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Personvern

Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide rapporten. For
personvernerklæring og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden:
http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/

Norsk takst 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/cd271f2c-8d24-4d63-b4ef-abc8a98f8075

Forutsetninger

TILSTANDSRAPPORT BOLIG OG DENS AVGRENSNINGER
Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten
ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter.
Tilstandsrapport bolig er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er
likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig
informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at
informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk.
Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.

TAKSTRAPPORTEN
Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norsk takst og er utført i henhold til Norsk takst sine regler. Eventuelt angitt låneverdi er en forsiktig
ansatt markedsverdi.

OM TAKSERINGSFORETAK
Takseringsforetakene som er autorisert av Norsk takst har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Tilstandsrapporter bolig. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de
sertifikater som takstmennene i foretaket holder.

OM TAKSTMENN
Takstmenn i Norsk takst er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte Norsk takst sitt sertifiseringsmerke på alle sine
rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal
etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn.

KLAGEORDNING
Det er opprettet en felles klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Tilstandsrapport bolig med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en
nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med
Tilstandsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt
saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles
tilleggsundersøkelser.

RAPPORTENS STRUKTUR
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler).
Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske
tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte:
- Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer
- Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer
- Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer
- Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)
TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser.

BEFARINGEN
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå.
I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:
- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving)
- Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar,
  vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det.
- Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.
- Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv.
- Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.
- Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt.
- Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet.
- Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten.



Matrikkel: Gnr 22: Bnr 66 Per Mulvik AS

Kommune: 1514 SANDE KOMMUNE Holmen 7, 6100 VOLDA

Adresse: Vågen 19, 6082 GURSKEN Telefon: 70 07 49 90

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 18.03.2021 Side: 3 av 16

LEVETIDSBETRAKTNINGER
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av ’Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007’.
Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav
forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan
variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen
er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav.

TILLEGGSUNDERSØKELSER
- Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å
  konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet.
- Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier.
  Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.

ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER
- Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå.
- Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk.
- Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået.
- Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand.
- Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale
  påvirkninger og det materiale som objektet består av.
- Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.
- Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået.
  Se 'Tilstandsgrader' under punktet om Rapportens struktur.
- Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av
  andre hjelpemidler enn synet ikke inngår.
- Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner.

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre
enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.

Arealberegning

Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved
omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og
gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom
(P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori
rommet tilhører.

Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i
åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv
om de er måleverdige.

Egne forutsetninger

Bygningen(e) forutsettes i utgangspunktet oppført i henhold til den Plan- og Bygningslov med tilhørende forskrifter som gjaldt på
tidspunkt for byggesøknad. Dagens krav til bl.a. energibruk/isolasjon, inneklima, elektro- og rør-installasjoner, samt andre
bygningsmessige krav og rammebetingelser, kan være annerledes og strengere enn referansenivået. Det vises til vurdering under
den enkelte bygningsdel. Teknisk byggebeskrivelse er ikke mottatt som grunnlag for oppdraget dersom dette ikke er spesifikt
angitt. Tilstandsanalyse av tilleggsbygg som garasje, anneks, naust, driftsbygning er normalt ikke fortatt.

Mulige konsekvenser av gjeldende regulering er ikke vurdert dersom dette ikke er spesifikt angitt.

Kryprom/Kryploft er stikkprøvemessig kontrollert innvendig der det er alminnelig god adkomst fra luke eller annet, uten
detaljkontroll av hele arealet/kryprommet i sin helhet. Det anbefales på det sterkeste at kjøper eller andre aktuelle aktører selv
foretar egne og ytterligere undersøkelser. Det tas forbehold om skader/avvik på de deler av arealet som ikke er besiktiget.

Det foreligger ingen opplysninger om nåværende eller tidligere utslipp eller forekomster av forurensinger til luft, vann eller til
grunnen. Takstmannen har ikke utført nærmere undersøkelser. Eier, kjøper eller andre interesserte anmodes om evt. å gjøre egne
undersøkelser vedr. dette forholdet. Radonmålinger/radonverdier er ikke dokumentert, men vurdet opp mot aktsomhetskart, om
ikke noe annet er kommentert.

Energivennlighet og energibruk: Takstmannen har ikke utført noen vurdering av energivennlighet eller energi-effektivitet med
mindre dette er spesifikt angitt.
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Takstmannens rolle

Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et
ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens
integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

Konklusjon tilstand

Bygget må ansese som et total renoveringsobjekt.

Markeds- og låneverdi

Tilleggsdel til Tilstandsrapport bolig

Verdisettingen er vurdert med utgangspunkt i metoden "Sammenlignende taksering" og det henvises til prisstatistikker fra
Eiendomsverdi.no. Det er gjort korrigeringer for lokale forhold og egenskaper ved objektet. Det er få tilsvarende objekt i området,
med tanke på prissammenligning.

Siste omsettingere:
- Aretua 2, 6082 GURSKEN, den 16.07.2020, pris kr. 1 870 000, takst kr. 1 850 000, byggeår 1993, P-rom 125 m²
- Haugsbygda 233, 6082 GURSKEN, den 16.10.2019, kr.  1 250 000, takst kr. 1 390 000, byggeår 1968, P-rom 159 m²
- Drageskaret 431, 6082 GURSKEN, den 14.05.2019,  kr 900 000, takst kr. 990 000, byggeår 1968, P-rom 104 m²
- Larsnesvegen 144, 6084 LARSNES, den 22.04.2020, kr. 520 000, takst kr. 790 000, byggeår 1961, P-rom 98 m²

Boligere i området har en m²/pris pr P-rom fra kr. 5 300 til kr. 15 000 det siste året. Det er gjort fradrag for at bolig er
renoveringsobjekt.

Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr. 650 000

Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr. 550 000

VOLDA, 21.03.2021

Jan-Norvald Jønsson
MNT- Takstmann /Byggmester

Telefon: 917 87 613
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Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde: Advokat Jørund Knardal

Takstmann: Jan-Norvald Jønsson

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 18.03.2021.
 - Advokat Jørund Knardal.  Rekvirent.  Tlf. 700 77 007
 - Jan-Norvald Jønsson.  MNT- Takstmann /Byggmester.  Tlf. 917 87 613
 - ROLF-KRISTIAN VIK.  Eier.  Tlf. 952 12 396

Eiendomsopplysninger

Hjemmelsovergang: 15.06.2006  Type: Fritt salg  Beløp: Kr. 490 000

Beliggenhet: Enebolig med med beliggenhet i Vågen i Gursken. Bra intern beliggenhet på feltet. Sydvendt og solrik
utsiktstomt. Usjenert og rolig, likevel sentral beliggenhet i forhold til dagligvare og øvrige tilbud. Kort
avstand til
dagligvarebutikk, idrettsanlegg og  kommunesenteret på Larsnes er det ca. 10 minutter med bil.

Bebyggelsen: Områdets preg er tradisjonell boligbebyggelse, veletablert. Stedstypisk byggeskikk, for det meste
eneboligtomter.  Tilgrensende sentrumsbebyggelse.

Om tomten: Slakt skrående tomt med betonginnkjørsel, og ne beplantninger. Tomtens bebyggelse er en eldre
enebolig over 3 plan beliggande fint til i rolig område med spred bebygelse.

Regulering: Boligeiendommen ligger i LNFR-område, med området for spredt boligområde for eksisterende boliger

Kommuneplan: Planidentifikasjon 2081, Plantype: Kommuneplanens arealdel. Oversiktsplanareal: Spredt
boligbebyggelse, Arealbrukstatus: Nåværende.

Adkomstvei: Privat innkjørsel fra kommunal gate.

Tilknytning vann: Tilknyttet offentlig vannverk.

Tilknytning avløp: Tilknyttet offentlig kloakk.

Andre forhold: Kommunens arkiv er ikke gjennomgått for kontroll av brukstillatelse og evt. pålegg. Grunnboksutskrift er
ikke fremlagt eller kontrollert. Opplysninger om offentlige påbud er ikke undersøkt dersom dette ikke er
spesifikt angitt.
Bolighuset og garasjen har iflg. eiendomsregisteret status som "tatt i bruk".

Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 1514 SANDE Gnr: 22 Bnr: 66

Eiet/festet: Eiet

Areal: 680,8 m² Arealkilde: Arealer hentet fra Eiendomsverdi AS (Statens Kartverk)

Hjemmelshaver: ROLF-KRISTIAN VIK, HAUGSBYGDA 44, 6082 GURSKEN, 1/1 Hjemmelshaver

Adresse: Vågen 19, 6082 GURSKEN

Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Egenerklæring Norsk takst`s Egenerklæringsskjema

Situasjonskart 18.03.2021 Norsk Eiendomsinformasjon/Statens Kartverk Innhentet Ja

Tegninger 18.03.2021 Plan, snitt og fasade. Innhentet

Prisbase 21.03.2021 Eiendomsverdi.no Innhentet

Skred/ras/leire forhold 21.03.2021 http://geo.ngu.no/kart/radon/ Innhentet Ja

Eiendomsdata.no 18.03.2021 Eiendomsverdi AS Innhentet



Matrikkel: Gnr 22: Bnr 66 Per Mulvik AS

Kommune: 1514 SANDE KOMMUNE Holmen 7, 6100 VOLDA

Adresse: Vågen 19, 6082 GURSKEN Telefon: 70 07 49 90

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 18.03.2021 Side: 6 av 16

Kommentar egenerklæring

Takstmannens kommentar til opplysninger som fremkommer i oppdragsgivers egenerklæring. Egenerklæringen følger vedlagt og
utgjør en del av rapporten. Takstmannen skal kommentere avvik i forhold til egne observasjoner og vurderinger.

Oppdragsgiver har ikke forutsettinger for å kjenne bygget.

Bygninger på eiendommen

Enebolig

Enebolig

Byggeår: 1912  Kilde: iflg. tidligere prospekt/EDR

Anvendelse: Boligen er for tiden ubebodd.

Tilbygg ukjent alder men antatt rundt 1960.

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

Kjeller 35 Takhøyde 1, 85 meter  til 1,91 meter,
og ikke å anse som måleverdig
ihennhold til NS3940, men arealer er
ca 33m², annet rom med sluk, bod,
innredet rom.

1. etasje 83 75 75 Bad, kjøkken, entré, gang, stue,
trapperom, soverom

Loft 35 31 31 Hall m/trapp, 2 soverom, 2 stk kott er
ikke måleverdige eller godkjent som
soverom/varig opphold, men de er
hver på ca. 4 m²

Sum bygning: 153 106 106 0

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal

Arealet er beregnet ut ifra oppmåling på stedet.

Romfordeling

Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

Kjeller Annet rom med sluk, bod, innredet rom

1. etasje Bad, kjøkken, entré, gang, stue, trapperom,
soverom

Loft Hall m/trapp, 2 soverom 2 Kott
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Konstruksjoner

Utendørs

Terrengforhold - Utendørs

Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er
basert på visuelle observasjoner.

Bearbeidet terreng, generelt

Beskrivelse: Generelt bør terreng rundt hus helst planerest med fall 1:20, men minst 1:50 fra bygget til ein
avstand på minst 3,0m. Takvann må leieast bort fra bygget.

Enebolig

Bygning generelt - Enebolig

Bygning, generelt

Beskrivelse: Gammel  Bygningen ble oppført i 191 og er med sin horisontaldeling og byggeskikk forøvrig
typisk utfra byggeår. Bygningen kan ikke forventes å tilfresstille tekniske eller funksjonelle krav
iflg. dagens byggeskikk, men det er gjort en rekke oppgraderinger. Her nevnes: Etterisolering,
utskifting av noen vindu til 2-lags isolerglass, fornying av røranlegg og elektrisk anlegg,  samt
generelt vedlikeholdsmessig oppgradering av innvendige og utvendige flater. Videre må det
påregnes at bygningens hovedkonstruksjoner er med svai og ute av vater og lodd sammenlignet
med dagens byggeskikk.  Taket er besiktiget fra bakken eller gjennom takluker.

Tilstandsvurdering: TG gjenspeiler symptomer på negative avvik i forhold til referansenivå. Alder er i seg selv et
symptom.

Grunn og fundamenter - Enebolig

Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Grunn og fundamenter, generelt

Beskrivelse: Antatt sparesteinsbetongsåler.
Grunnforhold: Iflg. NGUs løsmassekart er det Bart fjell. Brukes om områder som stort sett
mangler løsmasser, mer enn 50 % av arealet er fjell i dagen. men ligg i grenseland til marin
strandavsetning, sammenhengende dekke. Marine strandvaskede sedimenter med mektighet
større enn 0,5 m, dannet av bølge- og strømaktivitet i strandsonen, stedvis som strandvoller.
Materialet er ofte rundet og godt sortert. Kornstørrelsen varierer fra sand til blokk, men sand og
grus er vanligst. Strandavsetninger ligger som et forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller
andre sedimenter.

Radon: Det er etter det takstmannen kjenner til ikke utført Radon-målinger på eiendommen. Iflg.
NGUs radonkart ligger boligen i grått område, dvs forventet forekomst "Usikker".

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Opplysninger om grunn er antagelser, det er meget begrensede kontrollmuligheter. Det
presiseres at det ikke er foretatt noen geotekniske undersøkelser, utover kontroll opp mot
løsmassekaret. Det er derfor svært begrenset mulighet for kontroll av byggegrunn og
stabilitet i masser.
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Gulv på grunn

Beskrivelse: Betong på grunn.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det må ikke forventes at kjellergulvet er isolert eller fuktsikret etter dagens byggeskikk.

Grunnmur - Enebolig

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

Vegger mot grunn

Beskrivelse: Kjellerytter av kistesteinsmur på hoved bygg, antatt sement stein på tilbygg.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utbedring av betongvegg eller murt vegg av blokker er 20 - 60 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det kan ikke forventes at u.etg. er fuktsikret og isolert etter dagens byggeskikk.
Tilstandsgrad satt ut fra en helhetsvurdering, og alder.

Drenering - Enebolig

Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle.

Drenering

Beskrivelse: Drenering fra byggeår.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1 - 5 år.
Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Generelt bør terreng rundt hus helst planerest med fall 1:20, men minst 1:50 fra bygget til
en avstand på minst 3,0 m. Takvann må leieast bort fra bygget.Dreneringen med relativt
høy alder med tanke på påregnelig levetid, og varierende utførelse med de ulike byggeår
og byggeskikker. Tiltak med dreneringen/utvendig isolering av grunnmur anbefales å ta
høyde for.

Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Enebolig

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og
fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt
fra bakkenivå.

Yttervegger

Beskrivelse: Overbygning i tømmer i hovedbygg, og bindingsverk i tilbygg.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er 40 - 80 år.
Normal tid før reparasjon av lettklinker, porebetong er 20 - 60 år.
Normal tid før reparasjon av plasstøpt betong er 15 - 40 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tilstandsgrad satt ut fra en helhetsvurdering og alder.
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Utvendige overflater

Beskrivelse: Malt bordkleding.

 Råte flere steder.  Malt mur ved inngang.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før overflatebehandling av mur/forblending med overflatebehandling er 8 - 16 år.
Normal tid før beising av trekledning eller laft, beiset er 2 - 6 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utskifting av bordkleding på utføres.

Vinduer og dører - Enebolig

Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte
åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet.

Vinduer

Beskrivelse: 2-lags isolerglass i trekarm.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år.
Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er råte på flere vinduskarmer, utskifting må snarest utførest.

Ytterdører og porter

Beskrivelse: Hoveddør, tredør, malt og med isolerglass og overbygd.
Verandadør i 1. etg., tredør, malt og med isolerglass og overbygd.
Verandadør i U.etg., tredør, malt og med isolerglass, overbygd.

 Balkong dør på loft er råte på TG3.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 20 - 40 år.
Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Dører err vurdert til TG2, men balkongdør på loft er TG3.
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Takkonstruksjon - Enebolig

Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger
foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende.

Takkonstruksjoner

Beskrivelse: Taksperre med salet takform, hovedsak lukket konstruksjon, kaldtloft med begrenset tilkomst.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er pågående taklekkasje, sansynlihet for råteskader er tilstede.

Taktekking - Enebolig

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer.

Taktekking og membraner

Beskrivelse: Skifertaktekking lahgt direkte på trod. Eternitt på inngangsparti. Planja A-plater på tilbygg.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Flere skifer heller mangler, pågående lekkajse. Omgående reprasjon må til.

Renner, nedløp og beslag - Enebolig

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m.
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Utvendige beslag

Beskrivelse: Takrenner og nedløp i metall.
Innramning på vindu.

 Beslag og lister rundt vindu er
feil utførelse på.

 Takrenner må tømmes,
avsluttinger er feil, utskifting
må til ved skifting av tak.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av beslag til vindskier, vannbord og sålbenk er 20 - 30 år.
Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i plast er 20 - 30 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utskifting må til.

Terrasse, balkonger, trapper ol - Enebolig

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk
kontrolleres.

Trapper og ramper

Beskrivelse: Bratt trapp til loft. Betong trapp til h.etg. Trinnløsning inn til kjeller.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av trapper i tre er 15 - 30 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Bratt stigning, skjev trinn og lave frihøyder.

Balkonger, terrasser ol.

Beskrivelse: Trealtan overbygd, tekket med glasfiber. Betongaltan i 2.etg.

 Råte og støtte har fram fall.  Begynnende råte.

 Betongdekke uten fall, fare for
utett detalj.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er råte og skader på bærende konstruksjoner, må utbedres. Betongdekke mangler fall
til sluk, stor fare for utett detalj, og kondensproblem underside av betongdekke. Utbedringer
må til.
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Piper og ildsteder - Enebolig

Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes
avstand til brennbart materiale.

Piper, plassbygde ildsteder m.v.

Beskrivelse: Skorstein, pusset og malt innvendin, pusset over tak. Eldre ved ovn.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ikke god kjent avstand til brennbart gulv ved vedovn.
Evt. pålegg fra feier må etterkommes. Det anbefales at piper og ildsteder kontrolleres av
autoriserte fagfolk.

Etasjeskillere - Enebolig

Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative
avvik.

Frittbærende dekker

Beskrivelse: Trebjelkelag.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Byggeforskriften ved byggeår stilte ikke krav til bjelkelagets stivhet, bare sikkerhet mot
brudd. Tilstandsgrad satt ut fra en helhetsvurdering og alder. Krav til stivhet. For
etasjeskillere med lette trebjelkelag i bolighus o.l. er det som oftest kravet om å unngå
sjenerende svingninger og rystelser som bestemmer den maksimale spennvidden, ikke
bjelkenes styrke mot brudd. Hva som oppfattes som sjenerende rystelser eller vibrasjoner i
en etasjeskiller varierer mye, og avhenger blant annet av personer og bruk, rommenes
møblering og tilstøtende konstruksjoner.

Bad - Enebolig

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader
er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom
tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på
innredninger og utstyr.

Overflater, generelt - 1. etasje / Bad

Beskrivelse: Fliser på gulv, med sokkelflis. Baderomspanel på vegg. Det er ca 20 mm fall til sluk. Eldre slitt
innreding. gulvklosett, Dusjkabinett med 30 mm avløp nedstøpt til sluk.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Bad kan brukes, men er å anse som et renoverings objekt.



Matrikkel: Gnr 22: Bnr 66 Per Mulvik AS

Kommune: 1514 SANDE KOMMUNE Holmen 7, 6100 VOLDA

Adresse: Vågen 19, 6082 GURSKEN Telefon: 70 07 49 90

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 18.03.2021 Side: 13 av 16

Vaskerom - Enebolig

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader
er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under vaskerom er også besiktiget hvis disse rom
tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Det er ikke
flyttet på innredninger og utstyr.

Toalettrom - Enebolig

Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilering av rommet.

Kjølerom - Enebolig

Visuell observasjon spesielt med hensyn til overflater og ventilering. Videre gjøres fuktvurderinger rettet mot
kondensproblematikk, som kan medføre råteskader.

Kjøkken - Enebolig

Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som
for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Overflater, generelt - 1. etasje / Kjøkken

Beskrivelse: Hvit glatt innreding med opplegg for frittstående komfyr.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tilstandsgrad satt ut fra en helhetsvurdering og alder.

Innvendige overflater - Enebolig

Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom
på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert.

Overflater på innvendige gulv

Beskrivelse: Beleggg og laminat. Fliser på bad.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Stikkprøver på totalplanhet: Målt avvik på mellom +/- 8 mm i h.etg.og  +/- 12 mm og er et
normalt forventet avvik. Lokale sprang og ujevnheter er ikke kontrollert, men det
forkommer. Tilstandsgrad satt ut fra en helhetsvurdering, og alder.

Overflater på innvendige vegger

Beskrivelse: Malteflater, baderomspanel på bad.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tilstandsgrad satt ut fra en helhetsvurdering, og alder.
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Overflater på innvendig himling

Beskrivelse: Hvite himlingsplater 60/120cm avfaset kant. Strekt tapet.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Lekkasjer fra tak er synlig på himlingere på loft. TG2 på himlinger som ikke er skadet.

VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Enebolig

Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og
materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre
godkjente dokumenter.

Bunnledninger for sanitærinstallasjoner

Beskrivelse: Ser ut for å være tegl.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Rør i grunn som ikke er av plast bør skiftes pga. alder.

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner

Beskrivelse: Eldre kobberrør til vannrør, dels plast og soil rør til avløp.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ved eventuellrenovering av bad/våtrom, ambefaler en på generelt grunnlag å skifte ut
kobberrør til rør i rør-system, da kobber rør har snart oppnådd forventet levetid.
Tilstandsgrad satt ut fra en helhetsvurdering.
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Varme, generelt

Beskrivelse: Luft til luft varmepumpe. Elektrisk. Vedfyring. Varmekabler på bad.

Tilstandsvurdering: Strøm var utkoblet ved befraing.

Luftbehandling, generelt

Beskrivelse: Naturlig ventilasjon.

Elektriske anlegg - Enebolig

Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt
grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår
særskilt nedenfor.

Elkraft, generelt

Beskrivelse: Anlegget er ikke kontrollert av takstmann.  Evt. kontroll anbefales utført av godkjent el-installatør.
Ordinært el. anlegg, tidstypisk for byggeår. Sikringsskap i entré og automatsikringer.

Tilstandsvurdering: Strømmen var koblet ut ved befaring. Anlegget er ikke kontrollert av takstmann.  Evt. kontroll
anbefales utført av godkjent el-installatør.

Beregninger

Årlige kostnader

Administrasjon og diverse

Forsikring

Off. avgifter og ev. eiendomsskatt

Vedlikeholdskostnader

Teknisk verdi bygninger

Enebolig

    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr. 3 650 000

    Fradrag  (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
     tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)

Kr. - 3 000 000

    Sum teknisk verdi – Enebolig Kr. 650 000

Sum teknisk verdi bygninger Kr. 650 000

Tomteverdi

Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal
tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi
for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for
attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet.

Normal tomtekostnad: Kr. 500 000

Sum tomteverdi: Kr. 500 000

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet: Kr. 1 150 000
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Andre bilder
Enebolig Loft

Rom på loft er ikke god kjent for varig opphold, eller måleverdig,
men er ca. 4 m²

Rom på loft er ikke god kjent for varig opphold, eller måleverdig,
men er ca. 4 m²
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