Prospekt hytte Nysetervegen 392

Informasjon �l interessenter
�

Hy�a selges som den står på visning. Det vil ikke bli foreta� vask, utbedring eller rydding av
eiendommen. Alt inventar og evt. �ng som står ute på eiendommen og i evt. uthus/skur o.l., vil
følge ved overtakelse.

�

Kontrakt og oppgjør blir håndtert av EiendomsMegler 1.

�

Lunner almenning har ingen kjennskap �l eiendommens �lstand utover det som står opplyst i
�lstandsrapport. Lunner almenning kan ikke holdes ansvarlig for evt. feil/mangler ved
eiendommen som ikke må�e være opplyst i �lstandsrapport. Interessenter hens�lles �l nøye å
lese vedlagte �lstandsrapport og opplysninger rundt leieforhold.

�

Kjøper plikter selv å se�e seg inn i kommunale og evt. private avgi�er som må�e følge hy�a.
Sånn som eiendomsska�, hy�erenovasjon, brøy�ng, vegvedlikehold, feieavgi� o.l. Alle slike
gebyrer og avgi�er faller på kjøper.

�

Ved salg må hy�a selges �lbake �l Lunner almenning e�er teknisk verdi i �lstandsrapport u�ørt
av autorisert takstmann.

�

Utleie/fremleie ikke �lla�.

�

Kjøpesum og omkostninger:

�

�

Fastpris hy�e kr 450 000

�

Adm. gebyr Lunner Almenning kr 30 000

�

Totalt kr 480 000

Interesse meldes på: post@la.no. Ved flere interessenter, foretas loddtrekning. Loddtrekningen
vil bli filmet. Man kan melde interesse på alle salgsobjekter som ligger ute for salg.

Vedlegg:
�

Tilstandsrapport, u�ørt av takstmann Einar Haagensen

�

Informasjon rundt leieforhold

�

Eks. leiekontrakt
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Informasjon rundt leieforhold
�

Avgi� leie: Kr. 1 871 pr. år. Indeksreguleres iht. leiekontrakt.

�

Iom. at man kjøper en leiekontrakt kan det ikke tas pant i eiendommen. Dvs. at kjøp må
finansieres med egenkapital eller f. eks. opplåning på annen eiendom.

�

Leieforholdet er å betrakte som et punk�esteforhold selv om det ikke foreligger
punk�estenummer.

�

Det er ikke mulig å kreve innløsning av leid eller festet eiendom i en almenning.

�

Leie�d/leieforhold løper på ubestemt �d. Dersom leietager ønsker å avslu�e leieforholdet, skal
hy�a selges �lbake �l Lunner almenning e�er teknisk verdi av eiendomsmassen, fastsa� av
autorisert takstmann.

�

For y�erligere informasjon, se vedlagte leiekontrakt. De�e er en mal, hvor tomtenummer, gnr./
bnr., adresse, navn o.a. �lpasses den enkelte eiendom.
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LEIEKONTRAKT HYTTE I LUNNER ALMENNING
Mellom partene:
Utleier:

Lunner Almenning (here�er LA) og

Leietager:

(Navn) (here�er leietager), som eier av bruksbere�get eiendom: adresse/gnr./bnr.
i Lunner kommune

er følgende leiekontrakt inngå� for:

Leieobjekt:

(Adresse/bygningsnummer/gnr.+bnr.) i Lunner kommune

1. LA bortleier �l (navn/adr.) som eier av overnevnte bruksbere�gede eiendom. Leieforholdet er å
betrakte som et punk�esteforhold. Leieforholdet medfører ikke re�gheter for leietager utover
det areal hvor hy�en og evt. �lhørende installasjoner som uthus, utedo (privet), bå�este o.l. er
etablert.
2. Leie�d opphører ved �lbakesalg �l LA. Eiendommen selges �lbake �l LA e�er teknisk verdi av
bygningsmassen, fastsa� av autorisert takstmann. LA bekoster utgi�er �l takstmann. Dersom
leietager ikke er enig i sa�e tekniske verdi, kan leietager selv innhente �lsvarende rapport for
egen regning.
3. Den årlige leien utgjør ved leieforholdets start kr. 1 871 pr. år. Leien indeksreguleres iht.
konsumprisindeksen første gang 2 år e�er leieforholdets start, dere�er hvert 10. år. Årlig
leieavgi� betales forskuddsvis hvert år, første gang ved leiekontraktens underskri�. Første leie
justeres iht. antall gjenværende kalenderdager i året, regnet fra avtalt overtagelse.
Dersom eiendommen har re� �l bå�este, skal de�e anvises av LA ved overtagelse av
eiendommen.
4. For bebyggelse på den leide eiendom er leietager bundet av offentlige bestemmelser,
eksempelvis Helsedirektoratets bestemmelser, kommunale bestemmelser etc.
5. Det er forbudt å beny�e materialer kjøpt med bruksre�raba� �l oppføring- og eller vedlikehold
av bebyggelsen som hører inn under denne kontrakt. Det er ikke �lla� å se�e opp uthus o.l., eller
gjøre påbygg på hy�a uten �llatelse fra LA. Søknadsplik�ge �ltak skal og godkjennes av
kommunen for leietagers regning.
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6. Leietager har ikke re� på å anlegge veg, utbedre s�, legge inn strøm, fiber, V/A, foreta
utgravninger/oppdemninger eller annen bearbeidelse av grunnen rundt bebyggelsen uten
�llatelse fra LA. Bruk av ATV, snøscooter o.l. inn �l eiendommen �llates ikke uten samtykke av LA,
og skal uanse� kun beny�es i forbindelse med nødvendig vedlikehold, evt. syketransport, frakt av
tyngre møbler, virke, redskap o.l.
7. Leietager plikter å holde god orden rundt bebyggelsen. Leietager plikter å e�erkomme pålegg om
�erning/rydding fra LA vedkommende priveter, avfall og annet som ikke naturlig skal være på
eiendommen. Dersom pålegg ikke e�erleves av leietager kan LA bes�lle bortkjøring/opprydding
av avfall/priveter for leietagers regning.
8. Dersom leietager eller andre som oppholder seg på eiendommen med leietagers samtykke,
gripes i ulovlig jakt, fiske eller i handlinger som sjenerer utøving av beite- og seterdri� i området,
kan LA innenfor rammen av Tomtefesteloven forlange leiekontrakt hevet. Ved avvikling på
grunnlag av heving, gjelder Tomtefestelovens bestemmelser om avvikling, § 39-40.
9. Denne kontrakt gir ikke leietager re� �l særytelser i LA. Heller ikke �l hogst av trær på
eiendommen, vei, jakt -og fiskekort, nøkler �l bomveg o.l. Tillatelse �l felling av trær vurderes av
LA i hvert enkelt �lfelle. Trær som �llates felt merkes av LA.
10. På eiendommen er det ikke adgang �l å drive forretningsvirksomhet av noe slag, herunder fremog utleie.
11. Leieavtalen er inngå� med leietager som eier av bruksbere�get eiendom benevnt i denne
kontrakt. Partene er enige om at dersom leietager ønsker å overdra leiekontrakten �l annen enn
den som enhver �d er eier av den bruksbere�gede eiendom, har LA saklig grunn �l å nekte
overdragelse, jfr. Tomtefesteloven § 17.
12. Hvis den bruksbere�gede eiendom, med hvis eier leiekontrakt er inngå�, mister sin bruksre� i
LA, blir leieforholdet avviklet iht. pkt. 2 i denne kontrakt og Tomtefestelovens § 26.
13. Alle omkostninger i forbindelse med oppre�else av leiekontrakt og oppgjør bæres av leietager.
14. Kontrakten er oppre�et i to eksemplarer, e� �l hver av partene.
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Sted/dato:
Harestua, den

For Lunner Almenning:

For leietager:
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Tilstandsrapport
Nysetervegen 392 , 2742 GRUA
LUNNER kommune
Gnr. 116, Bnr. 4

Areal (BRA): Bod 2 m², Fritidsbolig34 m²

Befaringsdato: 26.05.2022

Rapportdato: 01.06.2022

Oppdragsnr: 14001-1206

Referansenummer: XW8839

Autorisert foretak: Haagensen Takst

Gyldig rapport
01.06.2022
Rapporten er gyldig i ett år fra rapportdato.Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatertrapport.

Norsk takst

Norsk takst er bransjeorganisasjonenfor landets bygningssakkyndigeog takstforetak,med om lag 1400 sertifiserte medlemmer fordelt
på omtrent 1000 bedrifter.I boligomsetningenregnes takstrapportenesom et helt avgjørende element i den informasjonensom
gjøres tilgjengeligfor kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster. Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar
til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkti erfaringsbasertkvalitet.
Det stilles høye krav til utdanning,sertifiseringog yrkesetikk.Norsk takst er opptatt av at boligomsetningenskal være trygg, og legger
vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører.Bygningssakkyndigefakturerer sine tjenester uten hensyn til hvilken pris som
oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresseknyttet til handelen.
Uavhengighet og god fagkunnskaphar over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole på
bygningssakkyndigesvurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi sammen med
Forbrukerrådetetablert en klagenemnd.
Norsk takst har en sentral rolle i utviklingenav norske standarder, regler og profesjonsprinsipper,og representerer bransjen i alle
relevante internasjonalefora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndigetidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrenderfra utlandet,
samtidig som takseringsfagetfår en norsk stemme på verdensbasis.Organisasjonenbidrar i næringspolitisksammenheng, og har vært
en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukernei boligomsetningen.

Haagensen Takst ble etablert i år 2016 av Einar Haagensen, og har siden den gang vært
markedsledendepå Hadeland. Einar er godkjent takstingeniøri Norsk Takst og utfører i
hovedsak tilstandsrapporter,verditakster, næringstaksterog div. andre oppdrag. Han
er også utdannet tømrermester og har lang erfaring fra byggebransjen.Norsk Takst er
den største takseringsorganisasjoneni Norge. Som medlem er man underlagt strenge
kvalitetskrav når det gjelder både bakgrunn, utdanning, forsikringsordningerog årlig
etterutdanning.Einar er født og oppvokst på Hadeland og har solid kunnskap og
innsikt i eiendomsmarkedet.

Einar Haagensen
Uavhengig Takstmann
01.06.2022 | BRANDBU

Haagensen Takst
Markakleiva11
417 55 537

Oppdragsnr: 14001-1206

Rapportansvarlig

Einar Haagensen
Uavhengig Takstmann
einar@haagensentakst.com
417 55 537

Befaringsdato:

26.05.2022
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Nysetervegen392 , 2742 GRUA
Gnr 116 - Bnr 4
3054 LUNNER

Haagensen Takst
Markakleiva 11
2760 BRANDBU

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Hva er en tilstandsrapport?
En tilstandsrapportbeskriver synlige skader/avvikeller tegn på skader/avvikpå boligen. Rapporten
fremhever vanligvis ikke positiveegenskaper ved boligen.

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

Hva inneholder tilstandsrapporten?
Den bygningssakkyndigeundersøkerrom og bygningsdelerslik det kommer frem av Forskrifttil
avhendingsloven. Tilstandsrapporteninneholderbare avvik som den bygningssakkyndigekan se eller
kontrolleremed enkle hjelpemidler.Det gjøres ikke nærmere undersøkelserslik som åpning av vegger
eller andre bygningsdeler.I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre
enkle undersøkelserslik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Vurdering mot byggeår

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

Den bygningssakkyndigevil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å
bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført
(søknadstidspunktet).Den bygningssakkyndigeser etteravvik som har
betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som
kommer frem av Forskrifttil avhendingslova.
Noen rom og bygningsdelerslik som bad og vaskerom,og forhold som
gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den
bygningssakkyndigevurdere mot dagens regelverk. Etter dagens
regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad2 eller 3 uten at det
nødvendigviser krav om at avviket må utbedres.

Tilstandsrapportenbeskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGESER FOR EKSEMPELIKKE PÅ (MED MINDRE BYGNINGSDELENER NEVNT I RAPPORTEN)
• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand• bagatellmessigeforhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig• etasjeskillere•
tilleggsbyggslik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer• skjulte installasjoner• installasjonerutenfor
bygningen • full funksjonstestingav el- og VVS-installasjoner• geologiskeforhold og bygningensplassering på grunnen • bygningens
planløsning• bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebassengog pumpeanlegg• bygningens estetikk og
arkitektur • bygningens lovlighet (bortsettfra bruksendringer,branncellerog forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) •
fellesarealer(med mindre boligeier har vedlikeholdspliktfor fellesarealerog dette er kjent for bygningssakkyndig,eller fellesarealethar en særlig
tilknytningtil boligen).

Oppdragsnr: 14001-1206

Befaringsdato: 26.05.2022

Side: 3 av 22

Nysetervegen392 , 2742 GRUA
Gnr 116 - Bnr 4
3054 LUNNER

Haagensen Takst
Markakleiva 11
2760 BRANDBU

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten
Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader
Tilstanden gir uttrykkfor en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad0 (TG0) og Tilstandsgrad1
(TG1) gir den bygningssakkyndigenormalt ingen begrunnelsefor valg av tilstandsgrad.Grunnen er at bygningen eller bygningsdelenda bare har
normal slitasje. Ved skjulte konstruksjonerkan alder alene avgjøre tilstandsgrad.Når bygningssakkyndigeanbefaler tiltak, for eksempel
utbedringer,må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Når den bygningssakkyndigevelger tilstandsgrad,baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandardfor Teknisk
tilstandsanalyseved omsetning av bolig og Forskrifttil avhendingslova.

TILSTANDSGRAD0, TG0: INGEN AVVIK
I tillegg må bygningsdelenvære tilnærmetny, mindre enn 5 år. Det må også foreliggedokumentasjonpå faglig
god utførelse.

TILSTANDSGRAD1, TG1: MINDRE AVVIK
Normal slitasje. Strakstiltaker ikke nødvendig.TG1 kan gis når bygningsdelener tilnærmetny, og det ikke
foreligger dokumentasjonpå faglig god utførelse.

TILSTANDSGRAD2, TG2: VESENTLIGEAVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2
• Tilstandsgrad2, TG2: Avvik som ikke krever umiddelbaretiltak
• Tilstandsgrad2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak

I denne rapportenkan TG2 i Rapportsammendragvære inndelt i tilstandersom krever tiltak, og tilstandersom
ikke krever umiddelbaretiltak. TG2 betyr at konstruksjonenenten har feil utførelse,en skade eller tegn på
skade, sterk slitasjeeller nedsattfunksjon. Vedlikeholdeller tiltaktrengs i nær fremtid.Det er grunn til å varsle
fare for skader på grunn av alder, eller overvåkebygningsdelenspesielt på grunn av fare for større skade eller
følgeskade.

TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK
Denne tilstandsgradenbrukes ved kraftigetegn på forholdsom man må regne med trenger utbedring straks
eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikteller sammenbrudd.

IKKE UNDERSØKT/IKKETILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE
Det kan være avvik/skadersom ikke er avdekket.

Hva er et anslag på utbedringskostnad?

Ingen umiddelbarekostnader

Hva det vil koste å utbedrerom eller bygningsdeler,er et forsiktig
anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte
tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke
forveksles med et pristilbudfra en håndverker.Det kan foreligge
avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten.
Utbedringskostnadavhenger blant annet av personligevalg av og
markedsprispå materialerog tjenesteyter.

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

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

Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000
Tiltak over kr. 300 000
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Beskrivelse av eiendommen
Arealer
Fritidsbolig
UTVENDIG

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).
Gå til side

Taket er tekket med takplater. Inspisert fra
bakkenivå.
Takrenner-og nedløpsrør av aluminium.
Vindskier i tre. Toppbord i tre.
Ytterveggerer oppført med malt tømmer, og
antatt isolert bindingsverk på tilbyggene.
Utvendig er ytterveggenepå tilbyggene kledd
med malt liggende panel og malt
tømmermannskledning.
Salet takkonstruksjonoppført med taksperrer
av tre. Konstruksjonener stedvis oppført som
mønet skråtak.
I hovedsak malte doble vinduer.
Malt inngangsdøri tre. Malt inngangsdør i tre
fra soverom.
Verandaer oppført i trekonstruksjonermed
rekkverk i tre.
Tretrapp til hovedinngang.Tretrapp til veranda.
INNVENDIG

Bod
ETASJE

TOTALT

P-ROM

S-ROM

Etasje

2

0

2

Sum

2

0

2

TOTALT

P-ROM

S-ROM

1. etasje

34

34

0

Sum

34

34

0

Fritidsbolig
ETASJE

Forutsetninger og vedlegg

Gå til side

Lovlighet

Gå til side

Bod
Gå til side

• Det foreligger ikke tegninger
Fritidsbolig

Innvendige gulvoverflaterbestående av
heltregulv og gulvbelegg. Innvendige
veggoverflaterbestående av tømmer, malt
panel og panel. Himlinger bestående av panel
og malt panel.
Etasjeskillermed trebjelkelag.
Det er ikke foretatt radonmålinger,og bygget
er heller ikke utført med radonsperre.
Vedovn. Pipen er pusset og malt.
Finerdører.
Stellerom: Gulvbelegg på gulv. Malt laft og
malt panel på vegger. Himlingen bestående av
malt panel. Duskabinett.Servantskap med
enkelt dusjhode. ventilasjon.
Det er registrerttegn på museinvasjon.
KJØKKEN

Gå til side

• Det foreligger ikke tegninger

Gå til side

Kjøkkeninnredningutført med malte profilerte
fronter. Laminat benkeplate. Gasskomfyr.
Nedfelt kum. Ingen ventilering fra kjøkken.
TEKNISKE INSTALLASJONER

Gå til side

Naturlig ventilasjon.
Enkelt solcellepanel.
TOMTEFORHOLD

Gå til side

Fundamentert på pilarer.
Hytta ligger i relativt flatt terreng.
Bratt skråning.
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Sammendrag av boligens tilstand
Fordeling av tilstandsgrader

Oppsummering av avvik med TG2 og TG3

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

15

10

Fritidsbolig
STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

5

Antall

Utvendig > Veggkonstruksjon
Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen.
Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen.

TG2: Avvik som ikke krever tiltak

Målt fukt i yttervegg på tilbygget (rom med dusj). Det
er stedvis ikke registrert lusinger/musebånd.Lite
lufting registrert bak kledningen. Kledningen er
stedvis avsluttet for nærme bakken. Laftede vegger
som er innkledd kan ha skjulte råteskader i større
eller mindre grad. Det er stedvis registrert sprukne
panelbord.

TG2: Avvik som kan kreve tiltak

Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

0
TG0: Ingen avvik
TG1: Mindre eller moderateavvik

TG3: Store eller alvorligeavvik

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft
Hele takkonstruksjonener gjenbygget.Det er ingen
mulighet til vurderingutover alder og observasjoner
fra underliggendeetg.
Konstruksjonenehar omfattendeskjevheter.
Det er begrenset/dårligventileringav
takkonstruksjonen.

TG IU: Konstruksjonersom ikke er undersøkt
Vil du vite mer om tilstandsgrader?Se side 4.

Anslag på utbedringskostnad
10

Konstruksjonen er kun delvis inspisert grunnet
adkomstforhold og konstruksjonsoppbygning.Ukjent
løsning for lufting av taket.

8

Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

4

Utvendig > Vinduer
Karmene i vinduer er værslitteutvendig og det er
sprekker i trevirket.
Det er påvist tegn på innvendigkondenseringav
enkelte glass.

2

Det er registeret riper/sår på vindu/karmer. Det er en
del avflasset overflatebehandlingog råteskader
stedvis i vinduer. Vinduene bærer preg av elde.

0

Antall

6

Gå til side

Gå til side

Gå til side

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000
Utvendig > Dører
Det er påvist utetthet/åpningmellom dørblad og
dørkarm. Dvs. at kald trekk kan oppstå.
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
Karmene i dører er værslitteutvendig og det er
sprekker i trevirket.
Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke

Ingen umiddelbarekostnader
Tiltak under kr. 10 000
Tiltak mellom kr. 10 000 - 50 000
Tiltak mellom kr. 50 000 - 100 000
Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000

Gå til side

Enkelte sår/riper registrert. Det er kun brukt
innerdører på begge dørene. Det er registrert store
utettheter i dørene og det er flere små sprekker
tvers igjennom døren fra soverommet.

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

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Oppdragsnr: 14001-1206
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Sammendrag av boligens tilstand
Utvendig > Taktekking
Mer enn halvpartenav forventet brukstid er oppbrukt
på taktekkingen.
Mer enn halvpartenav forventet brukstid er oppbrukt
på undertak.

Gå til side

Utvendig > Balkonger, terrasser og rom under
balkonger
Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til
rekkverkshøyder.
Rekkverk er ikke barnesikkerti henhold til dagens
krav for avstand mellom spiler.

Det er registrertat takplatene stedvis er
utilfredsstillendeskrudd/montert.

Bygningsdelene bærer preg av elde. Store
skjevheter registrert. Veranda fundamentert direkte
på terreng vil kunne bevege seg som følge av
setninger i grunnen og tele. Det er en del avflasset
overflatebehandling.Enkel fundamenteringmed
store skjevheter og svikt registrert. Rekkverket er
ikke barnesikkert med liggende bord som kan
klatres på.

Kostnadsestimat: Under 10 000
Utvendig > Nedløp og beslag
Mer enn halvpartenav forventet brukstid er oppbrukt
på renner/nedløp/beslag.
Det mangler tilfredsstillendeadkomst til pipe for feier.
Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket,
men det var ikke krav om dette på
byggemeldingstidspunktet.

Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000
Gå til side

Utvendig > Utvendige trapper
Det er ikke montert rekkverk.

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000
Innvendig > Radon
Det er ikke foretatt radonmålinger,og bygget er heller
ikke utførtmed radonsperre.

Kostnadsestimat: Under 10 000
Innvendig > Etasjeskille/gulvmot grunn
Det er påvist fuktskader i etasjeskiller
Målt høydeforskjellpå over 20 mm innenfor en
lengde på 2 meter. Tilstandsgrad3 gis med bakgrunni
standardens krav til godkjente måleavvik.
Målt høydeforskjellpå over 30 mm gjennom hele
rommet. Tilstandsgrad3 gis med bakgrunni
standardens krav til godkjente måleavvik.

Gå til side

Det er sprekker i platen i vedovn. Bom i puss
registrert. Pipa er stedvis noe tildekket/innkledd.Hele
pipen var ikke tilgjengeligfor inspeksjon.
Kostnadsestimat: Under 10 000
Innvendig > Innvendige dører
Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på
enkelte dører.

Gå til side

Gå til side

Stedvis sår/riper/slitasjepå dører/karmer.Enkelte
løse dørhåndtak.

Kostnadsestimat: Under 10 000

Kostnadsestimat: Under 10 000

Gå til side

Tomteforhold> Grunnmur og fundamenter
Det er avvik:

Gå til side

Innvendig > Pipe og ildsted
Pipevanger er ikke synlige.

Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000
Tekniske installasjoner> Branntekniskeforhold

Gå til side

Kostnadsestimat: Under 10 000

Kun delvis inspisert grunnet adkomstforhold.
Forhøyede fuktverdier målt i bjelkelaget på tilbygget.
Det er registrert kraftig svikt i bjelkelaget. Målte
avvik er på 120 mm i stua, og på 28 mm på
kjøkkenet.

Gå til side

Innvendig > Andre innvendigeforhold - 2
Det er avvik:

Det er registrert sprekker og skjevheter i flere pilarer.
Det er store deformasjoner på pilarer og i bærende
konstruksjoner generelt.

Mye ekskrementeretter mus.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken
Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredning
utover normal slitasjegrad.

Gå til side

Det er registrert en bratt skråning uten sikring på
tomten.

Gå til side

Innredningener noe slitt.Enkelte små sår/riper
registrert. Enkelte dører/skufferbør justeres. Enkelte
dører og skuffer henger litt. Det er registrerthelt løs
benkeplate. Sokkellistenhenger løst og skjevt under
kjøkkeninnredningen.

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK
Oppdragsnr: 14001-1206

Gå til side

Det er stedvis frostsprengtenedløpsrør. Takrennener
er besiktigetfra bakkenivå.Det er registrert
deformasjoneri takrenner. Vindskier og forkantbord
bærer preg av elde/slitasje,og har stedvis synlige
råteskader hvor deler av vindski er borte.

Bygningsdelene bærer preg av elde. Trapp
fundamentert direkte på terreng vil kunne bevege
seg som følge av setninger i grunnen og tele.
Konstruksjonene har skjevheter. Tretrapp/trinn til
veranda er helt løst. Det er løse trebord mellom
rekkverk og bakkenivå.

Tomteforhold> Andre tomteforhold
Det er avvik:

Gå til side

Befaringsdato:
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Sammendrag av boligens tilstand
Kostnadsestimat: Under 10 000
Gå til side

Kjøkken > Avtrekk > Kjøkken
Det er manglendeforsert mekanisk avtrekk fra
kokesone i kjøkken.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Gå til side

Tekniske installasjoner> Ventilasjon
Det er påvist mangelfull ventilasjonpå ett eller flere
rom i boligen.
Kostnadsestimat: Under 10 000

AVVIK SOM IKKE KREVER UMIDDELBARE TILTAK
Gå til side

Innvendig > Overflater
Det er avvik:
Svikt stedvis i gulvoverflater. Sprekk i skjøten på
belegget. Knirk registrert stedvis i gulvet. Enkelte
sår/riper på gulvoverflatene.Sprekker registrert i
tregulv. Små hull stedvis i overflaten etter
installasjoner. Noe ujevnheter i
overflatebehandlingen.Noe slitte veggoverflater. En
del sår og riper i veggoverflater. Det er registrert
riss/sprekker stedvis i veggoverflater.Lister mangler
stedvis. Lister dekker stedvis ikke overflaten.

Gå til side

Innvendig > Andre innvendigeforhold
Det er avvik:
Rommet er ikke bygget som et våtrom. Det er målt
fukt i vegger-og gulv.

Gå til side

Tekniske installasjoner> Andre installasjoner
Det er avvik:
TG settes grunnet alder.

Gå til side

Tomteforhold> Terrengforhold
Eiendommen ligger i flomutsattområde iht.
kommuneplan.
Terrenget er relativt flatt, og det er da utilstrekkelig
fall fra grunnmuren. Utvendig terreng heller stedvis
inn mot hytta Dette er uheldig, da vann ledes direkte
inn under konstruksjonen.

Oppdragsnr: 14001-1206

Befaringsdato:

26.05.2022

Side: 8 av 22

Nysetervegen392 , 2742 GRUA
Gnr 116 - Bnr 4
3054 LUNNER

Haagensen Takst
Markakleiva 11
2760 BRANDBU

Tilstandsrapport
Nedløp og beslag

FRITIDSBOLIG

Takrenner-ognedløpsrør av aluminium. Vindskier i tre. Toppbord i tre.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvpartenav forventet brukstid er oppbrukt på
renner/nedløp/beslag.
• Det mangler tilfredsstillendeadkomst til pipe for feier.
• Det mangler snøfangere på hele eller deler av taket, men det var ikke
krav om dettepå byggemeldingstidspunktet.
Det er stedvis frostsprengtenedløpsrør. Takrennener er besiktigetfra
bakkenivå. Det er registrertdeformasjoneri takrenner. Vindskier og
forkantbord bærer preg av elde/slitasje,og har stedvis synlige
råteskader hvor deler av vindski er borte.
Tiltak
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad0 eller 1 må
beslag/renner/nedløpskiftes ut, men tidspunktetfor når detteer
nødvendig er vanskelig å si noe om.
• Stigetrinn for feier må monteres.
• Andre tiltak:

Standard
Enkel standard.
Vedlikehold
Bygget er gammelt og i behov av vedlikeholdog
oppgraderinger/utbedringer.

Nedløp med frostspregningerbør skiftes.Snøfangere bør monteres
(ikke beregneti utbedringskostnader).
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

UTVENDIG
Taktekking
Taket er tekket med takplater.Inspisert fra bakkenivå.
Vurdering av avvik:
• Mer enn halvpartenav forventet brukstid er oppbrukt på
taktekkingen.
• Mer enn halvpartenav forventet brukstid er oppbrukt på undertak.
Det er registrertat takplatene stedvis er utilfredsstillende
skrudd/montert.
Tiltak
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad0 eller 1 må
tekkingen skiftes ut, men tidspunktetfor når detteer nødvendig er
vanskelig å si noe om.
• Tidspunkt for utskiftningav taktekking nærmer seg.
• Tidspunkt for utskiftningav undertak nærmer seg.
Lokale utbedringer anbefales.
Kostnadsestimat: Under 10 000
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Tilstandsrapport
Veggkonstruksjon

Takkonstruksjon/Loft

Ytterveggerer oppført med malt tømmer, og antatt isolert
bindingsverkpå tilbyggene.Utvendig er ytterveggenepå tilbyggene
kledd med malt liggende panel og malt tømmermannskledning.

Salet takkonstruksjonoppført med taksperrerav tre. Konstruksjonen
er stedvis oppført som mønet skråtak.
Vurdering av avvik:
• Hele takkonstruksjonener gjenbygget.Det er ingen mulighet til
vurdering utover alder og observasjonerfra underliggendeetg.
• Konstruksjonenehar omfattendeskjevheter.
• Det er begrenset/dårligventileringav takkonstruksjonen.
Konstruksjonener kun delvis inspisert grunnet adkomstforholdog
konstruksjonsoppbygning.Ukjentløsning for lufting av taket.
Tiltak
• De påviste skader må utbedres.
• Det må gjennomføresytterligereundersøkelser.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000

Vinduer
I hovedsak malte doble vinduer.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist fuktskader i veggkonstruksjonen.
• Det er påvist råteskader i veggkonstruksjonen.
Målt fukt i ytterveggpå tilbygget (rom med dusj). Det er stedvis ikke
registrert lusinger/musebånd.Lite luftingregistrert bak kledningen.
Kledningen er stedvis avsluttetfor nærme bakken. Laftede vegger som
er innkledd kan ha skjulte råteskader i større eller mindre grad. Det er
stedvis registrert sprukne panelbord.
Tiltak
• Konstruksjonenemå sikres mot råte, sopp og skadedyr.
• Råteskadede konstruksjonermå skiftes ut.
• Fuktskadede konstruksjonermå skiftes ut, og årsak til skadene
utbedres.

Vurdering av avvik:
• Karmene i vinduer er værslitteutvendig og det er sprekkeri trevirket.
• Det er påvist tegn på innvendigkondenseringav enkelte glass.
Det er registeretriper/sår på vindu/karmer.Det er en del avflasset
overflatebehandlingog råteskaderstedvis i vinduer. Vinduene bærer
preg av elde.
Tiltak
• Det må påregnes noe vedlikeholdog at enkelte vinduer må skiftes ut.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000
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Tilstandsrapport
Dører

Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Malt inngangsdøri tre. Malt inngangsdør i tre fra soverom.

Verandaer oppført i trekonstruksjonermed rekkverk i tre.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist utetthet/åpningmellom dørblad og dørkarm. Dvs. at
kald trekk kan oppstå.
• Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer.
• Karmene i dører er værslitteutvendig og det er sprekkeri trevirket.
• Det er påvist dører som er vanskelig å åpne eller lukke

Vurdering av avvik:
• Rekkverket er for lavt i forhold til dagens krav til rekkverkshøyder.
• Rekkverk er ikke barnesikkerti henhold til dagens krav for avstand
mellom spiler.

Enkelte sår/riper registrert. Det er kun brukt innerdørerpå begge
dørene. Det er registrertstore utettheteri dørene og det er flere små
sprekker tvers igjennomdøren fra soverommet.
Tiltak
• Det må påregnes noe vedlikeholdog at enkelte dører må skiftes ut.
Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Bygningsdelenebærer preg av elde. Store skjevheterregistrert.
Veranda fundamentertdirekte på terreng vil kunne bevege seg som
følge av setninger i grunnen og tele. Det er en del avflasset
overflatebehandling.Enkel fundamenteringmed store skjevheter og
svikt registrert.Rekkverket er ikke barnesikkertmed liggende bord
som kan klatres på.
Tiltak
• Andre tiltak:
Lokale utbedringer anbefales.
Kostnadsestimat: 50 000 - 100 000
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Tilstandsrapport
Utvendige trapper

Etasjeskille/gulvmot grunn

Tretrapp til hovedinngang.Tretrapp til veranda.

Etasjeskillermed trebjelkelag.

Vurdering av avvik:
• Det er ikke montert rekkverk.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist fuktskader i etasjeskiller
• Målt høydeforskjellpå over 20 mm innenfor en lengde på 2 meter.
Tilstandsgrad3 gis med bakgrunni standardens krav til godkjente
måleavvik.
• Målt høydeforskjellpå over 30 mm gjennom hele rommet.
Tilstandsgrad3 gis med bakgrunni standardens krav til godkjente
måleavvik.

Bygningsdelenebærer preg av elde. Trapp fundamentertdirekte på
terreng vil kunne bevege seg som følge av setninger i grunnen og tele.
Konstruksjonenehar skjevheter.Tretrapp/trinntil veranda er helt løst.
Det er løse trebord mellom rekkverk og bakkenivå.
Tiltak
• Rekkverk må monteres for å lukke avviket.

Kun delvis inspisert grunnet adkomstforhold.Forhøyede fuktverdier
målt i bjelkelagetpå tilbygget.Det er registrertkraftig svikt i
bjelkelaget.Målte avvik er på 120 mm i stua, og på 28 mm på
kjøkkenet.

Kostnadsestimat: Under 10 000

INNVENDIG
Overflater
Innvendige gulvoverflaterbestående av heltregulv og gulvbelegg.
Innvendige veggoverflaterbestående av tømmer, malt panel og panel.
Himlinger bestående av panel og malt panel.

Tiltak
• Råteskadet treverk må skiftes.
• For å få tilstandsgrad0 eller 1 må høydeforskjellerrettes opp.
Ytterligereundersøkelsermå foretas for å få kartlagt omfanget for
utbedring.
Ytterligereundersøkelseranbefales, siden inspeksjonenvar begrenset.
Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Svikt stedvis i gulvoverflater.Sprekk i skjøten på belegget. Knirk
registrert stedvis i gulvet. Enkelte sår/riper på gulvoverflatene.
Sprekker registrert i tregulv. Små hull stedvis i overflaten etter
installasjoner.Noe ujevnheteri overflatebehandlingen.Noe slitte
veggoverflater.En del sår og riper i veggoverflater.Det er registrert
riss/sprekkerstedvis i veggoverflater.Lister mangler stedvis. Lister
dekker stedvis ikke overflaten.
Tiltak
• Tiltak:
Det er ikke behov for utbedringstiltakbasert på funksjonalitet.Om
overflater skal pusses opp baserer seg på kjøpers individuellebehov.

Oppdragsnr: 14001-1206

Befaringsdato: 26.05.2022

Side: 12 av 22

Nysetervegen392 , 2742 GRUA
Gnr 116 - Bnr 4
3054 LUNNER

Haagensen Takst
Markakleiva 11
2760 BRANDBU

Tilstandsrapport
Radon

Andre innvendigeforhold

Det er ikke foretatt radonmålinger,og bygget er heller ikke utførtmed
radonsperre.

Stellerom: Gulvbelegg på gulv. Malt laft og malt panel på vegger.
Himlingen bestående av malt panel. Duskabinett.Servantskap med
enkelt dusjhode. ventilasjon.

Eiendommen ligger i et område med "Moderat til lav" aktsomhet av
radon.
Vurdering av avvik:
• Det er ikke foretatt radonmålinger,og bygget er heller ikke utført
med radonsperre.
Tiltak
• Det bør gjennomføresradonmålinger.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Pipe og ildsted
Vedovn. Pipen er pusset og malt.
Vurdering av avvik:
• Pipevanger er ikke synlige.
Det er sprekker i platen i vedovn. Bom i puss registrert. Pipa er stedvis
noe tildekket/innkledd.Hele pipen var ikke tilgjengeligfor inspeksjon.
Tiltak
• Andre tiltak:

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Rommet er ikke bygget som et våtrom. Det er målt fukt i vegger-og
gulv.
Tiltak
• Tiltak:

Lokal utbedringanbefales.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Se ytterveggog bjelkelag.

Innvendige dører
Finerdører.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist avvik som tilsier det bør foretas tiltak på enkelte dører.
Stedvis sår/riper/slitasjepå dører/karmer.Enkelte løse dørhåndtak.
Tiltak
• Det bør foretas tiltak på enkelte dører.
• Enkelte dører må justeres.
Kostnadsestimat: Under 10 000
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Tilstandsrapport
TEKNISKE INSTALLASJONER

Andre innvendigeforhold - 2
Det er registrerttegn på museinvasjon.

Ventilasjon
Naturlig ventilasjon.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist mangelfull ventilasjonpå ett eller flere rom i boligen.
Tiltak
• Det bør etableresveggventiler/vindusventileri alle oppholdsrom
som ikke har det.
Kostnadsestimat: Under 10 000

Andre installasjoner
Enkelt solcellepanel.
Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

Mye ekskrementeretter mus.

TG settes grunnet alder.

Tiltak
• Tiltak:

Tiltak
• Tiltak:

Lokale utbedringer anbefales.

Bygningsdelenfungerer med dagens tilstand og bruk.

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Branntekniskeforhold

KJØKKEN

1. Er det mangler for brannslukningsutstyri boligen iht.
forskriftskrav?
Ja

1. ETASJE > KJØKKEN
Overflater og innredning
Kjøkkeninnredningutført med malte profilerte fronter. Laminat
benkeplate. Gasskomfyr. Nedfelt kum.
Vurdering av avvik:
• Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninredningutovernormal
slitasjegrad.

2. Er det skader på brannslokkingsutstyreller er apparatet eldre enn
10 år?
Nei
3. Er det mangler på røykvarsleri boligen iht. forskriftskrav?
Nei

Innredningener noe slitt.Enkelte små sår/riper registrert. Enkelte
dører/skufferbør justeres. Enkelte dører og skuffer henger litt. Det er
registrert helt løs benkeplate. Sokkellistenhenger løst og skjevt under
kjøkkeninnredningen.

4. Er det skader på røykvarslere?
Nei

Tiltak
• Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.

Kostnadsestimat: Under 10 000

TOMTEFORHOLD

Kostnadsestimat: Under 10 000

Avtrekk
Ingen ventileringfra kjøkken.
Vurdering av avvik:
• Det er manglendeforsert mekanisk avtrekk fra kokesone i kjøkken.
Tiltak
• Mekanisk avtrekk bør etableres.
Siden det ikke er innlagt strøm er det ikke så enkelt å etablere
avtrekksvifte.Batteriløsningkan benyttes.
Kostnadsestimat: Under 10 000
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Tilstandsrapport
Grunnmur og fundamenter

Andre tomteforhold

Fundamentertpå pilarer.

Bratt skråning.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:

Det er registrertsprekker og skjevheter i flere pilarer.Det er store
deformasjonerpå pilarer og i bærende konstruksjonergenerelt.

Det er registrerten bratt skråning uten sikring på tomten.

Tiltak
• Tiltak:

Tiltak
• Tiltak:
Rekkverk/sikringbør etableres.

Lokale utbedringer anbefales.

Kostnadsestimat: 10 000 - 50 000

Kostnadsestimat: 100 000 - 300 000

Terrengforhold
Hytta ligger i relativt flatt terreng.
Vurdering av avvik:
• Eiendommen ligger i flomutsattområde iht. kommuneplan.
Terrenget er relativt flatt, og det er da utilstrekkeligfall fra
grunnmuren. Utvendig terreng heller stedvis inn mot hyttaDette er
uheldig, da vann ledes direkte inn under konstruksjonen.
Tiltak
• Andre tiltak:
Fallforholdetpå utvendig terreng kan med fordel endres. Anbefalt
fallforhold på utvendig terreng er 1:50, 3 meter fra hytta
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Bygninger på eiendommen
Bod
Byggeår

Kommentar

Ukjent byggeår.

Standard
Enkel standard.

Vedlikehold

Forenklet byggverk som må forventeså ha kortere levetid enn normalt.
Bygget er gammelt og i behov av vedlikeholdog
oppgraderinger/utbedringer.
Ingen snøfangerepå bygget.
Ingen takrennerpå bygget.
Bygget er begrenset inspisert grunnet adkomstforhold.
Det er registrertskjevheter i bygget.
Utvendig kledning er stedvis avsluttetfor nærme bakkenivå, og bærer
preg av dette.
Dette er ikke en tilstandsvurderingetter NS 3600, kun enkelte observerte
avvik. Tilstandsvurderingpå tilleggsbygningersom garasje, uthus,
lekestuer osv. etter NS 3600 er ikke en del av oppdraget rekvirert av eier.
Tilstandsgrad2 settes grunnet alder og nevnte forhold.

Beskrivelse
Enkel utebod oppført i trekonstruksjoner.
Utvendig kledning av malt liggende panel.
Salet takkonstruksjonoppført med sperrer av tre.
Taket er tekket med takplater.
Enkel fundamentering.
Tregulv.
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Arealer, byggetegninger og brannceller

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

BRA er måleverdigareal innenforyttervegger.P-Rom er rom som benyttestil kort eller langt opphold.
S-ROM er rom som benyttestil lagring,samt tekniskerom.

Hva er måleverdig areal?
Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med
skråtak vil for eksempelbare få registrertmålbart areal der høyden er minst 1,90 m og breddenminst
0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbartgulv.

Mer om arealer
Takstbransjensretningslinjerfor arealmålingforklarer
målereglenenærmere, blant annet om måling av areal ved bjelker
og skråtak. For areal gjelder også Norsk standard 3940 areal- og
volum-beregningerav bygninger med veiledning.Arealmålingene
er basert på retningslinjeneog bygnings-sakkyndigeseget skjønn.
Arealet avrundes og oppgis i hele kvadratmeter(m2), og gjelder
for tidspunktetda boligen ble målt.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig
Bruken av et rom på befaringstidspunktethar betydning for om
rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. For eksempel kan et rom
som under befaringen brukes til beboelse,bli regnet som primærrom,
selv om kommunenikke har godkjent det til slik bruk, eller selv om
bruken er i strid med teknisk forskrift.
Areal kan være kompliserteller umulig å måle opp nøyaktig fordi det
er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger,skjevheter i og
utformingav bygningskonstruksjonersom karnapp, buer og vinkler
som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.
Eiendommensmarkedsverdikan ikke baseres på en matematisk
beregning basert på antall kvadratmeteropplyst i rapporten.
Opplysningerom areal kan altså ikke alene benyttesfor å beregne
eiendommensverdi.

Om brannceller
En branncelleer hele eller avgrensede deler av en bygning
hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til
andre bygningereller andre deler av bygningen i løpet av en
fastsatttid.

Om bruksendring
Bruksendringer å endre bruken av et rom fra en tillattbruk til
en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse,for eksempel
hvis du endrer et rom fra bod til soveromeller arbeidsrom,
eller hvis du endrer en bolig til to separateboliger.
Rom for varig opphold har krav til takhøyde,romstørrelse,
rømningsveiog lysforholdsom må være oppfylt. Du kan søke
kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med
å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for
eksempel krav til rømningsvei.
Bruksendringsom krever godkjenning,og som ikke er søkt
bruksendret,er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og
bygningslovenkapittel32 forfølge overtredelser.Kommunen
kan pålegge deg å avslutteden ulovlige bruken, eventuelt å
rette eller tilbakeførerommet til godkjentbruk.

Den bygningssakkyndigeser på bruken av boligen opp mot byggetegningerog brannceller
Den bygningssakkyndigeser på byggetegningerhvis de er tilgjengelige,og vurderer da bruken av boligen opp mot tegningene.Bygningssakkyndigkan avdekke om
boligen ser ut til å være delt opp i branncelleretter kravene i byggtekniskforskrift.Reglene om bruksendringog branncellerkan være kompliserte.Søk videre
faglige råd om rapportenikke gir deg svar. Den bygningssakkyndigekan ikke vurdere og svare på alle spørsmål,og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak
for kravene som gjelder. Vil du vite mer?
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Arealer
Bod
Bruksareal BRA m²
Etasje

Totalt P-ROM

S-ROM Primærareal (P-ROM)

Etasje

2

0

2

Sum

2

0

2

Sekundærareal(S-ROM)
Bod , Utedo

Kommentar
Deler av arealet er ikke måleverdiggrunnet for lav takhøyde.

Fritidsbolig
Bruksareal BRA m²
Etasje

Totalt P-ROM

S-ROM Primærareal (P-ROM)

1. etasje

34

34

0

Sum

34

34

0

Sekundærareal(S-ROM)

Stue , Gang , Soverom , Kjøkken ,
Soverom 2, Stellerom

Kommentar
Deler av arealet er ikke måleverdiggrunnet for lav takhøyde(tilbygg med soverom).
Tilbyggene er trolig ikke omsøkt eller godkjent.

Byggetegninger,brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreliggerikke tegninger
Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndelingutifra dagens byggteknisk forskrift?
Er det ifølge eier utført håndverkstjenesterpå boligen siste 5 år?
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei,dagslysflateeller takhøyde?

Ja
Ja
Ja

Nei
Nei
Nei

Målt takhøyde på 1,49 m - 2,73 m.
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Befarings - og eiendomsopplysninger
Befaring
Dato
26.5.2022

Tilstede
Einar
Haagensen

Rolle
Takstingeniør

Telefon

Matrikkeldata
Kommune

Gnr

Bnr

3054 LUNNER

116

4

Fnr

Snr

Areal

Kilde

Eieforhold

0

1 m²

det er ikke beregnet
tomtestørrelsesiden
allmenningener
grunneier.

Eiet

Adresse
Nysetervegen392

Hjemmelshaver

Lunner Almenning

Eiendomsopplysninger
Beliggenhet
Eiendom beliggende i Nysetervegen i Lunner Kommune.

Adkomstvei
Det er ikke bilvei frem til hytta.

Tilknytning vann
Hytta har ikke innlagt vann.

Tilknytning avløp
Hytta har ikke avløp.

Regulering
Ikke regulert.
Kommuneplan 0533-2013-0005,Arealformål/ArealbrukLNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
næringsvirksomhetbasert på gårdens ressursgrunnlag.

Om tomten
Tomten er i hovedsak opparbeidet som naturtomt.

Tinglyste/andreforhold
Hytta skal ikke selges på det åpne markedet, siden allmenningen skal lodde ut hytta til teknisk verdi etter deres egne ønsker og rutiner. Dette
betyr at det kun er beregnet teknisk verdi på hytta, og ingen markedsverdi eller takst på noen måte. Det er viktig å presisere at oppdragets
mandat kun er beregning av denne tekniske verdien, og for å avdekke tilstanden på hytta.
Beregnet pris er vurdert til 38 906 ,-/m², avrundet 1 650 000,- Soverom i tilbygg er ikke måleverdig, men er medregnet i teknisk verdi.
Fradrag for utidsmessighet,utbedringer, elde, vedlikehold o.l er vurdert til kroner 1 200 000,Teknisk verdi blir da på kroner 450 000,-

Siste hjemmelsovergang
Kjøpesum
0
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Kilder og vedlegg
Dokumenter
Beskrivelse

Dato

Kommentar

Status

Sider

Vedlagt

Egenerklæring

26.05.2022

Det foreligger ingen egenerklæringsiden
det er allmenningensom nå har overtatt
hytta.

Ingen

0

Nei

Eiendomsverdi.no

19.05.2022

Innhentet

0

Nei

Ingen

0

Nei

0

Nei

Kommunale opplysninger
26.05.2022
er ikke innhentet.

Rekvirent
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26.05.2022

Rekvirent har gitt opplysninger om utførte
arbeider, årstall og eventuelt andre
Fremvist
relevante forhold. Rekvirent har lest
gjennom og godkjent rapportutkastet.
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Tilstandsrapportens avgrensninger
etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet.Dette
gjelder blant annet:

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

PRESISERINGER

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

TILLEGGSUNDERSØKELSER
Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte
tilleggsundersøkelserutover minimumskraveti forskriften.

BEFARINGEN

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

PERSONVERN

• Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelenstekniske,
funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
• Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken
tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes
ved beskrivelse av avvik.
• Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i
hovedsak råte, sopp og skadedyr.

Norsk takst, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler
person-opplysningersom bygningssakkyndig trenger for å kunne
utarbeide rapporten. Personvernerklæringmed informasjon om
bruk av personopplysningerog dine rettigheterfinner du her
www.norsktakst.no/norsk/om-norsktakst/personvernerklaering/

DELING AV PERSONOPPLYSNINGERFOR TRYGGERE
BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON

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

Norsk takst og deres samarbeidspartnerebenytter
personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål,
samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen
og andre aktører i bolig-omsetningen.Les mer om dette og
hvordan du kan reservere deg på
https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsktakst/personvernerklaering/reservasjon/
Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra
rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg
her:https://samtykke.vendu.no/XW8839

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE
Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndigesarbeid
eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se
www.takstklagenemnd.nofor mer informasjon

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

Eier bruksbere�get eiendom, adresse:

Finansieringsplan, kontak�nfo. �l person som kan bekre�e finansiering/
egenkapital:
Navn:

Tlf:

NB! Ved å melde interesse har man signert på at man ønsker å kjøpe
eiendommen. Dersom flere har meldt interesse for samme eiendom, vil det
foretas loddtrekning mellom de som har meldt interesse.

Interesse må meldes innen 27. juni 2022 kl. 23.59.

