men i boligdelen er det parkett på gulvene, og veggene er påfôret, isolert og kledd med plater. Vi
anbefaler å gjøre enkelte tiltak for å redusere risikoen for fuktskader og for å overvåke situasjonen. Ideelt sett bør innvendig påforing
fjernes. Med eksponert betongoverflate mot inneklimaet vil fuktighet i betongelementene fritt kunne avdampe til innelufta uten å gjøre
skade, og eventuelle lekkasjer vil raskt kunne oppdages. Dette vil imidlertid gi redusert varmeisolering av veggene. Alternativt kan veggene
bygges om til en innvendig luftet løsning eller ved bruk av ikkeorganiske materialer. Med det lave fuktnivået i betongelementene er det
imidlertid også akseptabelt å beholde innvendig utforing, men det bør da legges opp til en nøyere overvåking og inspeksjonsmulighet i
overgang vegg-gulv. På gulvet kan det eventuelt vurderes å erstatte parketten med f.eks. keramiske fliser, som ikke er ømfintlige for fukt.
Uansett anbefaler vi at situasjonen overvåkes og følges opp i noen år fremover. En slik oppfølging bør omfatte både en visuell inspeksjon
og fuktmålinger.

KJELLER
BRA (P-ROM + S-ROM)

DRENERING

Mycoteam's rapport gir følgende oppsumering på side 10; "Nye undersøkelser med visuell vurdering, fuktmålinger og materialprøver viser
fortsatt stedvis vanninntrenging gjennom yttervegg, med pågående oppfukting og skjulte soppskader som følgeskader."

Beskrivelse sekundærrom

Entre, toalett, trapperom/hall, kjøkken og stue.

SINTEF's rapport gir følgende konklusjon på side 6; "Den byggtekniske kvaliteten på konstruksjoner mot grunnen i Tuengen Alle 18C
oppfyller ikke relevante minimumskrav til fuktsikkerhet i TEK10. Det legger begrensninger på fremtidig bruk av spesielt boligdelen av
kjelleretasjen.

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

Primærrom

SekundærRom

114

114

0

Beskrivelse primærrom

Kan oppgraderingen dokumenteres? Ja
Kommentarer

Eier har dokumentasjon på arbeidene som er utført.

Beskrivelse sekundærrom

Trapperom, gang, 4 soverom, omkledningsrom og 2 bad.

Synlig grunnmursplast og topplist? Ja
Terrengfall fra grunnmur Nei

3. ETASJE/LOFT
BRA (P-ROM + S-ROM)

Primærrom

SekundærRom

57

57

0

Beskrivelse primærrom

Kommentarer

Terrenget omkring boligen er relativt flatt.

Beskrivelse sekundærrom

Takvann ledet bort fra bygning? Ja

Trapperom/stue, soverom, toalett (ikke måleverdig), gang og
kontor.

Kommentarer

Taknedløp mot nord (2 stk.) med antatt tilkobling til drensrør. Synlig taknedløp mot syd og sydøst er avsluttet over terreng.

TOTALT

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

BRA (P-ROM + S-ROM)

Primærrom

SekundærRom

518

338

180

Totalvurdering av drenering
Det er av takstmannen ikke registrert forhold som tyder på svikt i.f.m. gjennomført befaring. Det benyttes TG2 med bakgrunn i ovennevnte
sakkyndige rapporter som beskriver utførte tiltak samt resultatet av disse.
Tiltak Ja
Kommentarer

Det anbefales tiltak for å lede alt takvann/overflatevann bort fra bygningen. Det anbefales videre at situasjonen overvåkes og følges opp
med jevnlig kontroll i tiden som kommer.

8

GRUNN/FUNDAMENT

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.
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Type Fundament/Grunnmur Grunnmur m/kjeller

12

Kommentarer

ROM UNDER TERRENG

TG-2

Grunnforholdende antas å være leire.
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.

Hvis grunnmur med kjeller Betong
Kommentarer

Støpt såle og grunnmur i betong fra oppføringstidspunktet.

Er det foretatt innredning/innkledning etter byggeår? Nei

Er det synlige sprekker/ riss eller skjevheter? Nei

Er det påforede yttervegger? Ja

Kommentarer

Kommentarer

Kjelleretasjen er innredet og kledd med påforede vegger.

Innvendig grunnmur er ikke synlig, og eventuelle riss/sprekker i grunnmur kan ikke påvises.

Er det oppforede gulv? Nei

Totalvurdering av grunn/fundament

Er det foretatt hulltaking? Nei

Undersøkelse av grunnmur viser ingen tegn til sprekker eller skader der denne er synlig (garasje).

Kommentarer

9

Eksisterende hull med boks/deksel i trimrom og bod er benyttet for undersøkelse/fuktsøk.

KRYPKJELLER

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

Finnes ikke/ikke relevant

Kommentarer

Det er utført fuktmåling i bunnsvill (begge steder). Fuktinnhold (vektprosent) i bunnsvill i trimrom ble målt til 17,4%. I bod ble fuktinnholdet
målt til 12,0%. Se bilder siste side.

10

FORSTØTNINGSMURER

TG-1

Er rommene (rom for varig opphold) ventilert? Ja
Kommentarer

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

Rommene er ventilert med balansert ventilasjon (sentralt anlegg).

Er det synlige sprekker/skader/skjevheter? Nei

Totalvurdering

Kommentarer

Det er utført en visuell kontroll av tilgjengelige overflater, kombinert med bruk av fuktindikator. Undersøkelser utført på befaringen,
enkeltmåling på befaringstidspunktet viser ingen tegn til skader. Det benyttes TG2 med bakgrunn i ovennevnte sakkyndige rapporter som
beskriver utførte tiltak samt resultatet av disse over tid.

Forstøtningsmurer oppført i.f.m. nedkjørsel til garasjeanlegg samt til kjellerinngang fra terreng mot øst. Antatt konstruksjon i plasstøpt
betong.

Tiltak Ja

Totalvurdering av forstøtningsmurer

Kommentarer

Undersøkelsen av støttemurer viser ingen tegn til skader.

11

Forholdene i konstruksjonen (påforet yttervegg/grunnmur) anbefales kontrollert med jevne mellomrom.

RADONSIKRING

TG-1

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.
Er det foretatt radonmålig i boligen? Ja

13

TERRASSE

TG-1

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

Kommentarer

Kommentarer

Eier opplyser at det er gjennomført egenmåling 2 ganger siden 2014. Resultatene viste et lavere nivå enn dagens grenseverdier.

Utgang fra stue og kjøkken til sydvendt markterrasse med dekke i Kebony e.l.

Overskred måleresultatet grenseverdiene? Nei

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

Er det foretatt tiltak mot radon? Nei

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

Totalvurdering

Er det krav til rekkverk? Nei

Det er utført målinger som viser at verdier i boligen er under tiltaksgrense.

Er balkongen/terrassen/plattinger tekket? Nei
Er det krav til fall/avrenning? Nei
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Totalvurdering

Type

Det er ikke registrert skader eller forhold med behov for tiltak.

14

Trevinduer og terrassedører med 3-lags isolerglass fra byggeåret (produsert i 2013). I tillegg 2 stk. Velux takvinduer med 3-lags isolerglass
fra samme tidsperiode. Innvendige profilerte, malte tredører. 2-fløyet inngangsdør samt inngangsdør fra terreng til kjeller. Begge fra
oppføringstidspunktet.

BALKONG

TG-1

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Nei
Punkterte glass Nei

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

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

Type Balkong
Kommentarer

16

Sydvestvendt, understøttet balkong (2 etg.) fra oppføringstidspunktet i bærende metall/trekonstruksjon.
Er balkongen / terrassen helt eller delvis over innvendig rom? 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.

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

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Nei

Vurdering og beskrivelse

Kommentarer

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

Yttervegger i stenderverk, utvendig forblendet med spekket teglstein.

Forskriftsmessig rekkverkshøyde Ja

Fasade Teglestein

Vurdering og beskrivelse

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

Rekkverk på balkong er målt til 104 cm.

Fuktskade/sopp/råte/overflatebehandling Nei

Er balkongen/terrassen/plattinger tekket? Ja

Lufting av kledning Nei

Kommentarer

Kommentarer

Balkongen er tekket med membran.

Ikke relevant for denne typen fasade.

Type tekkemateriale PVC Membran
Totalvurdering av fasade og veggkonstruksjon

Kommentarer

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

Antatt PVC membran.
Har tettesjikt oppkant mot vegg og dør? Ja

17

LOFT

TG-1

Er det registrert skade i tettesjiktet? Nei
Er det fare for skade/følgeskade pga alder? Nei

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.

Er det krav til fall/avrenning? Ja
Type loft Innredet

Er det etablert tilstrekkelig fall/avrenning? Ja

Er det foretatt oppgraderinger etter byggeår? Nei

Totalvurdering

Finnes det symptomer på skader eller feil oppbygging? Nei

Det er ikke registrert skader eller forhold med behov for tiltak.

Kommentarer

15

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.
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Innredet loft med rom for varig opphold. Innredning er foretatt på oppføringstidspunktet.

Totalvurdering
Det er ikke registrert vesentlig avvik.
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RENNER OG NEDLØP

TG-1

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Nei
Kommentarer

Original taktekking med glasert takstein. Originale beslag i malt metall.

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.

Inspisert fra Fra bakken
Kommentarer

Er det tegn til skader på renner og nedløp? Nei

Det er utført en visuell kontroll utvendig fra bakkenivå.

Kommentarer

Type tekking Takstein

Takrenner og nedløpsrør i malt metall fra oppføringstidspunktet.

Kommentarer

Glasert takstein.

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

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

19

TAKKONSTRUKSJON

TG-1

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

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.

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

Inspisert fra Fra bakken, Annet

21

Kommentarer

ETASJESKILLE

TG-1

Det er utført en visuell kontroll utvendig fra bakkenivå samt fra innvendig loftsetasje med kott.
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.

Takkonstruksjon Saltak
Kommentarer

Saltak i trekonstruksjon.

Type Betong, Tre/bjelkelag
Kommentarer

Er det synlige tegn til svanker/konstruksjonssvikt Nei

Etasjeskille mellom kjeller og 1 etg. er av elementdekker. Øvrige etasjeskiller er av trebjelkelag.

Er det forhold som tyder på utilstrekkelig lufting av takkonstruksjonen? Nei
Skjevheter/svanker/kuler/svikt Nei

Totalvurdering av takkonstruksjonen

Kommentarer

Det er ikke registrert symptom på svekkelser.

20

Det er utført kontroll med krysslaser uten målinger som indikerer skjevheter, svanker eler svikt i konstruksjonen. Enkelte rom i kjeller, 2 etg.
og loft med avvik på 10-15mm målt fra vegg-vegg.

TAKTEKKING OG BESLAG

TG-1

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

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.
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ILDSTED

TG-1
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Type pipe Element

24

Kommentarer

LOVLIGHET

Elementpiper (2 stk.) Ildsted (peis) på kjøkken med innsats/glassdør. Ildsted (peis) i stue (1 etg.) med glassdører.
Det tas forbehold om at takstmann er gitt riktige opplysninger om lovligheter. Takstmannens undersøkelser overtar ikke for selgers
opplysningsplikt og ikke for kjøpers undersøkelsesplikt.

Er det fremlagt rapport fra brann/feiervesen? Ja
Vurdering og beskrivelse

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

Selger har fremlagt siste rapport fra brann/feiervesen fra 2021.

Er dagens bruk i samsvar med godkjente byggetegninger? Ja

Er det påvist avvik som ikke er lukket/utbedret? Nei

Er det fremlagt ferdigattest / midlertidig brukstillatelse? Ja

Vurdering og beskrivelse

Kommentarer

Enkelte avvik som ble påpekt i rapporten er lukket. Arbeidene ble utført av Mur Og Pipeservice AS.

Det er innhentet Ferdigattest datert 29.09.2014.

Dersom elementpipe - er 2 av sidene synlig? Nei

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

Kommentarer

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

Pipemur er kledd/tildekket med tapet utover det som er tillatt. Dette begrenser mulighet for kontroll av tilstand.

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

Er avstanden til brennbart materiale forskriftsmessig? Ja

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

Skorstein over tak er inspisert fra: Fra bakken

Totalvurdering

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

Ingen avvik, feil eller mangler observert.

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.

25

TOALETTROM 1 (1 ETG.)

TG-1

Her vurderes: Det sjekkes for fuktskader/ lekkasjer

Tiltak Ja
Er det symptom på fuktskader i området rundt klosett Nei

Kommentarer

Pipemur bør gjøres tilgjengelig for kontroll på 2 sider for å ha tilstrekkelig vilkår for å vurdere tilstand.

Kommentarer

Toalettrom fra oppføringstidspunktet. Inneholder vegghengt wc, servantseksjon med underlimt servantskål.

23

KJØKKEN

TG-1

Er våtrommet ventilert? Ja
Kommentarer

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

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

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

Er det vegghengt toalett? Ja

Kommentarer

Er det synlig drenering av lekkasjevann fra sisterne? Ja

Ingen tegn til fuktskader eller lekkasjer. Kjøkken med kjøkkenøy, spiseplass, peis og utgang til terrasse. Original innredning med kompositt/
Corean benkeplater og profilerte, malte benkeplater. Stor Lacanche komfyrseksjonn med 6 stk. gassbluss og 2 x stekeovn. Miele
avtrekksvifte over komfyr. Opplegg for oppvaskmaskin. Det er montert komfyrvakt.

Totalvurdering av toalettrom
Normalt god, moderne standard. Ingen registrerte avvik.

Fungerer avtrekk over stekesonen ? Ja
Vurdering og beskrivelse

26

Avtrekk fungerte ved enkel test.

TOALETTROM 2 (LOFT)

TG-2

Her vurderes: Det sjekkes for fuktskader/ lekkasjer

Totalvurdering av kjøkken
Innredningen fremstår med normal tilstand i henhold til alder. Marginal bruksslitasje.
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Totalvurdering

Er det symptom på fuktskader i området rundt klosett Nei

Nyere anlegg. Fungerer som tiltenkt.

Kommentarer

Ingen tegn til fuktskader eller lekkasjer. Toalettrom fra oppføringstidspunktet med god, moderne standard. Inneholder vegghengt wc og
servantseksjon.

29

ELEKTRISK ANLEGG

TG-1

Er våtrommet ventilert? Ja

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.

Kommentarer

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

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Nei

Er det synlig drenering av lekkasjevann fra sisterne? Nei

Foreligger det samsvarserklæring? Ja
Type sikringer Automatsikring

Totalvurdering av toalettrom
Det er benyttet TG2 med bakgrunn i manglende drensåpning for lekkasjevann fra toalettsisternen.

Type anlegg Skjult

Tiltak Ja

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

Kommentarer

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

Det anbefales å montere drensåpning for synliggjøring av lekkasjevann fra toalettsisternen.

Kommentarer

Kursfortegnelse plassert på innside av sikringsskap.

27

TRAPPER

TG-1

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

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.

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

Totalvurdering
Trappeløp 1 (hovedtrapp) fra kjeller til loft. Trappeløp 2 fra 2 etg. til loft. Begge trappeløp i lukket trekonstruksjon. Ingen avvik, feil eller
mangler observert.

Totalvurdering av elektrisk anlegg

28

30

AVLØPSRØR

TG-1

Anlegget er fra byggeår. Sikringsskap er plassert i teknisk rom i kjeller. Ingen registrerte avvik, feil eller mangler.

VANNBÅREN VARME

Her vurderes: Innvendige avløpsrør

Her vurderes: Vannbåren varme

Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår? Nei

Type Gulvvarme

Type Plast

Kommentarer

TG-1

Vannbåren gulvvarme tilkoblet borebrønn og NIBE vann til vann varmepumpe. Anlegg fra oppføringstidspunktet.

Er avløpssystemet luftet over tak? Ja
Er vannstand i sluk kontrollert ved tapping av tilknyttet utstyr? Ja

Er det sprekker eller svellinger i overflatematerialet på gulv? Nei

Kommentarer

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

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

Totalvurdering
Nyere anlegg. Ingen observerte avvik, feil eller mangler.

Er stakeluke tilgjengelig? Nei
Kommentarer

Det er ikke påvist noen stakeluke i boenheten. Staking kan utføres via sluk eller andre installasjoner med avløp. Avløpsanlegget er utstyrt
med pumpe i teknisk rom (se bilde siste side).

31

VANNLEDNINGER

Er det tilfredsstillende avrenning fra tappested? Ja

Her vurderes: Innvendige vannledninger

TG-1

Er det fare for skade eller følgeskade pga. alder? Nei
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Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår? Nei

Plassering og fundament Bereder plassert i teknisk rom (kjeller) med sluk.

Kommentarer

Årstall 2014

Rør i rør system fra 2014.

Størrelse Ca. 300 liter

Er vanntrykk tilfredsstillende ved prøving av to tappesteder samtidig? Ja

Er varmtvannsbereder tilgjengelig for inspeksjon? Ja

Er hovedstoppekran tilgjengelig? Ja

Er berederen plassert i rom med sluk? Ja

Kommentarer

Er plugg på varmtvannsbereder brunsvidd? Nei

Hovedstoppekran er plassert i himling i teknisk rom (kjeller). Se bilde siste side

Er berederen over 20 år? Nei
Er stoppekran funksjonstestestet? Ja

Totalvurdering

Kommentarer

Høiax bereder for ettervarming av tappevann. Ingen avvik, feil eller mangler observert.

Hovedstoppekran fungerer som tiltenkt.
Type Rør i rør system

34

Er fordelerskap tilgjengelig? Ja
Vil lekkasjevann fra fordelerskap ledes til sluk? Ja

VENTILASJON

TG-1

Her vurderes: Ventilasjon (gjelder rom for varig opphold)

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

Type ventilering Balansert ventilasjon

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

Kommentarer

Balansert ventilasjonsanlegg med 3 stk. Flexit aggregater. Anlegget omfatter hele boligen samt garasjeanlegget. Se bilder siste side.

Totalvurdering
Nyere anlegg. Ingen avvik, feil eller mangler observert.

Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår? Nei

32

VARMESENTRAL

TG-1

Når var siste service på anlegget? Siste service på anlegget ble utført i 2021. Eier har opprettet serviceavtale på anlegget.
Er det tegn på fukt eller mugg i filter? Nei
Har alle rom mulighet for tilluft/avtrekk? Ja

Her vurderes: Varmesentral

Er det tegn på utilstrekkelig luftutveksling? Nei

Type anlegg Varmepumpe

Totalvurdering

Kommentarer

Nyere anlegg. Ingen avvik, feil eller mangler observert.

NIBE vann til vann varmepumpe tilkoblet borrebrønn fra oppføringstidspunktet.
Er det utført arbeider på anlegget etter byggeår? Nei

35

Når var siste service på anlegget? Siste utførte service på anlegget i 2021. Eier har opprettet serviceavtale på anlegget.
Finnes det oljetank på eiendommen? Nei

TG-1

BAD 1 (KJELLER)

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.

Totalvurdering
Nyere anlegg. Ingen observerte avvik, feil eller mangler.

33

VARMTVANNSBEREDER

TG-1

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.

Her vurderes: Varmtvannsbereder
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Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Nei

Er våtrommet ventilert? Ja

Kommentarer

Kommentarer

Bad med vegghengt wc, servantseksjon, speil og dusjhjørne med glassdører.

Rommet har mekanisk avtrekk.

Beskrivelse av overflate

Er ventilasjonen funksjonstestet? Ja

Flislagt gulv og flislagte vegger i dusj. For øvrig malte flater.

Kommentarer

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

Er det tilstrekkelig fall til sluk? Ja
Kommentarer

Er det skader på utstyr og innredning? Nei

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

Er det vegghengt toalett? Ja

Ledes lekkasjevann til sluk? Ja

Er det synlig drenering av lekkasjevann fra sisterne? Ja

Er vindu eller dør plassert i våtsone? Nei
Totalvurdering av sanitær og ventilasjon

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

Nyere anlegg, ingen avvik.

Er det symptom på fuktskader i overflater eller riss / sprekker / bom i flis eller flisfuger? Nei
TG-1

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

FUKTMÅLING

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

Ingen anmerkninger.

Er det foretatt fuktsøk / fuktmåling? Ja

TG-1

MEMBRAN, TETTESJIKT OG SLUK

Vurdering og beskrivelse

Undersøkelsen viser ingen tegn til fukt i konstruksjonen.

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? Ja
Vurdering og beskrivelse

Er sluket tilgjengelig for inspeksjon? Ja

Hulltaking er utført fra trimrom mot dusjsonen. (se bilde siste side)

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

DOKUMENTASJON

Kommentarer

Synlig slukmansjett.

Her beskrives fremlagt dokumentasjon.

Er det rørgjennomføringer i gulv/vegg utover sluk? Ja

Dokumentasjon Ja

Kommentarer

Kommentarer

Rørgjennomføringer for dusjarmatur.

FDV-dokumentasjon fra utbygger er fremvist.

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

36

Rørføringer til dusjbatteri er ikke synlig for inspeksjon (skjult bak deksel).
Er det fare for skade eller følgeskade pga. alder? Nei

BAD 2 (2 ETG.)

TG-2

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.

Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk
Ingen avvik registreres.

TG-1

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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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.
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Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Nei

Er våtrommet ventilert? Ja

Kommentarer

Kommentarer

Originalt bad. Inneholder vegghengt wc, dobbel servantbenk, speil, innmurt badekar og dusjhjørne med skillevegg i glass.

Rommet har mekanisk avtrekk.

Beskrivelse av overflate

Er ventilasjonen funksjonstestet? Ja

Flislagt gulv. Fliser/malt på vegger.

Kommentarer

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

Er det tilstrekkelig fall til sluk? Ja
Kommentarer

Er det skader på utstyr og innredning? Nei

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

Er det vegghengt toalett? Ja

Ledes lekkasjevann til sluk? Ja

Er det synlig drenering av lekkasjevann fra sisterne? Nei

Er vindu eller dør plassert i våtsone? Nei
Totalvurdering av sanitær og ventilasjon

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

Tilstandsgrad 2 er satt p.g.a. manglende drensåpning fra innebygget sisterne for synliggjøring av eventuelle lekkasjer.

Er det symptom på fuktskader i overflater eller riss / sprekker / bom i flis eller flisfuger? Nei
Anbefalte tiltak sanitær og ventilasjon Ja

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

Kommentarer

Montering av drensåpning.

Totalvurdering av overflater
Nyere overflater, ingen anmerkninger.

TG-1

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.

FUKTMÅLING

Her vurderes: om det er fukt ved å sjekke fra tilstøtende rom og underliggende himling i boenheten.
Er det foretatt fuktsøk / fuktmåling? Ja

Er sluket tilgjengelig for inspeksjon? Ja

Vurdering og beskrivelse

Undersøkelsen viser ingen tegn til fukt i konstruksjonen.

Type sluk Plast, Rustfritt stål
Er det synlig mansjett / membran og klemring ved flis / synlig klemring ved belegg? Nei

Er det foretatt hulltaking? Ja

Er det rørgjennomføringer i gulv/vegg utover sluk? Ja

Vurdering og beskrivelse

Hulltaking er utført fra trapperom. Se bilde siste side.

Kommentarer

Rørgjennomføringer for dusjarmatur og badekararmatur.

DOKUMENTASJON

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

Her beskrives fremlagt dokumentasjon.

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

Dokumentasjon Ja

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

Kommentarer

Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk

FDV-dokumentasjon fra utbygger er fremvist.

Ingen avvik registreres.

TG-2

37

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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BAD 3 (2 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.
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TG-1

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.

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
Kommentarer

Er det gjennomført arbeider etter opprinnelig byggeår? Nei

Rommet har mekanisk avtrekk.

Kommentarer

Originalt bad. Inneholder vegghengt wc, 2 stk servantseksjoner og dusjhjørne med skillevegg i glass.

Er ventilasjonen funksjonstestet? Ja

Beskrivelse av overflate

Kommentarer

Fliser på gulv. Fliser/malt på vegger.

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

Er det tilstrekkelig fall til sluk? Ja

Er det skader på utstyr og innredning? Nei

Kommentarer

Er det vegghengt toalett? Ja

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

Ingen registrerte feil, mangler eller avvik.

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

TG-1

Er det symptom på fuktskader i overflater eller riss / sprekker / bom i flis eller flisfuger? Nei
Er det spor etter biologiske skadegjørere (svertesopp o.l.)? Nei

FUKTMÅLING

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

Totalvurdering av overflater
Nyere overflater. Ingen registrerte avvik.

Er det foretatt fuktsøk / fuktmåling? Ja
Vurdering og beskrivelse

TG-1

Undersøkelsen viser ingen tegn til fukt i konstruksjonen.

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.

Er det foretatt hulltaking? Ja
Vurdering og beskrivelse

Det er foretatt hulltaking fra bakside av våtsonen. Se bilde siste side.
Er sluket tilgjengelig for inspeksjon? Ja
Type sluk Plast, Rustfritt stål

DOKUMENTASJON

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

Her beskrives fremlagt dokumentasjon.

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

Dokumentasjon Ja

Rørgjennomføringer for dusjarmatur.

Kommentarer

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

FDV-dokumentasjon fra utbygger er fremvist.

Kommentarer

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

TG-1

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

Beskriv

Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk

Kjeller. Gulv - Betongsåle i garasje. Parkett i trapperom. For øvrig fliser. Vegger- Fliser/malte flater på bad. For øvrig malte flater. Himlinger Nedforet himling med himlingsplater i garasje. For øvrig malte himlinger.
1 etg. Gulv - Fliser på toalett. For øvrig parkett. Vegger - Malte flater på toalett. For øvrig tapet. Himlinger - Malte himlinger.
2 etg. Gulv - Fliser på bad. Teppe i gang, omkledningsrom og soverom 1. For øvrig parkett. Vegger - Fliser/malte flater på bad. Tapet i
trapperom. For øvrig malte flater. Himlinger - Malte himlinger.
3 etg./loft. Gulv - Parkett. Vegger - Malte flater. Himlinger - Malte himlinger.

Ingen avvik registreres.
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Totalvurdering
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Nyere, godt vedlikeholdte overflater. Ingen vesentlige skader, feil eller mangler.
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RAPPORTBILDER

DRENERING

VASKEROM

Beskriv
Vaskerom i kjeller fra oppføringstidspunktet. Inneholder innredning med benkeplater og underskap samt 2 stk. utslagsvask. Opplegg for
vaskemaskin. Mekanisk avtrekk (sentralt). Det er ikke montert sluk og vaskerommet defineres dermed ikke som våtrom.

Takvann, antatt ført til drensrør i grunnen (nord).

Takvann syd, anbefales ført vekk fra grunnen.

Takvann sydøst, anbefales ført vekk fra grunnen.
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ROM UNDER TERRENG

VANNLEDNINGER

Fuktmåling trimrom.

Hovedstoppekran i himling (teknisk rom).

VARMESENTRAL

Fuktmåling trimrom.
NIBE varmepumpe i teknisk rom.

ELEKTRISK ANLEGG

VENTILASJON

Sikringsskap i teknisk rom.
Flexit balansert ventilasjonsaggregat montert i kott på loft.
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BAD 2 (2 ETG.)

Flexit balansert ventilasjonsaggregat montert i teknisk rom.

Hulltaking fra trapperom/gang.

Flexit balansert ventilasjonsaggregat montert i garasje.

Sluk.

BAD 1 (KJELLER)

BAD 3 (2 ETG.)

Hulltaking fra trimrom.

Sluk.
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EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma
Advokat Torbjørn Ek
Oppdragsnr.
3220023

Hulltaking.
Selger 1 navn

Selger 2 navn

Sveinung Jan S Støhle

Gro Ingrid Slåttsveen-Støhle

Gateadresse

Poststed

Postnr

Oslo

0374

Document reference: 3220023

Tuengen allé 18C

Er det dødsbo?
Nei

Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?
Nei

Ja

Hjemmelshavers navn

Har du kjennskap til eiendommen?
Nei

Ja

Når kjøpte du boligen?
2014

År

Hvor lenge har du bodd i boligen?
Antall år

7

Antall måneder

10

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?
Nei

Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?
Forsikringsselskap

IF

Polise/avtalenr.

7242756

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: SJSS, GIS
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Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

4

10

12

Ja

Ja

Nei

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

Nei

To ladebokser i garasje

Ja

Ja

Nei

Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?
Ja

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

19

Ja

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

Nei

18

Nei

Ja

Svar

17

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

Er det nedgravd oljetank på eiendommen?
Nei

16

Ja

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)?
Nei

15

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

28

Ja

Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?
Beskrivelse

14

27

Ja

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

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

Nei

13

26

Ja

Svar

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

Ja

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

11

25

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

Ja

Spørsmål for bolig i sameie/borettslag/boligaksjeselskap:

Ja

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

Ja

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

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

9

24

Ja

Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
Nei

I 2016/2017 ble membranen som ligger rundt sokkelen av huset skiftet ut etter at det ble oppdaget fukt i garasje og
et kjeller rom. Dette ble utført av husbygger Røyr Eiendom og underleverandør Entreprenør ConForm AS. Siden har
det ikke vært noe problem. I forbindelse med dette ble det også borret flere inspeksjonshull i veggen i garasjen.
Disse hullene har vi latt stå slik de var.

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

8

23

Ja

Ja

Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
Nei

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

Beskrivelse

7

22

Nei

Ja

Er det foretatt radonmåling?
Nei

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

Nei

6

21

Ja

Svar

5

Nei

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

Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?
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20

Nei

Svar
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2

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
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E-Signing validated

Tilleggskommentar

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.

secured by

NAME OF SIGNER

IDENTIFIER

TIME

ELECTRONIC ID

Sveinung Støhle

855436369f617b61f66e761
4cb0b148c826d16ee

27.08.2022
12:40:32 UTC

Signer authenticated by
Nets One time code

NAME OF SIGNER

IDENTIFIER

TIME

ELECTRONIC ID

Gro Slåttsveen Støhle

ea1c91e95ab2a531d980a6f
20d26ae504bf0d37a

27.08.2022
12:39:21 UTC

Signer authenticated by
Nets One time code

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.

→

This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.

→

The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party.
Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.

→
Initialer selger: SJSS, GIS

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

Tuengen allé 18C

Postnr

0374

Sted

OSLO

Andels/leilighetsnr.

/

Gnr.

36

Bnr.

99

Seksjonsnr.

4

Festenr.

0

Bygn. nr.

300293879

Bolignr.

H0101

Merkenr.

66cef152-560b-4e4b-afcb-e5c640e094e3

Dato.

27 Aug 2022

Innmeldt av

***********

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

Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

B

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

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

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

Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer
på boligen.

Tips 1: Følg med på energibruken i boligen
Tips 2: Luft kort og effektivt
Tips 3: Redusér innetemperaturen
Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig

Mulige forbedringer for boligens energistandard

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.

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen,
anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette
er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke.

Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme.
Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av
bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

Tiltaksliste (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)
- Velg hvitevarer med lavt forbruk
- Slå av lyset og bruk sparepærer
- Redusér innetemperaturen
- Montere automatikk på utebelysning
Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de
opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør
derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere.
Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav
til godt inneklima og forebygging av fuktskader og
andre byggskader.

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Målt energibruk
Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.
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Boligdata som er grunnlag for energimerket
Energimerket og andre data i denne attesten
er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier
da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over
oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

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

Registrering:

Attest utstedt med enkel registrering.

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

Småhus
Enebolig
2014
MurTeglstein
512
4
Nei
Nei

Teknisk installasjon
Oppvarming:
Ventilasjon:

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

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

Om energimerkeordningen
Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen
eller gjennomføring av energieffektivisering og
tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på
tlf. 800 49 003 eller svarer@enova.no

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

Varmepumpe
Ved
Mekanisk avtrekk

Plikten til energimerking er beskrevet i
energimerkeforskriften (bygninger).

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen
kan du finne på www.energimerking.no

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se www.enova.no/hjemme
eller ring Enova svarer på tlf. 800 49 003.
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Tiltak 9: Bruk varmtvann fornuftig
Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling
av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad.Skift pakning på dryppende
kraner.Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

Tiltaksliste:

Tiltak 10: Slå el.apparater helt av

Vedlegg til energiattesten

Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)
Adresse: Tuengen allé 18C
Postnr/Sted: 0374 OSLO
Bolignr: H0101
Dato: 27.08.2022 12:53:13
Energimerkenr: 66cef152-560b-4e4b-afcb-e5c640e094e3
Ansvarlig for energiattesten: ***********
Energimerking er utført av: ***********

Gårdsnr: 36
Bruksnr: 99
Seksjonsnr: 4
Festenr: 0
Bygningsnr: 300293879

Tiltak utendørs
Tiltak 11: Montere automatikk på utebelysning
Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres
bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.

Tiltak 12: Montere urbryter på motorvarmer
Det monteres urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig.

Brukertiltak

Tiltak 13: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg

Tiltak 1: Velg hvitevarer med lavt forbruk
Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A
er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda
bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

Tiltak 2: Redusér innetemperaturen
Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også
varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare
deler av døgnet. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys).
Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer
varmetap gjennom vinduene.

Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget
både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur - og fuktføler i
luften.Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs.når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak 14: Skifte til sparepærer på utebelysning
Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sparepærer gir like mye lys
som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000 2.500 timer for glødelamper.

Tiltak på varmeanlegg
Tiltak 15: Isolering av varmerør, ventiler, pumper

Tiltak 3: Slå av lyset og bruk sparepærer
Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis
oppvarmet.

Eventuelle rørnett, rørbend, ventiler, pumpehus etc som er uisolerte bør isoleres for å redusere unødvendig varmetap. På ventiler
og komponenter kan det monteres avtagbare isoleringsputer. Det vil da i tillegg være enklere å oppnå ønsket turtemperatur i hele
anlegget.

Tiltak 4: Vask med fulle maskiner
Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

Tiltak 5: Følg med på energibruken i boligen
Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca
halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

Tiltak 6: Spar strøm på kjøkkenet
Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer
vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk
av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet.Kjøl - og frys
skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet / boksen (nye kjølekap har ofte
automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk
termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til
varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske - og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

Tiltak 7: Tiltak utendørs
Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5,
7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer
mot 1.000-2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter
dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter
forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. lufttemperatur kan det installeres automatikk slik
at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Tiltak 8: Luft kort og effektivt
Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling
av gulv, tak og vegger.
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Saksnr: 201202748-56

Side 2 av 2

Sort-hvitt husnummerskilt og eventuelt henvisningsskilt må monteres på godt synlig sted.
Dette vedtaket kan påklages. Frist for innsending av klage er 3 uker etter mottakelsen av dette brevet.
Sluttrapport for avfallshåndtering
Sluttrapport for avfallshåndtering er behandlet og kravene til avfallshåndtering i byggteknisk forskrift (jf.
TEK10 § 9-8 og 9-9) er oppfylt.
For orientering om klageadgang se våre nettsider www.plan-og-bygningsetaten.oslo.kommune.no for mer
informasjon. Mer om klageadgang finner du her.

PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Avdeling for byggeprosjekter
Vest
Dette dokumentet er elektronisk godkjent 26.09.2014 av:
Murtaza Hussain - Saksbehandler
Anne Torill Halse - enhetsleder
Kopi til:
Røyr Eiendom AS, Haldenveien 81, 1367 SNARØYA
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Advokat Ek
TUENGEN ALLÉ 18C
Dato: 19.08.2022
Deres ref:
Bestillingsnr.: 86455711
6676439

Vår ref (Saksnr):

Saksbehandler: Automatisert produksjon

AREALBEKREFTELSE FOR GNR.36 BNR. 99
Vi viser til bestilling av 20220819 for TUENGEN ALLÉ 18C.

GNR. 36 BNR. 99
er, ifølge eiendomsregisteret i Oslo, opprettet den 08.09.2014.
Arealet for eiendommen, med til- og framålinger ført i eiendomsregisteret i Oslo, er

1768.6 m²
Eiendommen, i samsvar med oppgitt areal, er vist med gul farge på vedlagte kartutsnitt.
Målestokk= 1: 1000.
Eiendommen består av 2 teiger.

Plan- og bygningsetaten
Avdeling for Geodata
Matrikkelenheten

Produsert: 19.08.2022 Målestokk 1: 1000

Kristin Tveit
Enhetsleder
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594900

Reguleringskart
Dato: 19.08.2022
Bruker: FME
Målestokk 1:1000
Ekvidistanse 1m

– Kartutsnittet gjelder vertikalnivå 1 (dvs. under bakken). I tillegg finnes det
regulering i vertikalnivå 2
– Gjeldende kommunedelplaner: KDP-17
– Naturmangfold innenfor kartutsnittet. Se eget kart.
– Kartet er sammenstilt for: Eiendomsomsetning. Kan ikke brukes til
byggesak.

Koord.system: EUREF89 - UTM sone 32

PlottID/Best.nr: 111220/ 86455711

Høydereferanser
- Reguleringsplan: Se reg.best.
- Bakgrunnskart: NN2000

Adresse: TUENGEN ALLÉ 18C

Originalformat: A3

Deres ref.: 41688 /
WM243_2_3000062
Kommentar:

Gnr/Bnr: 36/99
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Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt
bebyggelse ut fra terrenghøydene slik de var da
reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenstilte
reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomtesituasjon.
Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn.

Se tegnforklaring på eget ark
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© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
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594700

*=regulert kotehøyde med Oslo lokal som høydereferanse. Ved prosjektering legges 37 cm til denne kotehøyden.

594700

6645600

594900

6645800

594800
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594700

*=regulert kotehøyde med Oslo lokal som høydereferanse. Ved prosjektering legges 37 cm til denne kotehøyden.
Reguleringskart
Dato: 19.08.2022
Bruker: FME
Målestokk 1:1000
Ekvidistanse 1m

– Kartutsnittet gjelder vertikalnivå 2 (dvs. på bakkenivå). I tillegg finnes det
regulering i vertikalnivå 1
– Gjeldende kommunedelplaner: KDP-17
– Naturmangfold innenfor kartutsnittet. Se eget kart.
– Kartet er sammenstilt for: Eiendomsomsetning. Kan ikke brukes til
byggesak.

Koord.system: EUREF89 - UTM sone 32

PlottID/Best.nr: 111220/ 86455711

Høydereferanser
- Reguleringsplan: Se reg.best.
- Bakgrunnskart: NN2000

Adresse: TUENGEN ALLÉ 18C

Originalformat: A3

Gnr/Bnr: 36/99

Deres ref.: 41688 /
WM243_2_3000062
Kommentar:
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© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt
bebyggelse ut fra terrenghøydene slik de var da
reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenstilte
reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomtesituasjon.
Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn.

Se tegnforklaring på eget ark
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594900

6645600

6645600

6645700

6645700

6645800

6645800

TEGNFORKLARING - REGULERING (for gjeldende kartutsnitt)

© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Naturmangfold
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Dato: 19.08.2022
Bruker: FME
Målestokk 1:1000
Ekvidistanse 1m

– Skraverte felter markerer områder hvor det er registrert naturmangfold
(rød) eller fremmede skadelige organismer (sort).
– Kartet er sammenstilt for: Eiendomsomsetning. Kan ikke brukes til
byggesak.

Koord.system: EUREF89 - UTM sone 32

PlottID/Best.nr: 111220/ 86455711

Høydereferanser
- Reguleringsplan: Se reg.best.
- Bakgrunnskart: NN2000

Adresse: TUENGEN ALLÉ 18C

Originalformat: A3

Gnr/Bnr: 36/99

Deres ref.: 41688 /
WM243_2_3000062
Kommentar:
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Opprinnelig reguleringsplan gir rammer for høyder på planlagt
bebyggelse ut fra terrenghøydene slik de var da
reguleringsplanen ble vedtatt. Det nye sammenstilte
reguleringsplankartet viser dagens terreng- og tomtesituasjon.
Planens originale vedtakskart er tilgjengelig i Saksinnsyn.

594600

594900

595200

Tegnforklaring - kommuneplan

6645900

6645900

6645600

6645600

Farled

Bebyggelse og anlegg, eksisterende

Fjernveg (tunnel)

Bebyggelse og anlegg, fremtidig

Fjernveg

Bane, eksisterende

Markagrense

Havn, eksisterende

Plangrense

Havn, fremtidig

Sporveg (tunnel), fremtig

Kollektivknutepunkt, fremtidig

Sporveg (tunnel), eksisterende

Grønnstruktur, eksisterende

Sporveg, eksisterende

Grønnstruktur, fremtidig

Sporveg, fremtidig

Forsvaret

Jernbane (tunnel), fremtidig

LNF-areal, eksisterende

Jernbane (tunnel), eksisterende

LNF-areal, fremtidig

Jernbane, eksisterende

Spredt boligbebyggelse, eksisterende

Turvei

Spredt boligbebyggelse, fremtidig

Ny T-bane-/jernbanestasjon (ikke juridisk)

Spredt fritidsbebyggelse, eksisterende

T-banestasjon (ikke juridisk)

Spredt fritidsbebyggelse, fremtidig

Jernbanestasjon (ikke juridisk)

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Banetrase (ikke juridisk)

Farled

Fjordtrikk (ikke juridisk)

Småbåthavn, eksisterende

Samferdsel (ikke juridisk)

Småbåthavn, fremtidig

Eksisterende kollektivknutepunkt

Naturområde
Friluftsområde

Fremtidig kollektivknutepunkt

Ytre by (utviklingsområder)
Spredt boligbebyggelse
Indre by (utviklingsområder)
Bestemmelsesgrense
H570 - Bevaring kulturmiljø
Aktivitetssone marka
H710 - Båndlegging for regulering etter pbl.
H810_1 - Krav om felles planlegging (områderegulering)
H810 _2 - Krav om felles planlegging
6645300

6645300

H820_1 - Omforming (kabling og høystentledninger)
H820_2 - Omforming (trafostasjoner)
H110 - Nedlagsfelt drikkevann
H190 - Andre sikringssoner

594600

594900

H310_1 - Kvikkleire

595200
© Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

H310_2 - Steinsprang

Kommuneplanen 2015–2030

Dato: 19.08.2022
Målestokk 1:3000
Koordinatsystem: EUREF89 - UTM sone 32

Vedtatt av bystyret 23.09.2015, sak 262

H320_1 - Stormflo

Kartet viser utsnitt av «Plankart 1-2 Arealbruk» og «Plankart 2-2 Hensynssoner». For øvrige juridisk bindende
kart, se Planinnsyn - https://od2.pbe.oslo.kommune.no/kart/?mode=kommuneplan

H320_2 - Elveflom

Blå ramme viser utsnittet for de øvrige plottene.

H390 - Deponi

PlottID/Best.nr: 111220/86455711
Deres ref.: 41688 / WM243_2_3000062

Reguleringsplaner vedtatt etter 17.09.2014 og til 23.09.2015 vil gjelde foran kommuneplanen ved motstrid.
Reguleringsplaner vedtatt etter kommuneplanen vil gjelde foran kommuneplanen ved motstrid.
Se tegnforklaring på eget ark.
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OSLO KOMMUNE
S-4220, 15.03.2006, rev. 12.06.2013 og 17.3.2015.

Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

Se endret reg.best. ,vedt. 17.11.2008 (V171108).
Mindre vesentlig reguleringsendring for tre eiendommer (gnr.125 bnr.128, gnr.58 bnr.47 og
gnr.27 bnr.465). Slik at arkeologisk utgravning av berørte automatisk fredete kulturminner sikres
før søknad om tiltak kan behandles.

S-4220
Saken gjelder: REGULERINGSPLAN FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY,(SMÅHUSPLANEN).
Ny § 6, 7, 8 ,9, 10, 12, 18 og 20, vedtatt 12.6.13. Ny § 9, 4. ledd og § 10, 1. ledd andre setning,
vedtatt 17.3.15. BUK-sak 57/15.

Se endret reg.best., vedt.02.10.2012 (V021012)
Små reguleringsendringer for eiendommen gnr.27/ bnr.482. Slik at det foretas arkeologisk
undersøkelse for at berørte automatisk fredete kulturminner ivaretas og sikres før tiltak
igangsettes.
Se endret reg.best., vedt. 24.06.2014 (V240614)
I Bergsalléen 8A, gnr 48,bnr. 331, skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte
automatisk fredete kulturminner, id 170362, før iverksetting av byggetiltak. Det skal tas kontakt
med Byantikvaren i Oslo umiddelbart etter søknad om tiltak har kommet inn, slik at omfanget av
den arkeologiske undersøkelsen kan fastsettes.

Vedtaksdato: 15.03.2006
Vedtatt av: Bystyret, egengodkjenning
Lovverk: PBL 1985
Høydereferanse: OSLO LOKAL
Merknader: Se sak 200913489, endret reg.best.
Knytning(er) mot andre planer: V021012, V040711, V051114, V121214, V240614, 200401057

Saken består av 10 side(r) inkludert denne.

Plan- og bygningsetaten

Se endret reg.best. ,vedt.04.07.2011(V040711)
Små reguleringsendringer for tre eiendommer, (gnr.48/ bnr.21, gnr. 48/ bnr.27, gnr.10/ bnr.281).
Slik at det foretas arkeologisk undersøkelse, for at berørte automatisk fredete kulturminner
ivaretas og sikres før tiltak igangsettes".

Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Telefon: 23 49 10 00
Telefaks:23 49 10 01

Se endret reg.best., vedt. 05.11.2014 (V051114)
Før iverksetting av byggetiltak som berører kulturminne id 176633 i Nils Lauritssøns vei 18 skal
det foretas arkeologisk utgravning av dette. Anleggsarbeid kan iverksettes før utgravningen
gjennomføres i de delområder, der dette ikke er til hinder for gjennomføringen av utgravningen,
eller utgjør en fare for å påføre kulturminne skade, jf. avmerking på kart datert 10. september
2014.
Det skal tas kontakt med Byantikvaren i Oslo i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at
omfanget av de arkeologiske granskningene kan fastsettes.

Organisasjonsnummer:
971 040 823 MVA

E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Internett: www.pbe.oslo.kommune.no
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Følgende definisjoner legges til grunn:
a. Med nærområde menes et område som omfatter tilgrensende eiendommer, eiendommer
som er gjenboere, samt eiendommer langs begge sider av tilliggende vei/veier, som følger
av figur 1a-c. Kommunen kan fastsette et utvidet eller redusert nærområde der det er
naturlig at et større eller mindre område ses i sammenheng.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY
(S-4220) (Med endrede §§ 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18 og 20).
Paragraf 1 – 20
§ 1 Avgrensning
Disse reguleringsbestemmelser gjelder for de områder som er vist på plankart merket BOP200401057 (i målestokk 1:5000), datert 01.03.2004 og revidert 10.02.2006.
§ 2 Reguleringsformål
Området reguleres til byggeområde for boliger. Innenfor planområdet opprettholdes gjeldende
reguleringsplaner for andre formål enn byggeområder for boliger.
Automatisk fredete kulturminner som er avmerket på plankartet reguleres til spesialområder
bevaring/automatisk fredete kulturminner/boliger.

Figur 1a :
Nærområde der tiltak ligger
langs vei/gate

§ 3 Hensikten med reguleringsplanen
Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for en utvikling i planområdet med
bebyggelse med småhuskarakter, og å opprettholde og styrke småhusområdenes kvaliteter. Planen
skal ivareta områdenes estetiske, funksjonelle, kulturminnefaglige og miljømessige kvaliteter
knyttet til eksisterende bebyggelse, landskap, vegetasjon og biologisk mangfold.
§ 4 Bebyggelsesplan
Tiltak med 10 eller flere nye boenheter kan bare oppføres på grunnlag av godkjent
bebyggelsesplan.

Figur 1b:
Nærområde der tiltak ligger i
vei-/gatekryss

Figur 1c:
Nærområde der tiltak ligger bak
bebyggelse langs vei/gate

b. Med bebyggelsesstruktur menes måten bygningene er plassert og gruppert på den enkelte
eiendom, i forhold til bebyggelsen i nærområdet og i forhold til veier, ferdselslinjer,
bekkeløp, landskap/terreng og grøntdrag.
c. Enhetlig bebyggelsesstruktur betyr at minst 3/4 av bygningene i nærområdet har lik
plassering og gruppering i forhold til ovennevnte elementer.
d. Med grøntdrag menes vegetasjonsbelter som strekker seg over flere eiendommer.
6.2
Kommunen skal godkjenne tiltakets plassering. Ved plassering av tiltak skal bebyggelsesstruktur
for eiendommer langs samme side av vei i nærområdet vektlegges. Dersom tiltaket ikke er
lokalisert langs vei skal plassering av bebyggelse på tilgrensende eiendommer være førende.
I områder med større bygningsvolumer i eksisterende bebyggelse skal nye boligenheter samles i
volumer av tilsvarende størrelse.

§ 5 Utomhusplan
Ved innsendelse av søknad om tillatelse til tiltak kreves utomhusplan. Denne skal vise både
eksisterende og planert terreng for eiendommen og terrengtilpasning til naboeiendommene, samt
opparbeiding av utearealene.
Terrengbehandling, beplantning og annen opparbeiding i samsvar med godkjent utomhusplan må
være utført før midlertidig brukstillatelse gis.

6.3
Tiltak innenfor nærområder med enhetlig bebyggelsesstruktur skal videreføre denne. Der
bebyggelsen i nærområdet har enhetlig avstand til vei skal denne avstanden opprettholdes.

For mindre tiltak som ikke endrer utomhusarealet kan kommunen forenkle kravet til
dokumentasjon.

Ny bebyggelsesstruktur innenfor enhetlige områder kan tillates, dersom denne kan videreføres
over flere eiendommer i nærområdet på en slik måte at en enhetlig bebyggelsesstruktur sikres.

§ 6 Plassering av bebyggelse og terrengtilpasning

6.4
I nærområder uten dominerende bebyggelsesstruktur eller ved ubebygde arealer kan bebyggelse
plasseres i nyskapende strukturer, og disse skal binde området sammen.

6.1
Nærområdets landskap/terreng, grøntdrag og bebyggelsesstruktur skal være førende ved
plassering og gruppering av ny bebyggelse og ved fradeling av eiendommer.
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6.5
Ved alle tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) skal det legges stor vekt på bevaring av
eksisterende terreng og vegetasjon. Terrenginngrep for å oppnå høyere utnyttelse, annen
plassering eller høyere gesims- og terrenghøyde enn tomtens naturlige topografi legger til rette for
tillates ikke. Ferdig planert terreng skal tilsvare eksisterende terrengnivå.
Følgende unntak tillates:
a. På flate og svakt skrånende tomter skal samlet høyde på støttemurer, fyllinger og/eller
skjæringer ved bebyggelse maksimalt være 0,5 meter.
b. For skrånende tomter med fall 1:6 – 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller
skjæringer samlet ikke overskride 1 meter.
c. For bratte tomter med terrengfall mer enn 1:3 skal høyde på støttemurer, fyllinger og/eller
skjæringer samlet ikke overskride 1,5 meter.

§ 8 Bevaringsverdig bebyggelse
Ved behandlingen av søknadspliktige tiltak samt ved behandling av bebyggelsesplaner skal
spørsmålet om bevaring avklares med antikvarisk myndighet (Byantikvaren).
Der det er enkeltbygg av særlig arkitektonisk eller historisk betydning på eiendommen, eller
eiendommen inngår i grupper av bygninger som sammen utgjør et spesielt verdifullt kulturmiljø,
skal nybygg plasseres slik at eksisterende bevaringsverdig bebyggelse kan bevares.
”Moderhusets” (det eksisterende bevaringsverdige huset) ordensprinsipper og formingsfaktorer
skal være førende for plassering og utforming av ny bebyggelse, slik at bebyggelsen på
eiendommen samlet får en helhetlig karakter og ”moderhuset” et romslig uteareal foran sin
hovedfasade.
§ 9 Bevaring av strandlinje mot sjø og vassdrag

Ved terrassering av terrenginngrep som nevnt i b og c skal maksimal utstrekning og minste
avstand mellom terrenginngrepene være 6 m i terrengets fallretning.

Åpne strekninger av bekker, elver, vann, dammer og tjern skal opprettholdes. Der nye tiltak
berører lukkede elver eller bekker skal gjenåpning av disse vurderes.

Terrengmessig overgang til naboeiendommer skal gis en naturlig utforming. Det skal ikke
etableres støttemurer, fyllinger, og/eller skjæringer med samlet høyde på mer enn 0,5 meter
nærmere enn 4 meter fra nabogrense.

Tiltak må ikke gjennomføres nærmere enn 20 m fra vannkant mot vassdrags hovedløp eller 12 m
fra vannkant mot vassdrags sideløp. De samme avstandene gjelder også for graving, sprenging og
andre fyllingsarbeider. Avstand måles ut fra normal vannstand. Hovedløp og sideløp defineres
som i kommende Grøntplan i Oslo.

Mindre avvik kan tillates for adkomst/avkjørsel og parkering.

I områder markert A på plankartet gjelder byggegrense mot bekk som vist på plankartet.

6.6
Maksimalt 40 % av tomtens areal, inklusive bebygd areal (BYA), kan opparbeides med harde,
vann-ugjennomtrengelige overflater. Overvann skal håndteres lokalt på egen eiendom.

I områder på Bygdøy som ikke omfattes av S-4726 ”Reguleringsplan med
reguleringsbestemmelser for villaområdet Huk aveny” vedtatt 12.06.2013, og som er markert B
på plankartet, gjelder byggegrense mot sjøen som vist på kartet. I disse områdene kan det likevel
tillates brygge, utenfor byggegrense, på inntil 8 m2 pr. eiendom. Største lengde langs strandlinje
skal ikke overstige 6 meter. Største lengde fra strandlinje, eller største utstikk fra strandlinje ved
normal vannstand, skal ikke overstige 6 meter. Brygger skal utformes og plasseres slik at allmenn
ferdsel på sjøen ikke hindres.

6.7
Nye tiltak skal plasseres slik at større trær bevares. Med større trær menes trær med
stammeomkrets over 90 cm, målt 1 meter over terreng. Det skal avsettes plass på eiendommen i
plan og dybde til utvikling av rotsystem og krone. Treets rotsone regnes som største omkrets for
treets krone. Tiltak eller byggegroper innenfor denne sonen tillates ikke.

§ 10

§ 7 Utforming av bebyggelse

Bebyggelse, høyder og grad av utnyttelse

Det tillates inntil 24 % bebygd areal (BYA) på den enkelte tomt. Områder langs bekkedrag
(markert A på plankartet) og områder på Bygdøy (markert B på plankartet) som ikke omfattes av
S-4726, ”Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for villaområdet Huk aveny” vedtatt
12.06.2013, tillates bebygd areal (BYA) inntil 18 %.

Nye tiltak skal ha god bruksmessig, fysisk og estetisk kvalitet.
Nye tiltak skal ha småhuskarakter og størrelse/volum tilsvarende eksisterende bebyggelse i
nærområdet. Flertallet av følgende formingsfaktorer skal hentes fra eksisterende bebyggelse:
Høyde, lengde/bredde, grunnflate, volumoppbygging, takform og materialbruk, hvorav takform
og/eller materialbruk skal være et av elementene.

Følgende høyder tillates:
a. Gesimshøyde inntil 6,5 meter og mønehøyde inntil 9,0 meter. For bebyggelse med pulttak
tillates høyeste gesims inntil 7,5 meter, laveste gesims inntil 6,5 meter. For bebyggelse
med flate tak tillates gesimshøyde inntil 7,0 meter. Med flate tak menes tak med
maksimalt 4 graders takvinkel. Alle høyder måles ut fra eksisterende terrengs
gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

I nærområder med i hovedsak ensartet bebyggelse skal alle ovennevnte formingsfaktorer hentes
fra eksisterende bebyggelse.
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b. De tillatte gesims- og mønehøyder i pkt. a) forutsetter at tiltakets totale høyde (HT) ikke
overstiger 10,5 meter. Tiltakets totale høyde er samlet høyde på bygning og laveste punkt
for støttemurer, skjæringer og fyllinger maksimalt 6 meter fra fasade, og måles som vist
på figur 2a og 2b:

a. Minimum 200 m2 for eneboliger og 300 m2 for tomannsboliger.
b. Minimum 100 m2 per boenhet/leilighet der BRA er lik eller større enn 55 m2 i annen
boligbebyggelse/ boligtype enn ene- eller tomannsbolig.
c. Minimum 50 m2 per boenhet/leilighet der BRA er mindre enn 55 m2 i annen
boligbebyggelse/ boligtype.
Arealnormen gjelder både for nye boliger og for eksisterende boliger på eiendommer hvor det
skal gjennomføres tiltak. Arealnormen gjelder også ved endring av antall eller størrelse på
leiligheter i eksisterende bebyggelse og ved fradeling av eiendommer.
Minst 3/4 av uteoppholdsarealet skal være på terreng. Takterrasser medregnes i uteoppholdsareal.
Arealer brattere enn 1:3 etter planering tas ikke med i beregningen av uteoppholdsareal.

Figur 2a

Uteoppholdsareal skal plasseres best mulig i forhold til sol og støy/andre miljøbelastninger, skal
være egnet for aktivitet og lek og skal ligge godt tilgjengelig fra boligen. Ved 2 – 4 boenheter skal
uteoppholdsareal på terreng innbefatte ett samlet areal med en minste størrelse på 8 x 8 meter per
boenhet.

Figur 2b

c. Der et flertall av bygningene langs samme side av vei i nærområdet har gesims- og
mønehøyder som overstiger de angitte høyder angitt under a) med mer enn 1 meter, kan
kommunen ut fra disse høydene fastsette gesims- og mønehøyde for det omsøkte tiltaket
opp til den høyde som er dominerende for området.

Ved tiltak med fem eller flere boenheter skal minimum 1/4 av uteoppholdsarealet være et felles
uteoppholdsareal på terreng med en minste størrelse på 8 x 12 meter. Felles uteoppholdsareal på
nordsiden av bebyggelse tillates ikke.

I søknad om tiltak skal gesims- og mønehøyder, samt høyder for eksisterende og planert terreng
angis med kotetall.

Takterrasser kan godkjennes hvis disse er trukket minimum 1 meter tilbake fra fasadelivet.

Anlegg under bakken skal i hovedsak plasseres under bygningens fotavtrykk, og maksimalt
utgjøre 30 % av tomtens areal.

Arealer som er ment å tjene som felles oppholds-, leke- eller parkeringsareal, jfr.§10, for
eiendommen, kan ikke tillegges enkeltseksjoner som tilleggsareal dersom eiendommen blir
seksjonert, jfr. § 20b.

Parkeringsplasser på terreng, dvs. frittstående, i carport eller garasje, skal være minimum 18 m2
per plass og medregnes i bebygd areal (BYA). Ved fire eller flere boenheter skal minimum 25 %
av parkeringsplassene, dog minst en plass, ligge på terreng og være felles for beboerne. Felles Pplasser på terreng skal ikke være overbygd. Ved parkeringsanlegg i kjeller skal hver plass ha en
minstestørrelse på 2,5 x 5,0 meter.

§ 13 Parkering
Parkeringsplasser skal opparbeides i henhold til de til enhver tid gjeldende parkeringsnormer for
Oslo kommune, åpen by.

§ 11 Minste størrelse på boligtomter

§ 14 Veier

Minste tomtestørrelse skal være 600 m2.
Tomter på under 600 m2 kan likevel fradeles hvis det foreligger godkjent søknad om tillatelse for
nytt tiltak eller det ligger eksisterende bygning på eiendommen som ønskes fradelt.

Langs veier med kapasitetsproblemer eller trafikkfarlige strekninger kan den nye bebyggelsens
påvirkning på trafikksituasjonen kreves utredet av utbygger.

Slik fradeling, eller fradeling til tomter på over 600 m2, kan godkjennes hvis øvrige krav i planog bygningsloven og reguleringsbestemmelsene er oppfylt.
§ 12

Ved tillatelse til deling av eiendom eller byggetiltak kan det settes krav til veiopparbeidelse.
Kommunen kan kreve oppført gjerde langs vei som betingelse for midlertidig brukstillatelse og gi
bestemte krav til utforming, høyde, osv.

Uteoppholdsareal

Det skal settes av uteoppholdsareal etter følgende norm.:
7
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§ 15 Støy
Der støyforholdene overstiger laveste grense i de til enhver tid gjeldende retningslinjer for støy,
må plan for tiltak som dokumenterer tilfredsstillende støynivå foreligge sammen med søknad om
tillatelse til tiltak. Aktuelle terrengtiltak innarbeides i utomhusplanen, jfr. § 6. Alle
støybeskyttelsestiltak skal være ferdig opparbeidede før midlertidig brukstillatelse gis.
§ 16 Luftforurensing
I områder der grenseverdiene for lokal luftkvalitet kan bli overskredet, skal arealer ikke fradeles
eller bebygges uten at det gjennomføres tiltak som vil gi tilfredsstillende luftkvalitet.
§ 17 Jordforurensning
Arealer med forurensning i grunnen kan ikke bebygges uten at nødvendige tiltak gjennomføres.
§ 18

Automatisk fredete kulturminner – forholdet til lov om kulturminner og
rekkefølgebestemmelser

De automatisk fredete kulturminnene som er regulert til spesialområder bevaring/automatisk
fredete kulturminner/boliger skal forvaltes i henhold til lov om kulturminner av 09.06.1978 nr. 50
(kulturminneloven).
Før tillatelse etter plan- og bygningsloven kan gis, må forholdet til automatisk fredete
kulturminner være avklart i samsvar med kulturminneloven, jfr. kulturminneloven §§ 8, 9 og 10.
Dette innebærer at automatisk fredete kulturminner for det samlede tiltaket må registreres. Hvor
slike kulturminner påvises må kulturminnemyndighetene vurdere om tillatelse til inngrep kan gis
og eventuelt fastsette vilkår for dette, jf. kulturminneloven §§ 8 og 9, og kommunen må følge opp
med nødvendige reguleringsendringer (formål og/eller bestemmelser).
§ 19 Strøkstjenlig virksomhet

Der kommunen finner det nødvendig kan det kreves ytterligere dokumentasjon.
For fradeling av eiendom, mindre byggetiltak og andre mindre anlegg kan kommunen forenkle
kravene til dokumentasjon.

Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser ble egengodkjent ved
bystyrets vedtak av 15.03.2006, sak 80,
revidert ved
bystyrets vedtak av 12.06.2013, sak 238,
byutviklingskomiteens vedtak av 17.03.2015, sak 57.

Ny eller utvidelse av eksisterende strøkstjenlig virksomhet samt bruksendring til disse formål
tillates, forutsatt at kommunen finner virksomheten tjenlig for boligstrøket. Tiltaket forutsettes
ikke å medføre vesentlig økning av miljøbelastninger på nærområdet.

Bestemmelsene er i samsvar med bystyrets vedtak.

Med strøkstjenlig virksomhet menes tiltak som forsterker kvaliteten på området og støtter opp om
hensikten med planen selv om tiltaket ikke inngår i reguleringsformålet.
§ 20

b. Disponering av eiendommen til bebyggelse, atkomst, parkering og uteoppholdsareal med
vegetasjon. Ved felles uteoppholdsareal skal avgrensning av private og felles
uteoppholdsareal og hvordan 60 % vanngjennomtrengelige arealer sikres, vises. Større,
eksisterende trær med avsatt plass til rotsone skal inntegnes.
c. Eksisterende og ny bebyggelses nøyaktige plassering på eiendommen i forhold til
nabogrenser, veier, annen bebyggelse, stier, bekker med mer.
d. Kotesatt eksisterende og planert terreng på eiendommen og tilstøtende arealer.
e. Bebyggelsens høyder, kote- og målsatt, og utforming sammen med eksisterende
bebyggelse på naboeiendommer i nærområdet.
f. Analyse og beskrivelse av tiltakets innvirkning på naboeiendommer i forhold til sol ved
jevndøgn kl. 15:00, samt miljøbelastninger, herunder lokale trafikkforhold.
g. Tiltakets plantegninger, snitt og fasader med tilgrensende nabobebyggelse vist.
h. Dokumentasjon som viser at tiltaket, jf. § 18, 2. ledd, ikke kommer i konflikt med
automatisk fredete kulturminner etter kulturminneloven.
i. Dokumentasjon som viser hvordan tiltaket hensyntar naturmangfold.
j. Marksikringsplan som redegjør for sikring av større trær og terreng i byggeperioden.
k. Redegjørelse for lokal håndtering av overvann.

Dokumentasjon

Byrådsavdeling for byutvikling, den 06.04.2006 og 28.06.2013.
Signy Volden, bem

Søknad om tiltak skal inneholde:
a. Analyse og beskrivelse av nærområdets bebyggelsesstruktur med ny bebyggelse
innplassert.
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VEDTEKTER
FOR SAMEIET
TUENGEN ALLÉ 18

1

EIERSEKSJONSSAMEIET

Eierseksjonssameiets navn er Sameiet Tuengen allé 18.
Bebyggelsen og tomten gnr. 36 bnr. 99 i Oslo kommune ligger i sameiet mellom de
eierseksjonene som bebyggelsen og tomten er oppdelt i. For hver seksjon er det fastsatt en
sameiebrøk som uttrykker sameieandelens størrelse.
Arealer som ikke omfattes av bruksenhetene, er fellesarealer, med mindre de er definert som
vedtektsfestet enerettsareal.
Seksjon nr. 1, 2 og 3 er heretter i fellesskap benevnt Gamledelen.
Gamledelen, på den ene side, og seksjon nr. 4, på den annen side, skal i størst mulig grad
kunne opptre uavhengig av hverandre. Gamledelen har intern rådighet over de forhold som er
vedtektsfestet lagt til denne delen.

2

BRUKSRETT OG ENERETT

Den enkelte sameier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte fellesarealer til
det de er beregnet eller vanlig brukt til, jf. dog annet ledd under dette punkt. Bruken av
bruksenheten og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade
eller ulempe for andre sameiere. Sameiermøtet kan med vanlig flertall fastsette vanlige
ordensregler for eiendommen.
De deler av fellesarealene som er markert med gult på vedlagte situasjonskart (bilag 1), skal
kun være til bruk for Gamledelen, jfr. eierseksjonsloven § 19, 5. ledd. Gamledelen dekker
alene kostnadene knyttet til slikt fellesareal, etter den relative eierbrøk for de aktuelle
seksjoner.
Enerettsareal gir Gamledelen enerett til bruk og eneansvar for drift, vedlikehold og fornyelser
innen den angjeldende del av fellesarealet, jf. punkt 3 og punkt 5.
Seksjon 1, 2 og 3 har eksklusiv bruksrett til eget uteareal i henhold til signert kart som blir
et tillegg til vedtektene (bilag 3). Hekk/gjerde/skillevegg må settes opp på en slik måte at
det ikke er til hinder for bruk/gjennomgang av andres uteareal dersom man må ha
gjennomgang for å få tilgang til disse. Den enkelte seksjonseier plikter å vedlikeholde egen
hage (inkludert hekk/gjerde/skillevegg), og kan forøvrig beplante/innrede eget uteareal etter
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eget ønske. Gjerder ut mot vei kan ikke være høyere enn 1,5 meter. Levegg mot nabo kan
ikke være høyere enn 1,8 meter. Hekk mot nabo kan ikke være høyere enn 2 meter.
Sameierne i Gamledelen (seksjon nr. 1, 2 og 3) har rett til hver sin biloppstillingsplass på
Sameiets grunn, slik disse er inntegnet i vedlagte kart (bilag 2). Denne bestemmelse kan ikke
endres uten enstemmighet i Sameiermøte.

3

Sameiere i Gamledelen (seksjon nr. 1, 2 og 3) har i fellesskap eksklusiv bruksrett til
fellesareal markert gult på vedlagte situasjonskart jf. bilag 1. Eier av seksjon 4 har eksklusiv
bruksrett til fellesareal markert grønt på vedlagte situasjonskart jf. bilag 1. Eier av seksjon 4
har adkomstrett over vei/innkjørsel som går over fellesareal med for øvrig eksklusiv bruksrett
for Gamledelen. Eier av seksjon 4 har eksklusiv bruksrett til felles garasjeanlegg beliggende
under seksjon 4 og under felles tomteareal. Denne bestemmelse kan ikke endres uten
enstemmighet i Sameiermøte.

VEDLIKEHOLD

Den enkelte sameier skal holde bruksenheten forsvarlig vedlike slik at det ikke oppstår skade
eller ulempe for de andre sameierne. Alt indre vedlikehold av bruksenheten, samt vedlikehold
av eventuelt utendørsareal som inngår i bruksenheten, besørges og bekostes av den enkelte
sameier. Den enkelte sameiers vedlikeholdsplikt omfatter også vann- og avløpsledninger fra
forgreningspunktet på hovedledningsnettet, sikringsskapet, elektriske ledninger og elektrisk
opplegg i bruksenheten, vindusglass, samt utvendige deler av bruksenhetens vinduskarmer,
vindusrammer, inngangsdør(er) og innvendige flater av eventuell balkong.
Vedlikehold av bygning/konstruksjon der hoveddelen til seksjon nr. 4 er, besørges og
bekostes av eier av seksjon nr. 4. Dette omfatter også stell og renhold mv.

5

FORDELING AV FELLESKOSTNADER OG FELLESINNTEKTER

Gamledelen og seksjon nr. 4 skal i størst mulig grad holdes økonomisk adskilt.
Med felleskostnader skal forstås alle kostnader til drift og vedlikehold av eiendommen som
ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet. Felleskostnader skal fordeles mellom sameierne
etter sameiebrøken med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for
den enkelte bruksenhet eller etter forbruk, jf. dog følgende avsnitt under dette punkt.
Seksjonseiere i Gamledelen bærer alle direkte henførebare kostnader knyttet til Gamledelen.
Seksjon nr. 4 bærer alle direkte henførebare kostnader knyttet til seksjon nr. 4. For øvrig
dekker eier av seksjon 4 ingen andre felleskostnader, såfremt annet ikke uttrykkelig fremgår
spesifikt av disse vedtekter. Dette avsnitt kan bare endres med tilslutning fra eier av seksjon
nr. 4.

Vedlikehold av bygning/konstruksjon der hoveddelene til Gamledelen er, besørges og
bekostes av eierne av Gamledelen. Dette omfatter også stell og renhold mv.
Eier av seksjon nr. 4 dekker en forholdsmessig andel av felleskostnader knyttet til fellesareal
for adkomst fra offentlig vei til egen bruksenhet (jf. fellesareal som er markert med grønt på
vedlagte situasjonskart (bilag 1), der den forholdsmessige andel skal fastsettes skjønnsmessig
basert på faktisk bruk. Styret kan ta avgjørelse på vegne av sameiet.
Eier av seksjon nr. 4 besørger og bekoster vedlikehold av eventuell hekk, annen beplantning,
gjerde og/eller annen innretning, eventuelt også port, i grensen mellom seksjon nr. 4 sin
tilleggsdel på grunn og naboeiendommen(e) til sameiets eiendom. Det vises til punkt 18
tredje avsnitt. Eierne av Gamledelen besørger og bekoster vedlikehold av eventuell hekk,
annen beplantning, gjerde og/eller annen innretning, eventuelt også port, i øvrige grenser
mellom sameiets eiendom og naboeiendommene.
Eier av seksjon nr. 4 besørger og bekoster vedlikehold av eventuell hekk, annen beplantning,
gjerde og/eller annen innretning, eventuelt også port, på sin side av grensen mellom seksjon
nr. 4 sin tilleggsdel på grunn og sameiets øvrige tomtegrunn. Det vises til punkt 18 fjerde
(nest siste) avsnitt.

Etter eierseksjonsloven § 29, 2. ledd er det avtalt at samtlige kostnader (løpende drift,
vedlikehold og nye investeringer) knyttet til drenering og pumpesystem (drens/
grunnvannspumper og spillvannspumper) i Gamledelen dekkes av snr. 1 og snr. 3 alene. Brøk
seksjon 1 tilsvarende 66,8% og seksjon 3 tilsvarende 33,2%. Totalt 100%. Snr. 4 dekker
tilsvarende kostnader for drenering og pumpesystem for snr. 4. Totalt 100%.
Den enkelte sameier, dog ikke eier av seksjon nr. 4, skal betale akontobeløp fastsatt av styret
til dekning av sin andel av felleskostnadene. Påløpte felleskostnader som gjelder seksjon nr. 4
betales etterskuddsvis av eier av seksjon nr. 4 hvert kvartal. Dette avsnitt kan bare endres
med tilslutning fra eier av seksjon nr. 4.
Inntekter i sameiet skal fordeles tilsvarende som utgiftsfordelingen.
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SAMEIERNES ANSVAR INNAD OG UTAD. SKADER OG FORSIKRING

Bestemmelsene i punkt 3 her kan bare endres med tilslutning fra eier av seksjon nr. 4.

Den enkelte sameier er innad i sameiet ansvarlig for sin andel av felleskostnadene etter
bestemmelsene i punkt 5.

4

For felles ansvar og forpliktelser hefter den enkelte sameier utad (overfor tredjemann) i
forhold til sin sameiebrøk, jf. eierseksjonsloven § 24.

RETTSLIG RÅDIGHET

Den enkelte sameier råder som eier over seksjonen, dog med de unntak som fremgår av
eierseksjonsloven og disse vedtekter.
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Sameiets bygningsmasse skal til enhver tid holdes fullverdiforsikret. Styret er ansvarlig for at
forsikring tegnes. Seksjon nr. 4 kan ha egen polise.
Forsikringsforhold skal alltid meldes til styret, som plikter å behandle saken straks. Ved
innvendig skade i den enkelte bruksenhet som dekkes av forsikringen, betaler sameieren
egenandelen. Innvendig skade som skyldes ytre forhold dekkes av sameiet.

Beslutninger som angår seksjon 4 kan, uten hensyn til hva som ellers måtte følge av
nærværende vedtekter, fattes av seksjon 4s eier alene. Enhver kostnad som følge av dette skal
dekkes av seksjon 4 alene.

Den enkelte sameier må forsikre eget innbo og bygningsmessige innredninger.
Skader som skyldes manglende vedlikehold i Gamledelen eller i seksjon nr. 4, skal dekkes av
de respektive eiere. For øvrig fordeles utgiftene ved skader etter vanlige erstatningsrettslige
regler.

7

Beslutninger som angår Gamledelen, kan, uten hensyn til hva som ellers måtte følge av
nærværende vedtekter, fattes av Gamledelens eiere alene. Enhver kostnad som følge av dette
skal dekkes av Gamledelen alene. Krav til flertall/tilslutning som gjelder for sameiet, gjelder
tilsvarende for beslutninger som skal fattes internt av eierne av Gamledelen.

SAMEIERMØTET

7.1
Sameiermøtets myndighet
Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet.

Dette punkt 7.2 gjelder med de begrensninger som eventuelt følger av punkt 18 i nærværende
vedtekter.
7.3
Sameiermøte
Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett.
Sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand har rett til å
være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av boligseksjon
har rett til å være til stede i sameiermøte og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har
plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig, eller de har gyldig forfall.

7.2
Flertallskrav og begrensninger i sameiermøtets myndighet
Hver seksjon gir én stemme i sameiermøtet. Ved opptelling av stemmer anses blanke
stemmer som ikke avgitt.

En sameier kan møte ved fullmektig etter skriftlig fullmakt. Fullmakten kan tilbakekalles når
som helst. Sameieren har rett til å ta med en rådgiver til sameiermøtet. Rådgiveren har bare
rett til å uttale seg til sameiermøtet dersom sameiermøtet gir tillatelse. Avgjørelsen fattes med
vanlig flertall.

Med de unntak som følger av loven eller vedtektene fattes alle beslutninger av sameiermøtet
med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Står stemmene likt, avgjøres saken ved
loddtrekning.

Ordinært sameiermøte skal holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal på forhånd
varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som ønskes
behandlet.

Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i sameiermøtet for vedtak om:

Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to
sameiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir
hvilke saker de ønsker behandlet.

a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter
forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende
bruksenheter,
c) salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører
eller skal tilhøre sameierne i fellesskap,
d) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,
e) samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til annet
formål eller omvendt,
f) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven § 12 annet ledd annet
punktum,
g) tiltak som har sammenheng med sameiernes bolig- eller bruksinteresser og som går ut
over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar
eller utlegg for sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige felleskostnader, og
h) endring av vedtektene (når ikke loven eller vedtektene stiller strengere krav).
Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som
innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter eller begrensninger i den rettslige
rådighet, krever tilslutning fra samtlige sameiere.

7.4
Innkalling til sameiermøte
Sameiermøtet innkalles av styret med skriftlig varsel (eventuelt per e-post) som skal være på
minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinært sameiermøte kan om nødvendig innkalles med
kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager.
Dersom styret misligholder sin plikt til å innkalle til ordinært eller ekstraordinært
sameiermøte kan sameier, styremedlem eller forretningsfører kreve at tingretten snarest og
for sameiernes felles kostnad innkaller til møte.
Innkallingen skal bestemt angi de saker som skal behandles i sameiermøtet. Skal et forslag
som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles,
må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.
Saker som en sameier ønsker behandlet i det ordinære sameiermøtet, skal nevnes i
innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen etter punkt 7.3 nest siste avsnitt.
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7.5
Hvilke saker sameiermøtet skal og kan behandle
Sameiermøtet skal behandle saker angitt i innkallingen til møtet. Uten hensyn til om sakene
er nevnt i innkallingen skal det ordinære sameiermøtet,

styremedlemmer er til stede. Vedtak i styret fattes med alminnelig flertall av de avgitte
stemmene. Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning. De som stemmer for et
vedtak, må likevel utgjøre mer enn én tredjedel av alle styremedlemmene.

a) behandle styrets årsberetning,
b) behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår,
c) velge styrets leder, styremedlemmer og/eller eventuelle varamedlemmer dersom noen
av disse er på valg.
Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest én uke før ordinært
sameiermøte sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være
tilgjengelige i sameiermøtet.

8.3
Styrets oppgaver
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet, jf. også punkt 3.
Styret har, innenfor rammen av sin beslutningsmyndighet, anledning til å treffe alle
beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.
8.4
Styrets beslutningsmyndighet
Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøte, kan også tas av styret om ikke
annet følger av lov eller vedtekter eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle.

Bortsett fra saker som nevnt i første avsnitt i dette punkt 7.5, kan sameiermøtet bare treffe
beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. At saken ikke er nevnt i
innkallingen, er likevel ikke til hinder for at det besluttes innkalt nytt sameiermøte til
avgjørelse av forslag som er fremsatt i møtet.
7.6 Møteledelse og protokoll
Sameiermøtet skal ledes av styrets leder med mindre sameiermøtet velger en annen
møteleder, som ikke behøver være sameier.
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Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle
vedtak som gjøres av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst
én sameier som utpekes av sameiermøtet blant de som er til stede. Protokollen skal til enhver
tid holdes tilgjengelig for sameierne.
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Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de
frammøtte styremedlemmene.

FORRETNINGSFØRER

Sameiermøtet kan med alminnelig flertall av de avgitte stemmer vedta at sameiet skal ha en
forretningsfører.
Det hører inn under styret å engasjere forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for
dem, fastsette deres lønn/honorar, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt å si dem
opp eller gi dem avskjed, eventuelt avvikle engasjementet. Ansettelsen/engasjementet kan
bare skje på oppsigelse med en oppsigelsesfrist som ikke må overstige seks måneder.

STYRET
10

INHABILITET

8.1
Valg av styre
Alle sameiere skal være medlemmer av styret. For en sameier som ikke er en myndig fysisk
person, skal det i så fall utpekes en representant som styremedlem. Det samme gjelder hvor
en seksjon har flere eiere. Sameiermøtet skal velge en styreleder. Sameiermøtet kan også
velge inntil 4 varamedlemmer til styret. Hver sameier kan kreve at det skal være personlige
varamedlemmer. Dette avsnitt kan bare endres med tilslutning fra samtlige seksjonseiere.

Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning i sameiermøte om
avtale med seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar. Det samme
gjelder for avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter punkt 17 i
vedtektene.

Styremedlem tjenestegjør i to år om ikke annet er bestemt av sameiermøtet. Når særlige
forhold foreligger, har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Styret skal
ha rimelig forhåndsvarsel om tilbaketreden.

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som
medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse
i. Det samme gjelder for forretningsføreren.

8.2
Styremøter
Styrelederen skal sørge for at styret holder møte så ofte som det er nødvendig. Et
styremedlem eller en eventuell forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles.
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Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen
nestleder, skal styret velge en møteleder. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle

REPRESENTASJON, MV.

Styret representerer sameierne og forplikter dem med sin underskrift i saker som gjelder
sameiernes felles rettigheter og plikter, herunder gjennomføringen av vedtak truffet av
7
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sameiermøtet eller styret og rettigheter og plikter som angår fellesareal og fast eiendom for
øvrig. I saker som gjelder vanlig forvaltning og vedlikehold, kan forretningsføreren
representere sameierne på samme måte som styret.
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17

Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge
vedkommende å selge seksjonen. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig
mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Pålegg om salg skal gis skriftlig og
opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet
innen en frist som ikke skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt.

MINDRETALLSVERN

Sameiermøtet, styret eller andre som representerer sameiet, kan ikke treffe beslutning som er
egnet til å gi visse sameiere eller andre en urimelig fordel på andre sameieres bekostning.
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REGNSKAP

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskap for foregående
kalenderår skal legges fram på ordinært sameiermøte.
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REVISJON

PANTERETT FOR SAMEIERNES FORPLIKTELSER

De andre sameierne har panterett i seksjonen for krav mot sameieren som følger av
sameieforholdet etter reglene i eierseksjonsloven § 25.
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Medfører seksjonseierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av
eiendommen, eller er seksjonseierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for
eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter reglene i
eierseksjonsloven § 27 første ledd. På tilsvarende måte kan det også kreves fravikelse i
forhold til bruker som ikke er sameier, jf. eierseksjonsloven § 27 andre ledd.
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Sameiermøtet kan, med vanlig flertall av de avgitte stemmer, vedta at sameiet skal ha revisor.
Revisor tjenestegjør inntil annen revisor er valgt. Revisor har rett til å være til stede i
sameiermøte og til å uttale seg.
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PÅLEGG OM SALG OG KRAV OM FRAVIKELSE

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER, MV.

Utskifting av vinduer og dører, oppsetting av markiser, endring av fasadebekledning, endring
av utvendige farger etc. kan bare skje etter en samlet plan for den enkelte bygning, vedtatt av
sameiermøtet, og etter forutgående godkjennelse fra styret. Det samme gjelder andre
endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i sameiet ikke går utover vanlig
forvaltning eller vedlikehold. Det vises dog til punkt 7.2 tredje avsnitt og punkt 7.2 femte og
sjette avsnitt som i tilfelle motstrid går foran bestemmelsene i dette avsnitt.
Sameier kan ikke sette opp utvendig antenne uten forutgående styregodkjennelse. Dette
gjelder dog ikke for seksjon nr. 4.

DIVERSE BESTEMMELSER

Dersom eier av seksjon nr. 4 ønsker det og det ikke er rettslige hindre for det, kan eier av
seksjon nr. 4 kreve at det fra sameiets tomt skilles ut en tomt som i ytterkant er identisk med
ytterkanten til seksjon nr. 4 sin tilleggsdel på grunn. Den fradelte eiendommen skal ha
tinglyst rett til adkomst over den eiendommen den skilles ut fra, der adkomsten skal være
tilsvarende den etablerte bruk på fradelingstidspunktet. Den fradelte eiendommen skal ha
tinglyst rett til å ha deler av sitt underjordiske anlegg for biler, boder mv. under deler av den
eiendommen som den fradelte eiendommen skilles ut fra, der det underjordiske anlegget
fremgår av de reseksjoneringstegninger som er gjeldende forut for fradelingen. Eierne av
seksjon nr. 1, 2 og 3 er, som seksjonseiere på sameiermøte og/eller som medlemmer av
styret, forpliktet til å yte den medvirkning som er nødvendig for å få gjennomført slik
fradeling av tomt, herunder blant annet medvirke til eventuell oppløsning av
eierseksjonssameiet og ny seksjonering, eller reseksjonering, samt blant annet yte den
medvirkning som er nødvendig for å få etablert tinglyste erklæringer som sikrer rettighetene
til den fradelte eiendommen. Kostnader dekkes i sin helhet av seksjon nr. 4. Dette avsnitt kan
bare endres med tilslutning fra eier av seksjon nr. 4.
Eier av seksjon nr. 4 har rett til å sette opp hekk, annen beplantning, gjerde og/eller annen
innretning, eventuelt også port, i grensen mellom seksjon nr. 4 sin tilleggsdel på grunn og
naboeiendommen(e) til sameiets eiendom, såfremt eieren/eierne av naboeiendommen(e), om
nødvendig, samtykker. Alle kostnader forbundet med oppsett av slikt som er nevnt i dette
avsnitt, dekkes av eier av seksjon nr. 4. Dette avsnitt kan bare endres med tilslutning fra eier
av seksjon nr. 4.
Eier av seksjon nr. 4 har rett til å sette opp hekk, annen beplantning, gjerde og/eller annen
innretning, eventuelt også port, i grensen mellom seksjon nr. 4 sin tilleggsdel på grunn og
sameiets øvrige tomtegrunn. Dette avsnitt kan bare endres med tilslutning fra eier av seksjon
nr. 4.
Eier av seksjon nr. 4 har rett til å etablere egen renovasjonsstasjon på fellesareal ute eller på
sin tilleggsdel på grunn. Eier av seksjon nr. 4 har rett til å søke om egen faktura for seksjon
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nr. 4 for så vidt gjelder kommunale avgifter. Dette avsnitt kan bare endres med tilslutning fra
eier av seksjon nr. 4.
EIERSEKSJONSLOVEN
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Ved motstrid mellom bestemmelser i vedtektene og fravikelige bestemmelser i
eierseksjonsloven, går vedtektsbestemmelsene foran. Ved motstrid mellom bestemmelsene i
punkt 18 i vedtektene og bestemmelsene i vedtektene for øvrig, går reguleringen i punkt 18 i
vedtektene foran.

Bilag:
1. Situasjonskart.
2. Opptegnet biloppstillingsplasser
3. Opptegnet hagedel

*****
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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
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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

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.

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

Det tas forbehold om pris- og vilkårsendringer.

Produkt og leverandørinformasjon
Forsikringen er plassert hos If skadeforsikring og er
formidlet gjennom Söderberg & Partners.

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

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

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.

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.

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.

If er spesialister på avhendingsrett og vil på vegne av
forsikringsselskapet bistå deg dersom du oppdager en mangel
ved boligen du nettopp har kjøpt.
Jeg samtykker til at informasjon om min forsikring kan
brukes til statistiske formål av Söderberg & Partners.

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

