Elverum / Vestad. Velholdt enebolig.
Flaggspettvegen 7, 2406 Elverum
Enebolig

P-rom: 144 kvm - Bta: 158 kvm - Bra: 147 kvm

Eiet tomt 943 kvm

www.mbeiendom.no

Pris 3.750.000,-

Eier

Bjørn Aukan og Inger Moren

Type eiendom

Enebolig

Adresse

Flaggspettvegen 7
2406 Elverum
Eiendommens beste egenskaper:
"Midt i naturen" i rolige omgivelser
Oppkjørte skiløyper og merkede turstier rett ved
Populært, etablert og barnevennlig område.
Solrikt
3 soverom og 2 delikate bad
Vannbåren varme i hele 1. etasje og peis i stuen
Stort og lekkert kjøkken med kjølehjørne
To terrasser
Dobbelgarasje med el.port og 2 boder.

Beliggenhet,
adkomst

Følg Rv3 mot Rena i ca 800 m. etter rundkjøringen ved Scandic Hotel Elgstua.
Sving til venstre inn på Mårvegen. Følg Mårvegen ca. 900m og videre rett frem
på Ugleveien, ca. 700 m. Sving så til venstre inn på Djupmyrvegen før du tar til
høyre inn på Flaggspettvegen. Det vil bli skiltet med Mona Bjerke Eiendoms
visningsskilt ved fellesvisning.

Nærområdet

Eiendommen ligger i utkanten av et rolig og barnevennlig boligområde. Fra
eiendommen er det ca. 2 km. til nærmeste dagligvare (Joker Foseid) og
barneskole. Nærmeste barnehage ligger ca. 1 km. fra eiendommen. Terningen
Arena, som har bla. høyskole, cafe, tannlege, treningssenter, turn/klatrehall og
håndballhall, ligger ca. 3 km. fra eiendommen, med direkte tilknytning til
Terningmoen militærleir. Terningen Arena huser flere store
kulturarrangementer, og er hjemmebanen til Elverum håndball.
Eiendommen ligger ca. 4 km fra Elverum sentrum, hvor man finner de fleste
servicetilbud. Her finnes et bredt utvalg av aktivitetstilbud, blant annet
ridesenter, fotballbaner, treningssentre, svømmehall, museer, kino mv.
Elverum har to store shoppingsentre, samt flere puber og serveringssteder.
Det er gode turmuligheter i området, både sommer som vinter. Lysløypene
starter rett ved eiendommens garasje og går flere mil innover Djupmyra, til
blant annet den kjente Djupmyrskoia. Kafeen der holder åpent hver helg og
hver onsdag i skisesongen. På sommerstid kan man gå lange turer, og sykle på
oppmerkede stier.
Gangavstand til bussholdeplass, som også kjører innom togstasjonen. Gangog sykkelsti som tar deg direkte til sentrum.

Type, eierform og
byggeår

Enebolig Selveier, oppført i 2007

Bygninger og
byggemåte

Enebolig over 1,1/2 plan, oppført i 2007. Eneboligen, garasjen og søppelskur
ble nedvasket og malt med to strøk i juni 2018. Veien inn til eiendommen ble i
2016 drenert i og ved garasjen med egen kum og nedlagt med varmekabel og
riktig fall.
Dobbelgarasje med 2 tilhørende boder, oppført i 2008. Elektrisk-leddport med
fjernkontroll. To boder i bakkant med egne inngangsdører. En har også
adkomst med dør fra garasje.
Søppelskur.

Antall rom (evt.
senger)

Oppholdsrom: 2, Soverom: 3, Bad: 2, Antall rom: 5

Arealer og fordeling
per etasje

Primærrom: 144 kvm, Bruksareal: 147 kvm, Bruttoareal: 158 kvm
Enebolig over 1,1/2 plan uten kjeller.
1.Etasje: Entre, stue, kjøkken, bad/wc, vaskerom/teknisk rom. Terrasse med
utgang fra stuen i 1. etg. Overbygget inngangsparti med platting. Vannbåren
varme i hele etasjen.
Entre: Stor entre/hall med downlights. Adkomst til bad og vaskerom, samt
trapp opp til 2. etasje.
Stue: Koselig og romslig stue med plass til både spisestue og sofakrok. Peisovn.
Adkomst til kjøkken og terrassen.
Kjøkken: Moderne, lyst og lekkert kjøkken med plass til spisebord. Delikate
glassfliser over benkarealet. Godt med skap- og benkeplass. Glassdører mot
stue. Integrerte hvitevarer med koketopp, stekeovn, kjølehjørne,
oppvaskmaskin og microbølgeovn. Nytt laminatgulv i 2019.
Bad: Pent, flislagt bad. Opplyst oppgradert i 2013. Badet har servant med
underskap, wc og dusjnisje med glassdører. Adkomst til vaskerom/teknisk bod.
Vannbåren gulvvarme.
Vaskerom/teknisk bod: Inngang fra badet. Flislagt. Opplegg for vaskemaskin og
kondenstørketrommel. Vaskekum. Inneholder tekniske innstallasjoner som
varmepumpe, bereder og stoppekran/vannmåler, fordelingsskap tilknyttet
forbruksvann og vannbåren varme samt sikringsskap.
2.Etasje: Loftstue, bad, 3 soverom og bod. Balkong med utgang fra loftsstuen.
Loftstue: Lys loftstue med god romfølelse og med mange bruksmuligheter.
Soverom 1: Hovedsoverommet har stort integrert garderobeskap.
Soverom 2: Litt mindre enn hovedsoverommet, men likevel med god størrelse.
Soverom 3: Litt mindre enn hovedsoverommet, men likevel med god størrelse.
Bad: Stort, delikat, flislagt bad. Vannbåren gulvvarme. Opplyst oppgradert i
2013. Dobbelservant med glassoverflate og med skap under, wc, boblebadekar
(motoren fungerer ikke) og dusjnisje med glassdører.
Bod: 3 kvm. God oppbevaringsplass.
Terrasse mot syd på ca. 40 kvm med adkomst fra stuen i 1. etg. samt balkong
mot syd i med adkomst fra loftsstuen i 2 etg. på ca. 6 kvm. Platting ved
overbygget inngangsparti. Gode sol- og lysforhold.
Garasje på 58 kvm med to boder.

Møblering / utstyr

Eiendommen selges umøblert, med unntak av integrerte hvitevarer på
kjøkkenet. Dersom hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr medfølger, gis det
ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse.
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund
av 1. februar 2012 legges til grunn for salget dersom ikke annet fremkommer
av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos megler, samt på www.nef.no. Til
orientering er det full avtalefrihet om hva som skal følge med bolig og
fritidsbolig ved salg.

Standard

Enebolig oppført i 2007.
Antatt fundamentert med isolerte ringmurselementer på betongsåler til fast
byggegrunn. Gulvkonstruksjon med støpt plate på mark, antatt med fuktsperre

og isolasjon mot grunn.
Yttervegger i bindingsverk utvendig kledd med stående kledningsbord. Opplyst
malt med 2 strøk i juni 2018.
Dører og vinduer fra byggeår. Saltakkonstruksjon med ark mot syd tilknyttet
terrasse. 2. etasje delvis med skråhimlinger mot langvegger. Isolert himling
med mineralull. Taktekking med sementstein.
Delvis overbygget inngangsparti mot nord. Terrasse ved 1.etasje og terrasse
ved 2.etasje antatt utført med imregnerte gulvbord og rekkverk med
håndløper.
Innvendige gulv med fliser og laminat. Vegger med ferdigmalte MDF-plater.
Himlinger med malt gips. Det er montert sentralstøvsuger ved entreen i 1. etg
med ett uttak i hvert plan og utvendig ved inngangspartiet. Røykvarsler.
Boblebadekaret på badet i 2. etg. er defekt, og vil ikke bli utbedret av selger.
Begge bad har utett løsning med flat terskel. Dette vil bli utbedret av selger før
salg. Innvendig trapp mellom 1. og 2. etasje i heltre. Pusset og
overflatebehandlet i 2019. Det ble byttet ut og montert nytt kullfilter og
ventilator (kjøkkenvifte) på kjøkkenet i 2019.
Frittstående dobbelgarasje opplyst oppført i 2008.
Gulvkonstruksjon med støpt plate på mark, faststøpt renne i gulv. Uisolerte
yttervegger, utvendig kledd med stående kledningsbord. Opplyst malt med to
strøk i 2018.
Saltakkonstruksjon med delvis etablert hems. Tekking med betongtakstein,
renner og nedløp av metall. Alu-leddport med tilknyttet automatikk. Innlagt
strøm 2-fas.
Oppvarming

Vannbåren gulvvarme i første etasje, samt på bad i 2. etasje, tilknyttet luft/
væske varmepumpe. Inndeling i flere soner med muligheter for trådløs
termostatstyring.
Peisovn i stue i 1. etg. Ellers generell oppvarming med strøm.

Parkering

Dobbelgarasje.
Plass til 3-4 biler på egen tomt foran garasjen.

Areal og eierform
(opplysninger om
evt. feste)

Areal: 943 kvm, Eierform: Eiet tomt

Tomt og hage

Opparbeidet hage med plen og noe beplantning. Hovedsaklig flat tomt, med
noen skrånende partier.
Asfaltert innkjøring og gårdsplass foran garasjen.
Terrengtrapp med betongstein fra garasje og biloppstillingsplass. Terrengmur
fra innkjøring til garasje.

Vei, vann og avløp

Tilknyttet kommunalt vann- og avløpsanlegg. Stoppekran på vaskerom.
Vann og kloakk forskuddsbetales, privat måler.
Adkomst til eiendommen via asfaltert kommunal veg.

Reguleringsplan

Eiendommen er regulert til boligområde og underlagt reguleringsplan for
Slåttmyrbakken datert 01.09.2003, planid 200210, samt planforslaget om
Elverum byområde, planid 427 2018006.

Odel

Det er ikke odel på eiendommen.

Ferdigattest

Det foreligger ferdigattest på eiendommen, datert 18.05.2007.

Prisantydning

3 750 000,-

Beregnet
totalkostnad

3 750 000,- (Prisantydning)
Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
93 750,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 3 750 000,-))
8 900,- (Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt))
-------------------------------------------------------103 872,- (Omkostninger totalt)
-------------------------------------------------------3 853 872,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at
eiendommen selges til prisantydning.

Takst /
tilstandsrapport

Utført av : Knut Roger Furuseth / Knut Roger Furuseth
Takstdato : 20.03.2019
Ligningsverdi : 1 066 614,Sekundær ligningsverdi : 3 839 809,Ligningsverdi pr. : 31.12.2017

Energiforbruk og
energimerking

Oppvarmingskarakter Grønn - Energikarakter D

Forsikring

Gjensidige - Hus pluss
Polisenummer: 82227537

Kommunale avgifter

Kr. 20 124
Komm. avg. inkl. renovasjon 3.420, eiendomsskatt 10.256, feieavgift 593 og
forskudd på vann og avløp. I og med at det er forskuddsbetaling og private
målere på vann og avløp vil beløpet variere noe.

Leieinntekter

Eiendommen er et gunstig utleieobjekt. Den er ikke utleid pt.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for
megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen
finner sted.

Meglers vederlag og
utlegg

Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.525)
Tilretteleggingshonorar (Kr.8 000)
Meglerprovisjon (forutsatt salgssum: 3 750 000,-) (Kr.63 750)
Totalt kr. (Kr.72 275)

Boligselgerforsikring

Selger har tegnet boligselgerforsikring som dekker selgers ansvar etter
avhendingsloven. Det er boligdelen av eiendommen som dekkes av
forsikringen. Selger har utarbeidet en egenerklæring som og interessenter
oppfordres til å sette seg inn i før budgivning.

Arealangivelser i
salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra tilstandsrapport og er ikke kontrollmålt av
megler.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller
brann/feievesen. Opplyst utført spenningsmåling og kontroll av det elektriske
anlegget av Elverum Energi i 2014. Opplyst at el-anlegget ble kontrollert i 2013
av forrige eier. Samværserklæring finnes, kontakt megler. Tilsyn med
fyringsanlegget utført av Midt Hedmark brann og redningsvesen i 2015, ingen
avvik avdekket. Slik tilsyn utføres normalt hvert 4. år for eneboliger, så nytt

tilsyn skal utføres dette året.
Det ble foretatt radonmåling i 2015. Opplyst av den gjennomsnittlige
årsmiddelverdi på 15 er innenfor krav fra Statens Strålevern.
Alarmanlegg fra Sector alarm.
Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre
annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker
løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID. Som kjøper
vil du få forelagt kopi av budjournal. Det anbefales at hver budgivers første
bud har en tilfredsstillende akseptfrist som muliggjør en forsvarlig avvikling av
budrunden. I følge eiendomsmeglingsforskriftens § 6-3 første ledd, har
oppdragsansvarlig en plikt til å oppfordre oppdragsgiver til å ikke ta i mot bud
direkte fra budgiver, men henvise til oppdragstaker.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning. Budgiver skal angi ønske om
overtagelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.

Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger
Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald,
har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen
har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde
grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl.
Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar
etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man
ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst
på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at
eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle
mistenkelige transaksjoner.
Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering at
meglerforetaket er forpliktet til å foreta kundekontroll av begge parter i
handelen. For oppdragsgiver skjer dette i forbindelse med inngåelse av
oppdraget, og for kjøper på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Dersom slik
kundekontroll ikke kan gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å avstå fra
gjennomføringen av oppgjøret. Partene er selv ansvarlige for eventuelle
kostnader og ansvar dette kan medføre, uten at det kan anføres et
kontraktsrettslig ansvar overfor meglerforetaket.

Finn.no:
Lokalområde

Vestad

Tilstandsrapport for bolig
Med arealmåling

Flaggspettvegen 7
2406 ELVERUM
Gnr. 14 Bnr. 311
0427 Elverum kommune

Benevnelse
Enebolig
Garasje

BRA
147 m²
58 m²

Byggeår 2007

Tomteareal

943 m²

Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon.
Oppdragsnr.
Befaringsdato
Rapportdato

489 106
14.03.2019
07.04.2019

Rapportansvarlig

Byggtakst Elverum AS
Takstingeniør: Knut Roger Furuseth
Grottavegen 7, 2414 ELVERUM
Tlf.: 91840445
E-post: knut@byggtakstelverum.no

Tilstandsrapportforbolig
Tilstandsrapport for 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.
Tilstandsrapporten 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 instrukser.
Om takstingeniøren
Norsk Takst er ledende i taksering. Våre takstingeniører har en god
kompetanse, samt lang erfaring innenfor alle typer byggvurdering. Etter å ha
gjennomgått Norsk Taksts opplæring innenfor spesialområdet
Tilstandsanalyse, blir våre medlemmer godkjent for å utføre blant annet
Tilstandsrapport for bolig. Ønsker du å unngå problemer etter at din bolig er
omsatt, velger du å la en takstingeniør fra Norsk Takst utføre en
Tilstandsrapport for bolig.
Rapportens struktur
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i
Tilstandsrapporten, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424
(tilstandsrapport), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler).
Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i
tråd med P378 veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og
terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne
standarden på følgende måte:
Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer
Tilstandsgrad 1: Svake symptomer
Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer
Tilstandsgrad 3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total
funksjonssvikt)
Befaringen
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på
undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå.
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.
Innredninger, tapeter, gulvbelegg, overflatebehandlinger og andre
synlige flater uten konstruksjonsmessig betydning, vil normalt ikke
omtales i rapporten.
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.
Flaggspettvegen7
2406ELVERUM
Gnr:14Bnr:311

Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten
forhåndskunnskap om objektet.
Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller som er spesielt utsatt for
fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i
rapporten.
Levetidsbetraktninger
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien
Byggforvaltning februar 2010, 700.320 "Intervaller for vedlikehold og
utskifting av bygningsdeler". Relevante deler av tabellen fremkommer i
rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er
angitt generelt og ca. i et 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 gjennomsnittlig normal levetid.
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.
Arealmålinger utføres som tilleggsoppdrag dersom rekvirenten ber om det.
Verditakst er en tilleggstjeneste som kan leveres dersom rekvirenten ber om
det.
Andre uttrykk og definisjoner
Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et
definert referansenivå.
Referansenivå:
Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, blant annet
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 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.
Fuktmålerutstyr:
Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter
fuktighet i konstruksjoner.
Kunden/rekvirenten skal lese gjennom rapporten før bruk og gi
tilbakemelding til Takstingeniøren hvis det finnes feil/mangler som bør rettes
opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for
ny befaring og oppdatering.
Eiers egenerklæringsskjema
Egenerklæringsskjema skal kontrolleres av takstingeniøren. Eventuelle avvik
fra gitte opplysinger i egenerklæringsskjemaet og forhold takstingeniøren har
registrert skal kommenteres i rapporten. Ved dødsbo eller andre forhold som
egenerklæringsskjema ikke foreligger, skal dette kommenteres.
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Egne premisser
Rapporten bygger på en visuell gjennomgang av bolighus.
I boligen er kjøkken og våtrom kontrollert med tanke på evt fukt i konstruksjoner. I tillegg er gulv på grunn og takkonstruksjon vurdert for evt fuktskader.
Anmerkninger om evt fukt er anført nedenfor.
Øvrige bygg på eiendommen er kun visuelt befart og kommentert i forbindelse med boligen.
Frittstående garasje med boder er beskrevet under bygg A øvrige bygg.
På befaringsdagen var det snøtildekket tak, terrasser og uteområder som begrenset den utvendige befaringen.
Boligen har vært utleid, men fraflyttet på befaringsdagen.
Rømningsveier, dagslysarealer/volumkrav, oppholdsrom, slukkeutstyr og brannvarsling er ikke fullstendig kontrollert.
Sanitærinstallasjoner eller elektrisk ledningsnett er ikke funksjonstestet. Ukjent tilstand ved tekniske anlegg.
Gulv er ikke fullstendig kontrollert i forhold til planhet og helningsavvik.
Ingen opplysninger om utleieforhold, borett, konsesjon, forkjøpsrett eller særeie. Opplysninger fremskaffes av megler.
Boligen er ikke fullstendig kontrollert i forhold til dagslyskrav (min 10 % av gulvarealet) og volumkrav (min 15 m3) for oppholdsrom (stue, kjøkken, soverom og
kontor).
Brukstillatelse for boligen i forhold til dagens arealbruk fremgår ikke av tegninger eller fremlagt dokumentasjon. Kommunale saksdokumenter er ikke
gjennomgått.
Eiendommens totale areal med 942,5 m2 er hentet fra Elverum kommunes kartsider på internett. Opplysninger om tomtens størrelse må verifiseres hos Elverum
kommune eller hos Statens Kartverk.

Eiendomsopplysninger
Adresse
Postnr./sted
Kommune
Hjemmelshaver
Rekvirent
Befaringsdato
Tilstede / opplysninger gitt
av

Flaggspettvegen 7
2406 ELVERUM
0427 Elverum
Bjørn Aukan og Inger Moren
Bjørn Aukan
14.03.2019

Gnr

14

Bnr

311

Fnr

Snr

Bygninger på eiendommen
Type bygg
Enebolig

Byggeår
2007

Rehab./ombygd år

Dokumentkontroll
Fremlagt: Ingen.
Vedlegg: Ingen.
Boligen er fullverdiforsikret - Hus Pluss, gjennom Gjensidige Forsikring.
Driftsutgifter pr år er ikke oppgitt. Brutto inntekt ved årsleie er ikke vurdert.
Registrerte avvik fra eiers egenerklæring

Eieres egenerklæringsskjema er ikke gjennomgått

Andre opplysninger
Eiendom med beliggenhet på Slåttmyrbakken/Grindalsmoen i Elverum kommune. Ca 4 km til Elverum sentrum med de fleste fasiliteter. Ca 2 km til dagligvare
og skole. Ca 1,0 km til barnehage. Bussforbindelse i nærhet.
Normale solforhold. Lite støy. Friareal i umiddelbar nærhet.
Adkomst via asfaltert kommunalt veinett. Asfaltert innkjøring og parkering for 3-4 kjøretøy foran garasje. Opparbeidet hage med plen og noe beplantning.
Tilnærmet flat tomt rundt bolighus, terrengtrapp ned til oppstillingsplass for kjøretøy og garasje. Delvis overbygget inngangsparti. Terrasse mot syd med
adkomst fra stue og terreng i 1.etasje. Terrasse mot syd med tilgang fra stue i 2.etasje.
Opplyst drenert veien inn til eiendommen i og ved garasjen med egen kum nedlagt med varmekabel og riktig fall.
Frittstående dobbelgarasje med 2 boder.
Tilknyttet offentlig vann- og avløpsanlegg.
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Konklusjon
Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser.
Enebolig oppført med 1½ etasje. Byggeår 2007.
Gulvkonstruksjon med støpt plate på mark. Yttervegger i bindingsverk utvendig kledd med stående kledningsbord. Saltakkonstruksjon med ark. 2.etasje med
skråhimlinger mot langvegger. Taktekking med sementstein. Dører og vinduer fra byggeår. Opplyst malt eneboligen, dobbeltgarasjen og søppelskur med 2
strøk i juni 2018.
Boligens primære oppvarming med luft/væske varmepumpe. Varmefordeling med vannbåren gulvvarme. Ildsted med vedovn i stue 1.etasje. Balansert
ventilasjonsanlegg med gjenvinner.
Utvendige fasader med normal slitasjegrad. Innvendige flater med generelt normal brukslitasje. Ingen feil eller mangler av vesentlig betydning ble påvist ved
befaringen.
For utfyllende opplysninger, samt øvrige merknader vises til rapporten. Se også anmerkninger angitt under egne premisser.

Arealopplysninger
Arealmålingene i denne rapporten målesetter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS3940:2012
som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av
boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for
arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn.
Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med
byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg. "Takstbransjens
retningslinjer ved arealmåling 2014" er tilgjengelig på www.norsktakst.no.
Enebolig
Etasje
1.et

Bruttoareal
BTA
84

SUM
77

2.et

74

70

67

3

Sum

158

147

144

3

Bruttoareal
BTA
63

SUM
58

Sum

63

58

0

58

Sum alle bygninger

221

205

144

61

Garasje
Etasje
1.et

Bruksareal (BRA)
P-ROM
S-ROM
77
0

Romfordeling
Primære rom
Stue, kjøkken, bad,
vaskerom/teknisk og entre.
Loftstue, bad og 3 soverom

Bruksareal (BRA)
P-ROM
S-ROM
0
58

Sekundære rom

Bod.

Romfordeling
Primære rom

Sekundære rom
Dobbelgarasje og 2 boder.

Kommentarer til arealberegningen
Fullt bruksareal for arealer 1.etasje omsluttet av yttervegger. Arealer 2.etasje med skråhimlinger og redusert målbarhet grunnet lave himlingshøyder (< 1,9 m).
Terrasser,overbygget inngang og kaldtloft uten beregningsmessig bruksareal.
Terrasseareal 1.etasje ca 40 m2. Terrasseareal 2.etasje ca 6 m2. Overbygd inngangsparti med ca. 6 m2, platting ca. 9 m2.
Boligen er ikke fullstendig kontrollert i forhold til dagslyskrav (min 10 % av gulvarealet) og volumkrav (min 15 m3) for oppholdsrom (stue, kjøkken, soverom og
kontor).
Garasje og boder er medtatt som sekundære bruksareal.
Kommentarer til planløsningen
Enebolig med 1½ etasje. Innvendig trappeforbindelse mellom etasjer.
Hovedadkomst bolig via overbygget inngangsparti ved 1.etasje. Adkomst terrasse 1.etasje via stue og terreng. Adkomst til terrasse 2.etasje fra loftstue.
Spisestue og stue med åpen løsning.
Kombinert vaskerom og teknisk med adkomst via bad i 1.etasje.
Tilkomst bad i 2. etasje via loftstue.
Frittstående garasjebygg med boder.
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Spesielle forhold
Utleieforhold
Borett
Konsesjonsplikt
Forkjøpsrett
Har boligen livsløpsstandard
Driftsutgifter pr. år alle bygg
Brutto leieinntekt pr. år. (egenleie ikke vurdert)

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Kr.
Kr.

Nei
Nei
Nei
Nei
Nei
0,00
0,00

Reguleringsmessige forhold
Regulert til boligområde.
Reguleringsplan for Slåttmyrbakken fra 2003, planid 200210.
Reguleringsmessige forhold er ikke undersøkt.

Kommentar til grunnboksblad (evt. sameiekontrakt)
Ikke fremlagt.

Tomt / område / miljø
Tomteareal

943 m2

Type tomt

Eiet

Beskrivelse
Se ovenfor.
Opplysninger om adkomst, vann og avløp
Se ovenfor.
Sted og dato
Elverum, 20.03.2019

Knut Roger Furuseth

Flaggspettvegen7
2406ELVERUM
Gnr:14Bnr:311
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Bygg A: Enebolig

Tilstandsrapport
TG 1

Grunn og Fundamenter
Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser ikke foretatt.
Beskrivelse
Grunne antas med sandmasser.
Antatt fundamentert med isolerte ringmurselementer på betongsåler til fast byggegrunn.
Vurdering
Begrenset besiktigelse grunnet snøforhold.
Ingen påviste feil og mangler som tilsier sviktende grunne eller mangelfull fundamentering.

TG 1

Grunnmur
Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.
Beskrivelse
Antatt istøpte isolerte ringmurselementer utvendig forblendet med fibersementplate.
Gulv med støpt plate på mark, antatt med fuktsperre og isolasjon mot grunne. Vannbåren gulvvarme i 1.etasje. Ukjent vedr radontiltak mot grunnen.
Utført radonmålinger i 2015, opplyst måleverdier innenfor krav fra Statens Strålevern.
Støpte pilarer ved søyleunderstøttelser.
Vurdering
Begrenset besiktigelse grunnet snøforhold.
Ingen påviste tegn til følgeskader som kan settes i sammenheng med mangelfull fundamentering.
Se også nedenfor under etasjeskillere for gulv på grunn.

TG 1

Drenering
Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle.
Beskrivelse
Takvann ført delvis til terreng og delvis ned i grunnen.
Ringmurer uten synlig utvendig fuktsikring.
Vurdering
Begrenset besiktigelse grunnet snøforhold.
Det ble ikke registrert feil eller mangler som tilsier sviktende drenering.
Konstruksjon med gulv på grunn med sandgrunn gir lav risiko for fuktskader.
Takvann ført delvis ned i grunna, antatt tilknyttet synkekum.
Takvann ført til terreng bør ledes vekk fra grunnmurer.
Levetid
I følge Byggforsk byggdetaljblad er intervaller for utskifting av drenering fra 20 til 60 år.

TG 1

Veggkonstruksjon og utvendige fasader

Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene
er foretatt fra bakkenivå.
Beskrivelse
Yttervegger oppført i bindingsverk, antatt bindingsverk isolert med 200 mm mineralull. Utvendig kledd med stående kledningsbord.
Opplyst malt eneboligen med 2 strøk i juni 2018.
Museband montert bak overliggere.
Innervegger antatt utført som isolerte lettvegger.
Vurdering
Malingsfilm med normalt vedlikehold ut fra alder.
Kledninger vurderes å kunne ivareta sin tekniske funksjon.
Ingen påviste feil eller mangler av byggteknisk betydning.
Levetid
I følge Byggforsk byggdetaljblad bør trekledninger overflatebehandles i intervaller på fra 6 til 12 år. Normal levetid ved jevnlig vedlikehold er ca 50 år.
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TG 1

Vinduer og dører

Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger 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.
Beskrivelse
Vinduer med isolerglass. Faste midtsprosser. 8 vinduer med utvendige persienner på snortrekk. Vannbrett utført med metallbeslag både over og under vinduer.
Innerdører med malte formpressede dørblad. 2-fløyede innerdører med sprossede glassfelt fra stue til kjøkken og gang.
Ytterdør med glassfelt i dørblad, små glass ved sidefløy. 2-fløyet terrassedør med glassfelt 1.etasje. En-fløyet terrassedør med glassfelt 2.etasje.
Dører og vinduer fra byggeår.
Vurdering
Ingen påviste glasskader. Åpningsmekanismer uten påviselige feil eller mangler. Ingen påviste punkteringer, men kan påregnes grunnet elde.
Enkelte dører med noe justeringsbehov. Låsekasser med normal brukslitasje.
Ingen påviste feil eller mangler av betydning.
Levetid
I følge Byggforsk byggdetaljblad er middels levetid for dører og vinduer normalt ca 40 år.
Normal garantitid for isolerglass mot punktering er 5-10 år.

TG 1

Takkonstruksjon

Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Det er ikke flyttet på lagrede
gjenstander og lignende.
Beskrivelse
Saltakskonstruksjon med ark mot syd tilknyttet terrasse. 2.etasje delvis med skråhimlinger mot langvegger.
Tilkomst kaldtloft via isolert takluke med stigetrinn plassert på soverom. Begrenset besiktigelse fra stigetrinn. Undersiden av takkonstruksjonen og loftet er
vurdert fra stigetrinn.
Isolert himling med mineralull. Dampsperre ved takluke.
Lufting av loftet ved raft og under mønestein. Synlig isolerte kanalføringer.
Vurdering
Gangbane på kaldtloft bør etableres.
Ingen tegn på kaldtloft eller ved innvendige overflater etter tidligere fukt- og vannskader som kan settes i sammenheng med utettheter i tekkingen eller
kondensproblematikk ved takkonstruksjonen.

TG 1

Taktekking
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser.
Beskrivelse
Takflater besiktiget fra terreng. Begrenset besiktigelse grunnet snøforhold.
Taktekking med sementstein, undertak antatt med ranitplater eller lignende.
Montert stigetrinn til pipe. Snøfanger montert på nordside.
Malte vindskier, isbord med metallbeslag.
Vurdering
Vindskier med normal slitasjegrad.
Ingen påviste tegn til lekkasjer eller øvrige feil ved tekkinger.
Snøfangere bør monteres ved begge taksider grunnet fare for skjevbelastninger.
Begrenset besiktigelse grunnet snøforhold.
Levetid
I følge Byggforsk byggdetaljblad er middels levetid for tekking med betongtakstein ca 50 år.

TG 1

Renner, nedløp og beslag
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m.
Beskrivelse
Renner og nedløp av metall. Nedløp ført til perforerte drensrør antatt tilknyttet intern synkekum, noen nedløp med utkast til terreng.
Renner med normale fallforhold.
Vurdering
Ingen påviste skader eller tegn til lekkasjer.
Fleksible rør for å lede vann vekk fra bygget kan vurderes.
Levetid
I følge Byggforsk byggdetaljblad er middels levetid for renner og nedløp ca 30 år.
For beslag er middels levetid ca 25 år.
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TG 1

Terrasse, balkonger og utvendige trapper
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres.
Beskrivelse
Delvis overbygget inngangsparti mot nord.
Terrasse ved 1.etasje mot sør antatt utført med impregnerte gulvbord og rekkverk med håndløper. Overbygget av terrasse 2.etasje.
Terrasse ved 2. etasje mot sør antatt utført med impregnerte gulvbord og rekkverk med håndløper.
Fundamenteringer ikke tilgjengelig for befaring.
Terrasser var snødekket ved befaringen.
Vurdering
Terrasse uten synlige tegn på skader eller skjevheter av betydning.
Overflater med normalt vedlikehold.
Tilfredsstillende rekkverkshøyder og rekkverkssikring.
Tilstandsgrad grunnet elde/slitasje.
Begrenset besiktigelse grunnet snøforhold.

TG 1

Piper og ildsteder
Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale.
Beskrivelse
Innvendig metallpipe toppmontert på ildsted i 1.etasje. Stålpipe ført gjennom 2.etasje og kaldtloft. Heldekkende pipebeslag over tak.
Ventilert brannvegg bak ildsted. Ildsted i stue 1.etasje med vedovn plassert på glassplate. Sotuttak via ildsted.
Vurdering
Ventilert brannvegg bak ildsted sitter delvis løs og må festes.
Opplyst tilsyn fra Midt Hedmark Brann og Redningsvesen IKS av 20.01.2015. Ingen anmerkninger.
Funksjon og tilstand piper og ildsteder må vurderes av fagmann.

TG 1

Etasjeskillere
Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik.
Beskrivelse
Etasjeskille mot 2.etasje med trebjelkelag, antatt isolert med mineralull. Påstøp med vannbåren gulvvarme på baderom.
Gulvkonstruksjon 1.etasje med støpt plate på mark. Antatt isolert under betonggulvet og utført med fuktsperre/radonsperre mot grunne.

Vurdering
Gulvflater med noe ujevnheter og skjevheter, omfanget vurderes som normalt. Ingen påvist svikt eller knirk av betydning.
Ingen synlige indikasjoner ved gulvoverflater som tilsier fuktskader.
Gulv er ikke fullstendig kontrollert i forhold til planhet og helningsavvik.

TG 1

Bad - 1.etasje

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. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett
tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.
Beskrivelse
Bad fra byggeår. Gulv og vegger med fliser, mykfuger i overganger. Vannbåren gulvvarme. Installasjoner med servant i innredning, gulvmontert WC og dusjnisje
med glassdører. Balansert ventilasjon med avsug i himling og tilluft under dørblad.
Plastsluk i dusjsone, membran påvist under klemring. Gulv på bad med etablert terskelløsning, nivåtrinn ned til entre. Utbedret terskelløsning 2019.
Åpen terskelløsning mot vaskerom (se vaskerom).
Vurdering
Ingen påviste fuktrelaterte forhold på baderommet eller tilstøtende konstruksjoner som kan settes i sammenheng med våtrommets funksjoner.
Overflater og installasjoner med generelt liten bruksslitasje.
Tilstand grunnet elde.
Tiltak / konsekvens
Utbedringer ved terskelløsning må påregnes.
Levetid
I følge Byggforsk byggdetaljblad kan man på overflater ikke forvente lengre levetid enn ca 20 år. Dette er helt avhengig av bruken.
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TG 1

Bad - 2.etasje.

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. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett
tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.
Beskrivelse
Bad fra byggeår, bad med noe skråhimling. Gulv og vegger med fliser, mykfuger i overganger. Vannbåren gulvvarme. Installasjoner med dobbel servant i
innredning med glassplate, gulvmontert WC, boblebadekar og dusjnisje med glassdører. Balansert ventilasjon med avsug i himling og tilluft under dørblad.
Plastsluk i dusjnisje med påvist membran under klemring. Sluk under badekar, ikke vurdert grunnet manglende sikt.
Gulv på bad med etabert terskelløsning, nivåtrinn ned til gulv utenfor bad. Utbedret terskelløsning 2019.
Vurdering
Ingen påviste fuktrelaterte forhold på baderommet eller tilstøtende konstruksjoner som kan settes i sammenheng med våtrommets funksjoner.
Overflater og installasjoner med generelt liten bruksslitasje.
Tilstand grunnet elde.
Tiltak / konsekvens
Utbedringer ved terskelløsning må påregnes.
Levetid
I følge Byggforsk byggdetaljblad kan man på overflater ikke forvente lengre levetid enn ca 20 år. Dette er helt avhengig av bruken.

TG 1

Vaskerom - 1.etasje

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.
Beskrivelse
Vaskerom/teknisk fra byggeår tilknyttet bad. Gulv og vegger med fliser. Mykfuger i overganger. Opplegg for vaskemaskin. Vaskekum på vegg. Vannbåren
gulvvarme. Balansert ventilasjon med avsug i himling, tilluft under dørblad. Tekniske installasjoner med varmepumpe, bereder, stoppekran/vannmåler,
fordelingsskap tilknyttet forbruksvann og vannbåren varme samt sikringsskap.
Plastsluk i dusjsone, påvist membran under klemring.
Åpen terskelløsning mot baderom (se baderom).
Vurdering
Ingen påviste tegn til fuktrelaterte følgeskader som kan settes i sammenheng med rommets funksjoner.
Overflater og installasjoner med normal bruksslitasje.
Tilstand grunnet elde.
Levetid
I følge Byggforsk byggdetaljblad kan man på overflater ikke forvente lengre levetid enn ca 20 år. Dette er helt avhengig av bruken.

TG 1

Kjøkken - 1.etasje

Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder som for eksempel oppvaskbenk,
oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.
Beskrivelse
Kjøkken fra byggeåret. Laminatkjøkken med høyglans fronter og laminerte skrog. Skuffer med demping. Glassfliser på vegger over benker. Mykfuge i overgang
benkeplate/veggfliser. Integrert løsninger med koketopp, stekeovn, kjølehjørne, oppvaskmaskin og mikrobølgeovn. Oppvaskkum i komposittmateriale.
Ventilator over koketopp med antatt avkast til friluft.
Vurdering
Funksjonstestet ventilator uten anmerkninger.
Ingen påviste tegn til fuktrelaterte følgeskader som kan settes i sammenheng med rommets funksjoner.
Overflater og installasjoner med generelt liten bruksslitasje.
Under befaringen var laminatgulvet fjernet og avfukter påsatt, antatt etter en lokal vannlekkasje. Antatt at utbedringer ferdigstilles før salg.

TG 1

Innvendige overflater

Her medtas kun 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.
Beskrivelse
Gulv med fliser og laminat. Vegger med malte MDF-plater. Himlinger med malt gips.
Overflater våtrom kommentert ovenfor.
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Tilstandsrapportforbolig
Vurdering
Noe tegn til mindre svellinger i laminatskjøter, antatt grunnet gulvvasking.
Overflater som helhet med generelt liten bruksslitasje.
Se ovenfor under kjøkken vedr pågående utbedring etter antatt lekkasje.

TG 1

Innvendige trapper
Visuell observasjon spesielt i forhold til lysåpninger i trapp/rekkverk. Rekkverkshøyder er også vurdert.
Beskrivelse
Intern trappeforbindelse til 2.etasje i heltre, malte opptrinn, vanger og rekkverk.
Beisede inntrinn og håndløper på rekkverk og vegg.
Vurdering
Noe slitte inntrinn.
Tilfredstillende rekkverkshøyder.

TG 1

VVS

Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenseltank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle
observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter.
Beskrivelse
Tilkoblet kommunalt vannverk. Stoppekran plassert på vaskerom. Vannfordeling med rør-i-rørsystem. Fordelerskap på vaskerom, overløp ført til gulv med sluk.
Lokalt noe Cu-rør. Armaturer av blandet alder. Vannførende installasjoner hovedsaklig fra byggeåret.
Oppvarmingssystem med luft/væske varmepumpe. Varmesentral med beredertank for forbruksvann og gulvvarme, samt elektrisk back-up bereder tilknyttet
forbruksvann. Utedel til varmesentral plassert under takoverbygg på gavlvegg nord/vest.
Tilkoblet kommunalt avløpsystem, synlige avløpsrør med PP-plast. Kloakk luftet over tak.
Vurdering
Noe lokal irring på Cu-rør. Ingen tegn til lekkasjer.
Ingen tegn til eller opplysninger om tidligere frostproblematikk.
Ingen opplysninger om problemer med avløpssystemet.
Funksjon og tilstand må vurderes av fagmann.
Levetid
I følge Byggforsk byggdetaljblad ligger generell levetid på armaturer og VVB på 20 år. Plastrør har levetid på opptil 50 år, plast avløpsrør har levetid på 50 år.

Elektrisk anlegg
Beskrivelse
Inntak via jordkabel. 230V/400V anlegg med 40A hovedsikringer. Sikringsskap med jordfeilautomater plassert på vaskerom.
Hovedsaklig skjult anlegg.
Downlights ved overbygget inngangsparti samt ved enkelte innvendige himlinger.
Vurdering
Brytere og stikk som helhet med normal bruksslitasje.
Det foreligger ingen opplysninger og ettersyn av anlegget fra E-verket. Samsvarserklæring må fremlegges for anlegg og installasjoner fra 1999 eller nyere.
Opplyst at samsvarserklæring på el-anlegg fra forrige eier forefinnes. I tillegg forefinnes godkjenningsbrev fra Elsikkerhet Norge AS inkl feil/mangler som er
rettet opp av autorisert installatør.
Funksjon og tilstand må vurderes av fagmann.

Diverse utstyr
Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard.
Beskrivelse
Balansert ventilasjon med aggregat plassert i bod 2.etasje. Ventilasjonsaggregat type Flexit SL4R.
Mulighet for kabel-TV og bredbåndstilknytning.
Montert sentralstøvsuger åpent ved entre 1.etasje, et uttak ved hvert plan og utvendig ved inngangsparti.
Montert røykvarsler.
Vurdering
Ingen vurdering.
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Tilstandsrapportforbolig
TG 1

Terrengforhold

Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er basert på visuelle observasjoner.
Beskrivelse
Terrengmur fra innkjøring til garasje mot plannivå med bolig. Terrengtrapp med betongstein fra oppstillingsplass til bolig.
Grunnet snøforhold var det ikke mulig å registrere de faktiske forhold.
Vurdering
Ingen påviste følgeskader.
Terrenget skal ha fall minst 2 cm pr. meter og minst 3,0 meter ut i fra grunnmur.

TG 1

Garasje med boder

Beskrivelse
Frittstående dobbelgarasje med 2 boder. Opplyst byggeår 2008.
Gulvkonstruksjon med støpt plate på mark, faststøpt renne i gulv. Ringmurssokler med Isoblokk, jordtrykksvegg mot vest ved nedre halvdel av veggen. Uisolerte
yttervegger, utvendig kledd med stående kledningsbord. Innervegger i åpent bindingsverk og delvis med platekledninger. Vinduer med isoelrglass. Malte
dørblad. Alu-leddport tilknyttet automatikk. Saltakkonstruksjon med delvis etablert hems. Tekking med betongtakstein, renner og nedløp av metall. Innlagt
strøm. Downlights i raft mot øst, samt under overbygget innkjørsel til garasje.
Opplyst malt dobbeltgarasje med 2 strøk i juni 2018.
Vurdering
Bygning med normalt vedlikehold.
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Avvik - Bjørn Aukan, Flaggspettvegen 7 Elverum
Prosjekt

Bjørn Aukan, Flaggspettvegen 7

Lokasjon

Bjørn Aukan, Flaggspettvegen 7

Utskriftdato

05.04.2019

Inntraff

2019-03-05 22:23

Opprettet av

Jim Olsen

Type

Endring

Frist

2019-04-04

Merkelapp

Materielle skader

Beskrivelse

Membranbånd ved dør på begge bad er kappet jevnt med flisa, dette medfører at lekkasjesikring er defekt.

Forslag til tiltak

Skjøte på nye bånd for å lage oppbrett (butylbånd).

Lukket dato

2019-04-05 22:44

Årsaken til
avviket

Flislegger eller snekker har kappet båndet feil.

Tiltak

Membranbånd må skjøtes, med minimum 25mm overlapp nytt/gammelt bånd, bendte listene ut fra dørkarm så de gamle båndene ble synlige, (ca
30-40mm av båndene var synlig). så skjøtene ble veldig bra. brukte TEC7 (godkjent som tettemiddel) på de gamle båndene som kom ut fra flisene
ut mot terskelene pluss at butylbåndene som jeg har brukt som oppbrett har lim på ene siden. egenprodusert terskelløsning som automatisk gir
en oppbrett på 15mm, båndene er kappet oppunder et spor jeg har laget i eikestokken og limt en tynn eikelist under det sporet igjen for å skjule
båndet. se vedlagte bilder.

Ansvarlig

Jim Olsen

Status

Lukket

Forebyggende
tiltak
Kommentarer

Historikk
Tid

Utført av

Handling

2019-04-05 22:34

Jim Olsen

Avvik registert og lukket på stedet
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Jim Olsen

Avvik lukket
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2019-04-05 22:44

Jim Olsen

Avvik lukket
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EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven
Oppdragsnummer

1‐19‐0004

Adresse

Flaggspettvegen 7

Postnummer

2406

Poststed

Er det dødsbo?

Ja

X Nei

Fullmektig/ikke bebodd

Ja

X Nei

ELVERUM

eiendommen?
Når kjøpte du boligen?

Hvor lenge har du bodd i boligen?

2013

Har du bodd i boligen siste 12 mnd?

Ja

1 år8 mnd

X Nei

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Gjensidige Forsikring

Polise/avtalenr.

Selger 1 fornavn

Bjørn

Selger 1 etternavn

Aukan

Selger 2 fornavn

Inger

Selger 2 etternavn

Moren

82227537

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

X Ja

Hvis ja, beskrivelse

Viser til egenerklæring fra forrige eier: revet badene og vaskerom til stenderverk, bygget opp på nytt.

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
Nei

X Ja, kun av faglært

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Firmanavn

Murermester Kjell Arne Olsen

Redegjør for hva som er gjort og når

Viser til egenerklæring fra forrige eier: utbedringer ble gjort av faglært personell før vi overtok eneboligen i 2013.

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
Nei

X Ja

Hvis ja, beskrivelse

Viser til egenerklæring fra forrige eier: badene og vaskerommet ble revet og bygd opp på nytt av faglært
personell.

2.2 Er arbeidet byggemeldt?
X Nei

Ja

Kommentar

Viser til egenerklæring fra forrige eier: der fremkommer det at arbeidet ikke er byggmeldt. Byggeår enebolig:
2007.

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

Ja

Kommentar
4. Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller har vært kontroll på vann/avløp?
X Nei

Ja, kun av faglært

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Kommentar
5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?
X Nei

Ja

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

X Ja
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Hvis ja, beskrivelse

Viser til egenerklæring fra forrige eier: der det har vært pålegg som er utbedret. Satt opp og godkjent
brannmursplate ved ovn/pipe.

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

X Ja

Hvis ja, beskrivelse

Viser til egenerklæring fra forrige eier: der det fremkommer at det er noe ugjevnheter i gulv og vegger.

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

Ja

Kommentar
9. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?
X Nei

Ja

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

Ja

Kommentar

Tak enebolig og garasje: vi har byttet ut enkelte takstener på garasje og enebolig. Utført av faglært personell,
snekker Bjørn Sætereng og snekker Johan Per Moren. Presiserer at vi ikke er kjent med noen lekkasje.

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

X Ja, kun av faglært

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Firmanavn

Snekker Bjørn Sætereng, Snekker Johan Per Moren. Entreprenør Emil Håberget.

Redegjør for hva som er gjort og når

Tak enebolig og garasje: vi har byttet ut enkelte takstener på garasje og enebolig. Utført arbeid på garasje ifm
oversvømmelse vinteren 2016. Lagt ned kum m/varmekabel for drenering + masseutskiftning veg for riktig fall.

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

X Ja, kun av faglært

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Firmanavn

Ing. Øyvind Pedersen AS ‐ Bademiljø

Redegjør for hva som er gjort og når

Vannbåren gulvvarme: Bygd om tur og retur gulvvarmesløyfe, byttet aktuator på gulvvarmekurs. Ble utført av
faglært personell i mai 2016.

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

X Ja

Hvis ja, beskrivelse

Viser til egenerklæring fra forrige eier: der det fremkommer at det foreligger.

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

X Ja

Hvis Ja, når, hva og av hvem

Ble utført spenningsmåling og kontroll av det elektriske anlegget i eneboligen av Elverum Energi i januar 2014. I
tillegg ble også el‐anlegget kontrollert av Elsikkerhet Norge og Elketrona AS av forrige eier før vi overtok boligen i
2013.

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

X Ja

Hvis Ja, når, hva og av hvem?

Ja, viser til egenerklæring forrige eier: innvendig snekkerarbeid er gjort med egeninnsats, avvik ved vinduer og
dører rettet opp av faglært snekker. Isolasjon på loftet er rettet opp av faglært snekker. Grunnmur er satt opp ved
egeninnsats med hjelp fra faglært murer. Garasjen er satt opp med egeninnsats. Ferdigattest dobbelgarasje i
2008.

15. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av eiendommens omgivelser?
X Nei

Ja

Kommentar

Utbygging pågår i Slåttmyrbakken Boligfelt.

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

Ja

Kommentar
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17. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l?
X Nei

Ja

Kommentar
18. Er det foretatt radonmåling?
Nei

X Ja

Kommentar

Loftstue: årsmiddelverdi: 15. Soverom: årsmiddelverdi: 9. Stue: årsmiddelverdi: 21.

Når

2015

Verdi

15

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

Ja

Kommentar
20. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
X Nei

Ja

Kommentar
21. Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
Nei

X Ja

Hvis ja, beskrivelse

Radonmåling, verditakst, meglertakst og skaderapport Gjensidige Forsikring.

22. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?
X Nei

Ja

Kommentar

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP
23. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?
X Nei

Ja

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

Ja

Kommentar
25. Kjenner du til om det er/har vært skadedyr/insekter i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som: rotter, mus, maur e.l.?
X Nei

Ja

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

Ja

Kommentar
Tilleggskommentar

Boligselgerforsikring
X Jeg ønsker å tegne boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med tegning
av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved
oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at
eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller
nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med
forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at
8% av total forsikringskostnad er honorar til Söderberg & Partners.
Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å tegne slik forsikring.
Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht vilkår.
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Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om
eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for
boligselgerforsikring punkt V4 og forsikringsavtaleloven kapittel 4. Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt
etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om AmTrust Europe Limited sitt boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende.
Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for AmTrust Europe Limited i 6 – seks – måneder fra signering av meglers oppdragsavtale,deretter vil
premien kunne justeres. Etter 6 måneder må nytt egenerklæringsskjemaet fylles ut og signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være
forsikringspremien og vilkår på ny signeringsdato som legges til grunn.
Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller:
‐ mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
‐ mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
‐ når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
‐ etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.
Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.
Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.
For øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingslovens § 3‐10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).
Ved signering av nærværende skjema aksepteres at Söderberg & Partners og Idfy Norge AS ikke har ansvar for transaksjonen som tjenesten benyttes til, og
ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap av noen art som følge av brukerfeil, eventuelle feil ved Idfy Norge AS sine tjenester eller tredjepartsløsninger,
herunder BankID.

Moren, Inger
---------------------Signert av

Aukan, Bjørn
---------------------Signert av
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Adresse

Flaggspettvegen 7

Postnr

2406

Sted

ELVERUM

Andels/leilighetsnr.

/

Gnr.

14

Bnr.

311

Seksjonsnr.
Festenr.
Bygn. nr.

25163338

Bolignr.

H0101

Merkenr.

A2019-984365

Dato

20.03.2019

Innmeldt av

Bjørn Aukan

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

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.
Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass,
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.
Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

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

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

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

Tips 1:
Tips 2:
Tips 3:
Tips 4:

Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer
på boligen.

Følg med på energibruken i boligen
Luft kort og effektivt
Redusér innetemperaturen
Bruk varmtvann fornuftig

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

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

Tiltaksliste (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)
- Montere urstyring på avtrekksvifter / ventilasjonsanlegg - Utføre service på ventilasjonsanlegg
- Temperatur- og tidsstyring av panelovner
- Isolering av varmerør, ventiler, pumper
Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de
opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør
derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere.
Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

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

Boligdata som er grunnlag for energimerket
Energimerket og andre data i denne attesten
er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier
da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over
oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

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

Registrering:

Attest utstedt med enkel registrering.

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

Småhus
Enebolig
2007
Tre
147
2
Nei
Nei

Teknisk installasjon
Oppvarming:
Ventilasjon:
Detaljering varmesystem:

Elektrisitet
Fjernvarme
Ved
Balansert
Elektriske ovner og/eller varmekabler
Lukket peis eller ovn

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

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

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

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen
eller gjennomføring av energieffektivisering og
tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på
tlf. 800 49 003 eller svarer@enova.no
Plikten til energimerking er beskrevet i
energimerkeforskriften (bygninger).
Nærmere opplysninger om energimerkeordningen
kan du finne på www.energimerking.no

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se
eller ring Enova svarer på tlf. 800 49 003.

www.enova.no/hjemme

Tiltaksliste:

Vedlegg til energiattesten

Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)
Adresse: Flaggspettvegen 7
Postnr/Sted: 2406 ELVERUM
Leilighetsnummer:
Bolignr: H0101
Dato: 20.03.2019 17:22:18
Energimerkenummer: A2019-984365
Ansvarlig for energiattesten: Bjørn Aukan
Energimerking er utført av: Bjørn Aukan

Gnr: 14
Bnr: 311
Seksjonsnr:
Festenr:
Bygnnr: 25163338

Tiltak på luftbehandlingsanlegg
Tiltak 1:

Montere urstyring på avtrekksvifter / ventilasjonsanlegg

Det bør undersøkes hvorvidt ventilasjonsanlegget har mulighet for trinnvis regulering av luftmengden (1,2,3 eller max/normal/min) og evt.
urstyring tilknyttet denne funksjonen. Det bør evt. ettermonteres et ukesur som styrer luftmengdene avhengig av brukstiden. For boliger
bør ikke ventilasjonen stoppes når boligen ikke er i bruk, men det bør være en minsteventilasjon på ca 0,2 l/s pr. m².

Tiltak 2:

Utføre service på ventilasjonsanlegg

Balanserte ventilasjonsanlegg bør kontrolleres jevnlig for å sikre at de fungerer som de skal. Filtere bør skiftes jevnlig.

Tiltak på elektriske anlegg
Tiltak 3:

Temperatur- og tidsstyring av panelovner

Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres
termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og
tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Tiltak på varmeanlegg
Tiltak 4:

Isolering av varmerør, ventiler, pumper

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

Brukertiltak
Tips 1:

Følg med på energibruken i boligen

Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av
boligens energibruk går til oppvarming.

Tips 2:

Luft kort og effektivt

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

Tips 3:

Redusér innetemperaturen

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

Tips 4:

Bruk varmtvann fornuftig

Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei
vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner.
Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

Tips 5:

Slå av lyset og bruk sparepærer

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

Tips 6:

Vask med fulle maskiner

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

Tips 7:

Slå el.apparater helt av

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

Tips 8:

Spar strøm på kjøkkenet

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

Tips 9:

Velg hvitevarer med lavt forbruk

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

Tips 10:

Fyr riktig med ved

Bruk tørr ved, god trekk, og legg ikke i for mye av gangen. Fyring i åpen peis er mest for kosens skyld. Hold spjeldet lukket når peisen
ikke er i bruk.

Reguleringsplaner

Elverum kommune

Eiendom:

Gnr: 14

Bnr: 311

Adresse:

Flaggspettvegen 7
2406 ELVERUM

Fnr: 0

Snr: 0
Målestokk
1:1000
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Tegnforklaring
Eiendomsgrense

Forsenkningskurve Elverum

Høydekurve Elverum

Høydekurve Åsnes

PblTiltak

Udefinert bygning

Bygning

RpOmråde vedtatt - på
bakkenivå

RpFormålGrense

RpFareGrense

RpGrense

RpSikringGrense

Avkjørsel - både inn og
utkjøring

Regulert tomtegrense

Eiendomsgrense som skal
oppheves

Byggegrense

Planlagt bebyggelse

Regulert senterlinje

Frisiktlinje

Regulert kant kjørebane

Måle- og avstandslinje

Frisiktsone ved veg

Frittliggende
småhusbebyggelse

Konsentrert
småhusbebyggelse

Kjøreveg

Annen veggrunn

Gang-/sykkelveg

Turveg

Anlegg for lek

Kommunalteknisk virksomhet

Felles avkjørsel

Felles gangareal

Felles parkeringsplass

Felles lekeareal

Felles garasjeanlegg

Felles grøntareal

Annet fellesareal

Høyspenningsanlegg (inkl
Høyspentkabler)

Krav vedrørende infrastruktur

Nedslagsfelt for drikekvann

Boligbebyggelse-frittliggende
småhusbebygelse

Boligbebyggelse-konsentrert
småhusbebygelse

Energianlegg

Øvrige kommunaltekniske
anlegg

Uteoppholdsareal

Lekeplass

Veg

Gang-/sykkelveg

Gangveg/gangareal/gågate

Parkering

Grønnstruktur

Turveg

RpOmråde

Gang- og sykkelveg

Veg

Eiendom
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ELVERUM KOMMUNE

REGULERINGSBESTEMMELSER
REGULERINGSPLAN FOR SLÅTTMYRBAKKEN
PLAN NR. 10/2002
Datoref.:
Reguleringsplan:
Reguleringsbestemmelser:
Vedtak i det faste utvalget for plansaker:
Kommunestyrets vedtak:
Egengodkjenning:

11.12.02
11.12.02
11.12.02
01.09.03
01.09.03

13.08.03
13.08.03
13.08.03

Definisjoner:
%-BYA, prosent bebygd areal:
Angir andelen av tomtearealet som bebyggelsen maksimalt kan dekke.
Forøvrig vedr. utnytting og måleregler vises det til kap. III og IV i Teknisk forskrift for Plan- og bygningsloven
med Miljøverndepartementets veileder, T1205 og Norsk Standard, NS 3940.

§ 1.

Fellesbestemmelser
a. Bebyggelsen skal oppføres innenfor grensene for reguleringsformålet og viste
byggegrenser.
b. Biloppstillingsplasser skal beregnes etter følgende normer:
2 biloppstillingsplasser pr. boenhet for frittliggende småhusbebyggelse.
1,5 biloppstillingsplass pr. boenhet for konsentrert småhusbebyggelse.
Garasjer/carport regnes som biloppstillingsplass. Der hvor biloppstilling ikke er vist
som garasje/carport skal det settes av 25 m2 av det tillatte areal til garasje pr. boenhet.
c. Gjerder kan tillates oppsatt med høyde inntil 1,2 meter.
d. Det skal legges vekt på å bevare mest mulig av eksisterende vegetasjon under
opparbeidelsen av planområdet. Areal som ikke opparbeides skal behandles
parkmessig.
e. Frittstående reklamemast eller annen fremmedreklame tillates ikke innenfor planområdet,
j.fr. vedtekt til Plan- og bygningslovens § 107.
f. Offentlige gang- og sykkelveger innenfor planområdet, samt langs Uglevegen fra
planområdet til Slåttmyrvegen skal være opparbeidet før boligene tas i bruk.
g. Overvannsystem til godkjent resipient skal være etablert før boligene tas i bruk.
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§ 2.

Byggeområder (Plan og bygningslovens § 25, 1. ledd, nr. 1)

2.1. Bolig, felt B3a og b, B4b og B6.
a. Bebyggelsen skal være konsentrert småhusbebyggelse.
Garasjer/carport oppføres enten i direkte tilknytning til boligene eller som del av
felles parkeringsarealer. Det tillates separate bodbygg i tilknytning til delfeltene.
Maksimal mønehøyde skal være 9 meter for bolig og 5 meter for annen frittliggende
bebyggelse. Maksimal gesimshøyde skal være 6 meter for bolig og 3 meter for annen
frittliggende bebyggelse.
b. Maksimal utnyttelsesgrad skal være % BYA = 30%.
2.2. Bolig, felt B1a og b, B2a og b, B4a, B5a og b.
a. Bebyggelsen skal være frittliggende småhusbebyggelse.
Garasjer/carport oppføres frittliggende eller i tilknytning til boliger på egen tomt.
Maksimal mønehøyde skal være 8 meter for bolig og 4,5 meter for annen frittliggende
bebyggelse.
Maksimal gesimshøyde skal være 5 meter for bolig og 3 meter for annen
frittliggende bebyggelse.
b. Maksimal utnyttelsesgrad skal være % - BYA = 25%.
2.3. Bebyggelse generelt.
For byggeområdene under pkt. 2.1 kreves bebyggelsesplaner.
§3.

Offentlige trafikkområder (Plan- og bygningslovens § 25, 1. ledd, nr. 3)
a. Trafikkområdene (Veg1 – 4) skal opparbeides med kjørebane, skulder og grøft.
b. Arealer vist til gang- og sykkelvegformål skal opparbeides med gang-/sykkelbane, skulder
og grøft.

§ 4.

Friområder (Plan- og bygningslovens § 25, 1. ledd nr. 4)

4.1. Område F1 kan brukes som kvartalslekeplass for hele planområdet og utbygges med
tilhørende anlegg.
4.2.

Området Tv1 er areal for framføring av offentlig tursti gjennom området.
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§ 5.

Spesialområder (Plan- og bygningslovens § 25, 1. ledd, nr. 6)

5.1. Frisiktsone
I frisiktsonene må det være fritt for sikthindringer høyere enn 0,5 meter over tilstøtende
vegers nivå. Enkeltstående hindringer med diameter mindre enn 30 cm kan stå i
sikttrekanten.
5.2 Vann- og avløpsanlegg
Området KV1 skal brukes som trasé for overvannsledning.

5.3. Trafo
I område merket for formålet kan det plasseres trafo.

§ 6. Fellesområder (Plan- og bygningslovens § 25, 1. ledd, nr. 7)
a. Felles avkjørsel Fa1 og Fa2 skal opparbeides med kjørebane, skulder og grøft.
Felles avkjørsel Fa1 er felles for de fire sydligste tomtene i B2a. Felles avkjørsel
Fa 2 er felles for de to vestligste tomtene i B4a.
b. Fellesareal Af1 er felles for de fire sydligste tomtene i B2a, mens fellesareal Af2 er
felles for de to vestligste tomtene i B4a. Arealene skal nyttes til søppelstativ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Egengodkjent av Elverum kommunstyre 01.09.2003, sak nr. 052/2003.

Per-Gunnar Sveen
ordfører
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Matrikkelen ble etablert ved overføring av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt
og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Matrikkelkartet angir en
nøyaktighet på grensepunktene som standardavvik i cm. I tilknytning til arealberegning blir det angitt dersom arealet begrenses av ulike typer hjelpelinjer.

Orientering om matrikkelkart

Gnr

Kommune

MATRIKKELENHET

Elverum kommune

Matrikkelkart
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BUDSKJEMA
For eiendom
Flaggspettvegen 7, 2406Elverum
Gnr. 14 Bnr. 311 i Elverum kommune
Oppdragsnummer 1-19-0004

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM :
Kjøpesum
+ omkostninger ihht. opplysninger i salgsoppgave
KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK :
Låneinstitusjon

Kr. _____________________________

Referanse & tlf.nr.

Egenkapital:
Totalt

kr
kr

EGENKAPITALEN BESTÅR AV :

Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom
Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

KRYSS AV HER DERSOM DU ØNSKER :

En uforbindtlig prisvurdering av nåværende bolig
Et uforbindtlig tilbud på boligkjøperforsikring

ØNSKET OVERTAGELSESDATO
NÆRVÆRENDE BUD ER BINDENDE FOR
UNDERTEGNEDE FREM TIL OG MED DEN
Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 (akseptfrist)

EVENTUELLE FORBEHOLD (eks. finansiering, salg av egen bolig etc.) :

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Likeledes er undertegnede klar over at budet er
bindende for meg/oss når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres
innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at bud kan kreves fremlagt av kjøper ref. regler for budgiving.
Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. Dette innebærer at megler kan forholde seg til
hvem som helst av oss med tanke på informasjon om bud, endringer i bud fra vår side samt informasjon om avslag eller aksept.
Navn:
Navn:
Personnr:
Personnr:
Postadresse:
Postadresse:
Postnr / poststed:
Postnr / poststed:
Tlf.arb
Tlf.arb
Tlf.priv
Tlf.priv
E-mailadr:
E-mailadr:
Dato:
Dato:
Sign:

Sign:

Legg ved legitimasjon her

Legg ved legitimasjon her

Besøksadresse
Lindbergbakken 3

Telefon
23 90 50 11

Telefaks

E-mail:
mona@mbeiendom.no

Mona Bjerke Eiendom AS
Orgnr. 815242602

Forbrukerinformasjon om budgivning
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen,
Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av blant annet forskrift om eiendomsmegling §
6-3 og § 6-4.
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på
eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder
eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

Gjennomføring av budgivning:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyelser og
motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra
budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID, eller MinID. Med skriftlige
bud menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist,
overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig o.l. Normalt vil ikke et bud med
forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs der oppdragsgiver er forbruker) skal megleren
ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke
sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige
interessenter om bud og forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist
som åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig
grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Megler vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.
6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og eventuelle forbehold. Megler skal så
snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel er kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve kopi av
budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig for budgiver å
bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
Viktige avtalerettslige forhold:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan budet
ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av selger eller
budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig dersom man ikke
ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og er f.eks ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger
en avtale om salg av eiendommen dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

o
n
.
g
n
vni
i
g
d
ggbu

try

e
klest
n
e
- den
ikre
est s
m
å
og
by p
å
en
!
måt
i dag
g
i
l
o
b

GI BUD MED BANKID

IDENTIFISER MED BANKID

REGISTRERING AV BUD

ELEKTRONISK SIGNERING

BUDRUNDEN

På eiendommens
annonse vises det
en “Gi bud”-knapp
for elektronisk
budgivning.

Innlogging fungerer på
samme måte som i din
nettbank. Du kan også
bruke BankID App (iOS/
Android) eller BankID
på mobil.

Nettsiden hjelper deg
med korrekt utfylling
av budmeldingen.

BankID lar deg signere
budmeldingen elektronisk.
Budmeldingen overføres
til eiendomsmegleren.

Etter signering vil du
motta en SMS-kvittering.
Gi budforhøyelser med
BankID eller ved å svare
på SMS-kvitteringen.

NYTT BUDREGLEMENT
Fra 01.01.14 gjelder nye regler for budgivning. Benytt
“Gi bud”-knappen på eiendommens annonse for å registrere
ditt bud elektronisk. «Gi bud»-knappen åpner nettsiden
TryggBudgivning.no som er integrert i meglersystemet.
Alle bud / budforhøyelser og forbehold overføres automatisk
inn i budjournalen på den respektive eiendommen.
Du logger deg inn på TryggBudgivning.no ved å bruke BankID.
Det er derfor viktig å huske å ta med deg din BankID-brikke
på budgivningsdagen. Du kan gi bud fra datamaskin, nettbrett
eller smarttelefon.

Når du benytter deg av TryggBudgivning.no trenger du ikke
å ta bilde av legitimasjon eller sende inn budskjema til megler.
Etter at bud er registrert med BankID får du en kvittering
pr. SMS om at budet er mottatt.
Du registrerer budforhøyelser ved å logge inn på nytt
med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen som
du allerede har mottatt. Budforhøyelser registreres også
automatisk inn i meglersystemet.

Lykke til

LØSNINGEN ER EN DEL AV MEGLERSYSTEMET WEBMEGLER
OG LEVERES OG DRIFTES AV WEBSYSTEMER AS

!

SELGE ELLER LEIE UT EIENDOM?
Skal du selge, leie ut eller refinansiere
din bolig-, fritid- eller næringseiendom,
ta kontakt for en rask, uforpliktende verdivurdering
og tilbud på våre tjenester!
Med vennlig hilsen
Mona Bjerke eiendom AS

Mona Bjerke
Daglig leder / eiendomsmegler MNEF
Tlf. 23 90 50 11 – mob. 926 39 061
mona@mbeiendom.no

www.mbeiendom.no

