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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/64da2198-348e-429a-a8b8-6c2eebfc37cc

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.
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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

Oppdrag:
Undertegnede takstmann har fått i oppdrag å foreta en teknisk gjennomgang av bygningene på eiendommen, samt å fastsette
eiendommens normale markedsverdi. Tilstandsrapporten er en teknisk tilstandsrapport, basert på Norsk Standard NS 3424
(Tilstandsanalyse av byggverk) I tillegg gir Rapporten en vurdering av boligens markedsverdi.

Forutsetninger:
Å vurdere eiendommens markedsverdi bygget på den kjennskap takstmannen har til omsetning av eiendommer i området.
Opplysninger om årstidenes virkning på bygningen er ikke kjent. Det er ikke foretatt vurderinger/målinger i forbindelse med
inneklima og radon. Bygningenes plassering på tomta er ikke kontrollert. Det er ikke foretatt dokumentkontroll. Det forutsettes at
det ikke er heftelser på eiendommen som har innvirkning på takst

Tak, renner, nedløpsrør og takbeslag, er vurdert fra bakkenivå.
Taksten er utført visuelt og kontrollert med fuktindikator på erfaringsmessig utsatte steder.
Rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann, uten bindinger til øvrige aktører i eiendomsmarkedet. Oppdragsgiver plikter
å lese igjennom rapporten og gi skriftlig tilbakemelding om eventuelle feil eller mangler før rapporten tas i bruk. Graden TG 2 er i
enkelte tilfeller benyttet på forhold og bygningsdeler som ikke har synlig svekkelse, men der normal levetid er marginal eller har
usikker restlevetid.
Det kan også være gitt TG 2 for anmerkede forhold  i tekst under den enkelte bygningsdel uten at dette omfatter hele
bygningsdelen.
Denne rapporten har ikke tatt mål av seg til å kommentere kosmetiske feil eller mangler.
For å opprettholde boligens standard må det forutsettes normalt vedlikehold utover det som nevnes i rapporten.
Det foreligger noe begrenset informasjon om bygningen slik at ufullstendige opplysninger i rapporten ikke kan utelukkes. For
tilleggsbygninger er det kun foretatt arealmåling og en enkel besiktigelse uten nærmere vurdering av tilstand.
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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

Taksert objekt er en hovedbygning som en del av flere bygninger benyttet som leirsted.
Boligen er en eldre trebygning oppført på grunnmur av betong, og med veggkonstruksjoner trolig av laftet tømmer. Saltak med
åstak belagt med trebord og tekket med stålplater.
Tilbygd inngangspart er oppført på støpte pilarer og overbygd med tradisjonelt reisverk.
Boligen er oppført i tråd med eldre byggeskikk og følgelig må det påregnes noen avvik med tanke på retthet i konstruksjoner.
Bygningen har innlagt strøm med en del "nyere" installasjoner, det  er innlagt vann med avløp for gråvann, og oppvarming med
vedfyring og elektriske ovner. Dusj og vaskemulighet i tilliggende sanitærbygg. Toalettløsning med Biodo i fjøsbygning. Vinduer i
hovedsak med glass datert 2009 og 2011. Det er montert en større kjøkkeninnredning med god oppbevaringsplass. Boligen har
installert brannalarmanlegg.

Innvendig fremstår bygningen i normal grei stand, og med påregnelig bruksslitasje i forhold til tidligere bruk.
Utvendig bygningsmasse fremstår med en del tiltaksbehov på kort sikt. Det nevnes blant annet slitte fasader med noe råte
enkelte steder, ødelagte takrenner, og skjevheter på tilbygd inngangsparti.
Det nevnes også svanker i takkonstruksjonen som følge av underdimensjonering.

For øvrig bygningsmasse på eiendommen på det påregnes en del reparasjons- og vedlikelholdsarbeid.

Det henvises for øvrig til rapportens enkeltpunkt for mer detaljert informasjon om boligen.

Markedsverdi

Tilleggsdel til Tilstandsrapport bolig

Det hefter en del usikkerhet til verdisetting av denne type eiendommer da det finnes få sammenlignbare salg, samt at
eiendommen er tilpasset tidligere bruk.

Markedsverdi er fastsatt etter beste overbevisning, skjønn og totalvurdering med hensyn til beliggenhet, størrelse, konstruksjon
og samt alminnelig slitasje og elde.

Markedsverdi (normal salgsverdi) kr 1 250 000

Tomten er festet og dette er tatt hensyn til i verdiansettelsen.

NAMSOS, 27.10.2020

Terje Øvereng Norconsult As
Telefon: 97689553
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Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde: Namsos Kommune

Takstmann: Terje Øvereng

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 21.09.2020.
 - Knut Skreddernes.  Namsos Kommune.  Tlf. 95102092
 - Joar Uran.  Namsos Kommune.
 - Henrik Tausvik.  EiendomsMegler 1.  Tlf. 41447099
 - Terje Øvereng.  Takstmann.  Tlf. 97689553

Eiendomsopplysninger

Eiend.betegnelse: Leirskole

Beliggenhet: Eiendom beliggende i solrike og naturskjønne omgivelser like ved Littlangvatnet i Bogn fritidsområde.
Avstand fra avkjørsel på Klingkorsen ca 20 km. Bilveg helt frem til eiendommen.

Bebyggelsen: Eiendommen er Langvassmoen leirskole som består av hovedbygning, låve, stabbur, anneks og et
sanitærbygg.
Hovedbygning, stabbur og låve er av eldre dato. Anneks og sanitærbygg trolig oppført omkring 2010.

Om tomten: Festet tomt på 4367 m². Åpent tomteområde med romslig gårdsplass, noe plen, og gressbakker
omkring bygningene. Eiendommen grenser til natur og skogområder med Littlangvatnet ca 100 meter
nedenfor bygningene.

Adkomstvei: Privat veg.

Tilknytning vann: Innlagt vann. Delvis nyere installasjoner.

Tilknytning avløp: Ikke avløp. Toalettløsning med Biodo i fjøsbygning.

Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 5007 NAMSOS Gnr: 31 Bnr: 1 Festenr: 1

Eiet/festet: Festet

Areal: 4 367,1 m² Arealkilde: Norges Eiendommer

Hjemmelshaver: Staskog Sf,
Fester Namsos Kommune

Adresse: Giltvegen 4, 7822 Bangsund

Kommentar: Festekontrakt er ikke mottatt og vurdert

Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Infoland.no 21.09.2020 Innhentet

Diverse kommunale
opplysninger

Innhentet

Statens Kartverk 21.09.2020 Innhentet
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Bygninger på eiendommen

Bolig

Bygningsdata

Byggeår: Kilde: Ukjent byggeår

Anvendelse: Leirskole

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

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

Kjeller 55 49 49

1. etasje 78 71 69 2

2. etasje 56 53 51 2

Sum bygning: 189 173 120 53

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal

Arealene er utregnet fra kontrollmål på stedet, og er beregnet ut fra Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger -
2014. Det gjøres oppmerksom på at kravene i Byggeforskriftene ikke er sammenfallende med kravene i overnevnte samt NS
3940, og at det derfor kan forekomme forskjeller på hva som defineres som målbart areal. Rommene er benevnt ut fra bruken på
befaringstidspunktet, og det er ikke tatt stilling til om respektive rom og arealer er byggemeldte og godkjente.

Romfordeling

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

Kjeller Grovkjeller

1. etasje Vindfang, gang m/trapp, kjøkken, stue/
oppholdsrom, 1 soverom

Trapperom til kjeller

2. etasje Gang, 3 soverom Kott

Sanitærbygg

Sanitærbygg

Byggeår: 2009  Kilde: Opplyst på befaring

Anvendelse: Vask/dusjrom
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Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

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

1. etasje 24 21 21

Sum bygning: 24 21 21 0

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Romfordeling

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

1. etasje 2 stk sanitærrom

Anneks

Anneks

Byggeår: 2009  Kilde: Stipulert

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

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

1. etasje 8 7 7

Sum bygning: 8 7 7 0

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Romfordeling

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

1. etasje Oppholdsrom
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Stabbur

Stabbur

Byggeår: Kilde: Ukjent byggeår

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

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

1. etasje 17 15 15

Hems 10 10 10

Sum bygning: 27 25 15 10

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Romfordeling

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

1. etasje

Hems

Låvebygg

Låvebygg

Byggeår: 1950  Kilde: Opplyst på befaring

Anvendelse: Innredet 1 etasje
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Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

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

Kjeller 33 30 30

1. etasje 126 118 64 54

2. etasje 135 130 130

Sum bygning: 294 278 64 214

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Romfordeling

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

Kjeller Lagerrom

1. etasje Gang, 2 stk utedo, peisstue Lagerrom med egen inngang

2. etasje Låve

Konstruksjoner

Bolig

Bygning generelt - Bolig

Overflater, generelt

Beskrivelse: Golv med behandlet tregulv og vinylbelegg.
Vegger med trepanel.
Himlinger med trepanel og malte plater.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal bruksslitasje i forhold til boligens tidligere bruk
Rapporten tar ikke sikte på å kommentere alle kosmetiske feil og normal bruksslitasje.

Grunn og fundamenter - Bolig

Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Direkte fundamentering

Beskrivelse: Grunnforhold på eiendommen, og fundamentering av bygningen er ikke kjent.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det ble ikke registrert sprekker eller skader som indikerer ustabil grunn.
Det ble målt en god del skjevheter på tilbygg som indikerer sig på betongpilarer.

Gulv på grunn

Beskrivelse: Støpte betonggulv mot terreng. Trolig uten fuktsperre mot terreng

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av plasstøpt betonggulv på lastbærende isolasjon er 40 - 80 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Betonggolv med byggeårets isolasjonsstandard mot terreng.
Stedvis fuktskjolder på gulv, noe som er påregnelig for bygning med denne alder, og
byggeskikk fra perioden
Noe råte på treverk ved trapp. TG3
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Grunnmur - Bolig

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

Vegger mot grunn

Beskrivelse: Grunnmur av plasstøpt betong med ubehandlete overflater.
Tilbygd inngangsparti oppført på støpte pilarer.

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

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det ble på tilgjengelige deler av grunnmur ikke registrert skader av konstruksjonsmessig
betydning.
Det ble registrert skjeve gulv på tilbygg som følge av sig på pilarer. TG3

Drenering - Bolig

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

Drenering

Beskrivelse: Av naturlig årsaker er kontroll av drenering og drenerende masser begrenset.
Eventuelt type materiale i drenering eller om det er brukt drenering er ikke kjent, dette gjelder
også drenerende masser. Delvis registrert bruk av grunnmursplast. Toppavdekningslist på denne
mangler.

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:

Stedvis fuktmerker i nedre del av vegger og på gulv.
Skyldes trolig mangelfull funksjon på fuktsikring og manglende fuktsperre under
betongplate.

Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Bolig

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: Yttervegger trolig oppført av laftet tømmer. Hvorvidt det er noen form for isolasjon i
konstruksjonen er ikke kjent.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Konstruksjonen er lukket og kan dermed ikke besiktiges.
Det er derfor ikke mulig å påvise detaljer ved konstruksjonsmetode eller eventuelle skjulte
skader.

Utvendige overflater

Beskrivelse: Utvendig kledd med malt tømmermannkledning.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før dekkbeising av trekledning eller laft, dekkbeiset er 4 - 8 år.
Normal tid før maling av trekledning eller laft, malt er 6 - 12 år.
Normal tid før beising av trekledning eller laft, beiset er 2 - 6 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fasader fremstår generelt slitt. Råteskader på flere kledningsbord.
Det må påregnes en oppgradering av fasader, i hovedsak med skraping og
overflatebehandling, men også med noe utskifting.
TG3 for bemerkede forhold
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Vinduer og dører - Bolig

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: Fabrikkmalte vinduer med 2- og 3- lags glass stemplet 2009 og 2011.
Sidehengslede vinduer med utenpåliggende sprosser.
Eldre koblavinduer i tilbygg.

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 ble registrert en del kondensskader på enkelte vindusforinger. Utskifting av disse må
påregnes.
Koblavinduer i tilbygg fremstår slitt og må behandles, eventuelt skiftes. TG2/3

Ytterdører og porter

Beskrivelse: Ytterdør er en ubehandlet tredør med relativt høy alder.

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:

Ytterdøra henger på hengslene, og har stor glippe mot karm.
Døra tetter dårlig og bør skiftes.

Innvendige dører

Beskrivelse: Eldre innerdører, dels ubehandlet.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av tredør er 30 - 50 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Generelt hakk, sår og bruksslitasje på innerdører.

Takkonstruksjon - Bolig

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: Saltak oppført med langsgående takåser belagt med trebord.
Isolert med glassull i hanebjelke. Ukjent vedrørende isolering av øvrige deler av konstruksjonen.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fra bakkenivå ble det registrert en god del svanker/skjevheter på takkonstruksjonen. TG3
Kvistrom ble kun besiktiget fra luke grunnet manglende stige for tilkomst.

Taktekking - Bolig

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer.

Taktekking og membraner

Beskrivelse: Taket er tekket med lakkerte stålplater.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før omlegging av stålplater med plastbelegg er 30 - 50 år.
Normal tid før reparasjon av stålplater med plastbelegg er 10 - 30 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Taktekking virker å være i normal grei stand. I flg opplysninger er taktekking lagt direkte på
underlagspapp uten opplekting.
Dette er en uheldig løsning, og kan medføre utettheter ved innfesting.
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Renner, nedløp og beslag - Bolig

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

Utvendige beslag

Beskrivelse: Takrenner består av lakkerte stålrenner på framsiden.
Takrenner av plast på tilbygg, og på baksiden.
Heldekkende beslag på pipe.
Opplagt stigetrinn til pipe.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Takrenner av plast er delvis ødelagt og må skiftes.
Mønebeslag har en del ujevnheter.
TG2 for takrenner som er skiftet

Terrasse, balkonger, trapper ol - Bolig

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

Trapper og ramper

Beskrivelse: Malt tretrapp mellom 1. og 2. etasje.
Trapp til kjeller i ubehandlet treverk med svært enkel standard

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

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Trapp til 2. etasje er malingsslitt. TG2
Kjellertrapp er delvis ødelagt. TG3

Balkonger, terrasser ol.

Beskrivelse: Stor impregnert treplatting ved hovedinngang

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Virker stabilt.

Piper og ildsteder - Bolig

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: Eldre teglsteinspipe med vedovn på kjøkken og stue.
Heldekkende beslag over yttertak. Stigetrinn montert for adkomst til pipe.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Brannmurer med malingsslitasje og en del oppsprukket puss. Løs pakning rundt
røykrørsinnføring på stue.
Pipe og ildsted er ikke funksjonsprøvet, eller nærmere undersøkt på befaringsdagen. For
full visshet vedrørende pipe og ildsteds tilstand og forskriftskrav henvises det til det lokale
brann-/ feiervesen.

Etasjeskillere - Bolig

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

Frittbærende dekker

Beskrivelse: Etasjeskillere av trebjelkelag, isolasjonstykkelse er ikke kjent.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av etasjeskiller med bjelkelag av heltre eller I-bjelker er 40 - 80 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ved kontrollmåling ble det målt ca 30 mm avvik på kjøkkengulv, og ca 50 mm avvik i
tilbygg.
Forøvrig virker konstruksjonene stabile.
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Kjøkken - Bolig

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.

Kjøkkeninnredning - 1. etasje / Kjøkken

Beskrivelse: Kjøkkeninnredning med ukjent alder, men med relativt bra standard. Innredningen har god benk-
og skapplass og avsatt plass for oppvaskmaskin og kjøleskap. Laminat benkeplate med nedfelt
oppvaskkum. Ventilator over komfyr med utkast på vegg.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Innredning fremstå i normal bra stand med noe overflateslitasje på enkelte skapdører.

VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Bolig

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.

VVS-installasjoner, generelt

Beskrivelse: Vvs installasjoner er oppgradert i fbm nytt sanitærbygg. Vannledninger med kobber og plast.
Fordelerskap for rør i rø er plassert i sanityærbygg. To stk varmtvannsberedere på 200 liter fra
2009 er plassert i kjeller. Trykktank i fbm vanntilførsel og bryter for vannpumpe er plassert i
samme rom.  Avløpsrør og sluker av plast. Utløp for gråvann er ikke besiktiget.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vann var avstengt på befaringen.

Undertegnede har ikke vvs-kompetanse, og vann- og avløpsanlegget er derfor ikke faglig
vurdert.
Deler av det innvendige vann- og avløpsanlegg er innbygd, og er av naturlige årsaker ikke
kontrollert.
Det anbefales på generelt grunnlag å rekvirere en rørlegger med egnet kontrollutstyr,
dersom korrekt tilstand for ledningsnett for vann og avløp ønskes.

Varme, generelt

Beskrivelse: Boligen har oppvarming med vedfyring og elektriske ovner.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Varmekildene er ikke funksjonstestet og ikke gitt tilstandsgrad.

Brannslokking, generelt

Beskrivelse: Boligen har installert brannalarmanlegg med detektorer i alle etasjer.
Brannsentral er plassert i vindfang/inngangsparti.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ovennevnte utstyr er ikke funksjons-testet.

Luftbehandling, generelt

Beskrivelse: Boligen har mekanisk avtrekk fra kjøkken. Forøvrig  naturlig ventilasjon med ventiler i vinduer og
klaffventiler på vegg.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
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Elektriske anlegg - Bolig

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: Elektrisk opplegg er et åpent anlegg. I forhold til dokumentasjon i sikringsskap kan det tyde på at
det er gjort en del tiltak i 2010. Dette trolig i fbm oppføring av sanitærbygg. Sikringsskap med
automatsikringer med 15 fordelingskurser. 25A kurs til uthus.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

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.

Sanitærbygg

Bygning generelt - Sanitærbygg

Bygning, generelt

Beskrivelse: Sanitærbygg i tilknytning til boligen oppført i ca. 2009. Isolert bygning oppført med støpt plate på
mark med termostatstyrt gulvvarme. Yttervegger av bindingsverk kledd med
tømmermannspanel. Saltak tekket med stålplater. Innvendige overflater med våtromsbelegg på
gulv, og vegger belagt med våtrsomsplater. Bygningen er avdelt med to rom med separate
innganger. Hvert rom har installasjoner med flere servanter og dusjarmaturer tilpasset tidligere
bruk. Vannfordelerskap for røranlegg i ene rom.
Rommene har mekanisk ventilering, trolig via avtrekksvifte skjult over himling.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Bygningen fremstår i normal bra stand. Dører er noe fuktpåkjent og har behov for justering.

Anneks

Bygning generelt - Anneks

Bygning, generelt

Beskrivelse: Isolert anneks oppført i tilknytning til boligen og sanitærbygg, med adkomst via overbygde
plattinger. Ukjent byggeår, men trolig oppført i samme tidsrom som sanitærbygg.
Annekset har innlagt strøm, og overflater med lakkert tregulv og panelkledde vegger og himling.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Bygningen fremstå i normal bra stand.
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Stabbur

Bygning generelt - Stabbur

Bygning, generelt

Beskrivelse: Eldre stabbur trolig benyttet som soverom i fbm leirskolebruk. Isolert 1. etasje med
sengeplasser. Tregulv, og panelkledde vegger og himling. Vinduer med koblaglass. Innlagt
strøm. Panelovn på vegg.
Bygningen har en uinnredet hems egnet for lagring. Adkomst til hems via bratt stigetrapp.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Bygninger har et generelt behov for en del utvendig reparasjon/vedlikeholdsarbeid.

Låvebygg

Bygning generelt - Låvebygg

Bygning, generelt

Beskrivelse: Eldre låvebygning hvor det er innredet en større peisestue i deler av 1. etasje. I tillegg til
peisestue består 1. etasje av inngangsparti med gang, og 2 stk biodo. Deler av bygningen er
avdelt med enkle lagerom med egen inngang.
Låven består av et åpent rom som trolig  har vært benyttet som aktivitetsareal eks. volleyball/
basketball.
Adkomst via lembru.
Bygningen oppført i tråd med normal byggeskikk for denne type bygg, og fremstår med en del
generelt vedlikeholdsbehov, spesielt av fasader. Taktekking og takrenner er i bra stand, og
opplyses å ha blitt skiftet i 2015.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Noe reparasjon/vedlikeholdsarbeide må påregnes

Beregninger

Teknisk verdi bygninger

Bolig

    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) kr 3 000 000

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

kr - 1 750 000

    Sum teknisk verdi – Bolig kr 1 250 000

Sanitærbygg

    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) kr 350 000

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

kr - 80 000

    Sum teknisk verdi – Sanitærbygg kr 270 000

Anneks

    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) kr 75 000

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

kr - 10 000

    Sum teknisk verdi – Anneks kr 65 000

Stabbur

    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) kr 200 000

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

kr - 110 000
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    Sum teknisk verdi – Stabbur kr 90 000

Låvebygg

    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) kr 4 000 000

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

kr - 2 500 000

    Sum teknisk verdi – Låvebygg kr 1 500 000

Sum teknisk verdi bygninger kr 3 175 000


