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Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 62, Bruksnummer 469 i 0806 SKIEN kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 26.11.2019 kl. 09.19
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 26.11.2019 kl. 09.18

Adresse(r):

Gateadresse: Frogner Ring 8
Gatenr: 30800
Kommune: SKIEN
Postkrets: 3715 SKIEN

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2004/19206-1/101 17.12.2004 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Annet
STATSBYGG
ORG.NR: 971 278 374

HEFTELSER

Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som
vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten
sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før
fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse
finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer
gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

Heftelser i eiendomsrett:

1924/900369-3/101 13.02.1924 FREDNINGSVEDTAK
HOVEDBYGNING
Innført på denne eiendom ved retting etter tingl. §
18, jf vedtak av 28.07.2014. ÅAS.

2014/634254-1/200 30.07.2014 ** DIVERSE PÅTEGNING
Presisering av fredningsvedtak vedrørende "Frogner.
Søndre. Hovedbygningen".

1948/400286-1/101 13.02.1948 FORKJØPSRETT
RETTIGHETSHAVER: SKIEN KOMMUNE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 0806 GNR: 62 BNR: 11

1966/401797-4/101 15.08.1966 FREDNINGSVEDTAK
UTHUSBYGNINGEN MED TO FLØYER
Innført på denne eiendom ved retting etter tingl. §
18, jf vedtak av 28.07.2014. ÅAS.

2014/634254-2/200 30.07.2014 ** DIVERSE PÅTEGNING

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 26.11.2019 09:19 – Sist oppdatert 26.11.2019 09:18
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 2



Presisering av fredningsvedtak vedrørende "Tofløyet
uthusbygning. Søre Frogner".

GRUNNDATA

2004/17615-1/101 17.11.2004 REGISTRERING AV GRUNN
Denne matrikkelenhet utskilt fra: KNR: 0806 GNR: 62
BNR: 11

EIENDOMMENS RETTIGHETER

Ingen rettigheter registrert.

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som
tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte
prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.

Gårdsnummer 62, Bruksnummer 469 i 0806 SKIEN kommune

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 26.11.2019 09:19 – Sist oppdatert 26.11.2019 09:18
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 2 av 2





Skien kommune

Situasjonskart

Målestokk

1:1500

Eiendom: Gnr: 62 Bnr: 469 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Frogner Ring 8

3715 SKIEN

Annen info:
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Tegnforklaring

Lokalitetsikon Enekltminneikon Fredete bygninger

Fredet lokalitet Ikke fredet Automatisk fredet/

forskriftsfredet /fredningssak

pågår/ midlertidig fredet/

vedtaksfredet

Adressepunkt Kum Sluk

Loddrett mur Annet gjerde Steingjerde

Flaggstang Frittstående trappekant Frittstående mur

Målt grenselinje Usikker grenselinje Hekk

Mast Gatelys (belysningspunkt) Luftledning trase

Annet gjerde Frittstående mur Loddrett mur

Steingjerde Bygningsdelelinje Bygningslinje

Låvebru Mønelinje Takkant

Takoverbyggkant Taksprang Trapp inntill bygg

Veranda Sti Frittstående trapp

Godkjent byggetiltak Takoverbygg Udefinerte bygg

Bolig Fiskeri og landbruk Garasje og uthus

Annen næring Vegdekkekant Gang- og sykkelvegkant

Fortauskant Vegkant annet vegareal

avgrensning

Annet vegareal avgrensning

Veg Gang- og sykkelveg Høydekurve

Høydekurve 5m Lekeplass Eiendomsteig

Kulturminnevernplan

Hensynssone_C

Fylkesvegboks Fylkesveg gatenavn.

Kommunalveg gatenavn. Privatveg gatenavn. Gård
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Skien kommune

Bygningsinformasjon

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

806 - Skien kommune 62 469 0 0

BYGNING
Bygningstype Bygningsnr Tilbyggnr Status Næringsgruppe Areal bolig Areal bebygd Areal annet Areal totalt

164554031 0 Tatt i bruk 0 0 0 0

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 6563813 Øst: 535425 System: EPSG:32632 Nei 0

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

TB-Tatt i bruk 11.10.2007

Bolignr. Type Bruksaral Antall rom Kjøkken Antall bad Antall WC Adresse Gnr Bnr Fnr Snr

 0000 0 0 0 0 62 469 0 0

BYGNING
Bygningstype Bygningsnr Tilbyggnr Status Næringsgruppe Areal bolig Areal bebygd Areal annet Areal totalt

Hus for dyr/landbr.lager/silo 164631087 0 Tatt i bruk Jordbruk, skogbruk og fiske 0 0 852 852

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 6563890 Øst: 535397 System: EPSG:32632 Nei 0

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

TB-Tatt i bruk 30.11.2005

Bolignr. Type Bruksaral Antall rom Kjøkken Antall bad Antall WC Adresse Gnr Bnr Fnr Snr

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 62 469 0 0

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

1 Hovedetasje 0 0 0 0 852 852
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Referanse

K-Kulturminne: AF

Referanse

K-Kulturminne: 08061801012

Referanse

K-Kulturminne: 08061801011

Sefrakminne 806 1801 12

Tilknyttet bygning 164631087

45. Objektnavn LÅVE/LAGER, FROGNER

61. Verdivurdering 2 - Hus i 2 etasjer

24. Hovedmål, lengde 3580

24. Hovedmål, bredde 1400

25. Skorsteiner, antall 0

12. Opprinnelig funksjon 151 - Hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak

12. Opprinnelig funksjon, merknad LÅVE

13. Nåværende funksjon 740 - Hus for allmenne lagerformål innen undervisning, forskning m.v.

13. Nåværende funksjon, merknad LAGER

15. Forhold til andre hus AS - Del av anlegg (gruppe), sammenbygd

15. Forhold til andre hus, merknad SAMMENBYGD MED FLØY.

16. Fysisk miljø 13 - Forstadsområde

17. Konstruksjon underbygning 12 - Grunnmur. Naturstein med bindemiddel, fuget

17. Konstruksjon underbygning 16 - Grunnmur. Betong

19. Utnyttelse yttervegg 15 - Lafteverk

20. Fasadekledning 38 - Horisontalt trepanel med høvlet kantprofil

20. Fasadekledning, merknad RUSTIKK

21. Takform 23 - Halvvalmtak

21. Takform, merknad TRE ARKER

22. Taktekkingsmaterialer 41 - Krum tegl takstein, uglassert

28. Tidfesting/byggeår 182 - 1825-1849

28. Tidfesting/byggeår, merknad CA 1840

35. Fredning K15 - Kulturminneloven § 15

Felt registrert dato 14.01.1986
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Felt registrert dato, merknad SKIEN, 14/1-86  VERA MOEN

2. Fotohenvisninger Filmnr: 4 Bildenr fra: 2 Bildenr til: 10

43. Andre opplysninger, merknad EIER VED REG.  TELEMARK FYLKESKOMMUNE, 3700 SKIEN HENVISER TIL HOVEDHUSET KORTARKIV NR. 0806/1801/009.

Referanse, merknad 0806/1801/009

Sefrakminne 806 1801 11

Tilknyttet bygning 164631087

45. Objektnavn FLØY TIL HOVEDHUS, FROGNER

61. Verdivurdering 1.5 - Hus i 1 1/2 etasje

24. Hovedmål, lengde 2660

24. Hovedmål, bredde 1050

25. Skorsteiner, antall 4

12. Opprinnelig funksjon 111 - Bolighus for eier/bruker

13. Nåværende funksjon 765 - Hus for fagskole

13. Nåværende funksjon, merknad FAGSKOLE

14. Opprinnelig sosialt miljø 25 - Bonde

15. Forhold til andre hus AS - Del av anlegg (gruppe), sammenbygd

15. Forhold til andre hus, merknad SAMMENBYGD MED LÅVEN

16. Fysisk miljø 13 - Forstadsområde

17. Konstruksjon underbygning 12 - Grunnmur. Naturstein med bindemiddel, fuget

19. Utnyttelse yttervegg 15 - Lafteverk

20. Fasadekledning 38 - Horisontalt trepanel med høvlet kantprofil

20. Fasadekledning, merknad RUSTIKK

21. Takform 23 - Halvvalmtak

21. Takform, merknad 14 ARKER

22. Taktekkingsmaterialer 41 - Krum tegl takstein, uglassert

28. Tidfesting/byggeår 182 - 1825-1849

28. Tidfesting/byggeår, merknad CA 1840

35. Fredning K15 - Kulturminneloven § 15

Felt registrert dato 14.01.1986

Felt registrert dato, merknad SKIEN, 14/1-86  VERA MOEN

2. Fotohenvisninger Filmnr: 3 Bildenr fra: 32 Bildenr til: 36

43. Andre opplysninger, merknad HENVISER TIL HOVEDHUSET KORTARKIV NR. 0806/1801/009 EIER VED REG.  TELEMARK FYLKESKOMMUNE, 3700 SKIEN
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Referanse, merknad 0806/1801/009

BYGNING
Bygningstype Bygningsnr Tilbyggnr Status Næringsgruppe Areal bolig Areal bebygd Areal annet Areal totalt

Annen kontorbygning 164631095 0 Tatt i bruk Helse- og sosialtjenester 0 0 611 611

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 6563926 Øst: 535465 System: EPSG:32632 Ja 0

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

TB-Tatt i bruk 07.12.2007

Bolignr. Type Bruksaral Antall rom Kjøkken Antall bad Antall WC Adresse Gnr Bnr Fnr Snr

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 62 469 0 0

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

1 Hovedetasje 0 0 0 0 214 214

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

2 Hovedetasje 0 0 0 0 183 183

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

1 Underetasje 0 0 0 0 214 214

BYGNING
Bygningstype Bygningsnr Tilbyggnr Status Næringsgruppe Areal bolig Areal bebygd Areal annet Areal totalt

Videregående skole 164631109 0 Tatt i bruk Undervisning 0 0 515 515

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 6563931 Øst: 535392 System: EPSG:32632 Nei 0

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

TB-Tatt i bruk 11.11.2004

Bolignr. Type Bruksaral Antall rom Kjøkken Antall bad Antall WC Adresse Gnr Bnr Fnr Snr

Unummerert
bruksenhet

0 0 0 0 Frogner Ring 8 62 469 0 0

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

1 Hovedetasje 0 0 0 0 515 515

Referanse
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K-Kulturminne: 08061801009

Referanse

K-Kulturminne: AF

Referanse

K-Kulturminne: 08061801010

Referanse

1-Kommunal kode 1: FREDA

Sefrakminne 806 1801 9

Tilknyttet bygning 164631109

45. Objektnavn HOVEDHUS FROGNER.

61. Verdivurdering 2 - Hus i 2 etasjer

24. Hovedmål, lengde 1750

24. Hovedmål, bredde 1300

25. Skorsteiner, antall 2

12. Opprinnelig funksjon 111 - Bolighus for eier/bruker

13. Nåværende funksjon 765 - Hus for fagskole

13. Nåværende funksjon, merknad FAGSKOLE

14. Opprinnelig sosialt miljø 25 - Bonde

15. Forhold til andre hus AF - Del av anlegg (gruppe), frittstående

16. Fysisk miljø 13 - Forstadsområde

17. Konstruksjon underbygning 12 - Grunnmur. Naturstein med bindemiddel, fuget

18. Utnyttelse kjeller/underbygning 21 - Ganghøyde. Rommet overdekket med trebjelker og tregolv

18. Utnyttelse kjeller/underbygning 31 - Kryperom. Rommet overdekket med trebjelker og tregolv

19. Utnyttelse yttervegg 15 - Lafteverk

20. Fasadekledning 34 - Annen type trekledning, se merknad

20. Fasadekledning 38 - Horisontalt trepanel med høvlet kantprofil

20. Fasadekledning, merknad LIGGENDE OG STÅENDE RUSTIKK

21. Takform 23 - Halvvalmtak

22. Taktekkingsmaterialer 41 - Krum tegl takstein, uglassert

28. Tidfesting/byggeår 182 - 1825-1849

28. Tidfesting/byggeår, merknad 1825-1830.

29. Tilbygging/ombygging 182 - 1825-1849
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29. Tilbygging/ombygging, merknad 1840

35. Fredning BL - Bygningsfredningsloven av 1920

35. Fredning, merknad FREDNING VEDTATT 1923-06-06. FREDNING TINGLYST 1924-02-13.

Felt registrert dato 14.01.1986

Felt registrert dato, merknad SKIEN 14/1-1986 VERA MOEN

2. Fotohenvisninger Filmnr: 3 Bildenr fra: 15 Bildenr til: 21

41. Byggherre, merknad CHRISTOPHER H. BLOM.

42. Byggmester/arkitekt, merknad SANSYNLIGVIS EN UTLENDING.

43. Andre opplysninger, merknad EIER VED REG.   TELEMARK FYLKESKOMMUNE, 3700 SKIEN. 1825-1830. EN BYGNING PÅ 1 PLAN. BRUKT SOM LANDSTED.
1840 PÅBYGD MED 1 ETG. DA BLE OGSÅ FLØYENE OG UTHUSET BYGGET. VILLAEN ER PREGET AV DEN ARKITEKTSKOLE
SOM DEN ITALIENSKE RENESANSEBYGGMESTEREN FRA 1500 TALLET, PALLADIO VAR OPPHAVSMANNEN TIL. FROGNER
KARAKTERISERES SOM EN AV DE FINESTE REPRESENTANTER FOR DENNE RETNINGEN I HELE LANDET. 1884 DR. A.C.
BACKER GIFTER SEG MED DATTER TIL BLOM OG OVERTOK FROGNER GÅRD. SMÅBRUKERSKOLEN PÅ FROGNER KOM
IGANG PÅ GUNNAR KNUTSENS INITIATIV. KOMMUNEN OVERTOK 5. MAI 1914. 1923 BEGYNNER UNDERVISNING.

Sefrakminne 806 1801 10

Tilknyttet bygning 164631109

45. Objektnavn FLØY TIL HOVEDHUS, FROGNER.

61. Verdivurdering 1.5 - Hus i 1 1/2 etasje

24. Hovedmål, lengde 3750

24. Hovedmål, bredde 880

24. Hovedmål, merknad 4 ARKER

25. Skorsteiner, antall 3

12. Opprinnelig funksjon 111 - Bolighus for eier/bruker

13. Nåværende funksjon 765 - Hus for fagskole

13. Nåværende funksjon, merknad FAGSKOLE

14. Opprinnelig sosialt miljø 25 - Bonde

15. Forhold til andre hus AS - Del av anlegg (gruppe), sammenbygd

16. Fysisk miljø 13 - Forstadsområde

17. Konstruksjon underbygning 12 - Grunnmur. Naturstein med bindemiddel, fuget

19. Utnyttelse yttervegg 15 - Lafteverk

20. Fasadekledning 38 - Horisontalt trepanel med høvlet kantprofil

20. Fasadekledning, merknad RUSTIKK

21. Takform 11 - Vanlig saltak

22. Taktekkingsmaterialer 41 - Krum tegl takstein, uglassert
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28. Tidfesting/byggeår 182 - 1825-1849

28. Tidfesting/byggeår, merknad CA. 1840

35. Fredning BL - Bygningsfredningsloven av 1920

35. Fredning, merknad FREDNING VEDTATT 1966-07-05. FREDNING TINGLYST 1966-08-15.

Felt registrert dato 14.01.1986

Felt registrert dato, merknad SKIEN 14/1-1986 VERA MOEN.

2. Fotohenvisninger Filmnr: 3 Bildenr fra: 22 Bildenr til: 31

41. Byggherre, merknad HENVISER TIL HOVEDHUSETS KARTARKIV.

42. Byggmester/arkitekt, merknad HENVISER TIL HOVEDHUSETS KARTARKIV.

43. Andre opplysninger, merknad EIER VED REG.   TELEMARK FYLKESKOMMUNE, 3700 SKIEN.

Referanse, merknad 0806-1801-009.

BYGNING
Bygningstype Bygningsnr Tilbyggnr Status Næringsgruppe Areal bolig Areal bebygd Areal annet Areal totalt

Garasjeuthus anneks til
bolig

164631117 0 Tatt i bruk Annet som ikke er næring 0 0 38 38

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 6563871 Øst: 535433 System: EPSG:32632 Nei 0

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

TB-Tatt i bruk 11.11.2004

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

1 Hovedetasje 0 0 0 0 38 38

Referanse

K-Kulturminne: 08061801014

Sefrakminne 806 1801 14

Tilknyttet bygning 164631117

45. Objektnavn HØNSEHUS, FROGNER

61. Verdivurdering 1 - Hus i 1 etasje

24. Hovedmål, lengde 810

24. Hovedmål, bredde 500

25. Skorsteiner, antall 0

12. Opprinnelig funksjon 156 - Hus for fjørfe
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12. Opprinnelig funksjon, merknad HØNSEHUS

13. Nåværende funksjon 156 - Hus for fjørfe

13. Nåværende funksjon, merknad HØNSEHUS

14. Opprinnelig sosialt miljø 25 - Bonde

15. Forhold til andre hus AF - Del av anlegg (gruppe), frittstående

16. Fysisk miljø 13 - Forstadsområde

19. Utnyttelse yttervegg 23 - Mur av slaggstein,betongstein (sementstein) e.l.

19. Utnyttelse yttervegg, merknad SEMENTSTEIN

20. Fasadekledning 10 - Alle typer sement-/kalkpuss

21. Takform 11 - Vanlig saltak

22. Taktekkingsmaterialer 41 - Krum tegl takstein, uglassert

28. Tidfesting/byggeår 182 - 1825-1849

28. Tidfesting/byggeår, merknad 1840

Felt registrert dato 14.01.1986

Felt registrert dato, merknad SKIEN, 14/1-86  VERA MOEN

2. Fotohenvisninger Filmnr: 4 Bildenr fra: 17 Bildenr til: 22

43. Andre opplysninger, merknad EIER VED REG.  TELEMARK FYLKESKOMMUNE, 3700 SKIEN HENVISER TIL HOVEDHUSET KORTARKIV NR. 0806/1801/009.

Referanse, merknad 0806/1801/009.

BYGNING
Bygningstype Bygningsnr Tilbyggnr Status Næringsgruppe Areal bolig Areal bebygd Areal annet Areal totalt

Garasjeuthus anneks til
bolig

164631125 0 Tatt i bruk Annet som ikke er næring 0 0 28 28

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 6563888 Øst: 535435 System: EPSG:32632 Nei 0

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

TB-Tatt i bruk 11.11.2004

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

1 Hovedetasje 0 0 0 0 28 28

Referanse

K-Kulturminne: 08061801013

Sefrakminne 806 1801 13
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Tilknyttet bygning 164631125

45. Objektnavn GARAGE, FROGNER

61. Verdivurdering 1 - Hus i 1 etasje

24. Hovedmål, lengde 710

24. Hovedmål, bredde 360

25. Skorsteiner, antall 0

12. Opprinnelig funksjon 141 - Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr

12. Opprinnelig funksjon, merknad SKJUL

13. Nåværende funksjon 141 - Hus for lagring av kjøretøyer, maskiner, redskap og utstyr

13. Nåværende funksjon, merknad GARAGE

14. Opprinnelig sosialt miljø 25 - Bonde

15. Forhold til andre hus AF - Del av anlegg (gruppe), frittstående

16. Fysisk miljø 13 - Forstadsområde

17. Konstruksjon underbygning 10 - Grunnmur (ringmur med sammenhengende bæring)

18. Utnyttelse kjeller/underbygning 11 - Grunnen oppfylt. Jordgulv

19. Utnyttelse yttervegg 15 - Lafteverk

20. Fasadekledning 38 - Horisontalt trepanel med høvlet kantprofil

20. Fasadekledning, merknad RUSTIKK

21. Takform 11 - Vanlig saltak

22. Taktekkingsmaterialer 41 - Krum tegl takstein, uglassert

28. Tidfesting/byggeår 182 - 1825-1849

28. Tidfesting/byggeår, merknad 1840

Felt registrert dato 14.01.1986

Felt registrert dato, merknad SKIEN, 14/1-86  VERA MOEN

2. Fotohenvisninger Filmnr: 4 Bildenr fra: 11 Bildenr til: 16

43. Andre opplysninger, merknad EIER VED REG.  TELEMARK FYLKESKOMMUNE, 3700 SKIEN HENVISER TIL HOVEDHUSET KORTARKIV NR. 0806/1801/009.

Referanse, merknad 0806/1801/009

BYGNING
Bygningstype Bygningsnr Tilbyggnr Status Næringsgruppe Areal bolig Areal bebygd Areal annet Areal totalt

Garasjeuthus anneks til
bolig

164631141 0 Tatt i bruk Annet som ikke er næring 0 0 61 61

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk
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Nord: 6564002 Øst: 535389 System: EPSG:32632 Nei 0

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

TB-Tatt i bruk 11.11.2004

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

1 Hovedetasje 0 0 0 0 61 61

Referanse

K-Kulturminne: 08061801015

Sefrakminne 806 1801 15

Tilknyttet bygning 164631141

45. Objektnavn PAVILJONG, FROGNER

61. Verdivurdering 1 - Hus i 1 etasje

24. Hovedmål, lengde 890

24. Hovedmål, bredde 540

25. Skorsteiner, antall 0

12. Opprinnelig funksjon 126 - Hus for opphold i hage/park

12. Opprinnelig funksjon, merknad PAVILJONG

14. Opprinnelig sosialt miljø 25 - Bonde

15. Forhold til andre hus AF - Del av anlegg (gruppe), frittstående

16. Fysisk miljø 13 - Forstadsområde

17. Konstruksjon underbygning 21 - Punktvis bæring. Naturstein uten bindemiddel (tørrmur)

18. Utnyttelse kjeller/underbygning 41 - Åpen. Rommet overdekket med trebjelker og tregolv

19. Utnyttelse yttervegg 15 - Lafteverk

20. Fasadekledning 35 - Cellulose bølgeplater, impregnerte (onduline o.l.)

20. Fasadekledning 38 - Horisontalt trepanel med høvlet kantprofil

20. Fasadekledning, merknad TØMMERMANNSPANEL OG RUSTIKK.

21. Takform 11 - Vanlig saltak

22. Taktekkingsmaterialer 41 - Krum tegl takstein, uglassert

28. Tidfesting/byggeår 182 - 1825-1849

28. Tidfesting/byggeår, merknad CA 1840

Felt registrert dato 14.01.1986

Felt registrert dato, merknad SKIEN, 14/1-86  VERA MOEN

2. Fotohenvisninger Filmnr: 4 Bildenr fra: 23 Bildenr til: 33
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43. Andre opplysninger, merknad HENVISER TIL HOVEDHUSET KORT ARKIV NR. 0806/1801/009 EIER VED REG.  TELEMARK FYLKESKOMMUNE, 3700 SKIEN

Referanse, merknad 0806/1801/009 

 

Bygninger: Opplysninger gitt i denne rapporten er ikke kvalitetssikret mot vedtak fattet av bygningsmyndigheten. 

 

Det tas forbehold om feil og mangler. 

KOMMENTARFELT:
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Skien kommune

Planstatus

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Adresse

806 - Skien kommune 62 469 0 0 Frogner Ring 8, 3715 SKIEN

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til Plan (vedtaksdato)

Boligbebyggelse - Nåværende Kommuneplan (16.6.2016)

Bevaring naturmiljø Kommuneplan (16.6.2016)

byggegrenser, utbyggingsvolum og funksjonskrav                 Kommuneplan (16.6.2016)

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?

PLANID Plannavn (vedtaksdato) Reguleringsformål

Ja

806 743 Reguleringsplan for Nordre Frogner. (21.1.1999) Annet kombinert formål (Kontor/Forsamlingslok/Kurssenter/Internat)

806 743 Reguleringsplan for Nordre Frogner. (21.1.1999) Bevaringsområde

806 743 Reguleringsplan for Nordre Frogner. (21.1.1999) Bevaring av anlegg

BEBYGGELSESPLAN
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?

Nei

REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?

Nei

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?

Nei

KLASSIFISERT I KULTURMINNEVERNPLANEN?
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Nei 

KOMMENTARFELT:

 

 

 

 

 

Det tas forbehold om feil og mangler.
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Skien kommune

Reguleringsplaner

Målestokk

1:1500

Eiendom: Gnr: 62 Bnr: 469 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Frogner Ring 8

3715 SKIEN

Annen info: Reguleringsplan for Nordre Frogner.
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Tegnforklaring

RpOmråde vedtatt - på

bakkenivå

Eiendomsgrense Høydekurve

PblTiltak Udefinert bygning Bygning

Påskrift reguleringsplan Regulert tomtegrense Eiendomsgrense som skal

oppheves

Bygg, kulturminner, mm som

skal bevares

Byggegrense Frisiktlinje

Måle- og avstandslinje Stengning av avkjørsel Avkjørsel

RpFormålGrense RpFareGrense RpGrense

Bevaringsområde Bevaring av anlegg Bevaring av landskap og

vegetasjon

Frisiktsone Høyspenningsanlegg RbFormålOmråde

Boliger Konsentrert

småhusbebyggelse

Offentlig bebyggelse

Landbruksområde Kjørevei Annen veigrunn

Gang-/sykkelvei Gangvei Offentlig friområde

Anlegg for lek Felles avkjørsel Felles parkeringsplass

Bolig/Forretning Annet kombinert formål Midlertidig anleggsområde

RpArealformålOmråde Boligbebyggelse Veg

Kjøreveg Fortau Gang-/sykkelveg

Annen veggrunn - tekniske

anlegg

Jordbruk Gang- og sykkelveg

Veg Eiendomsteig
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Skien kommune

Vann og avløp

Målestokk

1:1500

Eiendom: Gnr: 62 Bnr: 469 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Frogner Ring 8

3715 SKIEN

Annen info:
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Tegnforklaring

Adressepunkt Loddrett mur Annet gjerde

Steingjerde Flaggstang Frittstående trappekant

Frittstående mur Offogprivbygg Andre bygg grå

Takoverbygg grå Målt grenselinje Usikker grenselinje

Høydekurve Skien Høydekurve 5m Skien Hekk

Bygningsdelelinje Bygningslinje Låvebru

Mønelinje Takkant Takoverbyggkant

Taksprang Trapp inntill bygg Veranda

Sti Godkjent byggetiltak Vegdekkekant

Gang- og sykkelvegkant Fortauskant Vegkant annet vegareal

avgrensning

Annet vegareal avgrensning Veg Gang- og sykkelveg

Fylkesvegboks Fylkesveg gatenavn. Kommunalveg gatenavn.

Privatveg gatenavn. Gård
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Skien kommune

Eiendomskart

Målestokk

1:1500

Eiendom: Gnr: 62 Bnr: 469 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Frogner Ring 8

3715 SKIEN

Annen info:
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Tegnforklaring

Målt grenselinje Usikker grenselinje Eiendomsteig

Fylkesvegboks Fylkesveg gatenavn. Kommunalveg gatenavn.

Privatveg gatenavn.
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         Skien kommune 
             Plan og forvaltning  Byggesak og eiendomsskatt 

1 

 
 
Asplan Viak AS 
Cappelens gate 11 
 
3722 SKIEN 
 
 

Kontoradresse : 
Postadresse : 

H. Ibsens gt 2 
Pb. 158, 3701 SKIEN 
 

Telefon : 
Telefaks : 
Bankkonto : 
Org nr : 

35 58 10 00 
35 58 11 08 
2680.07.01049 
938 759 839 
  

Arkivkode Deres ref. Vår ref. Dato 
GNR 62/469  09/3129- 18/WALK 28.08.2012 
 
 

FERDIGATTEST 
 
Tillatelse til tiltaket er gitt 31.01.11 i sak 55/11. 
 
Gnr/bnr/festenr./seksjonsnr: 62/469 
Byggested: Frogner ring 8 
Tiltakets art: Vei, parkering m.v. 

 
Den kontrollansvarlige for utførelsen har sørget for sluttkontroll og avsluttende gjennomgang av 
kontrolldokumentasjon for det ferdige arbeidet. Gjennom dette har den kontrollansvarlige bekreftet 
ovenfor kommunen at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat, i samsvar med tillatelser og 
krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven av 1985. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kristine Walaas 
byggesaksbehandler 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi til: Brannsjefen, E-skatt, L.L.Svanberg (her) 

Statsbygg sør, Postboks 254, 3901 PORSGRUNN 
Arne Olav Lund AS, Skreppestad næringspark, 3261 LARVIK 
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Situasjonskart uten kulturminne

Eiendom:
Gnr: 62 Bnr: 469 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Frogner Ring 8, 3715 SKIEN

Hj.haver/Fester:  

SKIEN
KOMMUNE

Dato: 15/3-2019   Sign: Målestokk
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Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer
m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.



Skien kommune

Postadresse: Henrik Ibsens gate 2, 3724 Skien
Telefon:  35 58 10 00
Telefaks: 35 58 10 14
E-post: servicesenteret@skien.kommune.no

Dato: 03.12.2019 

MEGLEROPPLYSNINGER

1802 Avkjørsel til eiendom
  

 Gnr:  62  Bnr:  469  Fnr:   Snr:  

 Adresse:  Frogner Ring 8, 3715 SKIEN

  
Eiendommen har adkomst til kommunal veg  

Eiendommen har adkomst til fylkesveg  

Eiendommen har adkomst til riksveg  

  

Adkomst til eiendommen skjer ved direkte avkjørsel  

Adkomst til eiendommen skjer ved felles avkjørsel med flere eiendommer  

  
 Merknader:  

mailto:servicesenteret@skien.kommune.no


Skien kommune
Postadresse: Henrik Ibsens gate 2, 3724 Skien

Telefon: 35 58 10 00

E-post: servicesenteret@skien.kommune.no

Utskriftsdato: 03.12.2019

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest
EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt  

  

Kommunenr. 0806 Gårdsnr. 62 Bruksnr. 469 Festenr.  Seksjonsnr.  

Adresse: Frogner Ring 8, 3715 SKIEN

  
Informasjon om ferdigattest og midlertidig brukstillatelse

 Ja Nei

Foreligger ferdigattest:

Foreligger midlertidig brukstillatelse:

Kommentarer: Finnes ikke i vårt arkiv, bare for parkeringsplass/veg

 

  

mailto:kommunepost@drmk.no


Skien	kommune
Adresse:	Postboks	158,	3701	Skien
Telefon:	35581148

Utskriftsdato:	02.12.2019

Kommunale	gebyrer
EM	§6-7 Oppdragstakerens	undersøkelses-	og	opplysningsplikt Kilde:	Skien	kommune

Kommunenr. 0806 Gårdsnr. 62 Bruksnr. 469 Festenr. Seksjonsnr.

Adresse Frogner	Ring	8,	3715	SKIEN

Kommunale	gebyrer	fakturert	på	eiendommen	i	2018
Kommunale	gebyrer	er	en	kombinasjon	av	forskudd,	abonnement	og	enkeltgebyrer	fakturert	etter	levert	tjeneste.	Vi	kjenner	ikke
samlet	gebyr	for	en	eiendom	for	et	år	før	året	er	omme.	Denne	rapporten	sammenstiller	dette	for	fjoråret,	med	summer	fordelt	per
fagområde.	Tjenestene	vil	normalt	ha	en	prisøkning	hvert	år,	samt	at	forbruk	på	ulike	tjenester	kan	variere	fra	år	til	år.

Gebyr Fakturert	beløp

Avløp 8	587,65	kr

Vann 6	027,57	kr

Sum 14	615,22	kr

Prognose	kommunale	gebyrer	fakturert	på	eiendommen	inneværende	år

Vare Grunnlag Enhet Enhetspris Andel Korreksjon Årsprognose Fakt.	hittil	i	år

Fast	Vann	35	mm 1 Stk 4	582,50	kr 1/1 0	% 4	166,25	kr 4	166,25	kr

Vann	Målt 147 M3 13,89	kr 1/1 0	% 1	887,11	kr 1	887,11	kr

Avløp	Målt 147 M3 19,72	kr 1/1 0	% 2	684,59	kr 2	684,59	kr

Fast	Avløp	35	mm 1 Stk 6	273,75	kr 1/1 0	% 5	917,50	kr 5	917,50	kr

Vannmålerdimensjon	Vann 40 Mm 0,00	kr 1/1 0	% 0,00	kr 0,00	kr

Forskudd	Vann 148 M3 13,89	kr 1/1 0	% 2	055,34	kr 2	055,34	kr

Forskudd	Avløp 148 M3 19,72	kr 1/1 0	% 2	919,30	kr 2	919,30	kr

Sum	akonto	vann -200 M3 12,84	kr 1/1 0	% -2	567,51	kr -2	567,51	kr

Sum	akonto	avløp -200 M3 18,26	kr 1/1 0	% -3	652,50	kr -3	652,50	kr

Sum 13	410,08	kr 13	410,08	kr

Løpende	gebyr	brukes	for	å	fordele	en	årlig	kostnad	på	flere	innbetalinger.

Eiendomsskatt	er	unntatt	mva.	Andre	beløp	er	inkl.	mva.

FORBEHOLD	VED	UTLEVERING	AV	INFORMASJON	I	FORBINDELSE	MED	EIENDOMSFORESPØRSLER:

Det	tas	forbehold	om	at	det	kan	være	avvik	i	våre	registre	i	forhold	til	den	faktiske	situasjonen	og	at	det	kan	foreligge	forhold	omkring
eiendom	og	bygninger	som	kommunen	ikke	er	kjent	med.	Kommunen	kan	ikke	stilles	økonomisk	ansvarlig	for	bruk	av	informasjon	som
oppgis	i	sammenheng	med	eiendomsforespørsler.



 
 
 

Kommunale avgifter: 
Årsavgifter for den aktuelle eiendommen for år 2019. Skien kommune har 3 terminer i året. 
 
Gnr.: 
 

 

62 
 
Bnr.: 

 

469 
 
Fnr.: 

 

 
 
U.fnr.: 

 

 
 
Snr.: 
 

 

 Kopi av siste regning: 
 
 

 

 
 Eventuelle opplysninger: 

Gjelder bare vann 
 Eiendomsskattetakst 

 
Kr.  

,00 
 

 Kommunale avgifter 
Pr år (2019): 

kr.: 15 058,38 Variabelt grunnet vannmåler 

 Utestående beløp: Kr.  
0 
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4	Berørte	datasett

Kulturminner	-	Enkeltminner
Kulturminner	–	Fredete	bygninger
Kulturminner	-	Sikringssoner
Kulturminner	-	SEFRAK

1	Sjekkede,	ikke	berørte	datasett

Kulturminner	-	Kulturmiljøer

Kulturminnerapport
Eiendom 0806	62/469

Utskriftsdato 02.12.2019 Antall	datasett 5
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Om datasettet

Enkeltminnet inneholder, sammen med lokaliteten, all informasjon som er spesifikt for det
enkelte objekt. Enkeltminnet kan ikke eksistere uten en lokalitet.Eksempelvis vil et gravfelt
utgjøre en lokalitet, mens alle gravhauger/gravrøyser i gravfeltet utgjør enkeltminner. For
nyere tids kulturminner, som eksempelvis vedtaksfredete bygninger, kan lokaliteten være
ett enkelt bygg, et gårdstun bestående av flere bygninger, eller én eller flere bygninger med
et vedtaksfredet område rundt (park, hage, o.l.).Enkeltminner er kulturminner som hører
naturlig sammen innenfor én og samme lokalitet. Enhver lokalitet må ha minst ett
enkeltminne innenfor sin avgrensing, men kan potensielt ha et ubegrenset antall tilknyttede
enkeltminner.

Tegnforklaring

Kulturminner - Enkeltminner

Kilde Riksantikvaren Versjon 10.10.2019

Objekter

Navn Vernetype Kategori Antall

Frogner hovedgård Ikke fredet Utomhuselement 1

- Automatisk fredet Arkeologisk minne 2

Utomhus Forskriftsfredet Utomhuselement 1

Uthusbygning Vedtaksfredet Bygning 1

Hagehus Forskriftsfredet Bygning 1

- Vedtaksfredet Bygning 1
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Om datasettet

Bygninger som er fredet etter lov, og kirker som har status som listeførte

Tegnforklaring

Kulturminner – Fredete bygninger

Kilde Riksantikvaren Versjon 14.11.2019

Objekter

KulturminneID Navn Kategori Vernetype

235849-2 Hagehus Bygning Forskriftsfredet

86691-2 Uthusbygning Bygning Vedtaksfredet

86691-1 - Bygning Vedtaksfredet
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Om datasettet

Kulturminnelovens § 6 beskriver sikringssoner på følgende vis: ”Med til et automatisk fredet
kulturminne som nevnt i § 4, hører et område rundt dets synlige eller kjente ytterkant så
langt det er nødvendig for å verne det mot tiltak som nevnt i § 3 første ledd. Området
fastsettes særskilt av vedkommende myndighet etter loven.”Sikringssonen skal beskytte
det automatisk fredete kulturminnets integritet og plassering i landskapet og hindre inngrep
og utilbørlig skjemming som nevnt i kml. § 3 første ledd. Sikringssonen utgjør en integrert
del av det automatisk fredete kulturminnet og vil måtte vurderes sammen med dette ved
spørsmål om dispensasjon.

Tegnforklaring

Kulturminner - Sikringssoner

Kilde Riksantikvaren Versjon 14.11.2019

Objekter

Navn Vernetype Kategori

Frogner Automatisk fredet Arkeologisk minne
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Om datasettet

Bygningar (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i det såkalte
SEFRAK-registeret, men som ikkje er freda etter Kulturminnelova. I enkelte kommunar og
fylke (t.d Finnmark) er grensa for registrering sett lenger inn på 1900-tallet.

Tegnforklaring

Kulturminner - SEFRAK

Kilde Riksantikvaren Versjon 08.10.2019

Objekter

Sefrak ID Navn P25 - status

0806-1801-015 PAVILJONG, FROGNER Meldepliktig i hht Kulturminnelova §25

0806-1801-014 HØNSEHUS, FROGNER Meldepliktig i hht Kulturminnelova §25

0806-1801-013 GARAGE, FROGNER Meldepliktig i hht Kulturminnelova §25



Matrikkelrapport	(Datakilde:	Kartverket)

Skien	kommune:	Grunneiendom	0806-62/469 Utskriftsdato:	02.12.2019	14:56

NORKART	AS,	Postboks	145,	1300	Sandvika	(Org.nr.	934	161	181) Side	1	av	5

Eiendomsdata	(Grunneiendom)

Bruksnavn FROGNER	HOVEDGÅRD Beregnet	areal 20423.4

Etablert	dato 17.11.2004 Historisk	oppgitt	areal 20423,4

Oppdatert	dato 16.01.2010 Historisk	arealkilde Målebrev	(1)

Skyld 0 Antall	teiger 1

Arealmerknader

	Tinglyst 	Del	i	samla	fast	eiendom 	Grunnforurensning 	Avtale/Vedtak	om	gr.erverv

	Bestående 	Under	sammenslåing 	Kulturminne

	Seksjonert 	Klage	er	anmerket 	Ikke	fullført	oppmålingsforr. Frist	fullføring:

	Har	fester 	Jordskifte	er	krevd 	Mangel	ved	matrikkelføringskrav Frist	retting:

Forretninger

Brukstilfelle
Forretningstype

Forr.dato
M.før.dato

Kom.	saksref.
Annen	ref.

Involverte
Berørte

Kvalitetsheving	for	eksist.	eiendom
Annen	forretningstype

09.11.2011
09.11.2011 11/820 62/11,	62/147,	62/469,	401/5

Fradeling	av	grunneiendom
Kart-	og	delingsforretning

17.11.2004 123-90 62/11	(-20423,4),	62/469	(20423,4)	

Teiger	(Koordinatsystem:	EUREF89	UTM	Sone	32)

Type	teig X Y H H.teig Ber.	areal Arealmerknad

Eiendomsteig 6563923 535410 0 Ja 20423.4

Tinglyste	eierforhold

Navn
ID

Rolle
Andel

Adresse
Poststed

Status
Kategori

STATSBYGG
S971278374

Hjemmelshaver	(H)
1/1

c/o	Statsbygg,	Postboks	232	Sentrum
0103	OSLO

Kulturminne

Lokalitetsnr 235849 Vernetype Forskriftsfredet

Kulturminneart Herregård-lystgård Kategori Bebyggelse-Infrastruktur

Ført	dato 22.01.2019 Url

Oppdatert	dato 22.11.2019 Tilkn.	eiendommer 62/53,	62/469,	506/1

Enkeltminnenr Enkeltminneart Bygningsnr Vernetype Kategori

235849-2 Annen	bygningsart 164631141 Forskriftsfredet Bygning

Lokalitetsnr 42968 Vernetype Automatisk	fredet

Kulturminneart Gravfelt Kategori Arkeologisk	lokalitet

Ført	dato 16.01.2010 Url

Oppdatert	dato 19.12.2015 Tilkn.	eiendommer 62/469

Lokalitetsnr 86691-1 Vernetype Vedtaksfredet

Kulturminneart Gårdstun Kategori Bygning

Ført	dato 04.09.2012 Url

Oppdatert	dato 10.05.2017 Tilkn.	eiendommer 62/469

Enkeltminnenr Enkeltminneart Bygningsnr Vernetype Kategori

86691-1 Bolig 164631109 Vedtaksfredet Bygning

Lokalitetsnr 86691-2 Vernetype Vedtaksfredet

Kulturminneart Gårdstun Kategori Bygning
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Ført	dato 04.09.2012 Url

Oppdatert	dato 10.05.2017 Tilkn.	eiendommer 62/469

Enkeltminnenr Enkeltminneart Bygningsnr Vernetype Kategori

86691-2 Driftsbygning 164631087 Vedtaksfredet Bygning

Adresse

Vegadresse:	Frogner	Ring	8

Poststed 3715	SKIEN Kirkesogn 05100601	Gjerpen

Grunnkrets 1814	FROGNERALLEEN Tettsted 3005	Porsgrunn/Skien

Valgkrets 4	GJERPEN

Bygg

Nr Bygningsnr Lnr Type Bygningsstatus Dato

1 164631117 Garasjeuthus	anneks	til	bolig	(181) Tatt	i	bruk	(TB)

2 164631125 Garasjeuthus	anneks	til	bolig	(181) Tatt	i	bruk	(TB)

3 164631141 Garasjeuthus	anneks	til	bolig	(181) Tatt	i	bruk	(TB)

4 164631087 Hus	for	dyr/landbr.lager/silo	(241) Tatt	i	bruk	(TB)

5 164631095 Annen	kontorbygning	(319) Tatt	i	bruk	(TB)

6 164631109 Videregående	skole	(616) Tatt	i	bruk	(TB)

7 164554031 Uoppgitt	(999) Tatt	i	bruk	(TB)

1:	Bygning	164631117:	Garasjeuthus	anneks	til	bolig	(181),	Tatt	i	bruk

Bygningsdata

Næringsgruppe Annet	som	ikke	er	næring	(Y) BRA	Bolig

Sefrakminne Ja BRA	Annet 38

Kulturminne Nei BRA	Totalt 38

Opprinnelseskode Massivregistrering BTA	Bolig

Har	heis Nei BTA	Annet

Vannforsyning BTA	Totalt

Avløp Bebygd	areal

Energikilder Ufullstendig	areal Nei

Oppvarmingstyper Antall	boenheter

Bygningsstatushistorikk

Bygningsstatus Dato Reg.dato

Tatt	i	bruk 11.11.2004

Bruksenheter

Type Adresse Br.enhet Eiendom BRA Rom Bad WC Kjøkkentilgang

Unummerert - 62/469 - - - - -

Etasjer

Etasje Ant.	boenh. BRA	Bolig BRA	Annet Sum	BRA BTA	Bolig BTA	Annet Sum	BTA

H01 0 0 38 38 0 0 0

2:	Bygning	164631125:	Garasjeuthus	anneks	til	bolig	(181),	Tatt	i	bruk

Adressetilleggsnavn:
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Bygningsdata

Næringsgruppe Annet	som	ikke	er	næring	(Y) BRA	Bolig

Sefrakminne Ja BRA	Annet 28

Kulturminne Nei BRA	Totalt 28

Opprinnelseskode Massivregistrering BTA	Bolig

Har	heis Nei BTA	Annet

Vannforsyning BTA	Totalt

Avløp Bebygd	areal

Energikilder Ufullstendig	areal Nei

Oppvarmingstyper Antall	boenheter

Bygningsstatushistorikk

Bygningsstatus Dato Reg.dato

Tatt	i	bruk 11.11.2004

Bruksenheter

Type Adresse Br.enhet Eiendom BRA Rom Bad WC Kjøkkentilgang

Unummerert - 62/469 - - - - -

Etasjer

Etasje Ant.	boenh. BRA	Bolig BRA	Annet Sum	BRA BTA	Bolig BTA	Annet Sum	BTA

H01 0 0 28 28 0 0 0

3:	Bygning	164631141:	Garasjeuthus	anneks	til	bolig	(181),	Tatt	i	bruk

Bygningsdata

Næringsgruppe Annet	som	ikke	er	næring	(Y) BRA	Bolig

Sefrakminne Ja BRA	Annet 61

Kulturminne Ja BRA	Totalt 61

Opprinnelseskode Massivregistrering BTA	Bolig

Har	heis Nei BTA	Annet

Vannforsyning BTA	Totalt

Avløp Bebygd	areal

Energikilder Ufullstendig	areal Nei

Oppvarmingstyper Antall	boenheter

Bygningsstatushistorikk

Bygningsstatus Dato Reg.dato

Tatt	i	bruk 11.11.2004

Bruksenheter

Type Adresse Br.enhet Eiendom BRA Rom Bad WC Kjøkkentilgang

Unummerert - 62/469 - - - - -

Etasjer

Etasje Ant.	boenh. BRA	Bolig BRA	Annet Sum	BRA BTA	Bolig BTA	Annet Sum	BTA

H01 0 0 61 61 0 0 0

4:	Bygning	164631087:	Hus	for	dyr/landbr.lager/silo	(241),	Tatt	i	bruk
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Bygningsdata

Næringsgruppe Jordbruk,	skogbruk	og	fiske	(A) BRA	Bolig

Sefrakminne Ja BRA	Annet 852

Kulturminne Ja BRA	Totalt 852

Opprinnelseskode Massivregistrering BTA	Bolig

Har	heis Nei BTA	Annet

Vannforsyning BTA	Totalt

Avløp Bebygd	areal

Energikilder Ufullstendig	areal Nei

Oppvarmingstyper Antall	boenheter

Bygningsstatushistorikk

Bygningsstatus Dato Reg.dato

Tatt	i	bruk 30.11.2005

Bruksenheter

Type Adresse Br.enhet Eiendom BRA Rom Bad WC Kjøkkentilgang

Unummerert - 62/469 - - - - -

Etasjer

Etasje Ant.	boenh. BRA	Bolig BRA	Annet Sum	BRA BTA	Bolig BTA	Annet Sum	BTA

H01 0 0 852 852 0 0 0

5:	Bygning	164631095:	Annen	kontorbygning	(319),	Tatt	i	bruk

Bygningsdata

Næringsgruppe Helse-	og	sosialtjenester	(Q) BRA	Bolig

Sefrakminne Nei BRA	Annet 611

Kulturminne Nei BRA	Totalt 611

Opprinnelseskode Massivregistrering BTA	Bolig

Har	heis Ja BTA	Annet

Vannforsyning BTA	Totalt

Avløp Bebygd	areal

Energikilder Ufullstendig	areal Nei

Oppvarmingstyper Antall	boenheter

Bygningsstatushistorikk

Bygningsstatus Dato Reg.dato

Tatt	i	bruk 07.12.2007

Bruksenheter

Type Adresse Br.enhet Eiendom BRA Rom Bad WC Kjøkkentilgang

Unummerert - 62/469 - - - - -

Etasjer

Etasje Ant.	boenh. BRA	Bolig BRA	Annet Sum	BRA BTA	Bolig BTA	Annet Sum	BTA

H02 0 0 183 183 0 0 0

H01 0 0 214 214 0 0 0

U01 0 0 214 214 0 0 0

6:	Bygning	164631109:	Videregående	skole	(616),	Tatt	i	bruk
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Bygningsdata

Næringsgruppe Undervisning	(P) BRA	Bolig

Sefrakminne Ja BRA	Annet 515

Kulturminne Ja BRA	Totalt 515

Opprinnelseskode Massivregistrering BTA	Bolig

Har	heis Nei BTA	Annet

Vannforsyning BTA	Totalt

Avløp Bebygd	areal

Energikilder Ufullstendig	areal Nei

Oppvarmingstyper Antall	boenheter

Bygningsstatushistorikk

Bygningsstatus Dato Reg.dato

Tatt	i	bruk 11.11.2004

Bruksenheter

Type Adresse Br.enhet Eiendom BRA Rom Bad WC Kjøkkentilgang

Unummerert Frogner	Ring	8 - 62/469 - - - - -

Etasjer

Etasje Ant.	boenh. BRA	Bolig BRA	Annet Sum	BRA BTA	Bolig BTA	Annet Sum	BTA

H01 0 0 515 515 0 0 0

7:	Bygning	164554031:	Uoppgitt	(999),	Tatt	i	bruk

Bygningsdata

Næringsgruppe (	) BRA	Bolig

Sefrakminne Nei BRA	Annet

Kulturminne Nei BRA	Totalt

Opprinnelseskode BTA	Bolig

Har	heis Nei BTA	Annet

Vannforsyning BTA	Totalt

Avløp Bebygd	areal

Energikilder Ufullstendig	areal Nei

Oppvarmingstyper Antall	boenheter

Bygningsstatushistorikk

Bygningsstatus Dato Reg.dato

Tatt	i	bruk 11.10.2007

Rapportmal:	'matrikkel'	Versjon:	'27112017.1'	©	Norkart	AS



Skien kommune

Postadresse: Henrik Ibsens gate 2, 3724 Skien
Telefon:  35 58 10 00
Telefaks: 35 58 10 14
E-post: servicesenteret@skien.kommune.no

Dato: 02.12.2019 

MEGLEROPPLYSNINGER

1800 Tilknytning til offentlig vann og avløp
  

 Gnr:  62  Bnr:  469  Fnr:   Snr:  

 Adresse:  Frogner Ring 8, 3715 SKIEN

Tilkobling til vann og avløp

Er eiendommen tilkoblet offentlig vann? Ja Nei 

Merknad: Eiendommen har vannmåler

  
Er eiendommen tilkoblet offentlig avløp? Ja Nei 

Merknad:
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Oppdrag : Verdivurdering 

Bygningstype : Helsebygning 

Oppdragsadresse : Frogner ring 8, 3715 SKIEN 

Matrikkelnummer : 62/469, Skien 

Hjemmelshaver : Statsbygg 

Befaringsdato : 05.02.2018 

 

Mandat 

Etter anmodning fra eier Statsbygg v/Olav Magnus Moen har OPAK AS v/Øystein Dieseth besiktiget 

ovennevnte eiendom for å utarbeide en verdivurdering. Denne rapporten er en oppdatering av 

tidligere utførtrapport mai 2018. I etterkant av forrige vurdering er det overlevert 

tilstandsrapporter av alle bygg. Verdien er vurdert en del lavere enn ved forrige vurdering dels med 

bakgrunn i et begrenset antall potensielle kjøpere og dels basert på et utfordrende leiemarked i 

Skien.  

 

Frogner hovedgård i Skien består av til sammen åtte bygg, hvorav to er sammenbygget. Alle bygg, 

foruten verkstedbygget, er oppført i perioden 1825-1900. Verkstedbygget er oppført på 1950- 

tallet. Totalt areal er opplyst å være 4 315 m² BTA. Tomteareal er på ca. 20,4 daa.  

 

Fem av byggene på eiendommen er i verneklasse 1 og tre i verneklasse 2. Det finnes også en del 

eldre trær på eiendommen som er omfattet av vern. Enkelte deler av eiendommen er utleid, men 

eiendommen skal vurderes uten leietaker med verdien beregnet basert på markedsleie. Tidligere 

var eiendommen i bruk som barneverninstitusjon og da staten overtok ansvaret for dette område 

tilfalt eiendommen Staten v/Statsbygg. Leieforholdet i verkstedbygget skal være med i vurderingen. 

Ifølge overleverte tilstandsrapporter fremstår de fleste av byggene i generelt godt vedlikeholdt 

stand alderen tatt i betraktning. Låve, garasjen og jordstampehuset fremstår med et betydelig 

vedlikeholdsetterslep.  

 

Verdivurderingen skal benyttes i forbindelse med mulig avhending av eiendommen. 

 

Dokumenter/opplysninger 

Følgende dokumenter er overlevert fra oppdragsgiver: 

Tegninger 

Tilstandsrapporter av alle bygg dels utarbeidet av Statsbygg og dels av Multiconsult 

Tilstandsrapporter med arealoppmåling utført av takstgruppen – Stavern takstring, datert 

11.04.2019 

 

Vi har i tillegg innhentet følgende opplysninger: 

Fra Infoland/Norges Eiendommer, oppdatert pr. 13.12.2019. 

 

Befaringen: 

Befaringsdato : 05.02.2018 

Fra oppdragsgiver : Bjørn Magnussen 

Fra OPAK : Øystein Dieseth 

Ikke besiktiget : Enkelte mindre rom
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Forutsetninger  

Verdivurderingen er basert på følgende forutsetninger: 

• Ikke kontrollert om det er miljøfarlige stoffer i grunn eller bygninger 

• Forurensninger er selgers ansvar 

• Ikke kontrollert om det er tinglyste servitutter eller ledningsnett i grunn 

• Ikke kontrollert ferdigattest, om dagens bruk er tillatt og om det er offentlige påbud 

• Ikke kontrollert fundamentering 

• Ikke foretatt vedlikeholds- og tilstandsvurdering av bygg og tekniske anlegg 

• Forutsatt fraflyttet og klar for ny utleie basert på markedsleie, foruten verkstedbygget hvor det 

er et leieforhold som forutsettes videreført 

 

Beliggenhet 

Beliggenheten er vist på kart fra insight.no nedenfor, hvor eiendommen er markert 

 
 

Den vurderte eiendom er beliggende i overkant av Skien sentrum i bydelen Bratsberg. Skien er 

beliggende i Grenland og er administrasjonssentrum i Telemark fylke. Selve byen har ifølge SSB ca. 

55 000 innbyggere og utgjør sammen med Porsgrunn og Bamble sammenhengende bebyggelse 

med til sammen ca. 110 000 innbyggere. Foruten den vurderte eiendom inneholder bydelen også to 

andre større gårder, Bratsberg og Brekke. Det er sammenhengende bebyggelsen ned mot sentrum 

av Skien, men også større landbruksområder mot nord. Nærmeste bebyggelse er hovedsakelig 

etablert eneboligbebyggelse. I retning sentrum er det et parkområde/landbruksområde.  
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Planstatus   

Kommuneplan 

Planområde : Skien 

Tidsperiode : 2015-2026 

Vedtaksdato : 23.04.2015 

Formål for vurdert eiendom : Eksisterende boligområde 

Kommentar : Deler av eiendommen er omfattet av vern 

 

Nedenfor er vist utsnitt av kommuneplankartet: 

 
 

Vernekart hentet fra Skien kommunes hjemmesider på nett.  
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Reguleringsplan 

Planområde : Reguleringsplan for Nordre Frogner 

Vedtaksdato : 21.01.1999 

Formål for vurdert eiendom : Blandet formål, Frogner hovedgård, kulturlandskapsområde,  

  frisiktsone vei, friluftsområde 

Grad av utnytting : Ingen angitt 

Spesielle reguleringsforhold : Eiendommen er omfattet av vern 

Rekkefølgebestemmelser : Ingen 

Kommentar : Området kan benyttes til offentlig og privat kontorer,   

  forsamlingslokale, kurssenter og internat. Bestående bebyggelse 

  er fredet iht. lov om kulturvern. Følgende er hentet fra pkt. 6 i 

  bestemmelsene: «Nybygg skal godkjennes innenfor området  

  merket som bebyggbar sone under forutsetning av at områdets 

  øvrige miljø- og verneverdi ikke reduseres. Det må innhentes  

  tillatelse fra fylkeskonservatoren».  

 

Nedenfor er vist utsnitt av reguleringskartet, hvor den vurderte eiendom er markert: 

 
Bebyggbart område kan sees avgrenset med rød linje og vei. 
 

Tomten 

Beskrivelse 

Areal iht. kommunes kartsider, m² : 20 423 

 

Antall parkeringsplasser ute : Et større antall 

Vei, vann og avløp : Offentlig 

Kommentar : Tomten er opparbeidet med grusede og steinsatte  

  parkeringsplasser samt gressplener. Det er også en del trær på 

  deler av eiendommen, hvorav mange av disse er fredet.  
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Tomten er vist på kartet hentet fra kommunens hjemmesider på nett under: 

 
 

 

Tomtens potensiale 

Basert på gjeldende reguleringsplan kan tomten bebygges med følgende gulvareal, m² BTA: 

Tomtens netto areal, m² : 20 423 

Utnyttelsesgrad : Ikke angitt, men det antas at det er påregnelig med 

  oppføring av nybygg på deler av dagens   

  parkeringsplass mot syd. Denne del av eiendommen 

  omfattes ikke av vern. 

Påregnelig utnyttelse, m² gulv : Vi vurderer det som påregnelig at ca. 2 000 m² av 

  eiendommen kan utvikles med et næringsbygg iht. 

  dagens regulering. Utnyttelsen vurderes til TU= 150 % 

Potensiale utover eks. bebyggelse, m² : 2 000 m² x 1,5= 3 000 m² 

Kommentar : vi legger i vurderingen til grunn at det kan oppføres 

  et bygg innenfor gjeldende regulering på ca. 3 000 

  m². 

 

Potensialets verdi 

 

Verdifastsettelse av tomter avhenger av bruksformål, beliggenhet, utbyggingspotensiale og 

forventet avkastning, vurdert som ubebygget tomt. Tomtebelastning er differansen mellom 

markedsverdi av fullt utbygd eiendom og totale byggekostnader inkl. fortjeneste, men ekskl. 

kostnader til opparbeidelse av tomt, fordelt pr. m² (BTA) bebygd gulvareal, ekskl. kjeller.  I 

eiendommer hvor kjellerarealet utgjør en vesentlig verdi, skal dette fastsettes særskilt. 

I mer perifere områder med større tomtetilgjengelighet regnes tomteverdier oftest som verdi pr. 

m² netto tomt og ikke tomtebelastning.  Ved vurdering av tomteverdi vurderes også verdi pr. m² 

netto tomt, sett i relasjon til omsatte, sammenlignbare tomter. 

 

I beregning av tomteverdi inngår både fortjeneste til grunneier for uregulert råtomt og 

verdiskapning i forbindelse med utvikling slik at tomten blir salgbar. 
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Fortjenesten deles ofte mellom grunneier og tomteutvikler/utbygger i forholdet 50/50, og utvikler 

får betalt for den risiko som tas i forbindelse med f.eks. en omregulering. Dette endrer seg i 

utviklingsprosjekter med mer usentral beliggenhet og stor risiko, hvor grunneierandelen kan synke 

ned mot 10 % - 20 %. Ved prosjekter med liten risiko er tomteeiers andel av tomteverdien større. 

Utbyggere regner vanligvis med at tomtens verdi utgjør 10 % - 15 % av et ferdig prosjekts 

totalverdi. I pressområder kan dette være høyere.  

 

Verdistigningen i reguleringsprosessen kan vises på denne måten: 

 
 

Ved utvikling av den vurderte eiendom må det påregnes kostnader til opparbeidelse og 

tilrettelegging av nødvendig infrastruktur på eiendommen. Opparbeidelse kostnader ligger 

erfaringsmessig i størrelsesorden kr 100- 250 per m² tomt, men kan både være lavere og høyere. 

Eksempel på høy opparbeidelse og infrastrukturkostnader er Kongsberg næringspark med stor grad 

av høyteknologisk industri, hvor krav til teknisk infrastruktur og kostnadsnivå er betydelig høyere 

enn normalt.  

 

Risiko 

Risikoelementer som vurderes ved verdsettelse er blant annet; bygge kostnader, 

markedskostnader, reguleringskostnader, tid og risiko forbundet med selve prosjektet, blant annet 

størrelse på tomten etc. Kostnadselementet vil omfatte risiko for høyere bygge kostnader 

underveis i ut vikling av eiendommen/prosjektet.  

 

Markedet utgjør en risiko da det er vanskelig å forutse hvordan etterspørselen i markedet er den 

dagen eiendommen er klar for salg, eller utvikling.  

 

Reguleringsrisiko vil også spille inn ved vurdering av verdi. Til sist vil både tidsaspektet og risiko med 

selve prosjektet spille inn. Ting kan av forskjellige årsaker ta lengre tid enn beregnet, og prosjektet 

som planlegges kan være «feil» i markedet når det legges ut for salg. Også finansielle risiko som for 

eksempel renteøkning vil kunne påvirke prosjektet. Samlet sett vil alle de forskjellige 

risikoelementene påvirke fordelingen av verdi av tomten på grunneier og kjøper. 

 

Den vurderte tomt er beliggende i et område avsatt til bygge område for offentlig og privat 

kontorer, forsamlingslokale, kurssenter og internat. Tomtebelastning gir normalt sett en god 

indikasjon på tomteverdien, men ved tomter av denne typen som er avsatt i kommunedelplan til 

nevnte formål vil det være forbundet med noe usikkerhet hva som kan bygges på eiendommen.  
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I områder utenfor de største byene vil også tomtebelastningsbegrepet være lite relevant å benytte 

på grunn av forholdsvis lave verdier. Vi har i dette tilfellet valgt å vurdere tomtens verdi basert 

tomtebelastning.  

 

Prosjektrisiko/risiko til utbygger (5 %, lav – 10 %, middels – 15 %, høy) 

Risikoområder 

   

Kostnadsrisiko - marked     10,0 % Risiko for økende byggekostnader, nye byggeregler, etc. 

Salgsrisiko - marked     20,0 % Risiko for lavere salgspriser, nedadgående marked 

Reguleringsrisiko     10,0 % Risiko iht. reguleringsprosessen – fra uregulert til rammetillatelse 

Tidsrisiko     10,0 % Risiko for utsettelser, finansiell risiko, dagbøter mm. 

Prosjektrisiko      30,0 % Risiko mhp. beliggenhet, størrelse, bebyggbarhet, etc. 

   

Sum risiko 80,0 % Skjønnsmessig vurdering av risiko i prosjektet 

 

Markedsrisikoen og prosjektrisikoen vurderes være forholdsvis stor.  

 

Som grunnlag for vurdert salgspris er følgende lagt til grunn: 

Salgsprisen er vurdert basert på en leie på kr 1 600 per m² for kontorlokaler. Ledighet er vurdert til 

0 % og eierkostnader til kr 140 per m²/år. Yield er vurdert til 6 %.  

 

Dette gir følgende regnestykke: 

Kr 1 600 - 140= kr 1 460. Kr 1 460 x 100/6= kr 24 333, som avrundes til kr 24 500 per m², som 

avrundes opp til kr 25 000.  

 

Byggekostnad 

Bygge kostnad for kontorbygg er vurdert til kr 18 000 per m² BTA.  

 

Beregning av tomteprisbelastning: 

Areal Pris per m2 Sum

Gjennomsnittlig salgspris, BRA 0 0 0

Gjennomsnittlig salgspris for næringslokaler, BTA 3 000 25 000 75 000 000

Salg/markedsføringskostnader 2 % 1 500 000

Netto salgspris 73 500 000

Byggekostnader for BRA 3 000 18 000 54 000 000

Rivekostnader eksisterende bygg 0

Finanskostnader, prosjekt/byggeledelse og gebyr 20 % 10 800 000

Sum byggekostnader 64 800 000

Brutto tomteprisbelastning, BRA  2 900 8 700 000

Risiko/gevinst ti l  utbygger, 80 % 6 960 000

Netto tomteprisbelastning, BRA 0 580 1 740 000

 
Risiko/gevinst for utbygger er skjønnsmessig vurdert til 80 %, dvs. tomtens verdi er beregnet til 20 

% av den totale brutto tomteverdien.  
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For denne eiendommen og den beliggenheten den har, har vi valgt å vurdere potensialets verdi 

basert på tomtebelastning og ikke basert på verdi pr. m² netto tomt: 

Tomtebelastning, kr / m² BTA gulvareal : 600 (avrundet ift. regnestykket på forrige  

  side) 

Påregnelig gulvareal, m² BTA : 3 000 

Verdi = tomtebelastning x gulvareal = kr : 1 800 000 

 

Det er tatt hensyn til at tomtebelastningsgrepet er vurdert iht. m² BTA (brutto gulvareal) og 

tomteutnyttelsen er i m² BRA (bruksareal) 

 

Verdivurdering er gjennomført basert på dagens bruk, og med alternativ bruk av den del som 

omfattes av utviklingspotensialet. En ny eier kan likevel forsøke å omregulere eiendommen. Store 

deler av bebyggelsen er i tillegg omfattet av vern, noe som øker risikoen for at forsøk på en 

omregulering til boligformål kan bli langvarig og kostbar. Vi har derfor i denne vurderingen ikke 

vektlagt alternativ bruk. Om det skulle vise seg at eiendommen lar seg omregulere til boligformål 

vurderes kostandene for tilpasning av bygningsmassen til dette formål til å være meget høye og 

dermed begrense en eventuell tilleggsverdi sterkt. Bebyggelsens tilstand er ifølge tilstandsrapporter 

i godt vedlikeholdt stand alderen tatt i betraktning, men tre av byggene fremstår med et betydelig 

vedlikeholdsbehov. Det største av sistnevnte bygg er låven.  

  

Bebyggelse  

 

Følgende er hentet fra Statsbyggs hjemmeside om eiendommen: 

 

«Eigedommen, som i tillegg er kjend under namnet Søndre Frogner, ligg i Gjerpen i Skien 
kommune. Han består av ein hovudbygning i to etasjar med ei sidefløy med éin etasje, ein stor 
vinkelforma driftsbygning og eit parkanlegg. 

Frogner hovedgård blei bygd som landstad for familien til handelsmannen Christopher Hansen 
Blom frå Skien i perioden 1825–40. Byggjestilen var inspirert av italienske villaer frå renessansen; 
hovudbygningen blei reist i 1825–1830 som ein éinetasjes villa i palladiansk stil. Blom utvida 
landstaden i 1840 med å byggje på hovudbygningen og oppføre sidefløya og den store 
driftsbygningen. Landstaden Frogner blei seinare teken i bruk som permanent bustad, og i 
samanheng med dette blei ein landskapshage etter engelske ideal laga til i 1850-åra. 

Kommunen kjøpte garden i 1913. Gjerpen småbruks- og husmorskole blei sett i gang i 1923–24. 
Telemark fylkeskommune overtok eigedommen frå kommunen i 1942. Det blei då brukt namna 
Frogner småbruksskole og Frogner husmorskole. Småbruksskolen blei lagd ned i 1965, mens 
husmorskolen blei avvikla i 1995. Deretter tok barnevernet i bruk bygningane til kontor, og 
Statsbygg tok over eigedommen i 2004, då barnevernsinstitusjonane gikk over i statleg eige. 
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Vern 

Hovudbygningen med austfløy blei freda allereie i 1923 og var mellom dei første bygningane i Noreg 
som blei freda. Fredinga blei utvida i 1966 til å i tillegg omfatte den vinkelforma låven med vestfløy. 
Hagehuset og delar av utearealet er foreslått freda i Statsbyggs landsverneplan. 

Heile eigedommen med dei åtte kartfesta bygningane er regulerte til bevaring». 

Innledning 

Eiendommen Frogner hovedgård består av en hovedbygning med sidefløy samt en vinkelformet 

sidefløy med kontormøterom og låve. I tillegg er eiendommen bebygget med verkstedbygg og 3 

mindre bygg. Verkstedbygget er et kombinert kontor og verksted/garasjebygg. Hovedbygg med 

sidefløyer ble oppført i perioden 1825-1840. Hovedbygg m/østfløy ble fredet i 1923 – vestfløyen 

m/låve i 1966. Også hagehuset og deler av utearealet er foreslått fredet i Statsbyggs 

landsverneplan. Alle bygg på eiendommen er i dag regulert til bevaring. Verkstedbygget fremstår i 

best forfatning. Bygget er i to etasjer og underetasje hvorav de to øverste etasjene er med kontorer 

og underetasjen med garasje/verksted.  

 

Etasjer over bakken : 1-2 

Etasjer under bakken : 1 

Byggeår : 1825-1840 for selve Hovedgården samt verkstedbygget oppført ca. 1950 

Ombygget år : En del mindre ombygginger  

 

Skjønnsmessig vurdering av standard 

 Topp– meget bra Brukbar- bra Tvilsom Uakseptabel 

Bygg inne  x x x 

Bygg ute  x x x 

Opparbeidet tomt  X   

Kommentar Verkstedbygget fremstår i bedre forfatning enn øvrige bygg. Det er 

således markert både brukbar og tvilsom. Jordstampehuset, låven og 

garasjen fremstår i til dels uakseptabel tilstand med stort behov for 

vedlikehold. For øvrig vises det til nylig utarbeidede tilstandsvurderinger 

av bygningsmassen.  

 

Arealoversikt 

Bebyggelsen har følgende gulvarealer ifølge arealoversikt fra oppdragsgiver: 
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Etasje       m² BTA Innhold Verneklasse Byggeår
Hovedbygget 497 Kontor/møterom 1 1825

Låven 1165 Lagringsplass 1 Ukjent

Verkstedbygget 673 Kontor/møterom 2 Ukjent

Vestfløyen 1120 Kontor/møterom 1 1 825

Østfløyen 749 Kontor/møterom 1 1825

Hagehus 49 Lagringsplass 1 1840

Jordstampehus 36 Lagringsplass 2 1920

Skjul 26 Lagringsplass 2 1920

Sum 4315  
BTA = brutto gulvareal. Arealene er ikke kontrollert av OPAK på stedet, men hentet fra overleverte 

tilstandsrapporter.  

 

 
Bygningsmessig beskrivelse, eldre bebyggelse 

Konstruksjoner : Bærekonstruksjoner er av tre 

Fasader : Panel 

Innvendige vegger : Hovedsakelig vegger i tre 

Overflater på gulv : Hovedsakelig linoleumsbelegg noe tregulv. Kjeller har betonggulv 

Overflater på vegger : Hovedsakelig malte flater og malt strie 

Innvendige himlinger : Malte flater og malt trepanel 

Vinduer/dører : Vinduer er hovedsakelig med 1-lags glass og    

  innvendig varevindu. Ytterdører i malt tre 

Effektivitet : Lokalene vurderes lite effektive i forhold til nyere bygg, men for

  rette leietaker kan lokalene være effektive til en spesiell 

  virksomhet. 

Fleksibilitet : Lokalene vurderes lite fleksible på grunn av byggemåte og 

    vernestatus «fredet» som setter store begrensninger til endring av 

  romløsning. 

 

Tekniske installasjoner 

Ventilasjon : Naturlig oppdriftsventilasjon 

Sentral driftskontroll (SD) : Nei 

Oppvarming : Vannbåren varme samt elektrisk med panelovner. Det er også  

  installert ny el kjele i 2009 

Brannvarsling : Brannvarslingsanlegg er installert samt sprinkling av store deler av 

  bygningsmassen. Det er også installert røykvarslere 

Heis : Det er ikke heis i bygget 

Belysning : Lysstoffarmaturer og taklamper 

Avfallshåndtering : Kommunalt. Det ligger en oljetank på eiendommen som i dag ikke 

  er i bruk. Ifølge omviser har Riksantikvaren motsatt seg fjerning av 

  denne.  
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Bygningsmessig beskrivelse- Verkstedbygningen 

Konstruksjoner : Bærekonstruksjoner i betong og tre 

Fasader : Malt trekledning. Taket er med takstein. Denne ble lagt om i på 

  1980- tallet.  

Overflater på gulv : Hovedsakelig linoleumsbelegg og malt gulv i verksted/lager i kjeller 

Overflater på vegger : Hovedsakelig malte flater  

Innvendige himlinger :  Malte flater  

Vinduer/dører :  Vinduer er hovedsakelig med isolerglass. Ytterdører i malt tre 

Effektivitet : Lokalene vurderes noe mindre effektive i forhold til nyere  

  kontorlokaler 

Fleksibilitet : Lokalene vurderes forholdsvis fleksible.  

 

 

Tekniske installasjoner 

Ventilasjon : Ventilasjon uten kjøling 

Sentral driftskontroll (SD) : Nei 

Oppvarming : fire stk. varmepumper, tre i kjeller og en i andre etasje 

Brannvarsling : Brannvarslingsanlegg er installert. Bygget er sprinklet (2010) med 

   tåkeanlegg. Forholdsvis høye driftskostnader.  

Heis : Det er heis i bygget 

Belysning : Lysstoffarmaturer og taklamper 

Avfallshåndtering : Kommunalt 

 

EKSISTERENDE LEIEFORHOLD  

 

Verkstedbygget på Frogner er utleid til Mental helse. Den årlige leien er kr 250 524 for 425 m² BTA. 

Leiekontrakten har gjensidig 6 mnd. oppsigelse. Det opplyses av oppdragsgiver at leiekontrakten for 

Verkstedbygget løper til 31.12.2023.  

Øvrige deler av bebyggelsen skal vurderes uten leietaker.  

Markedsforhold  

Det er sjelden denne type eiendommer legges ut i markedet. En tilsvarende eiendom i Porsgrunn 

ble for en tid siden solgt, men denne kunne i motsetning til den vurderte benyttes til boligformål.  

 

Leiemarkedet Grenlandsområdet 

Leiemarkedet går generelt tregt i hele Grenland. Det tar tid å fylle opp ledige lokaler. Hva angår 

kontormarkedet er det en klar tendens til at lokaler med god standard har høyest etterspørsel. Det 

er for tiden mange ledige lokaler til leie i området. Leieprisene har vært uendrede i flere år nå. For 

kontormarkedet skrives de fleste kontrakter på leiepriser mellom kr. 800 – 1 100 pr. m2/år. For 

nybygde kontorareal med beste beliggenhet oppnås leiepriser på rundt kr. 1 500 – 1 700 pr. m2/år. 

 

Referanser pr. 09.03.2018, i forhold til den vurderte eiendom 
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Som en del av ekstern kvalitetssikring har vi vært i kontakt med eiendomsmeglere med 

lokalkunnskap til leiemarkedet i Skien.  

 

Jernbanevegen 14,  

Jernbanevegen ligger ute for salg på Finn.no, 738 m2 kombinasjonslokaler i 2 etasjer. Lokalene 

fremstår normalt gode ut i fra bilder i annonsen. Salgsprisen for denne typen lokaler ble opplyst av 

megler å ligge på ca. kr 4 650 000, dvs. kr 6 300 per m² BTA. Det ble også opplyst om et rolig 

leiemarked med liten aktivitet i Grenland. 

 

Oscarsgate 2 A 

Noe lengre sydvest for den vurderte eiendommen ligger et næringslokaler med adresse Oscarsgate 

2. Lokalene består hovedsakelig av enkle behandlingslokaler tilknyttede kontorlokaler. I følge 

annonsen antas salgsprisen å ligge på kr. 4 980 000 for 650 m² BTA, dvs. kr 7 661 pr. m2.  

 

Rektor Ørns gate 1  

Kontorvilla sentral beliggende i rektor Ørns gate 1, dvs. noe mer sentralt enn den vurderte 

eiendommen. Lokalene fremstår noe utidsmessig og med enkel/lav standard. Fordelen for enkelte 

potensielle leietakere er at det er ok med parkering på eiendommen. Forventet salgspris for 

arealene på 326 m² BTA er kr 3 000 000, dvs. kr 9 202 per m² BTA.  

 

Nede ved Skiensvassdraget er det for tiden til salgs en større næringspark (Myren næringspark) 

med et totalt bebygd areal på 7 864 m² BTA. Prisantydning er 55 MNOK, noe som gir ca. kr 7 000 

per m² i snitt. Størstedelen av arealet er utleid.  

 

Referanser pr. 24.04.2019, i forhold til den vurderte eiendom 

 

Hesselbergsgate 4 

Tidligere banklokale med sentral beliggende i Skien sentrum, dvs. noe mer sentralt enn den 

vurderte eiendommen. Lokalene fremstår noe utidsmessig, men med ok standard. Forventet 

salgspris for arealene på 2 209 m² BTA er kr 35 000 000, dvs. kr 15 702 per m² BTA.  

 

Definisjon av markedsleie   

Markedsleie er etter OPAKs syn hva markedet er villig til å betale ved en standard leiekontrakt og 

med eiendommen ledig. Markedsleie er ikke det maksimale en enkelt potensiell leietaker er villig til 

å betale for et enkelt lokale, men den leien som av flere uavhengige interessenter anses som 

passende. En enkelt leietaker kan av spesielle årsaker være villig til å betale spesielt høy leie for å 

sikre seg en eiendom, men dette er ikke markedsleie. Markedsleie baserer seg på en ordinær 

leiekontrakt som kan indeksreguleres hvert år. 

 

Eiendommen er vurdert ledig i markedet og basert på markedsleie. Videre legges til grunn at alle 

måleverdige arealer, som definert i Norsk Standard NS 3940, inkluderes i leiearealene, også teknisk 

rom og annet som er nødvendig for eiendommens drift. Alle arealer som leies ut måles i bruttoareal 

BTA. 
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Markedsleie for den vurderte eiendommen  

 

Det meste av bebyggelsen fremstår som lite tidsmessig og utfordrende å leie ut. Verkstedbygget 

fremstår tidsmessig, og dette bygget skal også vurderes med eksisterende leiekontrakt. Øvrig deler 

av bebyggelsen ha stort behov for vedlikehold og er i tillegg fredet. Tre av de mindre byggene er 

ikke leieberegnet da disse ikke vurderes utlei bare, eller i alle fall med meget lav leie. Alle de tre 

byggene er fredet og har et større vedlikeholdsbehov.  

 

Eiendommen Frogner gård er forholdsvis sentralt beliggende i Skien med gangavstand til alle 

fasiliteter i sentrum. Bygningene er gamle herskaplige bygninger med hovedstruktur og detaljer fra 

byggeår. Utearealene er parkmessig opparbeidet og det er etablert en parkeringsplasser mot. Det 

er ca. 40 parkeringsplasser totalt på eiendommen. Lokalene holder generelt en eldre standard, 

delvis fra byggeårene og delvis nyere. Lokalene har og varierende grad av vedlikeholdsetterslep, 

men hovedsakelig er vedlikeholdsbehovet stort. Det er kun naturlig ventilasjon i bygningene og ikke 

kjøling som generelt sett kan gi dårligere inneklima, sammenlignet med nyere næring-

/undervisningslokaler. Lokalene er og generelt lite energieffektive noe som vil føre til høyere 

energikostnader sammenlignet med nyere lokaler. Bygningene og deler av utomhus området har 

fredningsstatus, dette setter begrensninger for endringer/utvikling.  

 

Eiendommen som helhet fremstår likevel som attraktiv for rett kjøper, både med et antatt 

utviklingspotensial og et forholdsvis stort antall parkeringsplasser på eiendommen. Det antas at 

salgsperioden kan være lang basert på at denne type eiendommer krever stor grad av kalkulasjon 

ift. de behov eventuell ny eier har. Et utviklingspotensial vil kunne sikre en kjøper muligheten til 

etablering av ny og tidsriktig bebyggelse som sammen med den eldre gården kan dekke et bredt 

spekter av behov. Det er i vurderingen ikke medtatt eventuelle oppgraderingskostnader, byggene 

er beregnet med et leienivå slik eiendommen fremsto på befaring.  

 

Basert på en samlet helhetsvurdering av lokalene, har vi konkludert med følgende leienivå: 

Markedsleie for lokalene slik de fremstod på befaringsdagen er vurdert til kr. 500 – 1 200 pr. m2/år. 

For låven vurderes markedsleie til kr 50 per m²/år.  

 

Markedsleie for lokalene slik de fremsto på befaringstidspunktet har vi vurdert til, eks. mva: 

Etasje: Leie

kr/ pr.m²/ år

Arealer

m² BTA

Leie pr. år

kr

Hovedbygget 550 497 273 350                  

Låven 50 1 165 58 250                    

Verkstedbygget 1 200 673 807 600                  

Vestfløy 600 1 120 672 000                  

Østfløy 600 749 449 400                  

Hagehus 0 49 -                          

Jordstampehus 0 36

Skjul 0 26

Sum totalt 4 315 2 260 600                
 

Avkastningsverdi  

Brutto årlig leie   

Det er lagt til grunn følgende årlig leie:  
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Faktisk leie utleide lokaler, kr : 250 524 (kun deler av bebyggelsen) 

Markedsleie ledige lokaler, kr : 2 260 000 

Sum leie, kr : 2 260 000 

Arealledighet 

Arealledigheten i bysentrale områder er vanligvis 6 – 8 % og 10-12 % i mer perifere strøk. 

Ledigheten/leiesvikten for den vurderte eiendommen er skjønnsmessig vurdert til: 

Arealledighet, % : 15 

Kommentar : Vurderes være høy ledighet i eiendommen over en 10- ås periode  

  Eiendommen er i dag stort sett ikke utleid. Arealledigheten er derfor vurdert 

  noe høyere enn om den hadde vært utleid. Verkstedbygget skal forutsettes  

  videre utleid med dagens leietaker. 

 

Eierkostnader 

En ordinær leiekontrakt forutsetter at gårdeier bl.a. dekker kostnader til administrasjon, forsikring, 

eventuelt eiendomsskatt, utvendig vedlikehold og periodisk vedlikehold og utskiftninger av større 

tekniske anlegg, normalt mellom kr 150,- og kr 250,- pr.m² BTA/år for kontorbygg, og kr 80,- til kr 

100,- pr m² BTA/år for lagerbygg/kombibygg.   

 

Innenfor eget areal dekker leietaker egne kostnader til energi, rengjøring, renovasjon, service og 

løpende innvendig vedlikehold ved en vanlig standard leiekontrakt. 

Kort gjenværende leietid kan medføre behov for høyere eierkostnader pga behov for 

oppgraderinger for lokaler som snart blir ledige, og som ikke allerede er oppgradert av fraflyttende 

leietaker. Et høyt antall leiekontrakter påvirker også eierkostnadene oppover. 

 

For denne eiendommen er årlige eierkostnader vurdert til: 

Årlige eierkostnader, kr/m² BTA : 250 

Kommentar : Bygningene er eldre og med materialer som krever mer 

  vedlikehold enn nyere bygg. Bygningene har også en del 

  vedlikeholdsetterslep som er hensyntatt i vurdering av 

  eierkostnader. 

 

Netto årlig leie 

Netto årlig leie er vurdert til, basert på markedsleie: 

 

Brutto årlig leie kr. 2 260 000

÷ Antatt arealledighet / leiesvikt i % 15 kr. 339 000

= Redusert brutto leie kr. 1 921 000

÷ Antatte eierkostnader      kr./m²/år: 4315 m²: 250 kr. 1 078 750

÷ Årlig festeavgift:  kr/år kr.

= Netto årlig leie kr. 842 250  
Som avrundes til kr 842 000 

  

Kapitaliseringsrente 

Basis for vurdering av kapitaliseringsrente er først og fremst sammenligning med den alternative 

avkastning en investor kan få ved investering i sikre og risikofrie 10 års statsobligasjoner. Dernest 

legges til en risikopremie for den spesifikke eiendomsinvestering som følge av at det kan være mer 
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risikofylt å investere i eiendom enn i statsobligasjoner. Dersom f.eks. avkastning av 10 års 

statsobligasjoner er 5,5 % og inflasjonen er 2,5 %, er realrenten differansen 3,0 %. 

 

Det vurderes i tillegg til realrenten et risikotillegg som følge av antatt utvikling i realrentenivå, risiko 

ved fremtidige leieinntekter og utleie av den spesifikke eiendom, leietakers soliditet, eiendommens 

beliggenhet, bruk, tilstand, alder og attraktivitet i markedet. Det er derfor av vesentlig betydning 

for vurdering av kapitaliseringsrente om en eiendom har en perifer beliggenhet med kort 

leiekontrakt eller er ledig, eller om den har en sentral beliggenhet og i tillegg har en kommunal eller 

statlig leietaker med lang leiekontrakt og sikre leieinntekter. 

 

Normalt vurderes kapitaliseringsrenten til mellom 6 % og 9 % for f.eks. kontorbygg i området og 

mellom 10 % og 12 % i mer perifere områder.  Men dette endres fort ved markedssvingninger.  

 

Ut fra en samlet vurdering har vi for denne eiendommen benyttet følgende kapitaliseringsrente:  

Kapitaliseringsrente , % : 9,5 

Kommentar : I vurdering av kapitaliseringsrenten har vi hensyntatt risikoen i 

   rentemarkedet, markedsmessigrisiko, objektrisiko og eiendommens

   kurans. Dagens rentenivå er på et historisk lavt nivå, men på sikt ventes

   en økning. Denne eiendommen vurderes å være helt spesiell og med et

   begrenset antall på kjøpersiden. Bygningene har generelt et større 

   vedlikeholdsetterslep og uten mekanisk/balansert ventilasjon og kjøling

     som flere potensielle leietakere har som et krav. Selve eiendommen er

   med store utearealer og delvis med parkmessig opparbeidelse noe som

   vurderes positivt, mens fredningsbestemmelsene over deler av 

   utearealene setter begrensninger henført til utvikling av eiendommen.

     Lokalene står i dag delvis tomme uten leietaker og det er klart  

  forbundet en utleierisiko da dette er en helt spesiell eiendom med et 

  begrenset antall potensielle leietakere. Leiemarkedet i Skien har for 

  tiden liten aktivitet. 

 

Avkastningsverdi 

Avkastningsverdien er en av flere faktorer som er med på å fastsette markedsverdien for 

eiendommen slik den fremsto som et selvstendig omsetningsobjekt. Ved vurderingen er det tatt 

hensyn til eiendommens beliggenhet og tomt, bygningens tekniske og vedlikeholdsmessige stand, 

samt bygningens effektivitet. 

 

Ved vurderingen er det også tatt hensyn til dagens leieinntekt, leiekontraktens 

reguleringsmuligheter og varighet på leiekontraktene, sett i relasjon til dagens markedsleie. 

Driftskostnader er også vurdert. 

 

Basert på ovenstående er kapitalisert verdi av netto leieinntekter vurdert til: 

kr. 842 000 x 100                 : 9,50            = kr 8 863 158        
 

Følsomhetsanalyse ved alternative avkastningskrav 

Nedenfor er vist hvorledes avkastningsverdien endres som følge av andre kapitaliseringsrenter: 
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Nettoleie i kr Avkastningskrav % Verdi kr

842 000 10,25 8 214 634

842 000 10,00 8 420 000

842 000 9,75 8 635 897

842 000 9,50 8 863 158

842 000 9,25 9 102 703

842 000 9,00 9 355 556

842 000 8,75 9 622 857

Salgsverdien avrundes ned til kr 8 900 000 

 

Salgsverdi  

Salgsverdi er den pris man kan påregne at flere uavhengige interessenter til eiendommen vil være 

villig til å betale for den på dato for vurderingen. En enkel interessent kan av spesielle årsaker være 

villig til å betale en spesielt høy pris for å sikre seg eiendommen. Dette er ikke salgsverdi. Ved 

vurderingen er det tatt hensyn til eiendommens beliggenhet og tomtens attraktivitet. 

 

 

Ved vurderingen er det tatt hensyn til teknisk og vedlikeholdsmessig tilstand og bebyggelsens 

effektivitet. Ved vurderingen er det videre tatt hensyn til dagens leieinntekt, reguleringsmuligheter 

og varighet på leiekontrakter, sett i relasjon til dagens markedsleie. Driftskostnadene er også 

vurdert.  

 

Eiendommen er bebygd med et betydelig areal, som er hovedsakelig omfattet av vern og med til 

dels utidsmessig tilstand. Dette gjør at eventuell ny bruk av eiendommen forutsetter at den enten 

leies ut slik bebyggelsen fremstår eller oppgraderes til mer tidsmessig standard. Leienivået i 

området er begrenset og sistnevnte alternativ vurderes ikke være regningsvarende.  

 

Eiendommens salgsverdi, slik den befant seg ved befaringen og ledig for kjøper er vurdert til: 

 

Salgsverdi bygg kr 8 900 000 

 

Salgsverdi bygg, kr Eksisterende bygg, m² BTA Verdi, kr/m² gulvareal BTA

8 900 000 4 315 2 063  
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Salgsverdi potensiale kr 1 800 000 

 

Salgsverdi tomt, kr Tomteareal, m² Verdi, kr/m² tomt

1 200 000 2 000 600  
 

Samlet salgsverdi er vurdert til kr 10 700 000 

 

Oslo, 10.02.2020 

 

For OPAK 

 

 

Øystein Dieseth 

Avdelingsleder/takstmann 

 

 

☐ Egenkontroll ☐ Sidemannskontroll ☐ Overordnet kontroll 

 10.02.2020 ØD  10.02.2020 TRJ  Dato Initialer 

         

Distribuert til: 

Statsbygg v/ Olav Magnus Moen 

 

 

 

 

 





Frogner Ring 8 Hovedbygg
3715 SKIEN
Gnr. 62   Bnr. 469   Fnr. 0   Snr. 0   
0806 Skien kommune

Byggeår 1825

Benevnelse BRA
Hovedhus 423 m²
  
Tomteareal 20 423 m²

  

Tilstandsrapport for bolig
Med arealmåling

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

Oppdragsnr.
Befaringsdato
Rapportdato

Rapportansvarlig

491 629
26.04.2019
11.04.2019

Stavern Taksering AS
Takstingeniør: Marco Gozzi
Nedre Kongerød 47, 3737 SKIEN
Tlf.: 907 13 121
E-post: marco@staverntaksering.no



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.

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
 
Denne tilstandsrapportens gyldighet er 1/2 år fra befaringsdato, men kan fornyes etter avtale og eventuelt
ny gjennomgang av undertegnende takstmann. Dersom rapport, eldre enn 1/2 år fremlegges ved salg, faller ansvaret for
rapportens innhold tilbake til selger. Det er ikke vurdert om det foreligger offentlig påbud e.l. eller om benyttet boligrom,
hybler, leiligheter m.m. er godkjent av bygningsmyndighetene ved innredningstidspunkt. Reguleringsmessige forhold er
heller ikke belyst i rapporten. I vurderingen er ikke medtatt skader som takstmannen anser å ha mindre betydning for
bygningens verdi. Alle bygningsdeler er normalt i kontinuerlig aldring fra ny tilstand. Forventet levetid
er angitt under levetidsbetraktninger for enkelte bygningsdeler. I mange tilfeller kan levetiden være både lengere og
kortere enn i forhold til levetidstabell. Dette henger sammen med type bruk og hyppighet, vedlikehold, utførelse,
kvalitet på bygningsdeler og geografisk plassering. Andre forhold kan også påvirke levetiden i begge retninger.
Tilstandsgrad 2 kan i enkelte tilfeller benyttes på konstruksjoner, bygningsdeler og innredninger. Det er ikke synlige
vesentlige skader eller svekkelse, men hvor marginal forventet restlevetid gjenstår.
Opplysninger om oppgraderinger/utskiftninger og årstall for dette, er gitt av eier/representant der hvor denne har vært til
stede ved befaringen. Ellers er dette antagelser fra undertegnende takstmann, og kan avvike med faktiske
forhold. Forøvrig henvises til rapportens enkelte punkter med tilhørende tilstandsgrad. Tilstandsgrad kan også være gitt ut
fra forventet normal levetid på bygningsdeler og gjenspeiler at deler av normal levetid er oppbrukt. Bygningen trolig er
oppført iht. den byggeskikk/ forskrifter som var gjeldene på byggetiden. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima og
innemiljø er vesentlig strengere enn de som var gjeldene da denne boligen ble oppført og det må følgelig påregnes et
avvik i forhold til dagens krav og standard. Oppdraget er utført av en ekstern Norsk takst takstingeniør som ikke har en
relasjon til oppdragsgiver. Takstingeniøren følger det regelverk og de etiske regler Norsk takst har fastsatt
for medlemmene. Fuktsøk er utført med instrument Protimeter MMS2 samt vurdring av sansbare inntrykk. Samtlige arealer
er besiktiget og vurdert så samt annet ikke er kommentert. Tomtestørrelse og de reguleringsmessige forhold er oppgitt av
kommunens karttjeneste. Befaring av eiendommen ble foretatt med de begrensninger som følger av boligen var bebodd
og møbler, innredning, lagrede gjenstander ikke ble flyttet på. NBI Byggforsk levetidsbetraktninger ligger til grunn for de
aktuelle restverdivurderinger.
Det tas forbehold for areal målinger av kjelleretasjene. Kjellrene overlapper hverandre og er ikke tydelig avgrenset slik
etasjene over er. 
 

Eiendomsopplysninger
Adresse Frogner Ring 8 Hovedbygg

Postnr./sted 3715 SKIEN

Kommune 0806 Skien Gnr 62 Bnr 469 Fnr 0 Snr 0 

Hjemmelshaver Statsbygg AS

Rekvirent Statsbygg AS

Befaringsdato 26.04.2019

Tilstede / opplysninger gitt
av

Bygninger på eiendommen
Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år

Næringseiendom 1825 Kontinuerlig

Dokumentkontroll
 
Grunnbok og reguleringsplan er innhentet. 
Det er framvist dokumentasjon på fredning av eiendommen.
 

Eieres egenerklæringsskjema er ikke gjennomgåttRegistrerte avvik fra eiers egenerklæring
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Andre opplysninger
 
Om kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper har blant annet plikt til å sette seg inn i og forstå realitetene i den dokumentasjon som fremlegges i forbindelse
med avhending av en brukt bolig. Denne rapport kan inneholde opplysninger som ikke er opplagt for
alle å forstå det reelle innholdet av. Kjøper oppfordres derfor til og kan vederlagsfritt kontakte takstmannen med spørsmål
om innholdet i rapporten.
Om tilleggsprodukter: Dersom utdypende bygningstekniske undersøkelser (nivå 2 og 3) er ønskelig, kan dette
bestilles som et tillegg til rapporten. Eiendommen inneholder på generelt grunnlag risikokonstruksjoner som innredede
arealer under terreng samt krypkjeller.
Det gjøres spesielt oppmerksom på selgers ansvar i forbindelse med salg av eiendom, iht. "Lov om avhending av fast
eiendom". Loven pålegger en boligselger et ansvar for mulige
vesentlige feil og mangler ved eiendommen, selv om han ikke kjenner til slike. Selger har således plikt til å gi all
informasjon om alle forhold som kan ha betydning for en kjøper.

 
 

Konklusjon
Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser.

Hovedbygningen med østfløy ble vedtaksfredet i 1923. Hagehus og hagen rundt hovedhus ble fredet i 2018. Hele
eiendommen er regulert til spesialområde bevaring, herunder alle eksisterende bygninger. Stor innholdsrik eiendom med
flott opparbeidd hage.
 
Hovedhus:
Har i senere år blitt brukt som kontor og møtelokaler og deler av eiendommen er innrettet heretter, resten av
eiendommen er å anse som historiske og er innrettet som museum med historisk interiør. Bygget fikk restaurert taket i
2005 og malt i 2009.
Bygget har grunnmur av stablet gråstein som er pusset, ellers trekonstruksjoner over 2 etasjer med kledning av malmfuru
malt med linolje maling. Valmet tak utført som sperretak er renovert i 2005, nye hollands glasserte takstein på østvendt
takflate, gjenbruk av stein på resterende takflater. kke innredet kjeller med adkomst fra kjeller i østfløy. Deler av bygget
har krypkjeller. Konstruksjonen framstår generelt som godt vedlikeholdt, noe råte, sprekker, riss samt avskalling av puss og
maling må påregnes, hvilket ikke er uvanlig elde tatt i betraktning.
 
 
 

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.
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Hovedhus Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

Kjeller 77 33 0 33 Teknisk rom/bod

 

1 etasje 205 188 188 0 Stue, entre, undervisningslokale,
trapperom, gang, wc og kjøkken. 

2 etasje 215 202 201 1 Bibliotek, møte lokale , trapperom
2 stk gange, 5 stk. kontor lokaler,
hybelkjøkken og WC

Skap

 

Sum 497 423 389 34  

Sum alle bygninger 497 423 389 34  

 
Arealmålinger er foretatt med lasermålinger på stedet. I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som
avgjør om rommene defineres som P-ROM eller S-ROM, men i mange tilfeller kan takstmann overstyrt hovedreglen
(skjønn). Det betyr at rommene kan defineres både som P-ROM eller S-ROM selv om de er i strid med byggeforskriftene.
Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangler godkjennelse i kommunen for den
aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.
MÅLEVERDIGHET I RETNINGSLINJENE:
3 hovedkrav til måleverdighet: Fri høyde over gulv 1,90m eller mer i en bredde på minst 0,60m utenfor høyden
1,90m. Det stilles krav til tilgjengelighet med luke, dør, trapp, permanent eller nedfellbar stige. Areal som skal måles skal
ha gangbart gulv. Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende regnes
ikke med i etasjeareal.
Det presiseres at boder som ligger utenfor hoveddelen skal måles, men ikke medtas i angivelse av bruksarealet. Dette
gjelder f.eks. boder med inngang fra fellesareal på loft eller i kjeller.
NYE MÅLEREGLER: Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014 er lagt til grunn. Bruksareal fremkommer ved å måle
til ytterveggenes innside. Alle plan er måleverdige hvor de enn ligger i bygget, så lenge de har en etasjehøyde større enn
1,90 m.Bruksarealet bestemmes separat for hvert plan og måles i gulvhøyde. Nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp,
heiser, sjakter o.l. regnes med i arealet for hver etasje.
Større åpninger enn disse regnes ikke med i etasjens areal, men hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens
horisontalprojeksjon med i etasjens areal. For måling av bruksareal med to eller flere bruksenheter pr. plan, måles til
innside av vegg mellom bruksenhetene. I bruksareal medregnes IKKE areal som opptas av vegger mellombruksenheter og
vegger mellom bruksenheter og felles deler. Det presiseres at boder som ligger utenfor hoveddelen skal måles, men ikke
medtas i angivelse av bruksarealet. Dette gjelder f.eks. boder med inngang fra fellesareal på loft eller i kjeller. Rommets
areal skal likevel opplyses i taksten, f.eks. i en kommentar til bruksarealet, eller i egetoppsett hvor det fremgår at dette
arealet kommer i tillegg til bruksarealet.
 
 

 
Har i senere år blitt brukt som kontor og møtelokaler og deler av eiendommen er innrettet heretter. Noen lokaler har
historisk verdi og er innrettet som museum med historisk interiør.
Inngang til kjeller via trappe i østfløyen. Vanligvis skal ikke kjellerrom medregnes i BRA om dette ligger utenfor
bruksenheten. Det er et tolkingsspørsmål om kjellernedgangen her ligger utenfor eller i bruksenheten. Ettersom
eiendommene ikke er delt inn i seksjoner eller egne bruksenheter og at det er fri passasje mellom hovedhus og østfløyen
er det vurdert at kjeller nivå tas med her.
Planløsningen samsvare ikke med dagens forventninger til innredning.
 

Kommentarer til arealberegningen

Kommentarer til planløsningen
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Spesielle forhold
Utleieforhold  Ja        Nei

Borett  Ja        Nei

Konsesjonsplikt  Ja        Nei

Forkjøpsrett  Ja        Nei

Særeie  Ja        Nei

Har boligen livsløpsstandard  Ja        Nei

 

Reguleringsmessige forhold
Vern:
Hovedbygningen med østfløy ble freda allerede i 1923 og var mellom de første bygningene i Norge som ble freda.
Fredinga ble utvidet i 1966 til å i tillegg omfatte den vinkelforma låven med vestfløy. Hagehuset og deler av utearealet ble
foreslått fredet i Statsbyggs landsverneplan. Riksanikvaren fattet vedtak om slik fredning 21. september 2018.
Hele eiendommen med de åtte kartfestet bygningene er regulerte til bevaring.

Kommentar til grunnboksblad (evt. sameiekontrakt)
 
Diverse fredningsvedtak for bolig og hage. 

Tomt / område / miljø
Tomteareal 20 423 m2 Type tomt Eiet   

 
Hagen ble rundt 1850 opparbeidet i engelsk landskapsstil. Murer, gangveier og deler av beplantningen er i dag godt
bevart. Hovedhuet er plassert med et parklandskapet på tre sider. Mot hovedfasaden er parken har parken en
formell utformet og en mer privat utforming mot de to andre sidene. Den "private"  delen av hageanlegget ble utformet i
engelsk landskapsstil med snodde stier omgitt av ask og lønn og jasmin- og syrinhekker.
Frogner hovedgård ligger på en høyde mellom Skien sentrum i vest og Gjerpensdalen i øst. Gården har allé opp til
hovedhuset i vest, og er omgitt av dyrket mark og nyere bolighusbebyggelse. Hovedbygningen med uthus danner et U-
formet tun som er åpent mot nord.
Eiendommen har en meget barnevennlig beliggenhet på Frogner i Skien. Frogner blir betraktet som et av Skiens beste
boligområder. Området er godt tilrettelagt for unge og eldre. Skoler, barnehager, forretninger og har gode turområder i
nærheten. Her bor man i landlige omgivelser med kort vei til byen.
 
 

 
Adkomst til egendommen via offentlig vei. Enten for enden av Frogneralleen eller på Frognerlia. 
 
Eiendommen er tilknyttet offentlig vand og kloakk. 
 

Sted og dato
Skien, 25.03.2019

  
 Marco Gozzi  

Beskrivelse

Opplysninger om adkomst, vann og avløp
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TilstandsrapportBygg A: Næringseiendom

Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser ikke foretatt.

 
Byggegrunn er ikke kontrollert.
Bygget er delvis satt opp på punktfundament av stablet gråstein og pusset grunnmur av gråstein. Det er støpt plate
på mark trolig ikke isolert. 
 

 
Begrenset kontrollmulighet av såle og fundament da det byggegrunn ikke er kontrollert.

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

 
Hovedhus har grunnmur av gråstein som er pusset og malt utvendig. Innvendig er vegger pusset og malt i innredet rom, i
krybekjeller er grunnmur ikke behandlet.
 
 

 
Utvendig er det ved fuktsøk påvist indikasjon på at grunnmur er fuktig, dette var på befaringsdagen synlig ved fuktroser
og begynnende avskalling på grunnmuren.
Innvendig er grunnmur tydelig preget av saltutslag.

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

 
Nedgravd drenssystem er ikke synlig, nedløp er ført til rør i bakken og det er en renne av drenerende masser innerst mot
grunnmur.
 

 
Det ble registrert saltutsalg på kjellervegger dette er en indikasjon på at boligens drenering/fuktsikring ikke opprettholder
tiltenkt funksjon. 

 
Det bør etableres drenasje 

Grunn og Fundamenter

Beskrivelse

Vurdering

Grunnmur TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Drenering TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens
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I følge NBI er normal levetid for nedgravd drenssystem 20 til 60 år. Påsmurt utvendig fuktsikring vil forvitre over tid,
avhengig av påvirkning fra elementene. Taknedløp ført ned i grunnen fordrer at vannet siles for organisk materiale.
Drenssystemets levetid er sterkt avhengig av plassering av og beskaffenheten på fundamenterende og tilfylt masser, om
det er brukt filterduk, mengden og typen tilførte finstoffer fra grunnen og gjennom tilkoblede taknedløp m.v.
Gjenstående levetid er trolig passert.
 
At forventet levetid er overskredet betyr ikke at delen er i stykker. Deler kan fungere i mange år framover men defekt kan
oppstå rett etter overtakelse.
 

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.

 
Boligen er oppført av ikke isolerte tradisjonelle reisverk konstruksjoner i nyrenessanse stil. Konstruksjonen er bare
kontrollert der det er åpninger eller gjennomføringer muliggjør inspeksjon. Bygningen er kledd utvendig med
tømmermanns kledning av malmfuru og liggenende kledning av malmfuru. Kledning er malt med linoljemaling
fra Ottosson fargmakeri i 2005. Bygget har hjørnekvadre på fasader med liggende kledning og pyntesøyler på fasade 1
andre etasje mot vest.
Bygget har 4 tresøyler som er utformet i dorisk stil. Svalegang er tilbakeført til original stil der treverk er illusjonsmalt.
 

 
Kledning virker generelt værutsatt. Det er en del sprekker og begynnende avskalling av maling på
kledningsbord,vannbrett og bunnsviller. Kledningsbord er noe porøs enkelte plasser. Bunnsviller og vannbrett var noen
plasser veldig myk ved stikkprøving. Det ble ikke påvist forhøyet fukt verdier på befaringsdagen. Men utsende og elde tatt
i betraktning vil det være behov for restaurering av deler av kledningen. 
 

 
 

 
Normal levetid for utvendig trepanel er 40 til 60 år. Normal intervall på overflatebehandling er 6 til 12 år. I følge NBI
anbefales vedlikehold av utvendig kledning av tre i intervall på mellom 2 til 4 år (beis), 4 til 8
år (dekkbeis) og 6 til 12 år (maling).Normal levetid (utskiftning) for utvendig kledning i tre ligger i intervall på mellom 40 til
60 år, lengre for trykkimpregnert. Levetiden er sterkt avhengig av virkets kvalitet og den stedlige påvirkning fra
naturkrefter.
Forventet restlevetid for kledning: trolig overskredet
 
At forventet levetid er overskredet betyr ikke at delen er i stykker. Deler kan fungere i mange år framover men defekt kan
oppstå rett etter overtakelse.
 

Levetid

Veggkonstruksjon og utvendige fasader TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid
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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.

 
Boligen har sidehengslet krysspost vinduer og dører av tre med 1 lag glas i første etasje og koplet vinduer i 2 andre. Enkle
kjeller vindu med et lag glas.
3-felts innerdører i massiv tre. Terrassedører med koblet dører. Enkel utgangsdør med glassfelt.
 
 

 
En del bruksslitasje. Vinduene trenger generelt vedlikehold og vask, begynnende avskalling av maling på de fleste
vinduer/karm. Flere koblet vinduer viser tegn på råte nederst på vindusrammen, dette er tegn på kondens som samler seg
mellom glassene og renner ned på vindusrammen der den forårsaker skade på trevirket.

 
Om ikke vanlig vedlikehold utføres vil en større renovasjon av vinduene bli nødvendig.
Koblet vinduer bør vedlikeholdes og skadene utbedres, hvis ikke det utføres vedlikehold vil vinduet råtne.
 

 
Normal levetid for vinduer av tre er 20 til 60 år. Normal levetid
for ytterdører av tre er 20 til 40 år. Normal levetid for innvendige dører av tre er 30 til 50 år.
Forventet restlevetid ytterdør og vinduer: Anslått utgått
Forventet restlevetid innerdører: Anslått utgått
 

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.

Valmet saltakkonstruksjon av plassbygd takverk med taktro av plank.

 
Loft over hele huset. Ingen fukt er målt på kryploft på befaringsdagen.
Loft er kontrollert fra loftrom.
Det ble på befaringsdagen ikke avdekt fukt i takverket. Det er tegn på takverk tidligere har vært utsat for fukt især rundt
gjennomføringer i konstruksjonen.

TG 2 settes på grunn av elde.

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser.

 
Tak og taktekking ble renovert i 2005 med nyt undertak, sløyfer og lekter. Taktekking med glassert hollands tegl, taktro av
malmfuru panel og Sutak plater. 
Det ble lagt nye teglstein på vestvendt takflate og gjenbrukstegl på resten av taket.
 
 

Vinduer og dører TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid

Takkonstruksjon TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Taktekking TG 1

Beskrivelse
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Snøfangere kun på deler av taket, men var ikke et forskriftskrav i byggeår.
Taket ble inspisert visuelt fra terrengnivå, og det ble ikke registrert tegn til avvik i forhold til montasjen.

 
 

 
I følge NBI er intervallet for utskifting av luftehatter og pipebeslag fra 20 til 40 år. Normal levetid for
betongtakstein, lekter, sløyfer og taktro er 30 til 60 år, for stålplater med lakk eller maling er 10 til 45 år, og
for vindski/vannbord i tre er 15 til 25 år.Normal levetid for papptekking er fra 10 til 30 år.
Forventet restlevetid lekter, sløyfer og takstein: 15-45 år
 

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

 
Eldre stålrenner og nedløp i malt sink. Mot nord har nedløp utkast mot terreng, mot vest er nedløp før til rør i bakken.
 
 

 
Nedløp på vestvendt fasade er løst og er derfor ikke ført til avløp. Det var tørt på befaringsdagen, det var dermed ikke
mulig å undersøke om renner og nedløp ivaretar tiltenkt funksjonen.
 

 
Defekt nedløp repereres. Renner og nedløp har en viktig funksjon med å føre vand bort fra fasaden. Om funksjonen til
renner og nedløp ikke er ivaretatt vil fasader bli utsatt for unødvendig vand og vil trenge oftere vedlikehold. 

 
Normal levetid for stålplater, forsinket og plastbelagt eller lakkert er 20-40 år
Forventet restlevetid: Anslått utgått
 
At forventet levetid er overskredet betyr ikke at delen er i stykker. Deler kan fungere i mange år framover men defekt kan
oppstå rett etter overtakelse.

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

 
Balkong i andre etasje med gulv kledt med sink og rekkverk av trevirke med utskjæringer.
På vestvent fasade er det en eldre flisbelagt stein trapp. med rekkverk av malt jernrør.

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid

Renner, nedløp og beslag TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid

Terrasse, balkonger og utvendige trapper TG 2

Beskrivelse
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Rekkverk bære tydelig preg av å være værutsatt og elde. Håndløper er oppsprukket og har tegn etter råteskade. Det er
algevekst på deler av rekkverk og søyler. Det ble ikke målt forhøyet verdier ved fuktmåling, men trevirket bære preg av at
være utsatt for vann. Rekkverket tilfredstiller ikke dagens krav til høyde.
Trappen har en del alge vekst, vanlig vedlikehold og vask er påkrevet.

 
Håndløper bør byttes og balkongen vaskes og males.
 
 

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

Eiendommen har 2 eldre teglsteinspiper med enkelt pipeløp, begge er delvis beslått over tak med beslag i bly.

 
Innvendig pipeløp er ikke kontrollert. Feieluke i kjeller. Det er koplet flere eldre vedovner til pipene. Det er fyringsforbud i
begge piper.
 

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

Konstruksjonen er ikke åpnet men det antas at etasjeskillere er av trebjelker. Tradisjonelt trebjelkelag med bærende
heltres gulvbord og nedforet himling.  

 
Vanlig aldersslitasje. 
Det ble registrert skjevheter men ikke vesentlig skjevheter som har betydning for konstruksjonens sikkerhet.

Undersøkelsen omfatter visuell kontroll av fuktmåling av tilfeldig valgte punkter på tilgjengelige flater. Risikokonstruksjoner er benevnt, det vil si konstruksjonstyper
som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Der det er krypkjeller er denne kontrollert om ikke annet er nevnt.

 
Grunnmur oppført av gråstein. Vegger er ikke påforet, gulv av betong. Deler av kjeller er under terreng. Det bemerkes
spesielt at eldre trebygninger med kjeller er spesiellt risikoutsatt med hensyn til skadedyr, sopp- og råteskader. Sprekker
og generell slitasje må beregnes grunnet alder. Sprekker kan forekomme som et naturlig resultat av elde og mekanisk
slitasje.
 

 
Enkelte vertikale riss er observert, men antas stabile og uten betydning for konstruksjonen. Symptomer på forvitring og
fukt fra grunnen. Det anbefales å etablere bedre permanent lufting i kjeller.
 

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Piper og ildsteder TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Etasjeskillere TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Rom under terreng TG 2

Beskrivelse

Vurdering
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Det anbefales å etablere bedre permanent lufting i kjeller.

Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet.

1 etasje: Toalett med malte vegger og linoleum på gulv, utstyrt med utslagsvask og toalett på gulv
 
2 etasje: Toalett med tapet på vegger og linoleum på gulv, utstyrt med servant i innredning, utslagsvask og toalett på gulv
 
 

 
Toalett rom i 2 etasje med betydelig behov for renovering.

TG 2 på toalett rom i 2 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.

Hvit element kjøkken. Utstyrt med servant i hvit laminat benkplate. Kjøkkenet er naturlig ventilert med ventil i yttervegg. 

 
Kjøkken bærer preg av elde og vedlikehold/utskiftninger bør påregnes. Ved målinger på befaringsdagen ble det ikke
funnet fukt på utsatte områder.

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.

 
Eldre hybelkjøkken med 2 koketopper. Møblet er plassert i en gang uten tilluft eller ventilasjon. 

 
Kjøkkenelementet virker å være i god stand, det er ikke funksjonstestet. Det er ikke anbefalt å ha kjøkken uten mulighet
for tilluft og ventilasjon.

Tiltak / konsekvens

Toalettrom TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Kjøkken - 1 etasje TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Kjøkken - 2 etasje TG 2

Beskrivelse

Vurdering
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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.

 
Underetasje:
Gulv: Rå betong
Vegg: Malt pusset gråstein.
Tak: Malte plater og malte gulvbord.
 
1 etasje:
Gulv: Heltresgulv i stue, kontor, spisestue og undervisnings lokale. Ellers linoleum.
Vegg: Malte strie og lerretsvegger. Flere av veggene er illusjonsmalt. 
Tak: Malte lerrets himlinger. Flere av himlingene er illusjonsmalt
 
2 etasje:
Gulv: Heltresgulv i hele etasjen utenom trapperom, toalett, kjøkken og 1 kontor der det er linoleum
Vegger:  Malt strie, tapet og lerretsvegger
Himling: Malte lerrets himlinger. 
 

 
Innvendige overflater trenger generell vedlikehold. Det er tegn på avskalling av maling i kjeller. Lerretstak har løsnet og
sprekker flere plasser.
Tapet på vegger bære preg av elde.
Det er flere plasser sprekker mellom listverk og vegger.
Lerretsvegger har løsnet seg fra veggen og sprekker.
Gulv bære preg at lokalene har vært brukt som kontor og møterom.
Generelt mangelende vedlikehold.
 

Visuell observasjon spesielt i forhold til lysåpninger i trapp/rekkverk. Rekkverkshøyder er også vurdert.

 
Stor lukket repos-trapp med beiset vanger og håndløper. Trinn er er belagt med linoleum i første og andre etasje, til loft
er trin kun malte. Trappen har malt stusstrin og baluster.

 
Trappen overholder ikke dagens krav til håndløperer. Det må kunne antas at trappen tilfredstiller forskriftskravet på
oppføringstidspunkt.
 

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.

Eiendommen er tilknyttet offentlig vann - og avløpsledninger. Innvendige avløpsledninger i støpejern og plast, vannrør i
kobber og pex. Eiendommen ble fult sprinklet i 2010. Eiendommen har vannbåren radiatorer for oppvarming. Sentralt
varmekjele er plassert i teknisk rom i østfløyen.

Innvendige overflater TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Innvendige trapper TG 1

Beskrivelse

Vurdering

VVS TG 2

Beskrivelse
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Tilstandsrapport

 
Deler av røranlegget er byttet i ved renovering i 2005. Stoppekran er plassert i kjelleren. Normal slitasje/elde må påregnes
på vann - og avløpsledninger av denne type, da normal levetid her nærmer seg oppbrukt på den eldre del av anlegget.
Anlegget kan fungerer uten problemer i mange år, men brudd kan også skje rett etter overtakelse. Vann - og
avløpsanlegg, hovedinntak og stoppekraner er forøvrig ikke vurdert i denne rapporten. Det er ikke fremlagt tegninger eller
byggebeskrivelser vedr. VVS-anlegget.
Tilstandsgraden er sat på bakgrunn av en generell vurdering av røranlegget.

 
Ifølge NBI er intervallet for utskifting av VVberedere fra 15 til 25 år. Forventet levetid for soilrør og avløpsledninger i plast
30 til 50 år, soilrør i støperjern er 25 til 60 år, galvaniserte stålrør 20 til 40 år, PEX-rør 25 til 75 år, vannledninger i kobber 25
til 60 år, tappebatterier 10 til 30 år, blandeventiler og kraner 10 til 25 år, og for vasker, servanter og klosett 30 til 50 år.
Forventet restlevetid for Varmekjele: Ukjent
Forventet restlevetid for rør: 20-70 år på skiftet rør. Forventet levetid på eldre rørsystem er trolig utløpt.
Forventet restlevetid for batterier og kraner: Anslått utgått
Forventet restlevetid for servanter: anslått utgått 
 
At forventet levetid er overskredet betyr ikke at delen er i stykker. Deler kan fungere i mange år framover men defekt kan
oppstå rett etter overtakelse.
 

 
Åpent anlegg med sikringer og skap fra 2005 

 
Ingen kjente pålegg. El-anlegget er ikke vurdert. Ikke kjent når el. tilsyn er gjennomført sist. Eventuell tilstandsvurdering av
elektriske anlegg anbefales på generelt grunnlag undersøkt av elektrofagfolk ved endret bruk.

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

 
Naturlig skrå tomt som helder mot vest. 
Mot vest er det et mindre steinbed mot fasaden og en støttemur i stein. I vestvendt hage er det et eldre uteområde med
levegg i stein.
 
 

 
Terrenget har noen plasser fall mot grunnmur. 
Støttemur, levegg og bed bære tegn på elde og værslittasje.

Bygg B:

Vurdering

Levetid

Elektrisk anlegg
Beskrivelse

Vurdering

Terrengforhold TG 2

Beskrivelse

Vurdering
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Frogner Ring 8 Låven
3715 SKIEN
Gnr. 62   Bnr. 469   Fnr. 0   Snr. 0   
0806 Skien kommune

Byggeår 1840-1845

Benevnelse BRA
[object Object] 1 069 m²
  
Tomteareal 20 423 m²

  

Tilstandsrapport for bolig
Med arealmåling

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

Oppdragsnr.
Befaringsdato
Rapportdato

Rapportansvarlig

491 873
01.05.2019
12.04.2019

Stavern Taksering AS
Takstingeniør: Marco Gozzi
Nedre Kongerød 47, 3737 SKIEN
Tlf.: 907 13 121
E-post: marco@staverntaksering.no



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.

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
 
Denne boligsalgsrapportens gyldighet er 1/2 år fra befaringsdato, men kan fornyes etter avtale og eventuelt
ny gjennomgang av undertegnende takstmann. Dersom rapport, eldre enn 1/2 år fremlegges ved salg, faller ansvaret for
rapportens innhold tilbake til selger. Det er ikke vurdert om det foreligger offentlig påbud e.l. eller om benyttet boligrom,
hybler, leiligheter m.m. er godkjent av bygningsmyndighetene ved innredningstidspunkt. Reguleringsmessige forhold er
heller ikke belyst i rapporten. I vurderingen er ikke medtatt skader som takstmannen anser å ha mindre betydning for
bygningens verdi. Alle bygningsdeler er normalt i kontinuerlig aldring fra ny tilstand. Forventet levetid
er angitt under levetidsbetraktninger for enkelte bygningsdeler. I mange tilfeller kan levetiden være både lengere og
kortere enn i forhold til levetidstabell. Dette henger sammen med type bruk og hyppighet, vedlikehold, utførelse,
kvalitet på bygningsdeler og geografisk plassering. Andre forhold kan også påvirke levetiden i begge retninger.
Tilstandsgrad 2 kan i enkelte tilfeller benyttes på konstruksjoner, bygningsdeler og innredninger. Det er ikke synlige
vesentlige skader eller svekkelse, men hvor marginal forventet restlevetid gjenstår.
Opplysninger om oppgraderinger/utskiftninger og årstall for dette, er gitt av eier/representant der hvor denne har vært til
stede ved befaringen. Ellers er dette antagelser fra undertegnende takstmann, og kan avvike med faktiske
forhold. Forøvrig henvises til rapportens enkelte punkter med tilhørende tilstandsgrad. Tilstandsgrad kan også være gitt ut
fra forventet normal levetid på bygningsdeler og gjenspeiler at deler av normal levetid er oppbrukt. Bygningen trolig er
oppført iht. den byggeskikk/ forskrifter som var gjeldene på byggetiden. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima og
innemiljø er vesentlig strengere enn de som var gjeldene da denne boligen ble oppført og det må følgelig påregnes et
avvik i forhold til dagens krav og standard. Oppdraget er utført av en ekstern Norsk takst takstingeniør som ikke har en
relasjon til oppdragsgiver. Takstingeniøren følger det regelverk og de etiske regler Norsk takst har fastsatt
for medlemmene. Fuktsøk er utført med instrument Protimeter MMS2 samt vurdering av sansbare inntrykk.
Samtlige arealer er besiktiget og vurdert så samt annet ikke er kommentert. Tomtestørrelse og de reguleringsmessige
forhold er oppgitt av kommunens karttjeneste. Befaring av eiendommen ble foretatt med de begrensninger som følger
av boligen var bebodd og møbler, innredning, lagrede gjenstander ikke ble flyttet på. NBI
Byggforsks levetidsbetraktninger ligger til grunn for de aktuelle restverdivurderinger.
 

Eiendomsopplysninger
Adresse Frogner Ring 8 Låven

Postnr./sted 3715 SKIEN

Kommune 0806 Skien Gnr 62 Bnr 469 Fnr 0 Snr 0 

Hjemmelshaver Statsbygg

Rekvirent Statsbygg AS

Befaringsdato 01.05.2019

Tilstede / opplysninger gitt
av

Bygninger på eiendommen
Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år

Landbrukseiendom 1840-1845

Dokumentkontroll
 
Grunnbok og reguleringsplan er gjennomgått. 
Det er framvist dokumentasjon på fredning av eiendommen.

Eieres egenerklæringsskjema er ikke gjennomgåttRegistrerte avvik fra eiers egenerklæring
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Andre opplysninger
 
Om kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper har blant annet plikt til å sette seg inn i og forstå realitetene i den dokumentasjon som fremlegges i forbindelse
med avhending av en brukt bolig. Denne rapport kan inneholde opplysninger som ikke er opplagt for alle å forstå det
reelle innholdet av. Kjøper oppfordres derfor til og kan vederlagsfritt kontakte takstmannen med spørsmål om innholdet i
rapporten. Om tilleggsprodukter: Dersom utdypende bygningstekniske undersøkelser (nivå 2 og 3) er ønskelig, kan dette
bestilles som et tillegg til rapporten. Eiendommen inneholder på generelt grunnlag risikokonstruksjoner som
innredede arealer under terreng samt krypkjeller. Det gjøres spesielt oppmerksom på selgers ansvar i forbindelse med
salg av eiendom, iht. "Lov om avhending av fast eiendom". Loven pålegger en boligselger et ansvar for mulige
vesentlige feil og mangler ved eiendommen, selv om han ikke kjenner til slike. Selger har således plikt til å gi all
informasjon om alle forhold som kan ha betydning for en kjøper.

 
 

Konklusjon
Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser.

 
Låven har klokke spir, deler av låven har tidligere vært innrettet for dyrehushold. Det er et stort fjøs av betong i første
etasje og halmlager, silo og lager i andre etasje, låven har ikke innrettet kjeller under deler av bygget som blir anvendt
som lager/garasje. På eldre del av bygget er det grunnmur av stablet gråstein som er pusset. Store deler av bygget har
blitt renovert med nyere grunnmur og støpt etasjeskiller mellom første og andre etasje i forbindelse med etableringa av
fjøs. I fjøs delen av låven er vegger i 1 etasje i støpt betong. Ellers trekonstruksjoner over 2 etasjer med kledning av
malmfuru malt med linolje maling. Saltak utført som åstak konstruksjon tekt med røde enkeltkrum takstein. Låven bære
preg av elde og renovering må påregnes.  

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.

[object Object] Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

Kjeller 100 89 0 89 Lagerplass

 

1 etasje 470 397 0 397 Kontor og gang. Fjøs, diverse boder og teknisk rom.

 

2 etasje 470 533 68 465 Loft

 

3 etasje 0 50 0 50 Loft

 

Sum 1040 1069 68 1001  

Sum alle bygninger 1040 1069 68 1001  

Kommentarer til arealberegningen
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Arealmålinger er foretatt med lasermålinger på stedet. I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som
avgjør om rommene defineres som P-ROM eller S-ROM, men i mange tilfeller kan takstmann overstyrt hovedreglen
(skjønn). Det betyr at rommene kan defineres både som P-ROM eller S-ROM selv om de er i strid med byggeforskriftene.
Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangler godkjennelse i kommunen for den
aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.
MÅLEVERDIGHET I RETNINGSLINJENE:
3 hovedkrav til måleverdighet: Fri høyde over gulv 1,90m eller mer i en bredde på minst 0,60m utenfor høyden
1,90m. Det stilles krav til tilgjengelighet med luke, dør, trapp, permanent eller nedfellbar stige. Areal som skal måles skal
ha gangbart gulv. Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende regnes
ikke med i etasjeareal.
Det presiseres at boder som ligger utenfor hoveddelen skal måles, men ikke medtas i angivelse av bruksarealet. Dette
gjelder f.eks. boder med inngang fra fellesareal på loft eller i kjeller.
NYE MÅLEREGLER: Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014 er lagt til grunn. Bruksareal fremkommer ved å måle
til ytterveggenes innside. Alle plan er måleverdige hvor de enn ligger i bygget, så lenge de har en etasjehøyde større enn
1,90 m.Bruksarealet bestemmes separat for hvert plan og måles i gulvhøyde. Nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp,
heiser, sjakter o.l. regnes med i arealet for hver etasje.
Større åpninger enn disse regnes ikke med i etasjens areal, men hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens
horisontalprojeksjon med i etasjens areal. For måling av bruksareal med to eller flere bruksenheter pr. plan, måles til
innside av vegg mellom bruksenhetene. I bruksareal medregnes IKKE areal som opptas av vegger mellombruksenheter og
vegger mellom bruksenheter og felles deler. Det presiseres at boder som ligger utenfor hoveddelen skal måles, men ikke
medtas i angivelse av bruksarealet. Dette gjelder f.eks. boder med inngang fra fellesareal på loft eller i kjeller. Rommets
areal skal likevel opplyses i taksten, f.eks. i en kommentar til bruksarealet, eller i eget oppsett hvor det fremgår at dette
arealet kommer i tillegg til bruksarealet.
 
 

 
Låven har tidligere vært i bruk som driftsbygning med fjøs i første etasje. Det er kjeller under fjøset, denne har tidligere
vært bruk som gjødsel lager. Låven tilfredstiller ikke dagens krav til driftsbygninger.
 
Vanligvis skal ikke loft eller kjeller som ligger utenfor hoveddelen medtas i angivelse av bruksarealet. Når det er tatt med
her er det forbi den historiske bruken av eiendommen tilsier arealet har en verdi. 
Alternativt er det bare areal i første etajsen som skal inngå i areal angivelsen. 
 
 
 

Reguleringsmessige forhold
 
Eiendommen er regulert som spesialområde / bevaring. Blander formål.
Bygningstype: Videregående skole
Næringsgruppe: Undervisning

Kommentar til grunnboksblad (evt. sameiekontrakt)
 
Diverse fredningsvedtak

Tomt / område / miljø
Tomteareal 20 423 m2 Type tomt Eiet   

 
Hagen ble rundt 1850 opparbeidet i engelsk landskapsstil. Murer, gangveier og deler av beplantningen er i dag godt

Kommentarer til planløsningen

Beskrivelse
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bevart. Hovedhuet er plassert med et parklandskapet på tre sider. Mot hovedfasaden er parken har parken en
formell utformet og en mer privat utforming mot de to andre sidene. Den "private"  delen av hageanlegget ble utformet i
engelsk landskapsstil med snodde stier omgitt av ask og lønn og jasmin- og syrinhekker. Umiddelbart rundt østfløyen er
det gruset innkjørsel og gress. 
Frogner Søndre ligger på en høyde mellom Skien sentrum i vest og Gjerpensdalen i øst. Gården har allé opp til
hovedhuset i vest, og er omgitt av dyrket mark og nyere bolighusbebyggelse. Hovedbygningen med uthus danner et U-
formet tun som er åpent mot nord.
Eiendommen har en meget barnevennlig beliggenhet på Frogner i Skien. Frogner blir betraktet som et av Skiens beste
boligområder. Området er godt tilrettelagt for unge og eldre. Skoler, barnehager, forretninger og har gode turområder i
nærheten. Her bor man i landlige omgivelser med kort vei til byen.
 
 

 
Adkomst til egendommen via offentlig vei. Enten for enden av Frogneralleen eller på Frognerlia. 
 
Boligen er tilknyttet offentlig vann og kloakk
 

Sted og dato
Skien, 05.04.2019

  
 Marco Gozzi  

Opplysninger om adkomst, vann og avløp
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TilstandsrapportBygg A: Landbrukseiendom

Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser ikke foretatt.

 
Byggegrunn er ikke kontrollert.
Bygget er satt opp på pusset grunnmur trolig av betong. Det er støpt plate på mark trolig ikke isolert. 
 
 

 
Begrenset kontrollmulighet av såle og fundament da det byggegrunn ikke er kontrollert.

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

 
Eiendommen har 2 ulike grunnmurer. Grunnmuren skal være renovert på 1900-tallet, der bygget har blit understøttet
mens grunnmuren ble renovert. Eldre del består av pusset og malt gråstein, nyere del er oppført av plasstøpt betong som
utvendig er pusset og malt.
 

 
Utvendig er det ved fuktsøk påvist indikasjon på at grunnmur er fuktig, dette var på befaringsdagen synlig ved fuktroser
og begynnende avskalling på grunnmuren.
Innvendig bære især den eldre del av grunnmur tydelig preget av saltutslag og forvitring, dette er også gjeldende for
nyere del dog ikke i like stor grad.

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

 
Nedgravd drenssystem er ikke synlig, nedløp er noen plasser ført til rør i bakken og noen plasser med utkast på terreng.
På sørvendt fasade er det gressplen helt inntil grunnmur.

 
Det er usikkert om det er drenasje. Flere plasser er det registrert saltutsalg og forvitring på kjellervegger dette er en
indikasjon på at boligens drenering/fuktsikring ikke opprettholder tiltenkt funksjon. 

 
Det bør etableres drenasje

I følge NBI er normal levetid for nedgravd drenssystem 20 til 60 år. Påsmurt utvendig fuktsikring vil forvitre over tid,
avhengig av påvirkning fra elementene. Taknedløp ført ned i grunnen fordrer at vannet siles for organisk materiale.
Drenssystemets levetid er sterkt avhengig av plassering av og beskaffenheten på fundamenterende og tilfylt masser, om
det er brukt filterduk, mengden og typen tilførte finstoffer fra grunnen og gjennom tilkoblede taknedløp m.v.
Gjenstående levetid er trolig passert.
 
At forventet levetid er overskredet betyr ikke at delen er i stykker. Deler kan fungere i mange år framover men defekt kan
oppstå rett etter overtakelse.

Grunn og Fundamenter TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Grunnmur TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Drenering TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid
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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.

 
Bygget har støpte betongvegger i første etasje i den gamle fjøs delen. Eller er bygget oppført av ikke
isolerte tradisjonelle reisverk konstruksjoner. Konstruksjonen er kontrollert der det ikke er innvendig kledning, hvilket
muliggjør inspeksjon av vegger. Bygningen er kledd utvendig med tømmermanns kledning av malmfuru der det er
reisverk. Kledning er malt med linoljemaling fra Ottosson fargmakeri i 2009.
 

 
Kledning virker generelt værutsatt. Det er en del sprekker og begynnende avskalling av maling på
kledningsbord,vannbrett og bunnsviller. Kledningsbord er noe porøs og oppsprukket især på fasade mot sør. Bunnsviller,
kledning og vannbrett var generelt veldig myk ved stikkprøving, hvilket er et tegn på pågående eller eldre råte. Det ble
påvist forhøyet fukt verdier på befaringsdagen, hvilket er en forutsetning for utvikling av råte. 
Forfatning og elde tatt i betraktning vil det være behov for restaurering av deler av kledningen. 

 
Utbedring av avdekt råte.
Fasaden mot sør bør males, dette for å forhindre oppsprukket kledning i å suge til seg vann. 

 
Normal levetid for utvendig trepanel er 40 til 60 år. Normal intervall på overflatebehandling er 6 til 12 år. I følge NBI
anbefales vedlikehold av utvendig kledning av tre i intervall på mellom 2 til 4 år (beis), 4 til 8
år (dekkbeis) og 6 til 12 år (maling).Normal levetid (utskiftning) for utvendig kledning i tre ligger i intervall på mellom 40 til
60 år, lengre for trykkimpregnert. Levetiden er sterkt avhengig av virkets kvalitet og den stedlige påvirkning fra
naturkrefter.
Forventet restlevetid for kledning: trolig overskredet
 
At forventet levetid er overskredet betyr ikke at delen er i stykker. Deler kan fungere i mange år framover men defekt kan
oppstå rett etter overtakelse.

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.

Boligen har vinduer, dører og porter av tre. Vinduer etasje er av typen sidehengslet vinduer med 1 lag glass og sprosser.
Kjellervinduer som er utført med 1 lag glas. 
På Nordvendt fasade er det 3 inngangsdører og 1 låvedør i trevirke. Mot øst er den låvedør inntil kjeller. Mot sør det 2
inngangsdør i tre, en mindre låveport inntil kjeller og en stor låveport inntil 2 etasje.

 
En del bruksslitasje. Vinduene i fjøs trenger generelt vedlikehold og vask, begynnende avskalling av maling på de fleste
vinduer/karm. Noen vinduer viser tegn på råte nederst på vindusrammen, dette er tegn på kondens som samler seg
mellom glassene og renner ned på vindusrammen der den forårsaker skade på trevirket. Vinduer i oppløft er bare
inspisert utenfra grunnet manglende adkomst.
Løvedører og karmer virker værutsatt og har skade etter fukt og råte.

TG3 på vinduer, belistning og dører som har råteskade.

Veggkonstruksjon og utvendige fasader TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid

Vinduer og dører TG 2

Beskrivelse

Vurdering
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Om ikke vanlig vedlikehold utføres vil en større renovasjon av vinduene bli nødvendig.
Låveporter bør vedlikeholdes og skadene utbedres, hvis ikke det utføres vedlikehold vil portene råtne.

 
Normal levetid for vinduer av tre er 20 til 60 år. Normal levetid
for ytterdører av tre er 20 til 40 år. Normal levetid for innvendige dører av tre er 30 til 50 år.
Forventet restlevetid ytterdør og vinduer: Anslått utgått
Forventet restlevetid innerdører: Anslått utgått

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.

 
Valmet saltakkonstruksjon av plassbygd takstoler med taktro av panel og bord. Taket har klokketårn og 3 oppløft mot sør.

 
Loft over hele 1 etasje har blitt brukt som halmlager og oppbevaring. Det ble målt fukt flere plasser på loftet
på befaringsdagen.
Det ble på befaringsdagen avdekt fukt i takverket på loftet. Det er tegn på takverk tidligere har vært utsatt for fukt især
rundt oppløft, ved låveporten og der det tidligere var gjennomføringer i takkonstruksjonen.  
 
Takverket har tydelig råte skade i graden mellom østfløyen og låven. Konstruksjonen kan inspiseres fra tekniskrom bak
bad 4 i andre etasje. Her er det tydelig at det er lekkasje fra graden og tak panel er råttent. Hulrom mellom panel og
taktro er fylt av organisk materiale. 

TG3 på råteskade ved graden
 

 
Det er tydelig at taktekking ikke fungere helt etter hensikt. Det ble målt forhøyet fukt verdier på flere av de bærende
konstruksjoner. Om skaden ikke blir utbedret vil trolig konstruksjonen råtne og miste sin funksjon. 

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser.

 
Tak og taktekking ble renovert på 2000-tallet trolig sammen med hovedhus og østfløy, tekt med nyt undertak,
sløyfer, lekter og stedsvis ny taktro. Taktekking med røde enkeltkrum tegl, taktro av malmfuru panel, panel og papp. 
Det ble lagt nye tegl stein på sørvendt takflate og gjenbrukstegl på resten av taket.
 

 
Det er montert snøfangere på taket. Det er en noe mosevekst på både nye og eldre teglstein, vask av tak er tilrådelig for å
hindre ytterlige mosevekst.
Taket ble inspisert fra stige, det registreres at eldre teglstein er ujevne og er utett. 
Taktro er tydelig fuktskadet i nederst på oppløft og gesims. Det ble på befaringsdagen målt fukt på taktro flere plasser.

TG3 på teglstein som ikke er skiftet grunnet elde og utetthet. 

Tiltak / konsekvens

Levetid

Takkonstruksjon TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Taktekking TG 2

Beskrivelse

Vurdering
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Undertak på nordvendt tak er utsatt for større påvirkning grunnet utette teglstein.
Mosevekst på taket kan føre til redusert holdbarhet.
Taktro er fuktif hvilket er en indikasjon på at taktekking ikke opprettholder sin funksjon. Taktekking bør utbedres om ikke
vil taktro over tid trolig miste in funksjon.

 
I følge NBI er intervallet for utskifting av luftehatter og pipebeslag fra 20 til 40 år. Normal levetid for
betongtakstein, lekter, sløyfer og taktro er 30 til 60 år, for stålplater med lakk eller maling er 10 til 45 år, og
for vindski/vannbord i tre er 15 til 25 år.Normal levetid for papptekking er fra 10 til 30 år.
Forventet restlevetid lekter, sløyfer og takstein: 15-45 år

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering.

 

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

 
Renner i alusink og nedløp i malt sink. Mot nord og øst har nedløp både utkast mot terreng og til rør i bakken, mot sør er
nedløp før til utkast mot terreng.

 
Nedløp har både utkast på bakken og ført til grunnen. Det var tørt på befaringsdagen, det var dermed ikke mulig å
undersøke om renner og nedløp ivaretar tiltenkt funksjonen.

 
Normal levetid for stålplater, forsinket og plastbelagt eller lakkert er 20-40 år
Forventet restlevetid: Anslått utgått
 
At forventet levetid er overskredet betyr ikke at delen er i stykker. Deler kan fungere i mange år framover men defekt kan
oppstå rett etter overtakelse.

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

 
Eiendommen har en eldre låvebru oppført i plasstøpt betong. Bruen har ikke rekkverk eller gjerde.

 
Låvebru er værutsatt, det er noe mose vekst og forvitring.

 
 

Tiltak / konsekvens

Levetid

Overlys, takluker m.m.

Beskrivelse

Renner, nedløp og beslag TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Levetid

Terrasse, balkonger og utvendige trapper TG 2

Beskrivelse

Vurdering

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

 

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

 
Konstruksjonen er ikke åpnet der den ikke er åpen fra før. Mellom første og andre etasje er det eldre etasjeskillere av
trebjelker med bærende heltres gulvbord. Etasjeskillere er delvis nedforet himlet med pus og panel.  
Mellom kjeller og første etasje er store deler av etasjeskiller utført i støptbetong, det er opplyst om at bygget en gang har
vært understøttet men utbedringer av grunnmur og etasjeskiller på pågikk, det er ikke kjent når denne jobben ble utført. 3
etasje er som en hems, med gulv av heltres stokker.
 

 
Eldre etasjeskiller mellom første og andre etasje viser tegn på å være fukt utsatt, dette ble påvist på befaringsdagen der
målinger viste forhøyet verdier. Det ble også avdekt bjelker som har vært angrepet av insekt, trolig borebille. 
Det ble på resterende etasjeskillere registrert skjevheter, men ikke vesentlige skjevheter som er vurdert har betydning for
konstruksjonens sikkerhet.

 
Årsaken til fukt på etasjeskiller bør avdekkes, om bjelker fortsatt vil være utsatt for fukt kan det utvikles råte, hvilket kan
resulter i svikt av bæreevne.

Undersøkelsen omfatter visuell kontroll av fuktmåling av tilfeldig valgte punkter på tilgjengelige flater. Risikokonstruksjoner er benevnt, det vil si konstruksjonstyper
som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Der det er krypkjeller er denne kontrollert om ikke annet er nevnt.

 
 

 
 

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.

 
 

 
 

 
 

Piper og ildsteder

Beskrivelse

Etasjeskillere TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Rom under terreng

Beskrivelse

Tiltak / konsekvens

Vaskerom

Beskrivelse

Vurdering

Levetid
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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.

 
Kjeller:
Gulv: grunn
Vegg: Rå betong.
Tak: Rå himling.
 
1 etasje:
Gulv: Stort sett rå betong, treplanker på eldre del. 
Vegg: Malte og rå betong overflater, noen pusset overflater eller ubehandlet panel.
Tak: Fortrinnsvis pusset malte overflater plater på tak i fjøs. Panel i gang, kontor og teknisk rom. Eller ubehandlet gulvbord.
 
2 etasje:
Gulv: Ubehandlet treplanker.
Vegger: Innsiden av kledning, ubehandlet.
Himling: Taktro, ubehandlet. 

 
Innvendige overflater trenger generell vedlikehold. Det er tegn på avskalling av maling i fjøs. 
Gulv på loft virker virker noe skadet.
Generelt framstår overflater som en del av konstruksjonen. Det er bare deler av 1 etasje der det er montert overflater, disse
trenger vedlikehold.

Visuell observasjon spesielt i forhold til lysåpninger i trapp/rekkverk. Rekkverkshøyder er også vurdert.

 
 

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.

 
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann - og avløpsledninger. Innvendige vannrør i stål. Eiendommen ble fult sprinklet i
2010. 

 
Normal slitasje/elde må påregnes på vann - og avløpsledninger av denne type, da normal levetid her nærmer seg
oppbrukt på den eldre del av anlegget. Anlegget kan fungerer uten problemer i mange år, men brudd kan også skje rett
etter overtakelse. Vann - og avløpsanlegg, hovedinntak og stoppekraner er forøvrig ikke vurdert i denne rapporten. Det er
ikke fremlagt tegninger eller byggebeskrivelser vedr. VVS-anlegget.
Tilstandsgraden er sat på bakgrunn av en generell vurdering av røranlegget.

Innvendige overflater TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Innvendige trapper

Beskrivelse

VVS TG 2

Beskrivelse

Vurdering
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Ifølge NBI er intervallet for utskifting av VVberedere fra 15 til 25 år. Forventet levetid for soilrør og avløpsledninger i plast
30 til 50 år, soilrør i støperjern er 25 til 60 år, galvaniserte stålrør 20 til 40 år, PEX-rør 25 til 75 år, vannledninger i kobber 25
til 60 år, tappebatterier 10 til 30 år, blandeventiler og kraner 10 til 25 år, og for vasker, servanter og klosett 30 til 50 år.
Forventet restlevetid for Varmekjele: Ukjent
Forventet restlevetid for rør: 20-70 år på skiftet rør. Forventet levetid på eldre rørsystem er trolig utløpt.
Forventet restlevetid for batterier og kraner: Anslått utgått
Forventet restlevetid for servanter: anslått utgått 
 
At forventet levetid er overskredet betyr ikke at delen er i stykker. Deler kan fungere i mange år framover men defekt kan
oppstå rett etter overtakelse.

 
Åpent anlegg i første etasjen, ukjent alder. Det ble ikke avdekt sikringsskab i låven. Strømmen er trolig trukket fra annet
bygg.

 
Ingen kjente pålegg. El-anlegget er ikke vurdert. Ikke kjent når el. tilsyn er gjennomført sist. Eventuell tilstandsvurdering av
elektriske anlegg anbefales på generelt grunnlag undersøkt av elektrofagfolk ved endret bruk.

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

 
Terrenget rundt låven heller mot øst. 
Terrenget er belagt med grus mot nord og øst. Mot sør er det plen mot grunnmur. 
Mot sør er det 2 forstøtningsmurer, den ene virker som å plateau inndele tomten den andre fungere som del av låvebru.
Forstøtningsmurer er satt opp av stablet gråstein.

 
Terrenget har noen plasser fall mot grunnmur. 
Forstøtningsmurer virker noe værutsatt, fuger er sprukket og løs mange plasser.
 

 
 

Levetid

Elektrisk anlegg
Beskrivelse

Vurdering

Terrengforhold TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens
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Frogner Ring 8 Østfløyen
3715 SKIEN
Gnr. 62   Bnr. 469   Fnr. 0   Snr. 0   
0806 Skien kommune

Byggeår 1840

Benevnelse BRA
Næringseiendom 683 m²
  
Tomteareal 20 423 m²

  

Tilstandsrapport
Med arealmåling

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

Oppdragsnr.
Befaringsdato
Rapportdato

Rapportansvarlig

491 634
26.04.2019
12.04.2019

Stavern Taksering AS
Takstingeniør: Marco Gozzi
Nedre Kongerød 47, 3737 SKIEN
Tlf.: 907 13 121
E-post: marco@staverntaksering.no



Tilstandsrapport og dens avgrensninger
Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de
byggetekniske forhold som er særlig relevante for eiendommen. 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 for
eiendommen.

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.

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.

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.
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Egne premisser
 
Denne boligsalgsrapportens gyldighet er 1/2 år fra befaringsdato, men kan fornyes etter avtale og eventuelt
ny gjennomgang av undertegnende takstmann. Dersom rapport, eldre enn 1/2 år fremlegges ved salg, faller ansvaret for
rapportens innhold tilbake til selger. Det er ikke vurdert om det foreligger offentlig påbud e.l. eller om benyttet boligrom,
hybler, leiligheter m.m. er godkjent av bygningsmyndighetene ved innredningstidspunkt. Reguleringsmessige forhold er
heller ikke belyst i rapporten. I vurderingen er ikke medtatt skader som takstmannen anser å ha mindre betydning for
bygningens verdi. Alle bygningsdeler er normalt i kontinuerlig aldring fra ny tilstand. Forventet levetid
er angitt under levetidsbetraktninger for enkelte bygningsdeler. I mange tilfeller kan levetiden være både lengere og
kortere enn i forhold til levetidstabell. Dette henger sammen med type bruk og hyppighet, vedlikehold, utførelse,
kvalitet på bygningsdeler og geografisk plassering. Andre forhold kan også påvirke levetiden i begge retninger.
Tilstandsgrad 2 kan i enkelte tilfeller benyttes på konstruksjoner, bygningsdeler og innredninger. Det er ikke synlige
vesentlige skader eller svekkelse, men hvor marginal forventet restlevetid gjenstår.
Opplysninger om oppgraderinger/utskiftninger og årstall for dette, er gitt av eier/representant der hvor denne har vært til
stede ved befaringen. Ellers er dette antagelser fra undertegnende takstmann, og kan avvike med faktiske
forhold. Forøvrig henvises til rapportens enkelte punkter med tilhørende tilstandsgrad. Tilstandsgrad kan også være gitt ut
fra forventet normal levetid på bygningsdeler og gjenspeiler at deler av normal levetid er oppbrukt. Bygningen trolig er
oppført iht. den byggeskikk/ forskrifter som var gjeldene på byggetiden. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima og
innemiljø er vesentlig strengere enn de som var gjeldene da denne boligen ble oppført og det må følgelig påregnes et
avvik i forhold til dagens krav og standard. Oppdraget er utført av en ekstern Norsk takst takstingeniør som ikke har en
relasjon til oppdragsgiver. Takstingeniøren følger det regelverk og de etiske regler Norsk takst har fastsatt
for medlemmene. Fuktsøk er utført med instrument Protimeter MMS2 samt vurdering av sansbare inntrykk.
Samtlige arealer er besiktiget og vurdert så samt annet ikke er kommentert. Tomtestørrelse og de reguleringsmessige
forhold er oppgitt av kommunens karttjeneste. Befaring av eiendommen ble foretatt med de begrensninger som følger
av boligen var bebodd og møbler, innredning, lagrede gjenstander ikke ble flyttet på. NBI
Byggforsks levetidsbetraktninger ligger til grunn for de aktuelle restverdivurderinger.
 

Eiendomsopplysninger
Adresse Frogner Ring 8 Østfløyen

Postnr./sted 3715 SKIEN

Kommune 0806 Skien Gnr 62 Bnr 469 Fnr 0 Snr 0 

Hjemmelshaver Statsbygg

Rekvirent Statsbygg AS

Befaringsdato 26.04.2019

Tilstede / opplysninger gitt
av

Bygninger på eiendommen
Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år

Næringseiendom 1840 2009

Dokumentkontroll
 
Grunnbok og reguleringsplan er gjennomgått. 
Det er framvist dokumentasjon på fredning av eiendommen.
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Andre opplysninger
 
Om kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper har blant annet plikt til å sette seg inn i og forstå realitetene i den dokumentasjon som fremlegges i
forbindelse med avhending av en brukt bolig. Denne rapport kan inneholde opplysninger som ikke er opplagt for
alle å forstå det reelle innholdet av. Kjøper oppfordres derfor til og kan vederlagsfritt kontakte takstmannen med
spørsmål om innholdet i rapporten.
Om tilleggsprodukter: Dersom utdypende bygningstekniske undersøkelser (nivå 2 og 3) er ønskelig, kan dette
bestilles som et tillegg til rapporten. Eiendommen inneholder på generelt grunnlag risikokonstruksjoner som
innredede arealer under terreng samt krypkjeller.
Det gjøres spesielt oppmerksom på selgers ansvar i forbindelse med
salg av eiendom, iht. "Lov om avhending av fast eiendom". Loven pålegger en boligselger et ansvar for mulige
vesentlige feil og mangler ved eiendommen, selv om han ikke kjenner til slike. Selger har således plikt til å gi all
informasjon om alle forhold som kan ha betydning for en kjøper.

 
 

Konklusjon
Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser.

 
Østfløyen har senest vært innrettet med undervisningslokaler i kjeller, kontor lokaler i første etasje og hybler i andre
etasje. Bygget ble malt utvendig i 2009.
Store deler av bygget har blitt renovert med nyere grunnmur som er pusset samt støpt etasjeskiller mellom første og
andre etasje. Den eldre del av bygget har grunnmur av stablet gråstein som er pusset og malt. Ellers trekonstruksjoner
over 2 etasjer med kledning av malmfuru malt med linolje maling. Saltak konstruksjon oppført av plassbygde takstoler tekt
med røde enkeltkrum takstein.
Konstruksjonen framstår generelt som godt vedlikeholdt. Allikevel er det en del råte, sprekker, riss samt avskalling av puss
og maling må påregnes utbedret. Disse skadene er ikke uvanlige elde tatt i betraktning.
 

Arealopplysninger
Arealmålingene i denne rapporten 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.

Næringseiendom Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

Kjeller 280 248 150 98 Garderobe/bad, badstue,
vaskerom, kontor og trappe.

Teknisk rom, lager og 2 boder.

 

1 etasje 273 252 249 3 11 kontorer, wc, gang, trappe,
møtelokale/stue og trappe

3 stk skap

 

2 etasje 196 183 173 10 9 soverom, toalett og kjøkken bod, 10 stk skap og teknisk rom

 

Sum 749 683 572 111  

Sum alle bygninger 749 683 572 111  

Kommentarer til arealberegningen
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Arealmålinger er foretatt med lasermålinger på stedet. I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som
avgjør om rommene defineres som P-ROM eller S-ROM, men i mange tilfeller kan takstmann overstyrt hovedreglen
(skjønn). Det betyr at rommene kan defineres både som P-ROM eller S-ROM selv om de er i strid med byggeforskriftene.
Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangler godkjennelse i kommunen for den
aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.
MÅLEVERDIGHET I RETNINGSLINJENE:
3 hovedkrav til måleverdighet: Fri høyde over gulv 1,90m eller mer i en bredde på minst 0,60m utenfor høyden
1,90m. Det stilles krav til tilgjengelighet med luke, dør, trapp, permanent eller nedfellbar stige. Areal som skal måles skal
ha gangbart gulv. Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende regnes
ikke med i etasjeareal.
Det presiseres at boder som ligger utenfor hoveddelen skal måles, men ikke medtas i angivelse av bruksarealet. Dette
gjelder f.eks. boder med inngang fra fellesareal på loft eller i kjeller.
NYE MÅLEREGLER: Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014 er lagt til grunn. Bruksareal fremkommer ved å måle
til ytterveggenes innside. Alle plan er måleverdige hvor de enn ligger i bygget, så lenge de har en etasjehøyde større enn
1,90 m.Bruksarealet bestemmes separat for hvert plan og måles i gulvhøyde. Nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp,
heiser, sjakter o.l. regnes med i arealet for hver etasje.
Større åpninger enn disse regnes ikke med i etasjens areal, men hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens
horisontalprojeksjon med i etasjens areal. For måling av bruksareal med to eller flere bruksenheter pr. plan, måles til
innside av vegg mellom bruksenhetene. I bruksareal medregnes IKKE areal som opptas av vegger mellombruksenheter og
vegger mellom bruksenheter og felles deler. Det presiseres at boder som ligger utenfor hoveddelen skal måles, men ikke
medtas i angivelse av bruksarealet. Dette gjelder f.eks. boder med inngang fra fellesareal på loft eller i kjeller. Rommets
areal skal likevel opplyses i taksten, f.eks. i en kommentar til bruksarealet, eller i egetoppsett hvor det fremgår at dette
arealet kommer i tillegg til bruksarealet.
 
 

 
Kjeller framstår som ubrukt, har tidligere vært anvendt som blant annet undervisningslokaler, vaskerom og badstue.
1 etasje har i senere år blitt brukt som kontor og møtelokaler og eiendommen er innrettet heretter. 2 etasje er innrettet
med hybel værelser og kjøkken.
 
 

Reguleringsmessige forhold
 
Eiendommen er regulert som spesialområde / bevaring. Blander formål.
Bygningstype: Videregående skole
Næringsgruppe: Undervisning

Kommentar til grunnboksblad (evt. sameiekontrakt)
 
Diverse fredningsvedtak

Tomt / område / miljø
Tomteareal 20 423 m2 Type tomt Eiet   

 
Hagen ble rundt 1850 opparbeidet i engelsk landskapsstil. Murer, gangveier og deler av beplantningen er i dag godt
bevart. Hovedhuet er plassert med et parklandskapet på tre sider. Mot hovedfasaden er parken har parken en
formell utformet og en mer privat utforming mot de to andre sidene. Den "private"  delen av hageanlegget ble utformet i
engelsk landskapsstil med snodde stier omgitt av ask og lønn og jasmin- og syrinhekker. Umiddelbart rundt østfløyen er
det gruset innkjørsel og gress. 

Kommentarer til planløsningen

Beskrivelse
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Frogner Søndre ligger på en høyde mellom Skien sentrum i vest og Gjerpensdalen i øst. Gården har allé opp til
hovedhuset i vest, og er omgitt av dyrket mark og nyere bolighusbebyggelse. Hovedbygningen med uthus danner et U-
formet tun som er åpent mot nord.
Eiendommen har en meget barnevennlig beliggenhet på Frogner i Skien. Frogner blir betraktet som et av Skiens beste
boligområder. Området er godt tilrettelagt for unge og eldre. Skoler, barnehager, forretninger og har gode turområder i
nærheten. Her bor man i landlige omgivelser med kort vei til byen.
 
 

 
Adkomst til egendommen via offentlig vei. Enten for enden av Frogneralleen eller på Frognerlia. 
 
Boligen er tilknyttet offentlig vann og kloakk
 

Sted og dato
Skien, 05.04.2019

  
 Marco Gozzi  

Opplysninger om adkomst, vann og avløp
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TilstandsrapportBygg A: Næringseiendom

Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser ikke foretatt.

 
Byggegrunn er ikke kontrollert.
Bygget er satt opp på pusset grunnmur trolig av betong. Det er støpt plate på mark trolig ikke isolert. 
 
 

 
Begrenset kontrollmulighet av såle og fundament da det byggegrunn ikke er kontrollert.

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

 
Eiendommen har 2 ulike grunnmurer. Grunnmuren skal være renovert på 1900-tallet, der bygget har blit understøttet
mens grunnmuren ble renovert. Eldre del består av pusset og malt gråstein, nyere del er trolig oppført av plasstøpt betong
som er pusset og malt.

 
Utvendig er det ved fuktsøk påvist indikasjon på at grunnmur er fuktig, dette var på befaringsdagen synlig ved fuktroser
og begynnende avskalling på grunnmuren.
Innvendig er grunnmur tydelig preget av saltutslag og forvitring.

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

 
Nedgravd drenssystem er ikke synlig, nedløp er noen plasser ført til rør i bakken og noen plasser med utkast på terreng.
På østvendt fasade er det gressplen helt inntil grunnmur.

 
Det er usikkert om det er drenasje. Flere plasser er det registrert saltutsalg og forvitring på kjellervegger dette er en
indikasjon på at boligens drenering/fuktsikring ikke opprettholder tiltenkt funksjon. 

 
Det bør etableres drenasje

I følge NBI er normal levetid for nedgravd drenssystem 20 til 60 år. Påsmurt utvendig fuktsikring vil forvitre over tid,
avhengig av påvirkning fra elementene. Taknedløp ført ned i grunnen fordrer at vannet siles for organisk materiale.
Drenssystemets levetid er sterkt avhengig av plassering av og beskaffenheten på fundamenterende og tilfylt masser, om
det er brukt filterduk, mengden og typen tilførte finstoffer fra grunnen og gjennom tilkoblede taknedløp m.v.
Gjenstående levetid er trolig passert.
 
At forventet levetid er overskredet betyr ikke at delen er i stykker. Deler kan fungere i mange år framover men defekt kan
oppstå rett etter overtakelse.

Grunn og Fundamenter

Beskrivelse

Vurdering

Grunnmur TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Drenering TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid
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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.

 
Boligen er delvis oppført som laftet konstruksjon og delvis av ikke isolerte tradisjonelle reisverk
konstruksjoner. Konstruksjonen er bare kontrollert der det er åpninger eller gjennomføringer muliggjør
inspeksjon. kontrollert. Bygningen er kledd utvendig med tømmermanns kledning av malmfuru der det er
reisverk. Kledning er malt med linoljemaling fra Ottosson fargmakeri i 2005.
 

 
Kledning virker generelt værutsatt. Det er en del sprekker og begynnende avskalling av maling på søyler,
kledningsbord,vannbrett og bunnsviller. Kledningsbord er noe porøs enkelte plasser. Bunnsviller, kledning og vannbrett
var noen plasser veldig myk ved stikkprøving, hvilket er et tegn på pågående eller eldre råte. Det ble påvist forhøyet fukt
verdier på befaringsdagen, hvilket er en forutsetning for utvikling av råte. 
Forfatning og elde tatt i betraktning vil det være behov for restaurering av deler av kledningen. 

 
Utbedring av avdekt råte

 
Normal levetid for utvendig trepanel er 40 til 60 år. Normal intervall på overflatebehandling er 6 til 12 år. I følge NBI
anbefales vedlikehold av utvendig kledning av tre i intervall på mellom 2 til 4 år (beis), 4 til 8
år (dekkbeis) og 6 til 12 år (maling).Normal levetid (utskiftning) for utvendig kledning i tre ligger i intervall på mellom 40 til
60 år, lengre for trykkimpregnert. Levetiden er sterkt avhengig av virkets kvalitet og den stedlige påvirkning fra
naturkrefter.
Forventet restlevetid for kledning: trolig overskredet
 
At forventet levetid er overskredet betyr ikke at delen er i stykker. Deler kan fungere i mange år framover men defekt kan
oppstå rett etter overtakelse.

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.

Boligen har vinduer og dører av tre. Vinduer i første og andre etasje er av typen sidehengslet vinduer med sprosser
med ettermontert varevindu, untatt er vinduer i oppløft og kjeller vinduer som er utført med 1 lag glas. Det er to enkle
utgangsdører 1 med glass felt og en uten. Kjeller dør er av type låvedør.

 
En del bruksslitasje. Vinduene trenger generelt vedlikehold og vask, begynnende avskalling av maling på de fleste
vinduer/karm. Flere vinduer viser tegn på råte nederst på vindusrammen, dette er tegn på kondens som samler seg
mellom glassene og renner ned på vindusrammen der den forårsaker skade på trevirket.

TG3 på vinduer som har råteskade.

 
Om ikke vanlig vedlikehold utføres vil en større renovasjon av vinduene bli nødvendig.
Varavinduer bør vedlikeholdes og skadene utbedres, hvis ikke det utføres vedlikehold vil vinduet råtne.

Veggkonstruksjon og utvendige fasader TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid

Vinduer og dører TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens
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Normal levetid for vinduer av tre er 20 til 60 år. Normal levetid
for ytterdører av tre er 20 til 40 år. Normal levetid for innvendige dører av tre er 30 til 50 år.
Forventet restlevetid ytterdør og vinduer: Anslått utgått
Forventet restlevetid innerdører: Anslått utgått

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.

 
Valmet saltakkonstruksjon av plassbygd takstoler med taktro av panel.

 
Loft over hele huset. Ingen fukt er målt på kryploft på befaringsdagen.
Loft er kontrollert fra loftrom.
Det ble på befaringsdagen ikke avdekt fukt i takverket. Det er tegn på takverk tidligere har vært utsatt for fukt især rundt
gjennomføringer i konstruksjonen.
 

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser.

 
Tak og taktekking ble renovert i 2005 med nyt undertak, sløyfer og lekter. Taktekking med røde enkeltkrum tegl, taktro av
malmfuru panel og Sutak plater. 
Det ble lagt nye tegl stein på østvendt takflate og gjenbrukstegl på resten av taket.
 

 
Det er ikke montert snøfangere på taket, men dette var ikke et forskriftskrav i byggeår.
Taket ble inspisert fra stige, det registreres at eldre teglstein er ujevne og er utett. 

TG3 på teglstein som ikke er skiftet grunnet elde og utetthet. 

 
Undertak på vestvendt tak er utsatt for større påvirkning grunnet utette teglstein.
 

 
I følge NBI er intervallet for utskifting av luftehatter og pipebeslag fra 20 til 40 år. Normal levetid for
betongtakstein, lekter, sløyfer og taktro er 30 til 60 år, for stålplater med lakk eller maling er 10 til 45 år, og
for vindski/vannbord i tre er 15 til 25 år.Normal levetid for papptekking er fra 10 til 30 år.
Forventet restlevetid lekter, sløyfer og takstein: 15-45 år

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering.

 

Levetid

Takkonstruksjon TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Taktekking TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid

Overlys, takluker m.m.

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

 
Eldre stålrenner og nedløp i malt sink. Mot nord har nedløp utkast mot terreng, mot vest er nedløp før til rør i bakken.

 
Nedløp har både utkast på bakken og ført til grunnen. Det var tørt på befaringsdagen, det var dermed ikke mulig å
undersøke om renner og nedløp ivaretar tiltenkt funksjonen.

 
Normal levetid for stålplater, forsinket og plastbelagt eller lakkert er 20-40 år
Forventet restlevetid: Anslått utgått
 
At forventet levetid er overskredet betyr ikke at delen er i stykker. Deler kan fungere i mange år framover men defekt kan
oppstå rett etter overtakelse.

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

 
Svalegang med flis/skifer på dekke av betong.
Rekkverk med utskårne spiler og søyler med pyntebuer.
Bygget har 1 støpt trapp med skifer overflate, 2 støpte kjellertrapp og 1 rampe i trevirke.

 
Forkant av betongdekke har en del avskalling. Spiler og pyntebyer har en del skader, det ble målt forhøyet fukt verdier ved
fuktmåling.
Trapper er ujevne og ustødige å gå i. Kjellertrapp har en del alge vekst, vanlig vedlikehold og vask er påkrevet.

 
 

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

Bygget har 4 stk eldre teglsteinspiper med enkelt pipeløp, og er delvis beslått over tak med beslag i bly.
 

 
Innvendig pipeløp er ikke kontrollert. Feieluke i kjeller. Det er fyringsforbud i alle piper.

Renner, nedløp og beslag TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Levetid

Terrasse, balkonger og utvendige trapper TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Piper og ildsteder TG 2

Beskrivelse

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

 
Konstruksjonen er ikke åpnet men det antas at etasjeskillere mellom første og andre etasje er av trebjelker, og er et
tradisjonelt trebjelkelag med bærende heltres gulvbord og nedforet himling.  
Mellom kjeller og første et etasje er etasjeskiller av støptbetong, det er opplyst om at bygget en gang har vært
understøttet men utbedringer av grunnmur og etasjeskiller på pågikk, det er ikke kjent når denne jobben ble utført. 
 

 
Vanlig aldersslitasje. 
Det ble registrert skjevheter men ikke vesentlig skjevheter som har betydning for konstruksjonens sikkerhet.

Undersøkelsen omfatter visuell kontroll av fuktmåling av tilfeldig valgte punkter på tilgjengelige flater. Risikokonstruksjoner er benevnt, det vil si konstruksjonstyper
som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Der det er krypkjeller er denne kontrollert om ikke annet er nevnt.

 
Største delen av grunnmuren er renovert, ny grunnmur oppført av betong eldre del av grunnmur er stablet gråstein som
er pusset og malt. 2 vegger er påforet og kledt med panel, gulv av betong. Kjellervegger mot vest er under terreng.
Lufteventiler er mot øst montert nær terreng. 

 
Det bemerkes spesielt at eldre trebygninger med kjeller er spesiellt risikoutsatt med hensyn til skadedyr, sopp- og
råteskader.
Enkelte vertikale riss er observert, men antas stabile og uten betydning for konstruksjonen. Symptomer på forvitring og
fukt fra grunnen.
Lufteventiler nær terreng kan potensielt medføre at vann trenger inn i kjelleren, det er anbefalt minimum 15 cm avstand
fra terreng til gjennomføring. Det anbefales å etablere bedre permanent lufting i kjeller.

 
 

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.

 
Simpelt bad med dusj og garderobeplass. I forbindelse med badet er det en badsstue.

 
Det var synlige tegn til fuktmerker/skader på yttervegg. Det var tydelig tegn på fukt på gulv i badstue. Det ble ikke
målt unormale verdier på fuktmåler på gulv, hvilket kan skyldes at rommet ikke er i bruk. Det er ikke foretatt inngrep i
konstruksjonen. Sluk er ikke inspisert da det ikke var tilgang.

 
Rommet tilfredstiller ikke dagens krav til våtrom. Må oppgraderes om rommet skal tas i bruk som bad.

Etasjeskillere TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Rom under terreng TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Bad - Kjeller, bad med badstue TG 3

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens
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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.

 
Bad er bygget med gulvbelegg av linoleum, tapet og flis på vegg og malte plater i tak. Badet er ventilert gjennom ventil i
tak. Badet er utstyrt med badekar, taolett og servant.
 

 
Rommet tilfredstiller ikke dagens krav til våtrom. Må oppgraderes om rommet skal tas i bruk som bad.
Det var ingen synlige tegn til fuktmerker/skader, eller unormale verdier på fuktmåler på gulv eller på veggplater i
tilstøtende rom. Det er ikke foretatt inngrep i konstruksjonen. 
Gulvet har fall til sluk. Sluk er ikke inspisert da risten ikke var mulig å få av. Arbeidene bærer ellers preg av fagmessighet
korrekt utførelse i forhold til antatt konstruksjons tidspunkt. 
 

 
Normal levetid for silicon er 8 til 12 år. Normal levetid for fugemasse er 15 til 30 år. I følge NBI er intervallet for maling av
vegger ca. 10 år. Levetid for belegg og underlag er 10-30 år. Levetid for våtromstapet er 5-10 år.
I våtrom er faktisk levetid for malte flater avhengig av den daglige fuktbelastning og produktet som er brukt.
Forventet restlevetid for belegg er: Antatt utgått
 

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.

 
Enkelt vaskerom i kjelleretasjen. Gulvet belegg på gulv og malte overflater, rommet er utstyrt med industrivaskemaskin og
utslagsvask.
 

 
Det var synlige tegn til fuktmerker/skader på yttervegg. Det ble ikke målt unormale verdier på fuktmåler på gulv, hvilket
kan skyldes at rommet ikke er i bruk. Det er ikke foretatt inngrep i konstruksjonen. Sluk er ikke inspisert da det ikke var
tilgang.

 
Vaskerommet tilfredstiller ikke dagens krav til våtrom.

 
Normal levetid for silicon er 8 til 12 år. Normal levetid for fugemasse er 15 til 30 år. I følge NBI er intervallet for maling av
vegger ca. 10 år. Levetid for belegg og underlag er 10-30 år. Levetid for våtromstapet er 5-10 år.
I våtrom er faktisk levetid for malte flater avhengig av den daglige fuktbelastning og produktet som er brukt.
Forventet restlevetid for belegg er: Anslått utgått.
 

Bad - 2 etasje TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Levetid

Vaskerom - Kjeller TG 3

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid
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Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet.

 
Bygget har flere toalettrom. I kjeller er det to enkle toalett rom med belegg på gulv, malte overflater og gulvmontert
toalett.
I første etasje er det et hc-toalett med belegg på gulv og malte overflater og utstyrt med servant. 
I andre etasje er det et mindre toalett rom med linoleum på gulv, malte overflater og vanntett overfalte ved servant.
Toalettet er utstyrt med servant og gulvmontert toalett.

 
Toalettene fremstår som funksjonelle. Overflater og utstyr er noe slit. Tilstands graden settes på grunn av elde.

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.

 
Eldre kjøkken med benkplate og servant i stål. Kjøkkenskap og overskap i heltre.

 
Kjøkken bærer preg av elde og utskiftninger bør påregnes. Ved målinger på befaringsdagen ble det ikke funnet fukt på
utsatte områder, dette kan skyldes dette rommet ikke er i bruk.

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.

 
Underetasje:
Gulv: Rå betong
Vegg: Malt pusset gråstein og malt pusset betong.
Tak: Malt og pusset himling.
 
1 etasje:
Gulv: Fliser i et inngangsparti, heltresgulv i stue og på flere kontorer ellers linoleum.
Vegg: Malte strie på de fleste vegger. Panel på veg i 1 gangsparti. 
Tak: Fortrinnsvis malte plater i tak. Noen rom har panel i tak.
 
2 etasje:
Gulv: Heltresgulv i gang, eller er det linoleum på toalett, bad og værelser.
Vegger:  Malt strie og tapet
Himling: Malte plater trolig trefiberplater. 

 
Innvendige overflater trenger generell vedlikehold. Det er tegn på avskalling av maling i kjeller. 
Tapet på vegger bære preg av elde og har en del hull, trolig etter montering av innredning.
Det er flere plasser sprekker mellom listverk og vegger.
Gulv bære preg at lokalene har vært brukt som kontor og møterom.
Generelt mangelende vedlikehold.

Toalettrom TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Kjøkken - 2 etasje TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Innvendige overflater TG 2

Beskrivelse

Vurdering
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Visuell observasjon spesielt i forhold til lysåpninger i trapp/rekkverk. Rekkverkshøyder er også vurdert.

 
Bygget har 2 innvendige tretrapp
1 kvartsvingstrapp med håndløper på en side, oppført med stusstrin. Trapp er oppført med lakkerte vanger og overflater. 
1 repos trapp som løper fra kjeller til andre etasje. Fra første til andre etasje er trapp oppført som tretrapp med håndløper
på en side og med stusstrin, trappen har lakkerte vanger og overflater trin er dekt med gulvteppe. Fra kjeller til første
etasje er trappen støpt og kled med skifer, denne delen har ikke håndløper. 

 
Eldre trapper, noe knirk forekommer. Trappene er eller ok å gå i.
Trappen overholder ikke dagens krav til håndløpere. Det må kunne antas at trappen tilfredstiller forskriftskravet på
oppføring tidspunkt.
 

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.

 
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann - og avløpsledninger. Innvendige avløpsledninger i støpejern og plast, vannrør i
kobber og pex. Eiendommen ble fult sprinklet i 2010. Eiendommen har vannbåren radiatorer for oppvarming. Sentralt
varmekjele er plassert i teknisk rom i kjeller.

 
Deler av røranlegget er byttet i ved renovering i nyere tid. Stoppekran er plassert i kjelleren. Normal slitasje/elde må
påregnes på vann - og avløpsledninger av denne type, da normal levetid her nærmer seg oppbrukt på den eldre del av
anlegget. Anlegget kan fungerer uten problemer i mange år, men brudd kan også skje rett etter overtakelse. Vann - og
avløpsanlegg, hovedinntak og stoppekraner er forøvrig ikke vurdert i denne rapporten. Det er ikke fremlagt tegninger eller
byggebeskrivelser vedr. VVS-anlegget.
Tilstandsgraden er sat på bakgrunn av en generell vurdering av røranlegget.

 
Ifølge NBI er intervallet for utskifting av VVberedere fra 15 til 25 år. Forventet levetid for soilrør og avløpsledninger i plast
30 til 50 år, soilrør i støperjern er 25 til 60 år, galvaniserte stålrør 20 til 40 år, PEX-rør 25 til 75 år, vannledninger i kobber 25
til 60 år, tappebatterier 10 til 30 år, blandeventiler og kraner 10 til 25 år, og for vasker, servanter og klosett 30 til 50 år.
Forventet restlevetid for Varmekjele: Ukjent
Forventet restlevetid for rør: 20-70 år på skiftet rør. Forventet levetid på eldre rørsystem er trolig utløpt.
Forventet restlevetid for batterier og kraner: Anslått utgått
Forventet restlevetid for servanter: anslått utgått 
 
At forventet levetid er overskredet betyr ikke at delen er i stykker. Deler kan fungere i mange år framover men defekt kan
oppstå rett etter overtakelse.

 
Åpent anlegg i oppgradert i forbindelse med etablering av kontorer trolig på 2000-tallet. Det er flere sikringsskap i
kjelleren, trolig fungere noen av de som forsyningsskap til resterende eiendommer på området. 

Innvendige trapper TG 1

Beskrivelse

Vurdering

VVS TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Levetid

Elektrisk anlegg
Beskrivelse
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Ingen kjente pålegg. El-anlegget er ikke vurdert. Ikke kjent når el. tilsyn er gjennomført sist. Eventuell tilstandsvurdering av
elektriske anlegg anbefales på generelt grunnlag undersøkt av elektrofagfolk ved endret bruk.

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

 
Naturlig skrå tomt som helder mot øst. 
Terrenget er belagt med grus mot vest og sør. 
Mot øst er det en opphøyet gressplen med forstøtningsmur av gråstein, mot fasaden er det etablert en renne av
drenerende masse.

 
Terrenget har noen plasser fall mot grunnmur. 
Støttemur bære tegn på elde og værslittasje.

 
 

Vurdering

Terrengforhold TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens
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Frogner Ring 8 Små husene
3715 SKIEN
Gnr. 62   Bnr. 469   Fnr. 0   Snr. 0   
0806 Skien kommune

Byggeår Ukjent

Benevnelse BRA
Hagehuset 43 m²
Lille garasje 22 m²
Jordstampe huset 27 m²
Tomteareal 20 423 m²

  

Tilstandsrapport for bolig
Med arealmåling

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

Oppdragsnr.
Befaringsdato
Rapportdato

Rapportansvarlig

491 874
01.05.2019
12.04.2019

Stavern Taksering AS
Takstingeniør: Marco Gozzi
Nedre Kongerød 47, 3737 SKIEN
Tlf.: 907 13 121
E-post: marco@staverntaksering.no



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.

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
 
Denne boligsalgsrapportens gyldighet er 1/2 år fra befaringsdato, men kan fornyes etter avtale og eventuelt
ny gjennomgang av undertegnende takstmann. Dersom rapport, eldre enn 1/2 år fremlegges ved salg, faller ansvaret for
rapportens innhold tilbake til selger. Det er ikke vurdert om det foreligger offentlig påbud e.l. eller om benyttet boligrom,
hybler, leiligheter m.m. er godkjent av bygningsmyndighetene ved innredningstidspunkt. Reguleringsmessige forhold er
heller ikke belyst i rapporten. I vurderingen er ikke medtatt skader som takstmannen anser å ha mindre betydning for
bygningens verdi. Alle bygningsdeler er normalt i kontinuerlig aldring fra ny tilstand. Forventet levetid
er angitt under levetidsbetraktninger for enkelte bygningsdeler. I mange tilfeller kan levetiden være både lengere og
kortere enn i forhold til levetidstabell. Dette henger sammen med type bruk og hyppighet, vedlikehold, utførelse,
kvalitet på bygningsdeler og geografisk plassering. Andre forhold kan også påvirke levetiden i begge retninger.
Tilstandsgrad 2 kan i enkelte tilfeller benyttes på konstruksjoner, bygningsdeler og innredninger. Det er ikke synlige
vesentlige skader eller svekkelse, men hvor marginal forventet restlevetid gjenstår.
Opplysninger om oppgraderinger/utskiftninger og årstall for dette, er gitt av eier/representant der hvor denne har vært til
stede ved befaringen. Ellers er dette antagelser fra undertegnende takstmann, og kan avvike med faktiske
forhold. Forøvrig henvises til rapportens enkelte punkter med tilhørende tilstandsgrad. Tilstandsgrad kan også være gitt ut
fra forventet normal levetid på bygningsdeler og gjenspeiler at deler av normal levetid er oppbrukt. Bygningen trolig er
oppført iht. den byggeskikk/ forskrifter som var gjeldene på byggetiden. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima og
innemiljø er vesentlig strengere enn de som var gjeldene da denne boligen ble oppført og det må følgelig påregnes et
avvik i forhold til dagens krav og standard. Oppdraget er utført av en ekstern Norsk takst takstingeniør som ikke har en
relasjon til oppdragsgiver. Takstingeniøren følger det regelverk og de etiske regler Norsk takst har fastsatt
for medlemmene. Fuktsøk er utført med instrument Protimeter MMS2 samt vurdering av sansbare inntrykk.
Samtlige arealer er besiktiget og vurdert så samt annet ikke er kommentert. Tomtestørrelse og de reguleringsmessige
forhold er oppgitt av kommunens karttjeneste. Befaring av eiendommen ble foretatt med de begrensninger som følger
av boligen var bebodd og møbler, innredning, lagrede gjenstander ikke ble flyttet på. NBI
Byggforsks levetidsbetraktninger ligger til grunn for de aktuelle restverdivurderinger.
 

Eiendomsopplysninger
Adresse Frogner Ring 8 Små husene

Postnr./sted 3715 SKIEN

Kommune 0806 Skien Gnr 62 Bnr 469 Fnr 0 Snr 0 

Hjemmelshaver Statsbygg

Rekvirent Statsbygg AS

Befaringsdato 01.05.2019

Tilstede / opplysninger gitt
av

Bygninger på eiendommen
Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år

Uthus Ukjent

Uthus Ukjent

Uthus 1930

Dokumentkontroll
 
Grunnbok og reguleringsplan er gjennomgått. 
Det er framvist dokumentasjon på fredning av eiendommen.

Eieres egenerklæringsskjema er ikke gjennomgåttRegistrerte avvik fra eiers egenerklæring
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Andre opplysninger
 
Om kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper har blant annet plikt til å sette seg inn i og forstå realitetene i den dokumentasjon som fremlegges i forbindelse
med avhending av en brukt bolig. Denne rapport kan inneholde opplysninger som ikke er opplagt for alle å forstå det
reelle innholdet av. Kjøper oppfordres derfor til og kan vederlagsfritt kontakte takstmannen med spørsmål om innholdet i
rapporten. Om tilleggsprodukter: Dersom utdypende bygningstekniske undersøkelser (nivå 2 og 3) er ønskelig, kan dette
bestilles som et tillegg til rapporten. Eiendommen inneholder på generelt grunnlag risikokonstruksjoner som
innredede arealer under terreng samt krypkjeller. Det gjøres spesielt oppmerksom på selgers ansvar i forbindelse med
salg av eiendom, iht. "Lov om avhending av fast eiendom". Loven pålegger en boligselger et ansvar for mulige
vesentlige feil og mangler ved eiendommen, selv om han ikke kjenner til slike. Selger har således plikt til å gi all
informasjon om alle forhold som kan ha betydning for en kjøper.

 
 

Konklusjon
Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser.

Hagehuset er ikke innrettet. Bygget har en del råteskade i bunnsviller, kledningsbord og tak. Huset er nymalt i 2018
Bygget er punktfundamentert av stablet gråstein ellers trekonstruksjoner over 1 etasje med kledning av malmfuru malt
med linolje maling. Saltak utført som åstak konstruksjon tekt med røde enkeltkrum takstein. Det ble avdekt råte i
bunnsviller, kleding og på tak. Uthuset har flere vindu som er blendet da disse mangler glass og vindusrammer. Punkt
fundament under terrasse svikter noen plasser.
 
Lille garasje blir i dag anvendt som lagerplass. Bygget er i dag plassert på en støpt plate på mark og er oppført av
trekonstruksjoner i en etasje. Garasje har et saltak utført som åstakkonstruksjon tekt med røde enkeltkrum takstein.
Garasjen bære preg av elde og har en del råte skade. Vinduer og port er tydelig råteskadet. 
 
Jordstampe hus et står i dag tomt, har trolig ikke vært i bruk siden gården var i drift. Huset er satt opp i pusset mur, har
støpt plate på mark og saltak utført som åstak konstruksjon tekt med røde enkeltkrum takstein. bygget bære preg av elde
og har betydelige råte og setningsskader. 

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.

Hagehuset Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

1 etasje 49 43 0 43 Sommerstue

 

Sum 49 43 0 43  

Lille garasje Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

1 etasje 26 22 0 22 Lagerplass/garasje

 

Sum 26 22 0 22  

12.04.2019
Stavern�Taksering�AS

Marco�Gozzi
Frogner�Ring�8�Små�husene
3715�SKIEN
Gnr:�62��Bnr:�469��Fnr:�0��Snr:�0

Tilstandsrapport�for�bolig

Side�4�av�18



Jordstampe huset Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

1 etasje 36 27 0 27 Lager

 

Sum 36 27 0 27  

Sum alle bygninger 111 92 0 92  

 
Arealmålinger er foretatt med lasermålinger på stedet. I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som
avgjør om rommene defineres som P-ROM eller S-ROM, men i mange tilfeller kan takstmann overstyrt hovedreglen
(skjønn). Det betyr at rommene kan defineres både som P-ROM eller S-ROM selv om de er i strid med byggeforskriftene.
Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangler godkjennelse i kommunen for den
aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.
MÅLEVERDIGHET I RETNINGSLINJENE:
3 hovedkrav til måleverdighet: Fri høyde over gulv 1,90m eller mer i en bredde på minst 0,60m utenfor høyden
1,90m. Det stilles krav til tilgjengelighet med luke, dør, trapp, permanent eller nedfellbar stige. Areal som skal måles skal
ha gangbart gulv. Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende regnes
ikke med i etasjeareal.
Det presiseres at boder som ligger utenfor hoveddelen skal måles, men ikke medtas i angivelse av bruksarealet. Dette
gjelder f.eks. boder med inngang fra fellesareal på loft eller i kjeller.
NYE MÅLEREGLER: Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014 er lagt til grunn. Bruksareal fremkommer ved å måle
til ytterveggenes innside. Alle plan er måleverdige hvor de enn ligger i bygget, så lenge de har en etasjehøyde større enn
1,90 m.Bruksarealet bestemmes separat for hvert plan og måles i gulvhøyde. Nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp,
heiser, sjakter o.l. regnes med i arealet for hver etasje.
Større åpninger enn disse regnes ikke med i etasjens areal, men hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens
horisontalprojeksjon med i etasjens areal. For måling av bruksareal med to eller flere bruksenheter pr. plan, måles til
innside av vegg mellom bruksenhetene. I bruksareal medregnes IKKE areal som opptas av vegger mellombruksenheter og
vegger mellom bruksenheter og felles deler. Det presiseres at boder som ligger utenfor hoveddelen skal måles, men ikke
medtas i angivelse av bruksarealet. Dette gjelder f.eks. boder med inngang fra fellesareal på loft eller i kjeller. Rommets
areal skal likevel opplyses i taksten, f.eks. i en kommentar til bruksarealet, eller i egetoppsett hvor det fremgår at dette
arealet kommer i tillegg til bruksarealet.
 
 

 
Eiendommene er i dag ikke brukbart til annet en lager. 

Reguleringsmessige forhold
 
Eiendommen er regulert som spesialområde / bevaring. Blander formål.
Bygningstype: Videregående skole
Næringsgruppe: Undervisning

Kommentar til grunnboksblad (evt. sameiekontrakt)
 
Diverse fredningsvedtak

Tomt / område / miljø
Tomteareal 20 423 m2 Type tomt Eiet   

Kommentarer til arealberegningen

Kommentarer til planløsningen

Beskrivelse
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Hagen ble rundt 1850 opparbeidet i engelsk landskapsstil. Murer, gangveier og deler av beplantningen er i dag godt
bevart. Hovedhuet er plassert med et parklandskapet på tre sider. Mot hovedfasaden er parken har parken en
formell utformet og en mer privat utforming mot de to andre sidene. Den "private"  delen av hageanlegget ble utformet i
engelsk landskapsstil med snodde stier omgitt av ask og lønn og jasmin- og syrinhekker. Umiddelbart rundt østfløyen er
det gruset innkjørsel og gress. 
Frogner Søndre ligger på en høyde mellom Skien sentrum i vest og Gjerpensdalen i øst. Gården har allé opp til
hovedhuset i vest, og er omgitt av dyrket mark og nyere bolighusbebyggelse. Hovedbygningen med uthus danner et U-
formet tun som er åpent mot nord.
Eiendommen har en meget barnevennlig beliggenhet på Frogner i Skien. Frogner blir betraktet som et av Skiens beste
boligområder. Området er godt tilrettelagt for unge og eldre. Skoler, barnehager, forretninger og har gode turområder i
nærheten. Her bor man i landlige omgivelser med kort vei til byen.
 
 

 
Adkomst til egendommen via offentlig vei. Enten for enden av Frogneralleen eller på Frognerlia. 
 
Eiendommene er ikke tilkoblet vann eller kloakk.
 

Sted og dato
Skien, 05.04.2019

  
 Marco Gozzi  

Opplysninger om adkomst, vann og avløp
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TilstandsrapportBygg A: Uthus

Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser ikke foretatt.

 
Bygget er satt opp på punktfundamenter av stablet gråstein.
 

 
Punkt fundament mot øst svikter noen plasser, et enkelt er veltet.

 
Om fundamenter svikter forsvinder bæring for hagehuset og huset kan kollapse. 

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

 
 

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

 
 

 
 

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.

 
Bygget oppført av ikke isolerte tradisjonelle reisverk konstruksjoner. Konstruksjonen er ikke kontrollert. Bygningen er
kledd utvendig med tømmermanns kledning av malmfuru. Kledning er malt med linoljemaling fra Ottosson fargmakeri i
2018.
 

 
Kledning virker generelt værutsatt. Det er en del sprekker på kledningsbord,vannbrett og bunnsviller. Kledningsbord er
noe porøs og oppsprukket især på fasade mot sør. Bunnsviller, kledning og vannbrett var generelt veldig myk ved
stikkprøving, hvilket er et tegn på pågående eller eldre råte. Bunnsviller står rett på punktfundament, det betyr
bunnsviller kan ta opp fukt via kapillært sug. Det ble påvist forhøyet fukt verdier og råte av kledning og konstruksjon på
befaringsdagen, 
Forfatning og elde tatt i betraktning vil det være behov for restaurering av deler av kledningen og av bunnsviller. 

Grunn og Fundamenter TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Grunnmur

Beskrivelse

Drenering

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Veggkonstruksjon og utvendige fasader TG 3

Beskrivelse

Vurdering

12.04.2019
Stavern�Taksering�AS

Marco�Gozzi
Frogner�Ring�8�Små�husene
3715�SKIEN
Gnr:�62��Bnr:�469��Fnr:�0��Snr:�0

Tilstandsrapport�for�bolig

Side�7�av�18



 
Utbedring av avdekt råte i kledning og bunnsviller.
Det bør etableres et vannsikkert sjikt mellom fundament og bunnsviller

 
Normal levetid for utvendig trepanel er 40 til 60 år. Normal intervall på overflatebehandling er 6 til 12 år. I følge NBI
anbefales vedlikehold av utvendig kledning av tre i intervall på mellom 2 til 4 år (beis), 4 til 8
år (dekkbeis) og 6 til 12 år (maling).Normal levetid (utskiftning) for utvendig kledning i tre ligger i intervall på mellom 40 til
60 år, lengre for trykkimpregnert. Levetiden er sterkt avhengig av virkets kvalitet og den stedlige påvirkning fra
naturkrefter.
Forventet restlevetid for kledning: trolig overskredet
 
At forventet levetid er overskredet betyr ikke at delen er i stykker. Deler kan fungere i mange år framover men defekt kan
oppstå rett etter overtakelse.

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.

Boligen har vinduer, dører og porter av tre. Vinduer av typen sidehengslet vinduer med 1 lag glass og sprosser. 
Enkel tre-felts dør i vestvendt fasade og dør til altan på østvendt fasade.
Dører og vinduer er blendet.

 
En del bruksslitasje, flere av vinduene er i stykker eller mangler. Vinduene trenger vedlikehold og vask, avskalling av
maling på de fleste vinduer/karm. Noen vinduer viser tegn på råte nederst på vindusrammen.
Dør og karm virker værutsatt og har skade etter fukt og råte.
 

 
Det betydelig oppgradering/renovering behov av vinduer og dør.

 
Normal levetid for vinduer av tre er 20 til 60 år. Normal levetid
for ytterdører av tre er 20 til 40 år. Normal levetid for innvendige dører av tre er 30 til 50 år.
Forventet restlevetid ytterdør og vinduer: Anslått utgått
Forventet restlevetid innerdører: Anslått utgått

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.

 
Saltakkonstruksjon med plassbygde takstoler og takåser. Taktro av trevirke.
 

 
Det ble ikke påvist fukt i konstruksjonen på befaringsdagen. Det er tegn på at konstruksjonen tidligere har vært utsatt for
fukt. Tilstandsgrad settes på grunn av elde.

Tiltak / konsekvens

Levetid

Vinduer og dører TG 3

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid

Takkonstruksjon TG 2

Beskrivelse

Vurdering
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Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser.

 
Tak og taktekking ble renovert på 2000-tallet trolig sammen med hovedhus og østfløy, tekt med nyt undertak,
sløyfer, lekter og stedsvis ny taktro. Taktekking med røde enkeltkrum tegl, taktro av malmfuru panel og papp. 
Det ble lagt gjenbrukstegl på hele taket.
 

 
Det er ikke montert snøfangere på taket, men var ikke et forskriftskrav i byggeår. Det er en del mosevekst på teglstein,
vask av tak er tilrådelig for å hindre ytterlige mosevekst.
Taket ble inspisert fra stige, det registreres at teglstein er ujevne og er utett. 
Det ble avdekt mye fukt i sløyfe og lekter. Dette kan skyldes teglstein er utette samtidig med at det er mye nedfall fra trær
som ligger på taket. Trolig kan det utbedres med bedre lufting av tak og nye teglstein.
 

 
Undertak på utsatt for stor værpåvirkning grunnet utette teglstein.
Mosevekst på taket kan føre til redusert holdbarhet.
Trolig kan fukt på taket utbedres med bedre lufting av tak og nye teglstein.

 
Ifølge NBI er intervallet for utskifting av luftehatter og pipebeslag fra 20 til 40 år. Normal levetid for
betongtakstein, lekter, sløyfer og taktro er 30 til 60 år, for stålplater med lakk eller maling er 10 til 45 år, og
for vindski/vannbord i tre er 15 til 25 år.Normal levetid for papptekking er fra 10 til 30 år.
Forventet restlevetid lekter, sløyfer og takstein: 5-10 år

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering.

 

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

 
Renner i sink og nedløp i malt sink. Utkast mot terreng.

 
Nedløp har både utkast på bakken. Det var tørt på befaringsdagen, det var dermed ikke mulig å undersøke om renner og
nedløp ivaretar tiltenkt funksjonen. Tilstandsgrad angitt på grunn av elde.

Tiltak / konsekvens

Taktekking TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid

Overlys, takluker m.m.

Beskrivelse

Renner, nedløp og beslag TG 2

Beskrivelse

Vurdering
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Normal levetid for stålplater, forsinket og plastbelagt eller lakkert er 20-40 år
Forventet restlevetid: Anslått utgått
 
At forventet levetid er overskredet betyr ikke at delen er i stykker. Deler kan fungere i mange år framover men defekt kan
oppstå rett etter overtakelse.

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

 
Hagehuset har en enkel tre altan med terrassebord av tre. Altanen er punkfundamentert med fundament av stablet
gråstein.

 
Rekkverk tilfredstiller ikke dagens krav til åpning. Det er målt noe fukt i bærende konstruksjon inn mot huset. Nordlige
hjørner svikter grundet ødelagt punktfundament.
Terrassebord virker oppsprukket og trenger vedlikehold/utskifting.

 
 

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

 

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

 
Etasjeskiller oppført med bjelker av trevirke og selvbærende gulvbord.

 
Eldre etasjeskiller, det ble ikke påvist fukt på befaringsdagen, men det ble avdekt bjelker som har vært angrepet av insekt,
trolig borebille. 
Det ble registrert betydelig skjevheter på etasjeskiller. Skjevheter skyldes trolig setninger i fundamentene. Om setninger er
stabiliserte er det vurdert at skjevheter ikke har betydning for konstruksjonens sikkerhet.

Undersøkelsen omfatter visuell kontroll av fuktmåling av tilfeldig valgte punkter på tilgjengelige flater. Risikokonstruksjoner er benevnt, det vil si konstruksjonstyper
som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Der det er krypkjeller er denne kontrollert om ikke annet er nevnt.

 
 

Levetid

Terrasse, balkonger og utvendige trapper TG 3

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Piper og ildsteder

Beskrivelse

Etasjeskillere TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Rom under terreng

Beskrivelse

Tiltak / konsekvens
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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.

 
 

 
 

 
 

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.

 
1 etasje:
Gulv: Malt tregulv 
Vegg: Malte vegger, veggene er illusjonsmalt.
Tak: Hvitmalt panel.
 
 

 
Innvendige overflater trenger generell vedlikehold. Det er tegn på avskalling av maling.
 

Visuell observasjon spesielt i forhold til lysåpninger i trapp/rekkverk. Rekkverkshøyder er også vurdert.

 
 

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.

 
Eiendommen har ikke tilknyttet vann eller kloakk.

 
 

 
Hagehuser er ikke lengere koblet til det elektriske nettet.

Vaskerom

Beskrivelse

Vurdering

Levetid

Innvendige overflater TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Innvendige trapper

Beskrivelse

VVS

Beskrivelse

Vurdering

Elektrisk anlegg
Beskrivelse
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Tilstandsrapport

 
 

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

 
Terrenget rundt hagehuset helder heller mot øst og sør. 
Rundt hagehuset er det gressplen og flere trer. 
 

 
Terrenget har noen plasser fall mot krypekjeller, der det kan samle seg vann.
Bygget er punktfundamentert, av trolig ikke isolerte punktfundamenter. Bygget vil trolig være utsatt for telehiv.
 
 

 
 

Bygg B: Uthus

Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser ikke foretatt.

 
Byggegrunn er ikke kontrollert.
Bygget er satt opp på støpt plate på mark trolig ikke isolert. 
 

 
Begrenset kontrollmulighet av såle og fundament da det byggegrunn ikke er kontrollert.

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

 
Bygget er satt opp på støpt plate på mark.

 
Plate på mark har en del ujevnheter, sprekker og forvitring.

 
 

Vurdering

Terrengforhold TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Grunn og Fundamenter

Beskrivelse

Vurdering

Grunnmur TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens
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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.

 
Bygget oppført av ikke isolerte tradisjonelle reisverk konstruksjoner. Konstruksjonen er kontrollert der det er åpninger eller
luker. Bygningen er kledd utvendig med tømmermanns kledning av malmfuru. Kledning er malt med linoljemaling
fra Ottosson fargmakeri i 2018.

 
Kledning virker generelt værutsatt. Det er en del sprekker på kledningsbord,vannbrett og bunnsviller. Kledningsbord er
noe porøs og oppsprukket især på fasade mot sør. Flere plasser mangler det kledning, hvilket har blotlagt
konstruksjonen. Bunnsviller, kledning og vannbrett var generelt veldig myk ved stikkprøving, hvilket er et tegn på
pågående eller eldre råte. Det ble påvist forhøyet fukt verdier og råte av kledning og konstruksjon på befaringsdagen.

 
Yttervegger og konstruksjon må renoveres. Konsekvens av ikke å utbedre skadene vil være at konstruksjonen tar
ytterligere skade, hvilket kan føre til funksjonssvikt.

Normal levetid for utvendig trepanel er 40 til 60 år. Normal intervall på overflatebehandling er 6 til 12 år. I følge NBI
anbefales vedlikehold av utvendig kledning av tre i intervall på mellom 2 til 4 år (beis), 4 til 8
år (dekkbeis) og 6 til 12 år (maling).Normal levetid (utskiftning) for utvendig kledning i tre ligger i intervall på mellom 40 til
60 år, lengre for trykkimpregnert. Levetiden er sterkt avhengig av virkets kvalitet og den stedlige påvirkning fra
naturkrefter.
Forventet restlevetid for kledning: trolig overskredet
 
At forventet levetid er overskredet betyr ikke at delen er i stykker. Deler kan fungere i mange år framover men defekt kan
oppstå rett etter overtakelse.

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.

 
Garasjen har vinduer og port av tre. Vinduer av typen sidehengslet vinduer med 1 lag glass og sprosser. Enkel port på
nordvend gavl.

 
En del bruksslitasje, flere av vinduene er i stykker eller mangler. Vinduene trenger vedlikehold og vask, avskalling av
maling på de fleste vinduer/karm. Noen vinduer viser tegn på råte nederst på vindusrammen. Låveport har tydelig skade
etter råte.

 
Det betydelig oppgradering/renovering behov av vinduer og dør. Konsekvens av ikke å utbedre skadene vil være at
konstruksjonen tar ytterligere skade, hvilket kan føre til funksjonssvikt.

 
Normal levetid for vinduer av tre er 20 til 60 år. Normal levetid
for ytterdører av tre er 20 til 40 år. Normal levetid for innvendige dører av tre er 30 til 50 år.
Forventet restlevetid ytterdør og vinduer: Anslått utgått
Forventet restlevetid innerdører: Anslått utgått

Veggkonstruksjon og utvendige fasader TG 3

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid

Vinduer og dører TG 3

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid
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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.

 
Saltakkonstruksjon med plassbygde takstoler og takåser. Taktro av trevirke.

 
Det ble på befaringsdagen påvist fukt og råte i taktro og takstoler.

 
Takstoler og taktro har betydelig renoveringbehov. Konsekvens av ikke å utbedre skadene vil være at konstruksjonen tar
ytterligere skade, hvilket kan føre til funksjonssvikt.

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser.

 
Tak og taktekking ble trolig renovert på 2000-tallet sammen med hovedhus og østfløy, tekt med nyt undertak,
sløyfer, lekter og stedvis ny taktro. Taktekking med røde enkeltkrumt tegl, taktro av malmfuru panel og papp. 
Det ble lagt gjenbrukstegl på hele taket.

 
Det er ikke montert snøfangere på taket, men var ikke et forskriftskrav i byggeår. Det er en del mosevekst på teglstein,
vask av tak er tilrådelig for å hindre ytterlige mosevekst.
Taket ble inspisert fra stige, det registreres at teglstein er ujevne og er utett. 
Det ble avdekt mye fukt i sløyfe og lekter. Dette kan skyldes teglstein er utette samtidig med at det er mye nedfall fra trær
som ligger på taket. Trolig kan det utbedres med bedre lufting av tak og nye teglstein.
Undertak på utsatt for stor værpåvirkning grunnet utette teglstein, trolig er også undertakk utett. 

 
Taket bør totalrenoveres. Hvis ikke vil det trolig føre til støre skade på bærendekonstruksjoner.

 
Ifølge NBI er intervallet for utskifting av luftehatter og pipebeslag fra 20 til 40 år. Normal levetid for
betongtakstein, lekter, sløyfer og taktro er 30 til 60 år, for stålplater med lakk eller maling er 10 til 45 år, og
for vindski/vannbord i tre er 15 til 25 år. Normal levetid for papptekking er fra 10 til 30 år.
Forventet restlevetid lekter, sløyfer og takstein: Anslått utgått

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.

 
1 etasje:
Gulv: Rå betong 
Vegg: Malt panel
Tak: Malt takpanel
 

Takkonstruksjon TG 3

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Taktekking TG 3

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid

Innvendige overflater TG 3

Beskrivelse

12.04.2019
Stavern�Taksering�AS

Marco�Gozzi
Frogner�Ring�8�Små�husene
3715�SKIEN
Gnr:�62��Bnr:�469��Fnr:�0��Snr:�0

Tilstandsrapport�for�bolig

Side�14�av�18



Tilstandsrapport

 
Innvendige overflater trenger generell vedlikehold. Det er tegn på avskalling av maling og råte. På vestvendt vegg buler
panel innover, trolig på grunn av setningsskade på tak eller topsviller.
 

 
Garasjen trenger total renovering. Konsekvens av ikke å utbedre skadene vil være at konstruksjonen tar ytterligere skade,
hvilket kan føre til funksjonssvikt

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

Terrenget rundt garasje heller mot øst. 
Rundt garasjen er det gressplen. 
Terrenget har noen plasser fall mot fasade der det kan samle seg vann.
 

 
Bygget er plassert på plate på mark uten ringmur. Kledning og bunnsviller er derfor veldig utsatt for vand ettersom
terrenget heller mot fasaden. 

 
Omlegging av terrenget rundt garasje vil kunne redusere påvirkning på kledning og konstruksjon.

Bygg C: Uthus

Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser ikke foretatt.

 
Byggegrunn er ikke kontrollert.
Bygget er satt opp på støpt plate på mark trolig ikke isolert. 

 
Begrenset kontrollmulighet av såle og fundament da det byggegrunn ikke er kontrollert.

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

 
Bygget er satt opp på støpt plate på mark.

 
Plate på mark har en del ujevnheter, sprekker og forvitrin

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Terrengforhold TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Grunn og Fundamenter

Beskrivelse

Vurdering

Grunnmur TG 2

Beskrivelse

Vurdering
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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.

 
Bygget har yttervegger mur trolig murblokker. Utvendig er bygget kledt med hønsenetting og pusset. Innvendig er det
pusset malte overflater.

 
Yttervegg har tydelige setningsskader. Murpuss er flere plasser skallet av og yttervegg har mange sprekker og riss.

 
Konstruksjonen bør renoveres ved å utbedre puss. Yttervegger bindes til hverandre for å forhindre ytterligere utglidning,
dette kan trolig gjøres med å bore ankre og lime ankre inn i veggene.
Om ikke skadene utbedres kan konsekvensen være en svikt i konstruksjonen.

 
Normal intervall på reparasjon av puss er 20-40 år I følge NBI utbedring av murt yttervegg, sår og overflatebehandling
utbedres utvendig. Det monteres kapillærbrytende sjikt og etableres ny drenering 20-60 år. Levetiden er sterkt avhengig
av den stedlige påvirkning fra naturkrefter.
Forventet restlevetid for kledning: Utgått
 

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.

 
Boligen har vinduer og døre av tre. Vinduer av typen sidehengslet vinduer med 1 lag glass. 

 
En del bruksslitasje, flere av vinduene er i stykker eller mangler. Vinduene trenger vedlikehold og vask, avskalling av
maling på de fleste vinduer/karm. Noen vinduer viser tegn på råte nederst på vindusrammen.
Dør er værutsatt og har skade etter fukt og råte.

 
Det betydelig oppgradering/renovering behov av vinduer og dør.

 
Normal levetid for vinduer av tre er 20 til 60 år. Normal levetid
for ytterdører av tre er 20 til 40 år. Normal levetid for innvendige dører av tre er 30 til 50 år.
Forventet restlevetid ytterdør og vinduer: Anslått utgått
Forventet restlevetid innerdører: Anslått utgått
 

Veggkonstruksjon og utvendige fasader TG 3

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid

Vinduer og dører TG 3

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid
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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.

 
Saltakkonstruksjon med plassbygde takstoler og takåser. Taktro av trevirke.
 

 
Takstoler og taktro har tydelig skade etter fukt og råte. Trolig er det sopp dannelse på takstro og takstoler.

 
Taktro og takstoler trenger total renovering. Defekte deler bør utskiftes. Om ikke skadene utbedres vil konstruksjonen
trolig svikte.

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser.

 
Tak er tekker med røde enkeltkrumtegl stein med taktro av treplanker. 
Vindskier er tydelig værutsatte og oppsprukket.

 
Det var på befaringsdagen mulig å se gjennom taket. Tekking består av eldre teglstein uten undertak. Taket er grundet
manglende undertak utsatt for mye vann, det er derfor mye fukt og råte på taktro og takstoler.

 
Hele taket bør utbedres. Om ikke skadene utbedres vil konstruksjonen trolig svikte.

 
I følge NBI er intervallet for utskifting av luftehatter og pipebeslag fra 20 til 40 år. Normal levetid for
betongtakstein, lekter, sløyfer og taktro er 30 til 60 år, for stålplater med lakk eller maling er 10 til 45 år, og
for vindski/vannbord i tre er 15 til 25 år.Normal levetid for papptekking er fra 10 til 30 år.
Forventet restlevetid lekter, sløyfer og takstein: Utgått
 

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

 
Taket har renner og nedløp i sink. Nedløp har tidligere gått til rør i bakken men er defekte og renner ut på grunn.

 
Renner er spist opp av råte og er uten funksjon.
Nedløp er ikke lengere ført til rør i bakken.

 
Det etableres nye renner og nedløp. Manglende renner og nedløp øker belasning på resten av konstruksjon. 

Takkonstruksjon TG 3

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Taktekking TG 3

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid

Renner, nedløp og beslag TG 3

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens
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Normal levetid for stålplater, forsinket og plastbelagt eller lakkert er 20-40 år
Forventet restlevetid: Utgått
 

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.

1 etasje:
Gulv: Rå betong 
Vegg: Malte pusset vegger.
Tak: Hvitmalt panel.

 
Innvendige overflater trenger generelt vedlikehold. Det er tydelig avskalling av maling på loft panel.

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

 
Terrenget rundt jordstampehuset  helder heller mot øst. 
Rundt bygget er det gressplen. 
 
 
 

 
Terrenget faller mot fasade i vest, der det kan samle seg vann. Det er tydelig at vann har ødelagt murpussen isør på
vestvendt fasade.

 
Omlegging av terrenget rundt garasje vil kunne redusere påvirkning på kledning og konstruksjon.

Levetid

Innvendige overflater TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Terrengforhold TG 3

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens
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Frogner Ring 8 Værkstedet
3715 SKIEN
Gnr. 62   Bnr. 469   Fnr. 0   Snr. 0   
0806 Skien kommune

Byggeår Ca 1950

Benevnelse BRA
Værksted 664 m²
  
Tomteareal 20 423 m²

  

Tilstandsrapport for bolig
Med arealmåling

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

Oppdragsnr.
Befaringsdato
Rapportdato

Rapportansvarlig

491 871
29.04.2019
12.04.2019

Stavern Taksering AS
Takstingeniør: Marco Gozzi
Nedre Kongerød 47, 3737 SKIEN
Tlf.: 907 13 121
E-post: marco@staverntaksering.no



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.

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
 
Denne boligsalgsrapportens gyldighet er 1/2 år fra befaringsdato, men kan fornyes etter avtale og eventuelt
ny gjennomgang av undertegnende takstmann. Dersom rapport, eldre enn 1/2 år fremlegges ved salg, faller ansvaret for
rapportens innhold tilbake til selger. Det er ikke vurdert om det foreligger offentlig påbud e.l. eller om benyttet boligrom,
hybler, leiligheter m.m. er godkjent av bygningsmyndighetene ved innredningstidspunkt. Reguleringsmessige forhold er
heller ikke belyst i rapporten. I vurderingen er ikke medtatt skader som takstmannen anser å ha mindre betydning for
bygningens verdi. Alle bygningsdeler er normalt i kontinuerlig aldring fra ny tilstand. Forventet levetid
er angitt under levetidsbetraktninger for enkelte bygningsdeler. I mange tilfeller kan levetiden være både lengere og
kortere enn i forhold til levetidstabell. Dette henger sammen med type bruk og hyppighet, vedlikehold, utførelse,
kvalitet på bygningsdeler og geografisk plassering. Andre forhold kan også påvirke levetiden i begge retninger.
Tilstandsgrad 2 kan i enkelte tilfeller benyttes på konstruksjoner, bygningsdeler og innredninger. Det er ikke synlige
vesentlige skader eller svekkelse, men hvor marginal forventet restlevetid gjenstår.
Opplysninger om oppgraderinger/utskiftninger og årstall for dette, er gitt av eier/representant der hvor denne har vært til
stede ved befaringen. Ellers er dette antagelser fra undertegnende takstmann, og kan avvike med faktiske
forhold. Forøvrig henvises til rapportens enkelte punkter med tilhørende tilstandsgrad. Tilstandsgrad kan også være gitt ut
fra forventet normal levetid på bygningsdeler og gjenspeiler at deler av normal levetid er oppbrukt. Bygningen trolig er
oppført iht. den byggeskikk/ forskrifter som var gjeldene på byggetiden. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima og
innemiljø er vesentlig strengere enn de som var gjeldene da denne boligen ble oppført og det må følgelig påregnes et
avvik i forhold til dagens krav og standard. Oppdraget er utført av en ekstern Norsk takst takstingeniør som ikke har en
relasjon til oppdragsgiver. Takstingeniøren følger det regelverk og de etiske regler Norsk takst har fastsatt
for medlemmene. Fuktsøk er utført med instrument Protimeter MMS2 samt vurdering av sansbare inntrykk.
Samtlige arealer er besiktiget og vurdert så samt annet ikke er kommentert. Tomtestørrelse og de reguleringsmessige
forhold er oppgitt av kommunens karttjeneste. Befaring av eiendommen ble foretatt med de begrensninger som følger
av boligen var bebodd og møbler, innredning, lagrede gjenstander ikke ble flyttet på. NBI
Byggforsks levetidsbetraktninger ligger til grunn for de aktuelle restverdivurderinger.
 

Eiendomsopplysninger
Adresse Frogner Ring 8 Værkstedet

Postnr./sted 3715 SKIEN

Kommune 0806 Skien Gnr 62 Bnr 469 Fnr 0 Snr 0 

Hjemmelshaver Statsbygg

Rekvirent Statsbygg AS

Befaringsdato 29.04.2019

Tilstede / opplysninger gitt
av

Bygninger på eiendommen
Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år

Næringseiendom Ca 1950 2008

Dokumentkontroll
 
Grunnbok og reguleringsplan er gjennomgått. 
Det er framvist dokumentasjon på fredning av eiendommen.

Eieres egenerklæringsskjema er ikke gjennomgåttRegistrerte avvik fra eiers egenerklæring
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Andre opplysninger
 
Om kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper har blant annet plikt til å sette seg inn i og forstå realitetene i den dokumentasjon som fremlegges i forbindelse
med avhending av en brukt bolig. Denne rapport kan inneholde opplysninger som ikke er opplagt for alle å forstå det
reelle innholdet av. Kjøper oppfordres derfor til og kan vederlagsfritt kontakte takstmannen med spørsmål om innholdet i
rapporten. Om tilleggsprodukter: Dersom utdypende bygningstekniske undersøkelser (nivå 2 og 3) er ønskelig, kan dette
bestilles som et tillegg til rapporten. Eiendommen inneholder på generelt grunnlag risikokonstruksjoner som
innredede arealer under terreng samt krypkjeller. Det gjøres spesielt oppmerksom på selgers ansvar i forbindelse med
salg av eiendom, iht. "Lov om avhending av fast eiendom". Loven pålegger en boligselger et ansvar for mulige
vesentlige feil og mangler ved eiendommen, selv om han ikke kjenner til slike. Selger har således plikt til å gi all
informasjon om alle forhold som kan ha betydning for en kjøper.

 
 

Konklusjon
Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser.

 
Værksted er i dag innrettet som kontor lokaler og er utleid til formålet. Bygget framstår som generelt godt vedlikeholdt og
er tilpasset livsløpstandard. Andre etasjen har i tillegg til innvendig trapp og heis og adkomst via låvebru.

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.

Værksted Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

Kjeller 240 218 210 8 Garderobe og toalett 2 stk garasje, verksted, gang, lager,
heis og teknisk rom 

1 etasje 247 223 217 6 Bibliotek,, møterom, toalett, hc
toalett, gang og 7 stk kontor

Datarom, vvs og heis

 

2 etasje 186 223 217 6 Kontor, entre, kjøkken, hc toalett
og møterom

Heis

 

Sum 673 664 644 20  

Sum alle bygninger 673 664 644 20  

 
Arealmålinger er foretatt med lasermålinger på stedet. I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som
avgjør om rommene defineres som P-ROM eller S-ROM, men i mange tilfeller kan takstmann overstyrt hovedreglen
(skjønn). Det betyr at rommene kan defineres både som P-ROM eller S-ROM selv om de er i strid med byggeforskriftene.
Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangler godkjennelse i kommunen for den
aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.
MÅLEVERDIGHET I RETNINGSLINJENE:
3 hovedkrav til måleverdighet: Fri høyde over gulv 1,90m eller mer i en bredde på minst 0,60m utenfor høyden

Kommentarer til arealberegningen
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1,90m. Det stilles krav til tilgjengelighet med luke, dør, trapp, permanent eller nedfellbar stige. Areal som skal måles skal
ha gangbart gulv. Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende regnes
ikke med i etasjeareal.
Det presiseres at boder som ligger utenfor hoveddelen skal måles, men ikke medtas i angivelse av bruksarealet. Dette
gjelder f.eks. boder med inngang fra fellesareal på loft eller i kjeller.
NYE MÅLEREGLER: Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014 er lagt til grunn. Bruksareal fremkommer ved å måle
til ytterveggenes innside. Alle plan er måleverdige hvor de enn ligger i bygget, så lenge de har en etasjehøyde større enn
1,90 m.Bruksarealet bestemmes separat for hvert plan og måles i gulvhøyde. Nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp,
heiser, sjakter o.l. regnes med i arealet for hver etasje.
Større åpninger enn disse regnes ikke med i etasjens areal, men hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens
horisontalprojeksjon med i etasjens areal. For måling av bruksareal med to eller flere bruksenheter pr. plan, måles til
innside av vegg mellom bruksenhetene. I bruksareal medregnes IKKE areal som opptas av vegger mellombruksenheter og
vegger mellom bruksenheter og felles deler. Det presiseres at boder som ligger utenfor hoveddelen skal måles, men ikke
medtas i angivelse av bruksarealet. Dette gjelder f.eks. boder med inngang fra fellesareal på loft eller i kjeller. Rommets
areal skal likevel opplyses i taksten, f.eks. i en kommentar til bruksarealet, eller i egetoppsett hvor det fremgår at dette
arealet kommer i tillegg til bruksarealet.
 
 

Spesielle forhold
Utleieforhold  Ja        Nei

Borett  Ja        Nei

Konsesjonsplikt  Ja        Nei

Forkjøpsrett  Ja        Nei

Særeie  Ja        Nei

Har boligen livsløpsstandard  Ja        Nei

 

Reguleringsmessige forhold
 
Eiendommen er regulert som spesialområde / bevaring. Blander formål.
Bygningstype: Videregående skole
Næringsgruppe: Undervisning

Kommentar til grunnboksblad (evt. sameiekontrakt)
 
Diverse fredningsvedtak

Tomt / område / miljø
Tomteareal 20 423 m2 Type tomt Eiet   

 
Hagen ble rundt 1850 opparbeidet i engelsk landskapsstil. Murer, gangveier og deler av beplantningen er i dag godt
bevart. Hovedhuet er plassert med et parklandskapet på tre sider. Mot hovedfasaden er parken har parken en
formell utformet og en mer privat utforming mot de to andre sidene. Den "private"  delen av hageanlegget ble utformet i
engelsk landskapsstil med snodde stier omgitt av ask og lønn og jasmin- og syrinhekker. Umiddelbart rundt østfløyen er
det gruset innkjørsel og gress. 
Frogner Søndre ligger på en høyde mellom Skien sentrum i vest og Gjerpensdalen i øst. Gården har allé opp til
hovedhuset i vest, og er omgitt av dyrket mark og nyere bolighusbebyggelse. Hovedbygningen med uthus danner et U-
formet tun som er åpent mot nord.
Eiendommen har en meget barnevennlig beliggenhet på Frogner i Skien. Frogner blir betraktet som et av Skiens beste
boligområder. Området er godt tilrettelagt for unge og eldre. Skoler, barnehager, forretninger og har gode turområder i
nærheten. Her bor man i landlige omgivelser med kort vei til byen.

Beskrivelse
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Adkomst til egendommen via offentlig vei. Enten for enden av Frogneralleen eller på Frognerlia. 
 
Boligen er tilknyttet offentlig vann og kloakk
 

Sted og dato
Skien, 05.04.2019

  
 Marco Gozzi  

Opplysninger om adkomst, vann og avløp

12.04.2019
Stavern�Taksering�AS

Marco�Gozzi
Frogner�Ring�8�Værkstedet
3715�SKIEN
Gnr:�62��Bnr:�469��Fnr:�0��Snr:�0

Tilstandsrapport�for�bolig

Side�6�av�15



TilstandsrapportBygg A: Næringseiendom

Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser ikke foretatt.

 
Byggegrunn er ikke kontrollert.
Bygget er satt opp på grunnmur av betong. Det er støpt plate på mark trolig ikke isolert. 
 
 

 
Begrenset kontrollmulighet av såle og fundament da det byggegrunn ikke er kontrollert.

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

 
Grunnmur av plasstøpt betong, betongen er ikke behandlet utvendigt. 
Grunnmur er delvis under terreng. 

 
Utvendig er det ved fuktsøk påvist indikasjon på at grunnmur er fuktig, dette var på befaringsdagen synlig ved fuktroser
og begynnende avskalling på grunnmuren.
Grunnmuren har noen sprekk og rissdannelser, disser framstrå som gamle.
Innvendig er fremstår grunnmur som tør noe forvitring og avskalling av puss. 

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

Nedgravd drenssystem er ikke synlig, men ut fra renoveringtidspunkt og normal byggeskikk for perioden, antas det å være
keramikk.

 
Det ble ikke registrert indikasjoner på at boligens drenering/fuktsikring ikke opprettholder tiltenkt funksjon. Fukt roser på
grunnmur skyldes trolig kapilær sug fra grunden.
 

I følge NBI er normal levetid for nedgravd drenssystem 20 til 60 år. Påsmurt utvendig fuktsikring vil forvitre over tid,
avhengig av påvirkning fra elementene. Taknedløp ført ned i grunnen fordrer at vannet siles for organisk materiale.
Drenssystemets levetid er sterkt avhengig av plassering av og beskaffenheten på fundamenterende og tilfylt masser, om
det er brukt filterduk, mengden og typen tilførte finstoffer fra grunnen og gjennom tilkoblede taknedløp m.v.
Gjenstående levetid er trolig passert.
 
At forventet levetid er overskredet betyr ikke at delen er i stykker. Deler kan fungere i mange år framover men defekt kan
oppstå rett etter overtakelse.

Grunn og Fundamenter

Beskrivelse

Vurdering

Grunnmur TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Drenering TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Levetid
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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.

 
Boligen er oppført i ikke isolerte tradisjonelle reisverk konstruksjoner. Konstruksjonen er bare kontrollert der det er
åpninger eller gjennomføringer muliggjør inspeksjon. kontrollert. Bygningen er kledd utvendig med tømmermanns
kledning av malmfuru. Kledning er malt med linoljemaling fra Ottosson fargmakeri i 2018.
 
 

 
Kledning virker generelt være i god stand, bygget nymalt i 2018. Bygget er kledt med tømmermannspanel.
Det er noe råte nederst på panel på sørveggen.

TG2 på deler av sørveggen

 
Utbedring av avdekt råte

 
Normal levetid for utvendig trepanel er 40 til 60 år. Normal intervall på overflatebehandling er 6 til 12 år. I følge NBI
anbefales vedlikehold av utvendig kledning av tre i intervall på mellom 2 til 4 år (beis), 4 til 8
år (dekkbeis) og 6 til 12 år (maling).Normal levetid (utskiftning) for utvendig kledning i tre ligger i intervall på mellom 40 til
60 år, lengre for trykkimpregnert. Levetiden er sterkt avhengig av virkets kvalitet og den stedlige påvirkning fra
naturkrefter.
Forventet restlevetid for kledning: trolig overskredet
 
At forventet levetid er overskredet betyr ikke at delen er i stykker. Deler kan fungere i mange år framover men defekt kan
oppstå rett etter overtakelse.

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.

Boligen har vinduer og dører av tre fra 2007-2008. Vinduer er av typen sidehengslet koplet vinduer med sprosser. 
Mot nord og sør er det montert garasjeporter. Mot øst er det tredør med glasparti i første etasje og låvedør i andre etasje.
Inderdører er malte slette fyllingsdører med karmer av bøg.

 
Normal bruksslitasje

 
 

 
Normal levetid for vinduer av tre er 20 til 60 år. Normal levetid
for ytterdører av tre er 20 til 40 år. Normal levetid for innvendige dører av tre er 30 til 50 år.
Forventet restlevetid ytterdør og vinduer: 8-48 år
Forventet restlevetid innerdører: 18-38 år

Veggkonstruksjon og utvendige fasader TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid

Vinduer og dører TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid
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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.

 
Saltakkonstruksjon med plassbygde takstoler og takåser. Taktro av trevirke. Vindskier og vandbord framstår i god stand.
 

 
Det var ikke tilgang til loftrom på befaringsdagen. Takkonstruksjonen er kontrollert fra luke i knevegger. Ingen fukt er målt
på kryploft på befaringsdagen.
Det ble på befaringsdagen ikke avdekt fukt i takverket på loftet.
 
 

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser.

 
Tak og taktekking ble renovert på 2008 tekt med nyt undertak, sløyfer og lekter. Taktekking med røde enkeltkrum tegl,
taktro av panel og Sutak plater. 
Det ble lagt nye tegl stein på begge takflater.
 

 
Det er ikke montert snøfangere på taket, men dette var ikke et forskriftskrav i byggeår. Det er en noe mosevekst på både
nye og eldre teglstein, vask av tak er tilrådelig for å hindre ytterlige mosevekst.
Taket ble inspisert fra stige, det registreres at eldre teglstein er ujevne og er utett. 

TG3 på teglstein som ikke er skiftet grunnet elde og utetthet. 

 
I følge NBI er intervallet for utskifting av luftehatter og pipebeslag fra 20 til 40 år. Normal levetid for
betongtakstein, lekter, sløyfer og taktro er 30 til 60 år, for stålplater med lakk eller maling er 10 til 45 år, og
for vindski/vannbord i tre er 15 til 25 år.Normal levetid for papptekking er fra 10 til 30 år.
Forventet restlevetid lekter, sløyfer og takstein: 18-48 år

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering.

 

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

 
Renner og nedløp trolig i alusink. Mot øst har nedløp utkast mot terreng, mot vest er nedløp før til rør i bakken.

Takkonstruksjon TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Taktekking TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Levetid

Overlys, takluker m.m.

Beskrivelse

Renner, nedløp og beslag TG 1

Beskrivelse
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Nedløp har både utkast på bakken og ført til grunnen. Det var tørt på befaringsdagen, det var dermed ikke mulig å
undersøke om renner og nedløp ivaretar tiltenkt funksjonen.
 

 
Normal levetid for stålplater, forsinket og plastbelagt eller lakkert er 20-40 år
Forventet restlevetid: 8-28 år
 
 

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

 
 

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

Bygget har 2 stk teglsteinspiper med enkelt pipeløp, og er delvis beslått over tak med beslag i sink.
 

 
Innvendig pipeløp er ikke kontrollert. Feieluke i kjeller. Det er fyringsforbud i begge piper.

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

Konstruksjonen er ikke åpnet men det antas at etasjeskillere er av trebjelker, isolert etter byggetidens krav. Tradisjonelt
trebjelkelag med bærende undergulv av gulvbord.

 
Vanlig aldersslitasje. Laminatgulv på gulv. Det ble registrert skjevheter men ikke vesentlig skjevheter som har betydning
for konstruksjonens sikkerhet.

 
 

Undersøkelsen omfatter visuell kontroll av fuktmåling av tilfeldig valgte punkter på tilgjengelige flater. Risikokonstruksjoner er benevnt, det vil si konstruksjonstyper
som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Der det er krypkjeller er denne kontrollert om ikke annet er nevnt.

 
Grunnmur oppført av støpt mur. Vegger er ikke påforet, gulv av betong. Det er i garasje montert smøregrav. Gulv i kjeller
har sluk og en del sprekker og riss.

Vurdering

Levetid

Terrasse, balkonger og utvendige trapper

Beskrivelse

Tiltak / konsekvens

Piper og ildsteder TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Etasjeskillere TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Rom under terreng TG 1

Beskrivelse
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Det bemerkes spesielt at eldre trebygninger med kjeller er spesiellt risikoutsatt med hensyn til skadedyr, sopp- og
råteskader.
Enkelte vertikale riss er observert, men antas stabile og uten betydning for konstruksjonen. Symptomer på forvitring og
fukt fra grunnen.
Lufteventiler nær terreng kan potensielt medføre at vann trenger inn i kjelleren, det er anbefalt minimum 15 cm avstand
fra terreng til gjennomføring. Det anbefales å etablere bedre permanent lufting i kjeller.

 
 

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.

 
Enkelt bad med våtromsplater i dusjsoner, linoleum på gulv og malte overflater. Badet er utstyrt med dusj på vegg,
gulvmontert toalett og servant. Det ble målt fall på gulv. Rommet er ventilert med mekasnisk avtrekk.

 
 
Det var ingen synlige tegn til fuktmerker/skader, eller unormale verdier på fuktmåler på gulv eller på veggplater i
tilstøtende rom. Det er ikke foretatt inngrep i konstruksjonen. 
Gulvet har fall til sluk. Arbeidene bærer ellers preg av fagmessighet korrekt utførelse i forhold til antatt konstruksjons
tidspunkt. 

 
 

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.

 
 

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.

 
 

 
 

 
 

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Bad - bad 2 TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Bad

Beskrivelse

Vaskerom

Beskrivelse

Vurdering

Levetid
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Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet.

 
Bygget har flere toalettrom. 
I kjeller er det et toalett med malte betong overflater. Toalettet er utstyrt med gulvmontert toalett.
I første etasje er det to toalettrom. Et med med belegg på gulv, malt strieoverflater på vegg og malte plater i tak. Utstyrt
med gulvmontert toalett og servant. Et HC-toalett rom med belegg på gulv, malt strieoverflater på vegg og panel i tak.
Utstyrt med gulvmontert toalett og servant, toalettet er ikke ventilert. 

 
Toalettene fremstår som funksjonelle. Noe bruksslitasje. 

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.

 
Element kjøkken med laminerte overflater, kjøkken nytt i 2008. Kjøkkenet har over- og underskap og er utsyrt med servant
i laminert benkeplate. Det er montert flis bak servant.
 

 
Kjøkken fungere som kaffekjøkken. Vil fint kunne oppretholde en slik funksjon.

 
 

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.

 
Element kjøkken med laminerte overflater, kjøkken nytt i 2008. Kjøkkenet har over- og underskap og er utstyrt med
servant i laminert benkeplate, stekeovn, kjøleskap, servant, vaskmaskin og vifte med komfyrvakt. Det er montert flis bak
servant.

 
Flott funksjonelt kjøkken. Vifte har avtrekk til ventilasjons anlegg. Tilluft via ventiler i loft.

 
 

Toalettrom TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Kjøkken - 1 etasje TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Kjøkken - 2 etasje TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens
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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.

 
Underetasje:
Gulv: Rå betong, 
Vegg: Malt og delvis pusset betong.
Tak: Malt betong
 
1 etasje:
Gulv: Stort sett linoleum på alle gulv overflater, enkelte kontorer har heltres gulv.
Vegg: Malte strie på de fleste vegger. Flis ved kjøkken
Tak: Delvis malte plater i tak, trolig trefiberplater. Delvis nedforede systemhimlinger.
 
2 etasje:
Gulv: Linoleum på gulv.
Vegger: Hovedsakelig malt strie på vegger, bad har våtromspanel på vegger i dusjsone.
Himling: Malt panel og malte plater trolig trefiberplater. 

 
Innvendige overflater fremstår i god stand. Noe brukslitasje og sprekker kan forekomme. Gjennomføringer er
enkelte plasser ikke ferdigstilt
 
 

Visuell observasjon spesielt i forhold til lysåpninger i trapp/rekkverk. Rekkverkshøyder er også vurdert.

 
Bygget har 2 innvendige tretrapp
1 rettløps trapp med uten håndløper fra første etasje til kjeller. Trappen er støpt i betong og malt.
1 rettløps trapp fra første til andre etasje. Trapp oppført som tretrapp med håndløper på den ene side og med
stusstrin, trapp og håndløper er malt.

 
Eldre tretrapp, noe knirk forekommer. Trappene er ok å gå i, kan virke noe glatte, især trapp til kjeller.
Trappen til kjeller overholder ikke dagens krav til håndløpere. Det må kunne antas at trappen tilfredstiller forskriftskravet
på oppføring tidspunkt.
 

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.

 
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann - og avløpsledninger. Innvendige avløpsledninger i stål og plast, vannrør i kobber
og pex. 

Innvendige overflater TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Innvendige trapper TG 1

Beskrivelse

Vurdering

VVS TG 1

Beskrivelse
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Deler av røranlegget er byttet i ved renovering i 2008. Stoppekran og vannmåler er plassert i kjelleren. Normal
slitasje/elde må påregnes på vann - og avløpsledninger av denne type, da normal levetid her nærmer seg oppbrukt på
den eldre del av anlegget. Anlegget kan fungerer uten problemer i mange år, men brudd kan også skje rett etter
overtakelse. Vann - og avløpsanlegg, hovedinntak og stoppekraner er forøvrig ikke vurdert i denne rapporten. Det er ikke
fremlagt tegninger eller byggebeskrivelser vedr. VVS-anlegget.
Tilstandsgraden er sat på bakgrunn av en generell vurdering av røranlegget.

 
Ifølge NBI er intervallet for utskifting av VVberedere fra 15 til 25 år. Forventet levetid for soilrør og avløpsledninger i plast
30 til 50 år, soilrør i støperjern er 25 til 60 år, galvaniserte stålrør 20 til 40 år, PEX-rør 25 til 75 år, vannledninger i kobber 25
til 60 år, tappebatterier 10 til 30 år, blandeventiler og kraner 10 til 25 år, og for vasker, servanter og klosett 30 til 50 år.
Forventet restlevetid for rør: 20-70 år på skiftet rør. Forventet levetid på eldre rørsystem er trolig utløpt. På rør nye i 2008 :
10-60 år
Forventet restlevetid for batterier og kraner: 0-13 år
Forventet restlevetid for servanter: anslått 18-38 år
 
At forventet levetid er overskredet betyr ikke at delen er i stykker. Deler kan fungere i mange år framover men defekt kan
oppstå rett etter overtakelse.

 
Anlegg ført i kanaler, oppgradert i forbindelse med etablering av kontorer trolig i 2008. Det er stort sikringsskap i første
etasje og i kjeller. 

 
Ingen kjente pålegg. El-anlegget er ikke vurdert. Ikke kjent når el. tilsyn er gjennomført sist. Eventuell tilstandsvurdering av
elektriske anlegg anbefales på generelt grunnlag undersøkt av elektrofagfolk ved endret bruk.

Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard.

 
Bygget har eget ventilasjons anlegg plassert i kjelleren.
Det er montert 4 stk samsung luft-luft varmepumper på bygget.

 
Anlegg nytt i 2008, opplyst fungere etter hensikt.
Det er viktig med god service intervall og rengjøring av varmepumpe, ellers mister de deres effektivitet. 

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

 
Terrenget rundt verkstedet heller mot øst. Det er gruset adkomst til hovedingangen og de to garasje porter i kjelleren. Det
er opparbeidd to støttevegger vest for bygget, disser er oppført i natur stein og fungere som bed med prydbuske.
Ellers er det plen inntil eiendommen på fasadene mot nord, øst og sør. 
 

Vurdering

Levetid

Elektrisk anlegg
Beskrivelse

Vurdering

Diverse utstyr TG 1

Beskrivelse

Vurdering

Terrengforhold TG 2

Beskrivelse

12.04.2019
Stavern�Taksering�AS

Marco�Gozzi
Frogner�Ring�8�Værkstedet
3715�SKIEN
Gnr:�62��Bnr:�469��Fnr:�0��Snr:�0

Tilstandsrapport�for�bolig

Side�14�av�15



 
Terrenget har noen plasser fall mot grunnmur. Hvilket kan være årsaken til fukt roser nederst på grunnmuren.
 

 
 

Vurdering

Tiltak / konsekvens
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Frogner Ring 8 Vestfløyen
3715 SKIEN
Gnr. 62   Bnr. 469   Fnr. 0   Snr. 0   
0806 Skien kommune

Byggeår Ca. 1840-1845

Benevnelse BRA
Vestfløyen 1 010 m²
  
Tomteareal 20 423 m²

  

Tilstandsrapport for bolig
Med arealmåling

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

Oppdragsnr.
Befaringsdato
Rapportdato

Rapportansvarlig

491 870
29.04.2019
12.04.2019

Stavern Taksering AS
Takstingeniør: Marco Gozzi
Nedre Kongerød 47, 3737 SKIEN
Tlf.: 907 13 121
E-post: marco@staverntaksering.no



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.

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
 
Denne boligsalgsrapportens gyldighet er 1/2 år fra befaringsdato, men kan fornyes etter avtale og eventuelt
ny gjennomgang av undertegnende takstmann. Dersom rapport, eldre enn 1/2 år fremlegges ved salg, faller ansvaret for
rapportens innhold tilbake til selger. Det er ikke vurdert om det foreligger offentlig påbud e.l. eller om benyttet boligrom,
hybler, leiligheter m.m. er godkjent av bygningsmyndighetene ved innredningstidspunkt. Reguleringsmessige forhold er
heller ikke belyst i rapporten. I vurderingen er ikke medtatt skader som takstmannen anser å ha mindre betydning for
bygningens verdi. Alle bygningsdeler er normalt i kontinuerlig aldring fra ny tilstand. Forventet levetid
er angitt under levetidsbetraktninger for enkelte bygningsdeler. I mange tilfeller kan levetiden være både lengere og
kortere enn i forhold til levetidstabell. Dette henger sammen med type bruk og hyppighet, vedlikehold, utførelse,
kvalitet på bygningsdeler og geografisk plassering. Andre forhold kan også påvirke levetiden i begge retninger.
Tilstandsgrad 2 kan i enkelte tilfeller benyttes på konstruksjoner, bygningsdeler og innredninger. Det er ikke synlige
vesentlige skader eller svekkelse, men hvor marginal forventet restlevetid gjenstår.
Opplysninger om oppgraderinger/utskiftninger og årstall for dette, er gitt av eier/representant der hvor denne har vært til
stede ved befaringen. Ellers er dette antagelser fra undertegnende takstmann, og kan avvike med faktiske
forhold. Forøvrig henvises til rapportens enkelte punkter med tilhørende tilstandsgrad. Tilstandsgrad kan også være gitt ut
fra forventet normal levetid på bygningsdeler og gjenspeiler at deler av normal levetid er oppbrukt. Bygningen trolig er
oppført iht. den byggeskikk/ forskrifter som var gjeldene på byggetiden. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima og
innemiljø er vesentlig strengere enn de som var gjeldene da denne boligen ble oppført og det må følgelig påregnes et
avvik i forhold til dagens krav og standard. Oppdraget er utført av en ekstern Norsk takst takstingeniør som ikke har en
relasjon til oppdragsgiver. Takstingeniøren følger det regelverk og de etiske regler Norsk takst har fastsatt
for medlemmene. Fuktsøk er utført med instrument Protimeter MMS2 samt vurdering av sansbare inntrykk.
Samtlige arealer er besiktiget og vurdert så samt annet ikke er kommentert. Tomtestørrelse og de reguleringsmessige
forhold er oppgitt av kommunens karttjeneste. Befaring av eiendommen ble foretatt med de begrensninger som følger
av boligen var bebodd og møbler, innredning, lagrede gjenstander ikke ble flyttet på. NBI
Byggforsks levetidsbetraktninger ligger til grunn for de aktuelle restverdivurderinger.
 

Eiendomsopplysninger
Adresse Frogner Ring 8 Vestfløyen

Postnr./sted 3715 SKIEN

Kommune 0806 Skien Gnr 62 Bnr 469 Fnr 0 Snr 0 

Hjemmelshaver Statsbygg

Rekvirent Statsbygg AS

Befaringsdato 29.04.2019

Tilstede / opplysninger gitt
av

Bygninger på eiendommen
Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år

Næringseiendom Ca. 1840-1845 kontinuerlig

Dokumentkontroll
 
Grunnbok og reguleringsplan er gjennomgått. 
Det er framvist dokumentasjon på fredning av eiendommen.

Eieres egenerklæringsskjema er ikke gjennomgåttRegistrerte avvik fra eiers egenerklæring
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Andre opplysninger
 
Om kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper har blant annet plikt til å sette seg inn i og forstå realitetene i den dokumentasjon som fremlegges i forbindelse
med avhending av en brukt bolig. Denne rapport kan inneholde opplysninger som ikke er opplagt for alle å forstå det
reelle innholdet av. Kjøper oppfordres derfor til og kan vederlagsfritt kontakte takstmannen med spørsmål om innholdet i
rapporten. Om tilleggsprodukter: Dersom utdypende bygningstekniske undersøkelser (nivå 2 og 3) er ønskelig, kan dette
bestilles som et tillegg til rapporten. Eiendommen inneholder på generelt grunnlag risikokonstruksjoner som
innredede arealer under terreng samt krypkjeller. Det gjøres spesielt oppmerksom på selgers ansvar i forbindelse med
salg av eiendom, iht. "Lov om avhending av fast eiendom". Loven pålegger en boligselger et ansvar for mulige
vesentlige feil og mangler ved eiendommen, selv om han ikke kjenner til slike. Selger har således plikt til å gi all
informasjon om alle forhold som kan ha betydning for en kjøper.

 
 

Konklusjon
Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser.

 
Vestfløyen har senest vært innrettet med lager og oppbevaring i kjeller, kontorlokaler i første etasje og hybler i andre
etasje. Bygget ble malt utvendig i 2007.
Store deler av bygget har blitt renovert med nyere grunnmur som er pusset samt støpt etasjeskiller mellom første og
andre etasje. Den eldre del av bygget har grunnmur av stablet gråstein som er pusset og malt og etasjeskillere av trevirke.
Ellers trekonstruksjoner over 2 etasjer med kledning av malmfuru malt med linolje maling. Saltak utført som
saltak konstruksjon oppført av plassbygde konstruksjoner tekt med røde enkeltkrum takstein.
Konstruksjonen framstår generelt som godt vedlikeholdt. Allikevel er det en del råte, sprekker, riss samt avskalling av puss
og maling må påregnes utbedret. Disse skadene er ikke uvanlige elde tatt i betraktning.
 

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.

Vestfløyen Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

Kjeller 280 237 0 237 Diverse boder, tekniske rom, ikke
innredet rom, lager og kjølerom. 

1 etasje 426 397 377 20 12 kontorer 2 kjøkken, tekjøkken,
2 stk bad og 2 stk toalett.

Bod, teknisk rom, rom under trapp
og skap. 

2 etasje 414 376 361 15 2 stk. toalett, 2 stk kjøkken, bad, 3
stk kontorer, 2 stk trappe rom,
møterom, gang og 9 stk hybel
værelser.

bod, teknisk rom og skap.

 

Sum 1120 1010 738 272  

Sum alle bygninger 1120 1010 738 272  

Kommentarer til arealberegningen
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Arealmålinger er foretatt med lasermålinger på stedet. I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som
avgjør om rommene defineres som P-ROM eller S-ROM, men i mange tilfeller kan takstmann overstyrt hovedreglen
(skjønn). Det betyr at rommene kan defineres både som P-ROM eller S-ROM selv om de er i strid med byggeforskriftene.
Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangler godkjennelse i kommunen for den
aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.
MÅLEVERDIGHET I RETNINGSLINJENE:
3 hovedkrav til måleverdighet: Fri høyde over gulv 1,90m eller mer i en bredde på minst 0,60m utenfor høyden
1,90m. Det stilles krav til tilgjengelighet med luke, dør, trapp, permanent eller nedfellbar stige. Areal som skal måles skal
ha gangbart gulv. Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende regnes
ikke med i etasjeareal.
Det presiseres at boder som ligger utenfor hoveddelen skal måles, men ikke medtas i angivelse av bruksarealet. Dette
gjelder f.eks. boder med inngang fra fellesareal på loft eller i kjeller.
NYE MÅLEREGLER: Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014 er lagt til grunn. Bruksareal fremkommer ved å måle
til ytterveggenes innside. Alle plan er måleverdige hvor de enn ligger i bygget, så lenge de har en etasjehøyde større enn
1,90 m.Bruksarealet bestemmes separat for hvert plan og måles i gulvhøyde. Nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp,
heiser, sjakter o.l. regnes med i arealet for hver etasje.
Større åpninger enn disse regnes ikke med i etasjens areal, men hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens
horisontalprojeksjon med i etasjens areal. For måling av bruksareal med to eller flere bruksenheter pr. plan, måles til
innside av vegg mellom bruksenhetene. I bruksareal medregnes IKKE areal som opptas av vegger mellombruksenheter og
vegger mellom bruksenheter og felles deler. Det presiseres at boder som ligger utenfor hoveddelen skal måles, men ikke
medtas i angivelse av bruksarealet. Dette gjelder f.eks. boder med inngang fra fellesareal på loft eller i kjeller. Rommets
areal skal likevel opplyses i taksten, f.eks. i en kommentar til bruksarealet, eller i egetoppsett hvor det fremgår at dette
arealet kommer i tillegg til bruksarealet.
 
 

Reguleringsmessige forhold
 
Eiendommen er regulert som spesialområde / bevaring. Blander formål.
Bygningstype: Videregående skole
Næringsgruppe: Undervisning

Kommentar til grunnboksblad (evt. sameiekontrakt)
 
Diverse fredningsvedtak

Tomt / område / miljø
Tomteareal 20 423 m2 Type tomt Eiet   

 
Hagen ble rundt 1850 opparbeidet i engelsk landskapsstil. Murer, gangveier og deler av beplantningen er i dag godt
bevart. Hovedhuet er plassert med et parklandskapet på tre sider. Mot hovedfasaden er parken har parken en
formell utformet og en mer privat utforming mot de to andre sidene. Den "private"  delen av hageanlegget ble utformet i
engelsk landskapsstil med snodde stier omgitt av ask og lønn og jasmin- og syrinhekker. Umiddelbart rundt østfløyen er
det gruset innkjørsel og gress. 
Frogner Søndre ligger på en høyde mellom Skien sentrum i vest og Gjerpensdalen i øst. Gården har allé opp til
hovedhuset i vest, og er omgitt av dyrket mark og nyere bolighusbebyggelse. Hovedbygningen med uthus danner et U-
formet tun som er åpent mot nord.
Eiendommen har en meget barnevennlig beliggenhet på Frogner i Skien. Frogner blir betraktet som et av Skiens beste
boligområder. Området er godt tilrettelagt for unge og eldre. Skoler, barnehager, forretninger og har gode turområder i
nærheten. Her bor man i landlige omgivelser med kort vei til byen.
 
 

Beskrivelse
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Adkomst til egendommen via offentlig vei. Enten for enden av Frogneralleen eller på Frognerlia. 
 
Boligen er tilknyttet offentlig vann og kloakk
 

Sted og dato
Skien, 05.04.2019

  
 Marco Gozzi  

Opplysninger om adkomst, vann og avløp

12.04.2019
Stavern�Taksering�AS

Marco�Gozzi
Frogner�Ring�8�Vestfløyen
3715�SKIEN
Gnr:�62��Bnr:�469��Fnr:�0��Snr:�0

Tilstandsrapport�for�bolig

Side�6�av�17



TilstandsrapportBygg A: Næringseiendom

Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser ikke foretatt.

 
Byggegrunn er ikke kontrollert.
Bygget er satt opp på pusset grunnmur trolig av betong. Det er støpt plate på mark trolig ikke isolert. 
 
 

 
Begrenset kontrollmulighet av såle og fundament da det byggegrunn ikke er kontrollert.

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

 
Eiendommen har 2 ulike grunnmurer. Grunnmuren skal være renovert på 1900-tallet, der bygget har blit understøttet
mens grunnmuren ble renovert. Eldre del består av pusset og malt gråstein, nyere del er trolig oppført av plasstøpt betong
som er pusset og malt.
I nordlig del av kjeller er det mye fukt og vann i kjeller. 

 
Utvendig er det ved fuktsøk påvist indikasjon på at grunnmur er fuktig, dette var på befaringsdagen synlig ved fuktroser
og begynnende avskalling på grunnmuren.
Innvendig er bære især den eldre del av grunnmur tydelig preget av saltutslag og forvitring, dette er også gjeldende for
nyere del dog ikke i like stor grad. Det var ikke mulig å bestemme vår vannet kom fra, men det er trolig noe innsig fra
grunnmur. 

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

 
Nedgravd drenssystem er ikke synlig, nedløp er noen plasser ført til rør i bakken og noen plasser med utkast på terreng.
På vestvendt fasade er det gressplen helt inntil grunnmur.

 
Det er usikkert om det er drenasje. Flere plasser er det registrert saltutsalg og forvitring på kjellervegger dette er en
indikasjon på at boligens drenering/fuktsikring ikke opprettholder tiltenkt funksjon. 

 
Det bør etableres drenasje

Grunn og Fundamenter

Beskrivelse

Vurdering

Grunnmur TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Drenering TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens
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I følge NBI er normal levetid for nedgravd drenssystem 20 til 60 år. Påsmurt utvendig fuktsikring vil forvitre over tid,
avhengig av påvirkning fra elementene. Taknedløp ført ned i grunnen fordrer at vannet siles for organisk materiale.
Drenssystemets levetid er sterkt avhengig av plassering av og beskaffenheten på fundamenterende og tilfylt masser, om
det er brukt filterduk, mengden og typen tilførte finstoffer fra grunnen og gjennom tilkoblede taknedløp m.v.
Gjenstående levetid er trolig passert.
 
At forventet levetid er overskredet betyr ikke at delen er i stykker. Deler kan fungere i mange år framover men defekt kan
oppstå rett etter overtakelse.

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.

 
Boligen er delvis oppført som laftet konstruksjon og delvis av ikke isolerte tradisjonelle reisverk
konstruksjoner. Konstruksjonen er bare kontrollert der det er åpninger eller gjennomføringer muliggjør
inspeksjon. kontrollert. Bygningen er kledd utvendig med tømmermanns kledning av malmfuru der det er
reisverk. Kledning er malt med linoljemaling fra Ottosson fargmakeri i 2007.
 

 
Kledning virker generelt værutsatt. Det er en del sprekker og begynnende avskalling av maling på
kledningsbord,vannbrett og bunnsviller. Kledningsbord er noe porøs især på fasade mot sør. Bunnsviller, kledning og
vannbrett var generelt veldig myk ved stikkprøving, hvilket er et tegn på pågående eller eldre råte. Det ble påvist forhøyet
fukt verdier på befaringsdagen, hvilket er en forutsetning for utvikling av råte. 
Forfatning og elde tatt i betraktning vil det være behov for restaurering av deler av kledningen. 

 
Utbedring av avdekt råte

 
Normal levetid for utvendig trepanel er 40 til 60 år. Normal intervall på overflatebehandling er 6 til 12 år. I følge NBI
anbefales vedlikehold av utvendig kledning av tre i intervall på mellom 2 til 4 år (beis), 4 til 8
år (dekkbeis) og 6 til 12 år (maling).Normal levetid (utskiftning) for utvendig kledning i tre ligger i intervall på mellom 40 til
60 år, lengre for trykkimpregnert. Levetiden er sterkt avhengig av virkets kvalitet og den stedlige påvirkning fra
naturkrefter.
Forventet restlevetid for kledning: trolig overskredet
 
At forventet levetid er overskredet betyr ikke at delen er i stykker. Deler kan fungere i mange år framover men defekt kan
oppstå rett etter overtakelse.

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.

Boligen har vinduer og dører av tre. Vinduer i første og andre etasje er av typen sidehengslet vinduer med sprosser
med ettermontert varevindu. Kjellervinduer som er utført med 1 lag glas. 
På vestvendt fasade er det 4 inngangsdører i trevirke med glassfelt, hvorav den ene  er blendet. Mot nord er det en
inngangsdør med glasfelt i første etasje og terrassedør med glas felt i andre etasje. Mot vest er det en låvedør og
2 mindre låve porte.

Levetid

Veggkonstruksjon og utvendige fasader TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid

Vinduer og dører TG 2

Beskrivelse
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En del bruksslitasje. Vinduene trenger generelt vedlikehold og vask, begynnende avskalling av maling på de fleste
vinduer/karm. Flere vinduer viser tegn på råte nederst på vindusrammen, dette er tegn på kondens som samler seg
mellom glassene og renner ned på vindusrammen der den forårsaker skade på trevirket.

TG3 på vinduer, belistning og dører som har råteskade.

 
Om ikke vanlig vedlikehold utføres vil en større renovasjon av vinduene bli nødvendig.
Varavinduer bør vedlikeholdes og skadene utbedres, hvis ikke det utføres vedlikehold vil vinduet råtne.

 
Normal levetid for vinduer av tre er 20 til 60 år. Normal levetid
for ytterdører av tre er 20 til 40 år. Normal levetid for innvendige dører av tre er 30 til 50 år.
Forventet restlevetid ytterdør og vinduer: Anslått utgått
Forventet restlevetid innerdører: Anslått utgått

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.

 
Valmet saltakkonstruksjon av plassbygd takstoler med taktro av panel og bord.

 
Loft over hele huset. Ingen fukt er målt på kryploft på befaringsdagen. Loft er kontrollert fra loftrom.
Det ble på befaringsdagen ikke avdekt fukt i takverket på loftet. Det er tegn på takverk tidligere har vært utsatt for fukt
især rundt gjennomføringer i konstruksjonen.
 
Takverket har tydelig råte skade i graden mellom østfløyen og låven. Konstruksjonen kan inspiseres fra tekniskrom bak
bad 4 i andre etasje. Her er det tydelig at det er lekkasje fra graden og tak panel er råttent. Hulrom mellom panel og
taktro er fylt av organisk materiale. 

TG3 på råteskade ved graden
 

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser.

 
Tak og taktekking ble renovert på 2000-tallet trolig sammen med hovedhus og østfløy, tekt med nyt undertak, sløyfer og
lekter. Taktekking med røde enkeltkrum tegl, taktro av malmfuru panel og Sutak plater. 
Det ble lagt nye tegl stein på vest-, nord- og sørvendt takflate og gjenbrukstegl på resten av taket.
 

 
Det er ikke montert snøfangere på taket, men dette var ikke et forskriftskrav i byggeår. Det er en noe mosevekst på både
nye og eldre teglstein, vask av tak er tilrådelig for å hindre ytterlige mosevekst.
Taket ble inspisert fra stige, det registreres at eldre teglstein er ujevne og er utett. 

TG3 på teglstein som ikke er skiftet grunnet elde og utetthet. 

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Levetid

Takkonstruksjon TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Taktekking TG 2

Beskrivelse

Vurdering
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Undertak på østvendt tak er utsatt for større påvirkning grunnet utette teglstein.
Mosevekst på taket kan føre til redusert holdbarhet.
 

 
I følge NBI er intervallet for utskifting av luftehatter og pipebeslag fra 20 til 40 år. Normal levetid for
betongtakstein, lekter, sløyfer og taktro er 30 til 60 år, for stålplater med lakk eller maling er 10 til 45 år, og
for vindski/vannbord i tre er 15 til 25 år.Normal levetid for papptekking er fra 10 til 30 år.
Forventet restlevetid lekter, sløyfer og takstein: 15-45 år

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering.

 

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

 
Eldre stålrenner og nedløp i malt sink. Mot nord har nedløp utkast mot terreng, mot vest er nedløp før til rør i bakken.

 
Nedløp har både utkast på bakken og ført til grunnen. Det var tørt på befaringsdagen, det var dermed ikke mulig å
undersøke om renner og nedløp ivaretar tiltenkt funksjonen.

 
Normal levetid for stålplater, forsinket og plastbelagt eller lakkert er 20-40 år
Forventet restlevetid: Anslått utgått
 
At forventet levetid er overskredet betyr ikke at delen er i stykker. Deler kan fungere i mange år framover men defekt kan
oppstå rett etter overtakelse.

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

 
3 støpte trapper med 1 eller 2 trinn på østvendt fasade, en tretrapp på nordlig fasade.
Alten i anden etasje på nordlig fasade oppført over trappe. Trapp, søyler, rekkverk og altan er oppført i trevirke
 
 

 
Rekkverk med utskårne baluster og pannebord med utskjæringer. Spiler har noe skade, det ble målt forhøyet fukt verdier
ved fuktmåling.
Trapper mot øst ujevne og ustødige å gå.
Trapp mot nord har noe ujevne trinn, det er en noe råte på balkong, især rekkverk i andre etasje trenger utbedring.
Rekkverk i andre etasje tilfredstiller ikke dagens høydekrav.

Tiltak / konsekvens

Levetid

Overlys, takluker m.m.

Beskrivelse

Renner, nedløp og beslag TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Levetid

Terrasse, balkonger og utvendige trapper TG 2

Beskrivelse

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

Bygget har 4 stk eldre teglsteinspiper med enkelt pipeløp, og er delvis beslått over tak med beslag i bly.
 

 
Fuger er noe løse og skadet. 
Innvendig pipeløp er ikke kontrollert. Feieluke i kjeller og på loft. Det er fyringsforbud i alle piper.

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

 
Konstruksjonen er ikke åpnet men det antas at etasjeskillere mellom første og andre etasje er av trebjelker, og er et
tradisjonelt trebjelkelag med bærende heltres gulvbord og nedforet himling.  
Mellom kjeller og første etasje er store deler av etasjeskiller utført i støptbetong, det er opplyst om at bygget en gang har
vært understøttet men utbedringer av grunnmur og etasjeskiller på pågikk, det er ikke kjent når denne jobben ble utført.
Eldre etasjeskiller mellom første og andre etajse er utført med bjelker og bærende gulvbord.
 

 
Eldre etasjeskiller mellom kjeller og første etasje viser tegn på å være fukt utsatt, dette ble påvist på befaringsdagen der
målinger viste forhøyet verdier. Det ble også avdekt bjelker som har vært engrebet av insekt, trolig borebille. 
Det ble på resterende etasjeskillere registrert skjevheter, men ikke vesentlige skjevheter som er vurdert har betydning for
konstruksjonens sikkerhet.

 
Årsaken til fukt på avdekkes, om bjelker fortsatt vil være utsatt for fukt kan det utvikles råte, hvilket kan resulter i svikt av
bæreevne.

Undersøkelsen omfatter visuell kontroll av fuktmåling av tilfeldig valgte punkter på tilgjengelige flater. Risikokonstruksjoner er benevnt, det vil si konstruksjonstyper
som erfaringsmessig har høy skadefrekvens. Der det er krypkjeller er denne kontrollert om ikke annet er nevnt.

 
Største delen av grunnmuren er renovert, ny grunnmur oppført av betong eldre del av grunnmur er stablet gråstein som
er pusset og malt. 2 vegger er påforet og kledt med panel, gulv av betong. Kjellervegger mot vest er under terreng.
Lufteventiler er mot øst montert nær terreng. 

 
Det bemerkes spesielt at eldre trebygninger med kjeller er spesiellt risikoutsatt med hensyn til skadedyr, sopp- og
råteskader.
Enkelte vertikale riss er observert, men antas stabile og uten betydning for konstruksjonen. Symptomer på forvitring og
fukt fra grunnen.
Lufteventiler nær terreng kan potensielt medføre at vann trenger inn i kjelleren, det er anbefalt minimum 15 cm avstand
fra terreng til gjennomføring. Det anbefales å etablere bedre permanent lufting i kjeller.

Tiltak / konsekvens

Piper og ildsteder TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Etasjeskillere TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Rom under terreng TG 2

Beskrivelse

Vurdering
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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.

 
Enkelt bad med flis på vegger og linoleum på gulv. Badet er utstyrt med dusj på vegg, toalett og servant. Det ble målt fall
på gulv. Rommet er ikke ventilert.

 
Rommet tilfredstiller ikke dagens krav til våtrom. Må oppgraderes om rommet skal tas i bruk som bad.
Det var ingen synlige tegn til fuktmerker/skader, eller unormale verdier på fuktmåler på gulv eller på veggplater i
tilstøtende rom. Det er ikke foretatt inngrep i konstruksjonen. 
Gulvet har fall til sluk. Sluk er ikke inspisert da risten ikke var mulig å få av. Arbeidene bærer ellers preg av fagmessighet
korrekt utførelse i forhold til antatt konstruksjons tidspunkt. 

 
Rommet tilfredstiller ikke dagens krav til våtrom. Må oppgraderes om rommet skal tas i bruk som bad.

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.

 
Bad er bygget med gulvbelegg av linoleum på gulv,  våtromsplater på vegg og Takes plater i tak. Badet er ikke
ventilert. Badet er utstyrt med dusj på vegg, toalett og servant.
 

 
Rommet tilfredstiller ikke dagens krav til våtrom. Må oppgraderes om rommet skal tas i bruk som bad.
Det var ingen synlige tegn til fuktmerker/skader, eller unormale verdier på fuktmåler på gulv eller på veggplater i
tilstøtende rom. Det er ikke foretatt inngrep i konstruksjonen. 
Gulvet inntil dusjsone er etablert med oppkant slik eventuelt vann ikke renner ut på resten av badet. Det ble mål et lite fall
til sluk. Sluk er ble inspisert og det virker at belegg er klemt under sluket. Arbeidene bærer ellers preg av fagmessighet
korrekt utførelse i forhold til antatt konstruksjons tidspunkt. 
 

 
Normal levetid for silicon er 8 til 12 år. Normal levetid for fugemasse er 15 til 30 år. I følge NBI er intervallet for maling av
vegger ca. 10 år. Levetid for belegg og underlag er 10-30 år. Levetid for våtromstapet er 5-10 år.
I våtrom er faktisk levetid for malte flater avhengig av den daglige fuktbelastning og produktet som er brukt.
Forventet restlevetid for belegg er: Antatt utgått
 

Tiltak / konsekvens

Bad - bad 1, første etasje TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Bad - bad 2, første etasje TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Levetid
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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.

 
Bad er bygget med flis på gulv, våtromsplater på vegg og Takes plater i tak. Badet er ventilert gjennom ventil i
vegg. Badet er utstyrt med dusj på vegg, toalett og servant i innredning og utslagsvask.

 
Rommet tilfredstiller ikke dagens krav til våtrom. Må oppgraderes om rommet skal tas i bruk som bad.
Det var ingen synlige tegn til fuktmerker/skader, eller unormale verdier på fuktmåler på gulv eller på veggplater i
tilstøtende rom. Det er ikke foretatt inngrep i konstruksjonen. 
Det ble mål et lite fall til sluk. Sluk er ble inspisert og det virker ikke å være brukt mansjett eller membran ved etablering
av bad. Arbeidene bærer ellers preg av fagmessighet korrekt utførelse i forhold til antatt konstruksjons tidspunkt. 

 
Normal levetid for silicon er 8 til 12 år. Normal levetid for fugemasse er 15 til 30 år. I følge NBI er intervallet for maling av
vegger ca. 10 år. Levetid for belegg og underlag er 10-30 år. Levetid for våtromstapet er 5-10 år.
I våtrom er faktisk levetid for malte flater avhengig av den daglige fuktbelastning og produktet som er brukt.
Forventet restlevetid for belegg er: Antatt utgått

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.

 
Bad er bygget med gulvbelegg av linoleum på gulv,  våtromsplater på vegg og Takes plater i tak. Badet er ikke
ventilert. Badet er utstyrt med dusj på vegg. Badet er ikke ventilert.

 
Rommet tilfredstiller ikke dagens krav til våtrom. Må oppgraderes om rommet skal tas i bruk som bad.
Det var ingen synlige tegn til fuktmerker/skader, eller unormale verdier på fuktmåler på gulv eller på veggplater i
tilstøtende rom. Det er ikke foretatt inngrep i konstruksjonen. 
Gulvet i dusjsone er etablert med oppkant slik eventuelt vann ikke renner ut på resten av badet. Det ble mål et lite fall
til sluk. Sluk er ble inspisert og det virker at belegg er klemt under sluket. Arbeidene bærer ellers preg av fagmessighet
korrekt utførelse i forhold til antatt konstruksjons tidspunkt. 

 
Normal levetid for silicon er 8 til 12 år. Normal levetid for fugemasse er 15 til 30 år. I følge NBI er intervallet for maling av
vegger ca. 10 år. Levetid for belegg og underlag er 10-30 år. Levetid for våtromstapet er 5-10 år.
I våtrom er faktisk levetid for malte flater avhengig av den daglige fuktbelastning og produktet som er brukt.
Forventet restlevetid for belegg er: Antatt utgått

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.

 
 

Bad - bad 3, første etasje TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Levetid

Bad - bad 4, 2 etasje TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Levetid

Vaskerom

Beskrivelse
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Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet.

 
Bygget har flere toalettrom. 
I første etasje er det et toalett med belegg på gulv, malt strieoverflater på vegg og panel i tak. Utstyrt med
gulvmontert toalett og servant. 
I andre etasje er det to toalett rom. Et toalett rom med belegg på gulv, malt strieoverflater på vegg og panel i tak. Utstyrt
med gulvmontert toalett og servant, toalettet er ikke ventilert. 
Et toalett rom er med belegg på gulv og malte overflater på vegger og tak. Utstyrt med gulvmontert toalett og servant,
toalettet er ventilert via ventil i vegg.

 
Toalettene fremstår som funksjonelle. Overflater og utstyr er noe slit. Tilstands graden settes på grunn av elde.

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.

 
Det er 2 kjøkken i første etasje:
Kjøkken 1 er laminat kjøkken med over og underskape, kjøkkendører i massivt tre og benkeplate av laminat. Utstyrt med
kokeplate, ovn, vifte, integrert kjøleskap, servant og oppvaskmaskin. Det er linoleum på gulv i kjøkkenet. Det er flisbelagt
på veggen stekplate og servant. Vifte med kanal til yttervegg.
Kjøkken 2 er hvit laminat kjøkken med over og underskap med laminert grå benkeplate. Utstyrt med dobbel servant. Det
er panel på på vegger og linoleum på gulv.
 

 
Kjøkken 1 bærer preg av elde men er funksjonelt og godt vedlikeholdt. Ved målinger på befaringsdagen ble det ikke
funnet fukt på utsatte områder. Det er ikke montert aquastopp på vannlås eller magnetventiler på tilførsel. 
Kjøkken 2 har trolig vært bruk som te og kaffe kjøkken. Vil fint kunne oppretholde en slik funksjon.

 
Det bør monteres aquastop på oppvaskmaskin, ved oppgradering av kjøkken bør det monteres magnetventiler på
vanntilførsel.

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.

 
Hvit laminat kjøkken med over og underskap med laminert grå benkeplate. Utstyrt med dobbel servant. Det er panel
på på vegger og linoleum på gulv.

Vurdering

Levetid

Toalettrom TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Kjøkken - 1 etasje TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Kjøkken - 2 etasje TG 1

Beskrivelse
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Kjøkkenet har trolig vært bruk som te og kaffe kjøkken. Vil fint kunne oppretholde en slik funksjon.

 
Om kjøkkenet skal oppgraderes til også å kunne lage mat må det monteres muligheter for ventilasjon av rommet. 

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.

 
Underetasje:
Gulv: Rå betong
Vegg: Malt pusset gråstein og malt pusset betong.
Tak: Malt og pusset himling.
 
1 etasje:
Gulv: Stort sett linoleum på alle gulv overflater, enkelte kontorer har heltres gulv.
Vegg: Malte strie på de fleste vegger. Flis på et bad og våtromspanel på 2 bad. Enkelte kontor har malt panel på
vegger bad veg i 1 gangsparti. 
Tak: Fortrinnsvis malte plater i tak, trolig trefiberplater. Enkelte rom har panel i tak og et bad har Takesplater.
 
2 etasje:
Gulv: Hovedsakelig linoleum på gulv. Enkelte kontorer har gulv i heltre.
Vegger: Hovedsakelig malt panel på vegger, enkelte kontor og toalett har malt strie på vegger, bad har våtromspanel på
vegger.
Himling: Malt panel og malte plater trolig trefiberplater. 

 
Innvendige overflater trenger generell vedlikehold. Det er tegn på avskalling av maling i kjeller. 
Tapet på vegger bære preg av elde og har en del hull, trolig etter montering av innredning.
Det er flere plasser sprekker mellom listverk og vegger.
Gulv bære preg at lokalene har vært brukt som kontor og møterom.
Generelt mangelende vedlikehold.

Visuell observasjon spesielt i forhold til lysåpninger i trapp/rekkverk. Rekkverkshøyder er også vurdert.

 
Bygget har 2 innvendige tretrapp
1 kvartsvingstrapp med uten håndløper fra første etasje til kjeller. Adgang til kjeller gjennom luke i gulv på teknisk rom. 
1 rettløps trapp fra første til andre etasje. Trapp oppført som tretrapp med håndløper på begge sider og med
stusstrin, trappen har lakkerte vanger og overflater, trin er dekt med gulvteppe og håndløper er malt.

 
Eldre trapper, noe knirk forekommer. Trappene til andre etasje er ok å gå i, trapp til kjeller er ikke god å gå i.
Trappen til kjeller overholder ikke dagens krav til håndløpere eller gangbarhet. Det må kunne antas at trappen tilfredstiller
forskriftskravet på oppføring tidspunkt.
 

Vurdering

Tiltak / konsekvens

Innvendige overflater TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Innvendige trapper TG 2

Beskrivelse

Vurdering
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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.

 
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann - og avløpsledninger. Innvendige avløpsledninger i støpejern og plast, vannrør i
kobber og pex. Eiendommen ble fult sprinklet i 2010. Det er 2 stk varmvannsberedere i bygget, 1 i kjeller og 1 i andre
etasje.

 
Deler av røranlegget er byttet i ved renovering i nyere tid. Stoppekran er plassert i kjelleren. Normal slitasje/elde må
påregnes på vann - og avløpsledninger av denne type, da normal levetid her nærmer seg oppbrukt på den eldre del av
anlegget. Anlegget kan fungerer uten problemer i mange år, men brudd kan også skje rett etter overtakelse. Vann - og
avløpsanlegg, hovedinntak og stoppekraner er forøvrig ikke vurdert i denne rapporten. Det er ikke fremlagt tegninger eller
byggebeskrivelser vedr. VVS-anlegget.
Tilstandsgraden er sat på bakgrunn av en generell vurdering av røranlegget.

 
Ifølge NBI er intervallet for utskifting av VVberedere fra 15 til 25 år. Forventet levetid for soilrør og avløpsledninger i plast
30 til 50 år, soilrør i støperjern er 25 til 60 år, galvaniserte stålrør 20 til 40 år, PEX-rør 25 til 75 år, vannledninger i kobber 25
til 60 år, tappebatterier 10 til 30 år, blandeventiler og kraner 10 til 25 år, og for vasker, servanter og klosett 30 til 50 år.
Forventet restlevetid for Varmekjele: Ukjent
Forventet restlevetid for rør: 20-70 år på skiftet rør. Forventet levetid på eldre rørsystem er trolig utløpt.
Forventet restlevetid for batterier og kraner: Anslått utgått
Forventet restlevetid for servanter: anslått utgått 
 
At forventet levetid er overskredet betyr ikke at delen er i stykker. Deler kan fungere i mange år framover men defekt kan
oppstå rett etter overtakelse.

 
Åpent anlegg i oppgradert i forbindelse med etablering av kontorer trolig på 2000-tallet. Det er flere sikringsskap i
kjelleren, trolig fungere noen av de som forsyningsskap til resterende eiendommer på området. 

 
Ingen kjente pålegg. El-anlegget er ikke vurdert. Ikke kjent når el. tilsyn er gjennomført sist. Eventuell tilstandsvurdering av
elektriske anlegg anbefales på generelt grunnlag undersøkt av elektrofagfolk ved endret bruk.

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

 
Terrenget rundt vestfløyen heller mot nord og vest. 
Terrenget er belagt med grus mot øst og sør. Mot vest er det plen mot grunnmur. Det er tre nedganger til kjeller fra vest,
der det er nedgang til kjeller helder terrenget mot grunnmur. Det er ikke etablert rist eller sluk i nedgange.
Mot vest er det en opphøyet gressplen med forstøtningsmur av gråstein, mot fasaden er det etablert en renne av
drenerende masse.

 
Terrenget har noen plasser fall mot grunnmur. 
 

VVS TG 2

Beskrivelse

Vurdering

Levetid

Elektrisk anlegg
Beskrivelse

Vurdering

Terrengforhold TG 2

Beskrivelse

Vurdering
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Tiltak / konsekvens
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Frogner Ring 8
3715 SKIEN
Gnr. 62   Bnr. 469   Fnr. 0   Snr. 0   
0806 Skien kommune

Byggeår 1825-1845

Benevnelse BRA
Hovedhus 423 m²
Østfløyen 683 m²
Hagehuset 43 m²
Vestfløyen 1 010 m²
Tomteareal 20 423 m²

  

Tilstandsrapport for bolig
Med arealmåling

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

Oppdragsnr.
Befaringsdato
Rapportdato

Rapportansvarlig

490 242
25.03.2019
11.04.2019

Stavern Taksering AS
Takstingeniør: Marco Gozzi
Nedre Kongerød 47, 3737 SKIEN
Tlf.: 907 13 121
E-post: marco@staverntaksering.no



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.

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
 
Denne tilstandsrapportens gyldighet er 1/2 år fra befaringsdato, men kan fornyes etter avtale og eventuelt
ny gjennomgang av undertegnende takstmann. Dersom rapport, eldre enn 1/2 år fremlegges ved salg, faller ansvaret for
rapportens innhold tilbake til selger. Det er ikke vurdert om det foreligger offentlig påbud e.l. eller om benyttet boligrom,
hybler, leiligheter m.m. er godkjent av bygningsmyndighetene ved innredningstidspunkt. Reguleringsmessige forhold er
heller ikke belyst i rapporten. I vurderingen er ikke medtatt skader som takstmannen anser å ha mindre betydning for
bygningens verdi. Alle bygningsdeler er normalt i kontinuerlig aldring fra ny tilstand. Forventet levetid
er angitt under levetidsbetraktninger for enkelte bygningsdeler. I mange tilfeller kan levetiden være både lengere og
kortere enn i forhold til levetidstabell. Dette henger sammen med type bruk og hyppighet, vedlikehold, utførelse,
kvalitet på bygningsdeler og geografisk plassering. Andre forhold kan også påvirke levetiden i begge retninger.
Tilstandsgrad 2 kan i enkelte tilfeller benyttes på konstruksjoner, bygningsdeler og innredninger. Det er ikke synlige
vesentlige skader eller svekkelse, men hvor marginal forventet restlevetid gjenstår.
Opplysninger om oppgraderinger/utskiftninger og årstall for dette, er gitt av eier/representant der hvor denne har vært til
stede ved befaringen. Ellers er dette antagelser fra undertegnende takstmann, og kan avvike med faktiske
forhold. Forøvrig henvises til rapportens enkelte punkter med tilhørende tilstandsgrad. Tilstandsgrad kan også være gitt ut
fra forventet normal levetid på bygningsdeler og gjenspeiler at deler av normal levetid er oppbrukt. Bygningen trolig er
oppført iht. den byggeskikk/ forskrifter som var gjeldene på byggetiden. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima og
innemiljø er vesentlig strengere enn de som var gjeldene da denne boligen ble oppført og det må følgelig påregnes et
avvik i forhold til dagens krav og standard. Oppdraget er utført av en ekstern Norsk takst takstingeniør som ikke har en
relasjon til oppdragsgiver. Takstingeniøren følger det regelverk og de etiske regler Norsk takst har fastsatt
for medlemmene. Fuktsøk er utført med instrument Protimeter MMS2 samt vurdring av sansbare inntrykk. Samtlige arealer
er besiktiget og vurdert så samt annet ikke er kommentert. Tomtestørrelse og de reguleringsmessige forhold er oppgitt av
kommunens karttjeneste. Befaring av eiendommen ble foretatt med de begrensninger som følger av boligen var bebodd
og møbler, innredning, lagrede gjenstander ikke ble flyttet på. NBI Byggforsk levetidsbetraktninger ligger til grunn for de
aktuelle restverdivurderinger.
Det tas forbehold for areal målinger av kjelleretasjene. Kjellrene overlapper hverandre og er ikke tydelig avgrenset slik
etasjene over er. 
 

Eiendomsopplysninger
Adresse Frogner Ring 8

Postnr./sted 3715 SKIEN

Kommune 0806 Skien Gnr 62 Bnr 469 Fnr 0 Snr 0 

Hjemmelshaver Statsbygg

Rekvirent Statsbygg AS

Befaringsdato 25.03.2019

Tilstede / opplysninger gitt
av

Bygninger på eiendommen
Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år

Dokumentkontroll
 
Grunnbok og reguleringsplan er gjennomgått. 
Det er framvist dokumentasjon på fredning av eiendommen.
 

Eieres egenerklæringsskjema er ikke gjennomgåttRegistrerte avvik fra eiers egenerklæring
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Andre opplysninger
 
Om kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper har blant annet plikt til å sette seg inn i og forstå realitetene i den dokumentasjon som fremlegges i forbindelse
med avhending av en brukt bolig. Denne rapport kan inneholde opplysninger som ikke er opplagt for
alle å forstå det reelle innholdet av. Kjøper oppfordres derfor til og kan vederlagsfritt kontakte takstmannen med spørsmål
om innholdet i rapporten.
Om tilleggsprodukter: Dersom utdypende bygningstekniske undersøkelser (nivå 2 og 3) er ønskelig, kan dette
bestilles som et tillegg til rapporten. Eiendommen inneholder på generelt grunnlag risikokonstruksjoner som innredede
arealer under terreng samt krypkjeller.
Det gjøres spesielt oppmerksom på selgers ansvar i forbindelse med salg av eiendom, iht. "Lov om avhending av fast
eiendom". Loven pålegger en boligselger et ansvar for mulige
vesentlige feil og mangler ved eiendommen, selv om han ikke kjenner til slike. Selger har således plikt til å gi all
informasjon om alle forhold som kan ha betydning for en kjøper.
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Konklusjon
Her er nevnt forhold som er vurdert å kunne ha vesentlig betydning, samt andre anbefalte undersøkelser.

Hovedbygningen med østfløy ble vedtaksfredet i 1923. Hagehus og hagen rundt hovedhus ble fredet i 2018. Hele
eiendommen er regulert til spesialområde bevaring, herunder alle eksisterende bygninger. Stor innholdsrik eiendom med
flott opparbeidd hage.
 
Hovedhus:
Har i senere år blitt brukt som kontor og møtelokaler og deler av eiendommen er innrettet heretter, resten av
eiendommen er å anse som historiske og er innrettet som museum med historisk interiør. Bygget fikk restaurert taket i
2005 og malt i 2009.
Bygget har grunnmur av stablet gråstein som er pusset, ellers trekonstruksjoner over 2 etasjer med kledning av malmfuru
malt med linolje maling. Valmet tak utført som sperretak er renovert i 2005, nye hollands glasserte takstein på østvendt
takflate, gjenbruk av stein på resterende takflater. Ikke innredet kjeller med adkomst fra kjeller i østfløy. Deler av bygget
har krypkjeller. Konstruksjonen framstår generelt som godt vedlikeholdt, noe råte, sprekker, riss samt avskalling av puss og
maling må påregnes, hvilket ikke er uvanlig elde tatt i betraktning.
 
Østfløyen har senest vært innrettet med undervisningslokaler i kjeller, kontor lokaler i første etasje og hybler i andre
etasje. Bygget ble malt utvendig i 2009.
Store deler av bygget har blitt renovert med nyere grunnmur som er pusset samt støpt etasjeskiller mellom første og
andre etasje. Den eldre del av bygget har grunnmur av stablet gråstein som er pusset og malt. Ellers trekonstruksjoner
over 2 etasjer med kledning av malmfuru malt med linolje maling. Saltak konstruksjon oppført av plassbygde takstoler tekt
med røde enkeltkrum takstein. Konstruksjonen framstår generelt som godt vedlikeholdt, noe råte, sprekker, riss samt
avskalling av puss og maling må påregnes, hvilket ikke er uvanlig elde tatt i betraktning.
 
Hagehuset er ikke innrettet. Bygget har en del råteskade i bunnsviller, kledningsbord og tak. Huset er nymalt i 2018
Bygget er punktfundamentert av stablet gråstein ellers trekonstruksjoner over 1 etasje med kledning av malmfuru malt
med linolje maling. Saltak utført som åstak konstruksjon tekt med røde enkeltkrum takstein. Det ble avdekt råte i
bunnsviller, kleding og på tak. Uthuset har flere vindu som er blendet da disse mangler glass og vindusrammer. Punkt
fundament under terrasse svikter noen plasser.
 
Vestfløyen har senest vært innrettet med kontorlokaler i første og andre etasje. Bygget har grunnmur av stablet gråstein
som er pusset på eldre del. Store deler av bygget har blitt renovert med nyere grunnmur og støpt etasjeskiller mellom
første og andre etasje. Ellers trekonstruksjoner i etasjeskiller mellom første og andre etasje. Yttervegger har kledning av
malmfuru og malt med linolje maling. Saltak utført som åstak konstruksjon tekt med røde enkeltkrum
takstein. Konstruksjonen framstår generelt som ok vedlikeholdt, noe råte, sprekker, riss samt avskalling av puss og maling
må påregnes, hvilket ikke er uvanlig elde tatt i betraktning.
 
Låven har vært innrettet for dyrehushold. Det er en stor fjøs i første etasje og halm lager og silo i andre etasje. På eldre del
av bygget er det grunnmur av stablet gråstein som er pusset. Store deler av bygget har blitt renovert med
nyere grunnmur og støpt etasjeskiller mellom første og andre etasje i forbindelse med etableringa av fjøs. Ellers
trekonstruksjoner over 2 etasjer med kledning av malmfuru malt med linolje maling. Saltak utført som åstak konstruksjon
tekt med røde enkeltkrum takstein. Låven bære preg av elde og renovering må påregnes. 
 
Værksted er i dag innrettet som kontor lokaler og er utleid til formålet. 
 
Lille garasje blir i dag anvendt som lagerplass. Bygget er i dag plassert på en støpt plate på mark og er oppført av
trekonstruksjoner i en etasje. Garasje har et saltak utført som åstakkonstruksjon tekt med røde enkeltkrum takstein.
Garasjen bære preg av elde og har en del råte skade.
 
Jordstampe hus et står i dag tomt, har trolig ikke vært i bruk siden gården var i drift. Huset er satt opp i pusset mur, har
støpt plate på mark og saltak utført som åstak konstruksjon tekt med røde enkeltkrum takstein. bygget bære preg av elde
og har tydelige settningsskader. 
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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.

Hovedhus Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

Kjeller 77 33 0 33 Teknisk rom/bod

 

1 etasje 205 188 188 0 Stue, entre, undervisningslokale,
trapperom, gang, wc og kjøkken. 

2 etasje 215 202 201 1 Bibliotek, møtelokale , trapperom
2 stk gange, 5 stk. kontor lokaler,
hybelkjøkken og WC

Skap

 

Sum 497 423 389 34  

Østfløyen Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

Kjeller 280 248 150 98 Garderobe/bad, badstue,
vaskerom, kontor og trappe.

Teknisk rom, lager og 2 boder.

 

1 etasje 273 252 249 3 11 kontorer, wc, gang, trappe,
møtelokale/stue og trappe

3 stk skap

 

2 etasje 196 183 173 10

 

Sum 749 683 572 111  

Hagehuset Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

1 etasje 49 43 0 43 Sommerstue

 

Sum 49 43 0 43  

Vestfløyen Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

Kjeller 280 237 0 237 Diverse boder, tekniske rom, ikke
innredet rom, lager og kjølerom. 

1 etajse 426 397 377 20 12 kontorer 2 kjøkken, tekjøkken,
2 stk bad og 2 stk toalett.

Bod, teknisk rom, rom under trapp
og skap. 

2 etasje 414 376 361 15 2 stk. toalett, 2 stk kjøkken, bad, 3
stk kontorer, 2 stk trappe rom,
møterom, gang og 9 stk hybel
værelser.

bod, teknisk rom og skap.

 

Sum 1120 1010 738 272  
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Låve Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

Kjeller 175 157 68 89 Lagerplass

 

1 etasje 470 465 68 397 Kontor og gang. Fjøs, diverse boder og teknisk rom.

 

2 etasje 470 465 0 465 Loft

 

3 etasje 50 50 0 50 loft

 

Sum 1165 1137 136 1001  

Værksted Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

Garasje 240 218 210 8 Garderobe og toalett 2 stk garasje, verksted, gang, lager,
heis og teknisk rom 

1 etasje 247 223 217 6 Bibliotek,, møterom, toalett, hc
toalett, gang og 7 stk kontor

Datarom, vvs og heis

 

2 etasje 186 175 170 5 Kontor, entre, kjøkken, hc toalett
og møterom

Heis

 

Sum 673 616 597 19  

Lille garasje Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

1 etasje 26 22 0 22 Lagerplass/garasje

 

Sum 26 22 0 22  

Jordstampe huset Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

1 etasje 36 27 0 27 Lager

 

Sum 36 27 0 27  

Sum alle bygninger 4315 3961 2432 1529  

 
Arealmålinger er foretatt med lasermålinger på stedet. I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som
avgjør om rommene defineres som P-ROM eller S-ROM, men i mange tilfeller kan takstmann overstyrt hovedreglen
(skjønn). Det betyr at rommene kan defineres både som P-ROM eller S-ROM selv om de er i strid med byggeforskriftene.
Dette betyr at rommet både kan være i strid med byggteknisk forskrift og mangler godkjennelse i kommunen for den
aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.
MÅLEVERDIGHET I RETNINGSLINJENE:
3 hovedkrav til måleverdighet: Fri høyde over gulv 1,90m eller mer i en bredde på minst 0,60m utenfor høyden
1,90m. Det stilles krav til tilgjengelighet med luke, dør, trapp, permanent eller nedfellbar stige. Areal som skal måles skal
ha gangbart gulv. Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende regnes
ikke med i etasjeareal.
Det presiseres at boder som ligger utenfor hoveddelen skal måles, men ikke medtas i angivelse av bruksarealet. Dette
gjelder f.eks. boder med inngang fra fellesareal på loft eller i kjeller.
NYE MÅLEREGLER: Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling 2014 er lagt til grunn. Bruksareal fremkommer ved å måle
til ytterveggenes innside. Alle plan er måleverdige hvor de enn ligger i bygget, så lenge de har en etasjehøyde større enn
1,90 m.Bruksarealet bestemmes separat for hvert plan og måles i gulvhøyde. Nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp,
heiser, sjakter o.l. regnes med i arealet for hver etasje.

Kommentarer til arealberegningen
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Større åpninger enn disse regnes ikke med i etasjens areal, men hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens
horisontalprojeksjon med i etasjens areal. For måling av bruksareal med to eller flere bruksenheter pr. plan, måles til
innside av vegg mellom bruksenhetene. I bruksareal medregnes IKKE areal som opptas av vegger mellombruksenheter og
vegger mellom bruksenheter og felles deler. Det presiseres at boder som ligger utenfor hoveddelen skal måles, men ikke
medtas i angivelse av bruksarealet. Dette gjelder f.eks. boder med inngang fra fellesareal på loft eller i kjeller. Rommets
areal skal likevel opplyses i taksten, f.eks. i en kommentar til bruksarealet, eller i egetoppsett hvor det fremgår at dette
arealet kommer i tillegg til bruksarealet.
 
 

 
 

Reguleringsmessige forhold
Vern:
Hovedbygningen med østfløy ble freda allerede i 1923 og var mellom de første bygningene i Norge som ble freda.
Fredinga ble utvidet i 1966 til å i tillegg omfatte den vinkelforma låven med vestfløy. Hagehuset og deler av utearealet ble
foreslått fredet i Statsbyggs landsverneplan. Riksanikvaren fattet vedtak om slik fredning 21. september 2018.
Hele eiendommen med de åtte kartfestet bygningene er regulerte til bevaring.

Kommentar til grunnboksblad (evt. sameiekontrakt)
 
Diverse fredningsvedtak

Tomt / område / miljø
Tomteareal 20 423 m2 Type tomt    

Festetidens utløpsår Årlig festeavgift  Bortfesters navn

 
Hagen ble rundt 1850 opparbeidet i engelsk landskapsstil. Murer, gangveier og deler av beplantningen er i dag godt
bevart. Hovedhuet er plassert med et parklandskapet på tre sider. Mot hovedfasaden er parken har parken en
formell utformet og en mer privat utforming mot de to andre sidene. Den "private"  delen av hageanlegget ble utformet i
engelsk landskapsstil med snodde stier omgitt av ask og lønn og jasmin- og syrinhekker.
Frogner hovedgård ligger på en høyde mellom Skien sentrum i vest og Gjerpensdalen i øst. Gården har allé opp til
hovedhuset i vest, og er omgitt av dyrket mark og nyere bolighusbebyggelse. Hovedbygningen med uthus danner et U-
formet tun som er åpent mot nord.
Eiendommen har en meget barnevennlig beliggenhet på Frogner i Skien. Frogner blir betraktet som et av Skiens beste
boligområder. Området er godt tilrettelagt for unge og eldre. Skoler, barnehager, forretninger og har gode turområder i
nærheten. Her bor man i landlige omgivelser med kort vei til byen.
 
 

 
Eiendommen har adkomst fra Frogneralleen og Frognerlia. 
 
Eiendommen er tilknyttet offentlig vand og kloakk. 
 

Kommentarer til planløsningen

Beskrivelse

Opplysninger om adkomst, vann og avløp
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Sted og dato
Skien, 25.03.2019

  
 Marco Gozzi  
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Tilstandsrapport

Tilstandsrapport

Bygg A:

Bygg B:
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LEIEKONTRAKT

1. AVTALENS PARTER

Utleier:  Statsbygg v/Statsbygg Sør

Adresse: Storgata 162, 3915 Porsgrunn
Postadresse: Postboks 254, 3901 Porsgrunn
Tlf: 35 56 26 20 Tlfx: 35 56 26 21

Leier: Mental Helse Norge
Adresse: Frogner Ring 8, 3715 Skien
Postadresse: Postboks 298, 3701 Skien
Tlf: 35 58 77 00 Tlfx: 35 58 77 01

Brukeretat : Mental Helse Norge
Adresse: Frogner Ring 8, 3715 Skien
Postadresse: Postboks 298, 3701 Skien
Tlf: 35 58 77 00 Tlfx: 35 58 77 01

2. LEIEOBJEKTET

Eiendommens adresse: Frogner Hovedgård, Frogner Ring 8, 3715 Skien
Gårdsnummer: 62 Bruksnummer: 469
i Skien kommune, kommunenr: 0806

Leieforholdet omfatter arealer i 1. og 2. etasje i tidligere låvebygg m/verksted som
ombygges til kontor- og møtelokaler. Tilhørende tegninger som viser arealer til leiers
eksklusive bruk finnes i vedlegg A. Areal og oppdeling skal være i henhold til Norsk
Standard 3940.

Utleier forbeholder seg rett til å gi retningslinjer for bruk av fellesarealer.

Bruttoareal m2 lvareal

Andel av teknisk rom kjeller 1,5 m2
1. etasje 247,5 m2
2. " 1760m2
Samlet 425 0 m2

Eventuelle unøyaktigheter i arealutmålingen får ikke virkning for leiens totale
størrelse.
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LEIEKONTRAKT

1. AVTALENS PARTER

Utleier: Statsbygg v/Statsbygg Sør

Adresse: Storgata  162, 3915 Porsgrunn
Postadresse: Postboks  254, 3901 Porsgrunn
Tlf:  35  56  26 20 Tlfx:  35  56  26 21

Leier: Mental HelseNorge
Adresse: Frogner Ring 8, 3715  Skien
Postadresse: Postboks 298, 3701  Skien
Tlf:  35 58  77  00 Tlfx: 35  58 77  01

Brukeretat: Mental Helse Norge
Adresse: Frogner Ring 8, 3715  Skien
Postadresse: Postboks  298, 3701  Skien
Tlf: 35  58  77 00 Tlfx: 35 58 77 01

2.LEIEOBJEKTET

Eiendommens adresse: Frogner Hovedgård, Frogner Ring 8, 3715 Skien
Gårdsnummer: 62 Bruksnummer: 469
i Skien kommune, komrnunenr:  0806

Leieforholdet omfatter arealer i 1. og 2.etasje i tidligere låvebygg m/verksted som
ombygges til kontor- og møtelokaler. Tilhørende tegninger som viser arealer til leiers
eksklusive bruk finnes i vedlegg A. Areal og oppdeling skal være i henhold til Norsk
Standard  3940.

Utleier forbeholder seg rett til  å  gi retningslinjer for bruk av fellesarealer.

Bruttoareal migulvareal

Andel av teknisk rom kjeller 1,5 m2
1. etasje 247,5  m2
2. " 176,0  m2
Samlet 425,0  m2

Eventuelle unøyaktígheter íarealutmålingen får ikke virkning for leiens totale
størrelse.
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3. LEIE OG TILLEGGSTJENESTER

A. Leie
Årsleien er beregnet til totalt kr. 198.000,- per 15. august 2006. Leien består av
kapitalkostnader, ytre vedlikehold, eventuell eiendomsskatt, forsikring jfr. pkt 11,
administrasjon og fortjeneste. Leien er beregnet på grunnlag av kostnadsrammen for
ombyggingsprosjektet per 15. august 2006, kr. 4,2 mill. Prosjektet finansieres slik:

Brukertilskudd Mental Helse Norge kr. 2.500.000
Investeringsmidler Statsbygg, leieberegnes kr. 1.700.000

Leien indeksreguleres frem til ferdigstillelsestidspunkt, forventet 1. januar 2008.

Skal det foretas endringer i byggeprosjektet som har innvirkning på kostnadsramme,
areal eller ferdigstillelsestidspunkt, må det først foreligge skriftlig tilleggsavtale hvor
bl.a. de økonomiske konsekvensene for leiekontrakten må fremgå.

Dersom den totale byggekostnad blir mindre enn det som følger av kostnadsrammen
av 15. august 2006, skal det foretas et forholdsmessig avslag i leiesummen.

B. Indre vedlikehold
For indre vedlikehold betales et leietillegg på kr. 35,- per m2/år, til sammen
kr. 14.875,-, se leiekontraktens pkt. 6.

C. Brukeravhengige driftskostnader
Leier betaler som et leietillegg et å konto beløp til dekning av brukeravhengige
driftskostnader, jfr. kontraktens pkt 6. Regnskapet føres av utleier og årsavregning
mot innbetalt forskudd skal foretas  innen  utløpet av annet kvartal etterfølgende år. A
kontobeløpet innbetales og avregning foretas over kontrakten for Vestfløyen,
undertegnet 02.08.2006 / 18.07.2006. Budsjettet revideres innen utgangen av 2007.

D. Energi til leiers egne lokaler
Leier betaler et leietillegg for energi til egne lokaler, se kontraktens pkt 6. I tillegg
kommer 3% administrasjonskostnader. Beløpet budsjetteres for første driftsår til
totalt kr. 50.000,-.

E. Renhold
Leier betaler et leietillegg for renhold av lokalene i henhold til etablert
renholdsopplegg, se kontraktens pkt 6. I tillegg kommer 3 % administrasjons-
kostnader. Beløpet budsjetteres for første driftsår er til totalt kr. 55.000,-.

Betaling
Den årlige leien for lokalene samt tilleggsbeløpet for indre vedlikehold betales
uoppfordret og forskuddsvis i like store terminer med forfall hver 1. januar, 1. april, 1.
juli og 1. oktober. Beløpene reguleres etter kontraktens punkt 4.
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3. LEIE OG TILLEGGSTJENESTER

A. Leie
Årsleien er beregnet til totalt kr. 198.000,- per 15. august 2006. Leien består av
kapitalkostnader, ytre vedlikehold, eventuell eiendomsskatt, forsikring jfr. pkt 11,
administrasjon og fortjeneste. Leien er beregnet på grunnlag av kostnadsrammen for
ombyggingsprosjektet per 15. august 2006, kr. 4,2 mill. Prosjektet finansieres slik:

Brukertilskudd Mental Helse Norge kr. 2.500.000
Investeringsmidler Statsbygg, leieberegnes kr. 1.700.000

Leien indeksreguleres frem til ferdigstillelsestidspunkt, forventet 1. januar 2008.

Skal det foretas endringer i byggeprosjektet som har innvirkning på kostnadsramme,
areal eller ferdigstillelsestidspunkt, må det først foreligge skriftlig tilleggsavtale hvor
bl.a. de økonomiske konsekvensene for leiekontrakten må fremgå.

Dersom den totale byggekostnad blir mindre enn det som følger av kostnadsrammen
av 15.august 2006, skal det foretas et forholdsmessig avslag i leiesummen.

B. Indre vedlikehold
For indre vedlikehold betales et leietillegg på kr. 35,- per mQ/år, til sammen
kr. 14.875,-, se leiekontraktens pkt. 6.

C. Brukeravhengige driftskostnader .
Leier betaler som et leietillegg et  à  konto beløp til dekning av brukeravhengige
driftskostnader, jfr. kontraktens pkt 6. Regnskapet føres av utleier og årsavregning
mot innbetalt forskudd skal foretas innen utløpet av annet kvartal etterfølgende år. Á
kontobeløpet innbetales og avregningl foretas over kontrakten for Vestfløyen,
undertegnet 02.08.2006 / 18.07.2006.Budsjettet revideres innen utgangen av 2007.

D. Energi til leiers egne lokaler
Leier betaler et leietillegg for energi til egne lokaler, se kontraktens pkt 6. I tillegg
kommer 3% administrasjonskostnader. Beløpet budsjetteres for første driftsår til
totalt kr. 50.000,-.

E. Renhold
Leier betaler et leietillegg for renhold av lokalene i henhold til etablert
renholdsopplegg, se kontraktens pkt 6.1 tillegg kommer 3  %  administrasjons-
kostnader. Beløpet budsjetteres for første driftsår er til totalt kr. 55.000,-.

Betaling
Den årlige leien for lokalene samt tilleggsbeløpet for indre vedlikehold betales
uoppfordret og forskuddsvis i like store terminer med forfall hver 1. januar, 1. april, 1.
juli og 1. oktober. Beløpene reguleres etter kontraktens punkt 4.
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Tilleggsleiebeløpet for brukeravhengige driftskostnader , som er fastsatt på grunnlag
av utarbeidet budsjett ,  betales på samme  måte (jfr .  pkt 3 C ovenfor ).  Regnskap over
brukeravhengige driftskostnader ,  og evt  andre  avtalte  tilleggsleiebeløp  føres av utleier
og resultatet avregnes mot å konto innbetalingen innen utløpet av andre  kvartal det
påfølgende år. Restoppgjør skjer innen samme frist . A-kontobeløpet  for påfølgende år
justeres  iht budsjett /  avregning.

I bygg hvor det er flere leiere fordeles felles driftskostnader på leierne etter andel leiet
areal.

Når betaling skjer etter at kravet er forfalt, skal leier betale forsinkelsesrente i
henhold til lov av 17. desember 1976,  (Forsinkelsesrenteloven )  eller lov som trer i
stedet for denne.

4. LEIEREGULERING

I leieperioden skal leien reguleres 1. januar hvert år med 80 % av økningen i
Statistisk Sentralbyrås totale konsumprisindeks ,  eller annen tilsvarende offentlig
indeks dersom denne bortfaller ,  første gang 1. januar 2009. Indeksreguleringen skjer
med basis i leieforholdets ikrafttredelsestidspunkt og frem til november måned året
før hver regulering.

Vederlag for indre vedlikehold reguleres på samme tidspunkt med 100% av økningen i
konsumprisindeksen.

Dersom merverdiavgift innføres på leiesummen p.g.a. at utleier frivillig registrerer seg
eller omorganiserer seg slik at vederlag under denne kontrakt blir avgiftspliktig,
plikter leier å betale et tilsvarende tillegg til leiesummen.

5. LEIETID OG FREMLEIE

Leieforholdet  løper fra  det tidspunktet  lokalene stilles til leiers disposisjon  (forventet
1. januar 2008)  og utløper 31. desember 2017 uten forutgående oppsigelse.

Utleier skal varsle leier om at leiekontrakten utløper senest 12 måneder før utløpet av
leieperioden .  Ved ønske om fortsatt leieforhold, må leier gi opplysing om dette innen 6
måneder før utløpet av leieperioden, og reforhandlinger må igangsettes innen samme
frist.

Leier har i leietiden rett til å si opp kontrakten med 6 måneders varsel .  Oppsigelsen
skal være skriftlig.

Fremleie og overdragelse av kontrakten ,  helt eller delvis ,  kan gis etter utleiers
skriftlige forhåndssamtykke.
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Tilleggsleiebeløpet for brukeravhengige driftskostnader, som er fastsatt på grunnlag
av utarbeidet budsjett, betales på samme måte (jfr. pkt  3  C ovenfor). Regnskap over
brukeravhengige driftskostnader, og evt andre avtalte tilleggsleiebeløp føres av utleier
og resultatet avregnes mot à konto innbetalingen innen utløpet av andre kvartal det
påfølgende år. Restoppgjør skjer innen samme frist. A-kontobeløpet for påfølgende år
justeres iht budsjett/ avregning.

I bygg hvor det er flere leiere fordeles felles driftskostnader på leierne etter andel leiet
areal.

N år betaling skjer etter at kravet er forfalt, skal leier betale forsinkelsesrente i
henhold til lov av 17. desember 1976, (Forsinkelsesrenteloven) eller lov som trer i

stedet for denne. ^

4. LEIEREGULERING

Ileieperioden skal leien reguleres  1.  januar hvert år med 80%  av økningen i
Statistisk Sentralbyrås totale konsumprisindeks, eller annen tilsvarende offentlig
indeks dersom denne bortfaller, første gang 1.  januar 2009. Indeksreguleringen skjer
med basis i leieforholdets ikrafttredelsestidspunkt og frem til november måned året
før hver regulering.

Vederlag for indre vedlikehold reguleres på samme tidspunkt med 100% av økningen i
konsumprisindeksen.

Dersom merverdiavgift innføres på leiesummen p.g.a. at utleier frivillig registrerer seg
eller omorganiserer seg slik at vederlag under denne kontrakt blir avgiftspliktig,
plikter leier å betale et tilsvarende tillegg til leiesummen.

5. LEIETID  OG  FREMLEIE

Leieforholdet løper fra det tidspunktet lokalene stilles til leiers disposisjon (forventet
1. januar 2008) og utløper 31. desember 2017 uten forutgående oppsigelse.

Utleier skal varsle leier om at leiekontrakten utløper senest  12  måneder før utløpet av
leieperioden. Ved ønske om fortsatt leieforhold, må leier gi opplysing om dette innen  6
måneder før utløpet av leieperioden, og reforhandlinger må igangsettes innen samme
frist.

Leier har i leietiden rett til å si opp kontrakten med  6  måneders varsel. Oppsigelsen
skal være skriftlig.

Fremleie og overdragelse av kontrakten, helt eller delvis, kan gis etter utleiers
skriftlige forhåndssamtykke.
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Overdragelse av minst 50 % av aksjene, selskapsandelene eller eierinteressene hos
leier anses som overdragelse av kontrakten. Det samme gjelder skifte av
selskapsform.

Som overdragelse regnes også avhending av det mindre antall aksjer eller andeler som
i seg selv utgjør bestemmende innflytelse (alminnelig flertall) i selskapet. Utleier skal
på forespørsel gis opplysninger bekreftet av leiers revisor, om slik overdragelse har
funnet sted.

Selskapsmessige endringer, herunder fisjon og kapitalnedsettelse, som kan forringe
leiers økonomiske stilling overfor utleier, krever utleiers skriftlige samtykke.
Manglende svar på søknad om samtykke skal anses som avslag.

6. DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Drift
E ne driftskostnader
Leier er ansvarlig for egne driftsutgifter, herunder utgifter til energi, (strøm, varme),
vakthold/sikring og renhold inkludert vask av vinduer innvendig og utvendig i egne
lokaler. Energi til egne lokaler betales etter egen måler eller etter arealmessig andel
fordelt etter avregning fra felles måler. Leier betaler for vaktmestertjenester til egne
lokaler.

Det er inngått egen tilleggsavtale mht. energi og renhold, jfr. kontraktens pkt. 3.

Brukeravhen i e driftskostnader
Leier er ansvarlig for sin andel av drift av fellesarealer og tekniske anlegg. Arbeidet
utføres av utleier. Dette gjelder bl.a. utgifter til drift og tilsyn av bygningens faste
tekniske anlegg og energikostnader i fellesarealer, skjøtsel av maskiner til snømåking
og gressklipping, drift av utomhusanlegg, utgifter til vann, kloakk og renovasjon og
offentlige avgifter. I bygg med flere leiere skal disse utgiftene fordeles i forhold til leid
areal.

Vedlikehold
Ytre vedlikehold
Utleier sørger for og bekoster alt utvendig bygningsmessig vedlikehold og vedlikehold
av bygningens faste tekniske anlegg, utomhusarealer og eventuelle fellesarealer.

Indre vedlikehold
Utleier sørger for på leiers bekostning å forestå innvendig vedlikehold av de lokaler
som omfattes av leiekontrakten, jfr. kontraktens pkt. 3. Vedlikeholdsplikten omfatter
ikke ombygning, ominnredning eller endring av lokalene. Den standard lokalene var i
ved overtagelsen skal opprettholdes. Prioritering skjer ved årlige planer utarbeidet i
samråd med leiers representant. Utleier skal kunne dokumentere hvordan midlene
disponeres. Vedlikeholdsnivået skal stå i forhold til den samlede godtgjørelse leier
betaler i løpet av avtaletiden.
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Som overdragelse regnes også avhending av det mindre antall aksjer eller andeler som
i seg selv utgjør bestemmende innflytelse (alminnelig flertall) i selskapet. Utleier skal
på forespørsel gis opplysninger bekreftet av leiers revisor, om slik overdragelse har
funnet sted. '

Selskapsmessige endringer, herunder fisjon og kapitalnedsettelse, som kan forringe
leiers økonomiske stilling overfor utleier, krever utleiers skriftlige samtykke.
Manglende svar på søknad om samtykke skal anses som avslag.

6.  DRIFT OG  VEDLIKEHOLD
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Egne driftskostnader
Leier er ansvarlig for egne driftsutgifter, herunder utgifter til energi, (strøm, varme),
Vakthold/sikring og renhold inkludert vask av vinduer innvendig og utvendig i egne
lokaler. Energi til egne lokaler betales etter egen måler eller etter arealmessig andel
fordelt etter avregning fra felles måler. Leier betaler for Vaktmestertjenester til egne
lokaler.

Det er inngått egen tilleggsavtale mht. energi og renhold, jfr. kontraktens pkt. 3.

Brukeravhengige driftskostnader
Leier er ansvarlig for sin andel av drift av fellesarealer og tekniske anlegg. Arbeidet
utføres av utleier. Dette gjelder bl.a. utgifter til drift og tilsyn av bygningens faste
tekniske anlegg og energikostnader i fellesarealer, skjøtsel av maskiner til snømåking
og gressklipping, drift av utomhusanlegg, utgifter til vann, kloakk og renovasjon og
offentlige avgifter. I bygg med flere leiere skal disse utgiftene fordeles i forhold til leid
areal.

Vedlikehold
Ytre vedlikehold
Utleier sørger for og bekoster alt utvendig bygningsmessig vedlikehold og vedlikehold
av bygningens faste tekniske anlegg, utomhusarealer og eventuelle fellesarealer.

Indre vedlikehold
Utleier sørger for på leiers bekostning å forestå innvendig vedlikehold av de lokaler
som omfattes av leiekontrakten, jfr. kontraktens pkt. 3. Vedlikeholdsplikten omfatter
ikke ombygning, ominnredning eller endring av lokalene. Den standard lokalene var i
ved overtagelsen skal opprettholdes. Prioritering skjer ved årlige planer utarbeidet i
samråd med leiers representant. Utleier skal kunne dokumentere hvordan midlene
disponeres. Vedlikeholdsnivået skal stå i forhold til den samlede godtgjørelse leier
betaler i løpet av avtaletiden.
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Leier har ansvaret for drift, vedlikehold og fornyelse av spesialinnredninger og
brukerutstyr som er installert for eller av bruker, herunder svakstrømsnett,
dataspredenett, telefonsentral, anlegg for avbruddsfri strømforsyning ( UPS-anlegg)
trykkluftanlegg, kantine/kjøkkenutstyr, avtrekksskap og andre tilhørende anlegg.
Dette gjelder også når installasjonene er finansiert gjennom prosjekt i byggesak/
ombyggingssak og lignende.

Utleier er berettiget til å foreta alle arbeider som er nødvendige til eiendommens
forsvarlige vedlikehold eller fornyelse, og til i samme utstrekning å foreta ethvert
forandringsarbeid så vel i som utenfor de leide lokaler. Leier plikter å medvirke til at
ledninger, kanaler og rør til andre deler av eiendommen kan føres gjennom de leide
lokaler uten hinder. Videre forplikter leier seg til å finne seg i slike arbeider uten
erstatning eller leiereduksjon, med mindre ulempene for leier er vesentlige. Utleier
skal påse at arbeidene blir til minst mulig ulempe for leier og i størst mulig grad sørge
for å varsle leier i rimelig tid før arbeidene igangsettes.

Vedlegg B inneholder en nærmere spesifikasjon over utleiers og leiers ansvar for drift
og vedlikehold.

7. LOKALENES BRUK

Det leide areal skal brukes til kontorformål. Eventuelle endringer i bruksområde må
godkjennes av utleier.

Leier plikter å behandle så vel de leide lokaler som eiendommen forøvrig med tilbørlig
aktsomhet. Emballasje og annet avfall knyttet til leiers virksomhet besørges fjernet av
leier.

Lokalene må ikke brukes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller
utseende ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte som sjenerer andre leiere
eller naboer. Kostnadene ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med disse
forhold, er leiers ansvar.

Leier plikter straks, muntlig og skriftlig, å meddele utleier enhver skade som må
utbedres og som leier mener utleier er ansvarlig  for. Leier kan ikke  igangsette
utbedringsarbeider på utleiers regning, og husleielovens  §  5-5, 2. ledd  gjelder ikke,
med mindre utbedring er tvingende nødvendig for å avverge skade. Leiers
ansvarsfrihet etter husleielovens  §  5-8 gjelder ikke.

Oppstår mangler i leietiden som utleier er ansvarlig for, skal utleier utbedre disse
innen rimelig tid. For øvrig gjelder husleielovens § 5-7 ikke. Ved tvist om utbedring av
mangler plikter leier fullt ut å oppfylle sine plikter etter leiekontrakten inntil tvisten
er endelig avgjort.

Leier plikter å følge de ordensregler som til enhver tid gjelder for eiendommen,
herunder brann- og rømningsinstruks samt instruks for heiser og øvrige tekniske
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Leier har ansvaret for drift, vedlikehold og fornyelse av spesialinnredninger og
brukerutstyr som er installert for eller av bruker, herunder svakstrømsnett,
dataspredenett, telefonsentral, anlegg for avbruddsfri strømforsyning (  UPS-anlegg)
trykkluftanlegg, kantine/kjøkkenutstyr, avtrekksskap og andre tilhørende anlegg.
Dette gjelder også når installasjonene er finansiert gjennom prosjekt i byggesak/
ombyggingssak og lignende.

Utleier er berettiget til å foreta alle arbeider som er nødvendige til eiendommens
forsvarlige vedlikehold eller fornyelse, og til i samme utstrekning å foreta ethvert
forandringsarbeid så vel i som utenfor de leide lokaler. Leier plikter å medvirke til at
ledninger, kanaler og rør til andre deler av eiendommen kan føres gjennom de leide
lokaler uten hinder. Videre forplikter leier seg til å finne seg i slike arbeider uten
erstatning eller leiereduksjon, med mindre ulempene for leier er Vesentlige. Utleier
skal påse at arbeidene blir til minst mulig ulempe for leier og i størst mulig grad sørge
for å varsle leier i rimelig tid før arbeidene igangsettes.

Vedlegg B inneholder en nærmere spesifikasjon over utleiers og leiers ansvar for drift
og vedlikehold.

7.  LOKALENES BRUK

Det leide areal skal brukes til kontorformål. Eventuelle endringer i bruksområde må
godkjennes av utleier.

Leier plikter å behandle så vel de leide lokaler som eiendommen forøvrig med tilbørlig
aktsomhet. Emballasje og annet avfall knyttet til leiers virksomhet besørges fjernet av
leier. `

Lokalene må ikke brukes på en måte som forringer eiendommens omdømme eller
utseende ved støv, støy, lukt, rystelse eller på annen måte som sjenerer andre leiere
eller naboer. Kostnadene ved utbedring og eventuell erstatning i forbindelse med disse
forhold, er leiers ansvar.

Leier plikter straks, muntlig og skriftlig, å meddele utleier enhver skade som må
utbedres og som leier mener utleier er ansvarlig for. Leier kan ikke igangsette
utbedringsarbeider på utleiers regning, og husleielovens  §  5-5, 2. ledd gjelder ikke,
med mindre utbedring er tvingende nødvendig for å avverge skade. Leiers
ansvarsfrihet etter husleielovens  §  5-8 elder ikke.

Oppstår mangler i leietiden som utleier er ansvarlig for, skal utleier utbedre disse
innen rimelig tid. For øvrig gjelder husleielovens  §  5-7 ikke. Ved tvist om utbedring av
mangler plikter leier fullt ut å oppfylle sine plikter etter leiekontrakten inntil tvisten
er endelig avort.

Leier plikter å følge de Ordensregler som til enhver tid gjelder for eiendommen,
herunder brann- og rømningsinstruks samt instruks for heiser og øvrige tekniske
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anlegg, ol. Knuste ruter i ethvert rom som omfattes av leieforholdet, må leier straks
erstatte med nye.

Leier plikter å innhente alle nødvendige tillatelser for sin bruk av lokalene, og å rette
seg etter de krav og pålegg som blir gitt av utleier og offentlig myndighet. Krav eller
pålegg fra arbeidstilsyn, helseråd, brannvern, sivilforsvar, industrivern eller annen
offentlig myndighet, foranlediget av den virksomhet som drives i lokalene, er det leiers
ansvar å etterkomme. Alle kostnader forbundet med offentlige pålegg, som kommer
som en følge av leiers virksomhet, skal derfor betales/kunne refunderes fra leier, selv
om påleggene gis til utleier og må utføres av sistnevnte.

Utgifter i forbindelse med øvrige offentlige pålegg om for eksempel forhøyet teknisk
standard (eksempelvis ventilasjon) som måtte pålegges utleier i utleieperioden, kan
utleier kreve dekket hos leier i den utstrekning tiltaket kommer leier til gode. Dette
gjelder selv om kravet kunne vært pålagt forut for leieforholdets begynnelse.

Leier plikter også å forholde seg til naborettslige lovregler ved tiltak på eiendommen i
leiers regi. Dette innebærer at naboer skal varsles i henhold til nabolovens regler
dersom det skal iverksettes tiltak ved eiendommen som kan være til skade, sjenanse
eller ulempe for naboer. Tiltak av denne type skal heller ikke kunne iverksettes uten
utleiers forutgående skriftlige godkjennelse. Det skal overfor utleier i forkant av
tiltaket være dokumentert at nabolovens regler er fulgt. Utleier har intet ansvar
overfor leier dersom tiltaket ikke lar seg gjennomføre.

Brudd på forpliktelser iht ovennevnte betraktes som vesentlig kontraktsbrudd og gir
utleier rett til å heve kontrakten umiddelbart.

8. LOKALENES OVERTAKELSE OG INNREDNING

Lokalene leveres ferdig innredet og i funksjonsdyktig stand i henhold til
byggeprogram for byggeprosjekt nr. 11333.

Før leieobjektet overtas skal det foretas en overtakelsesbefaring. Fra befaringen skal
det føres protokoll som undertegnes av begge parter . Påpekte feil  og mangler skal
utleier utbedre uten ugrunnet  opphold. Utleier  har ansvaret for at lokalene på
tidspunktet for overtakelse er i samsvar med de krav som følger av gjeldende lover og
forskrifter .  Leier skal godkjenne skriftlig eventuelle avvik fra dette.

Leier må gi skriftlig melding om mangler innen en måned etter at han oppdaget eller
burde ha oppdaget dem. Feil og mangler som ikke er varslet i tide eller som leier
kjente eller burde kjenne til ved avtaleinngåelsen, kan han ikke gjøre gjeldende.
Ominnredninger, forandringer eller inngrep i bygningsmassen som for eksempel;
etablering av dataspredernett, fremtrekk av elektriske ledninger for
belysning/apparater, fjerning av vegger etc., er ikke tillatt uten utleiers skriftlige
forhåndsgodkjennelse. Utleier kan nekte samtykke bl.a. ut fra arkitektoniske eller
bevaringsmessige hensyn og kan gjøre samtykket betinget av at leier fjerner
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anlegg, ol. Knuste ruter i ethvert rom som omfattes av leieforholdet, må leier straks
erstatte med nye.

Leier plikter å innhente alle nødvendige tillatelser for sin bruk av lokalene, og å rette
seg etter de krav og pålegg som blir gitt av utleier og offentlig myndighet. Krav eller
pålegg fra arbeidstilsyn, helseråd, brannvern, sivilforsvar, industrivern eller annen
offentlig myndighet, foranlediget av den virksomhet som drives i lokalene, er det leiers
ansvar å etterkomme. Alle kostnader forbundet med offentlige pålegg, som kommer
som en følge av leiers virksomhet, skal derfor betales/kunne refunderes fra leier, selv
om påleggene gis til utleier og må utføres av sistnevnte.

Utgifter i forbindelse med øvrige offentlige pålegg om for eksempel forhøyet teknisk
standard (eksempelvis ventilasjon) som måtte pålegges utleier i utleieperioden, kan
utleier kreve dekket hos leier i den utstrekning tiltaket kommer leier til gode. Dette
gjelder selv om kravet kunne vært pålagt forut for leieforholdets begynnelse.

Leier plikter også å forholde seg til naborettslige lovregler ved tiltak på eiendommen i
leiers regi. Dette innebærer at naboer skal varsles i henhold til nabolovens regler
dersom det skal iverksettes tiltak ved eiendommen som kan være til skade, sjenanse
eller ulempe for naboer. Tiltak av denne type skal heller ikke kunne iverksettes uten
utleiers forutgående skriftlige godkjennelse. Det skal overfor utleier i forkant av
tiltaket være dokumentert at nabolovens regler er fulgt. Utleier har intet ansvar
overfor leier dersom tiltaket ikke lar seg gjennomføre.

Brudd på forpliktelser iht ovennevnte betraktes som vesentlig kontraktsbrudd og gir
utleier rett til å heve kontrakten umiddelbart.

8. LOKALENES OVERTAKELSE OG  INNREDNIN  G

Lokalene leveres ferdig innredet og i funksjonsdyktig stand i henhold til
byggeprogram for byggeprosjekt nr. 11333.

Før leieobjektet overtas skal det foretas en overtakelsesbefaring. Fra befaringen skal
det føres protokoll som undertegnes av begge parter. Påpekte feil og mangler skal
utleier utbedre uten ugrunnet opphold. Utleier har ansvaret for at lokalene på
tidspunktet for overtakelse er i samsvar med de krav som følger av gjeldende lover og
forskrifter. Leier skal godkjenne skriftlig eventuelle avvik fra dette.

Leier må gi skriftlig melding om mangler innen en måned etter at han oppdaget eller
burde ha oppdaget dem. Feil og mangler som ikke er varslet i tide eller som leier
kjente eller burde kjenne til ved avtaleinngåelsen, kan han ikke øre gjeldende.
Ominnredninger, forandringer eller inngrep i bygningsmassen som for eksempel;
etablering av dataspredernett, fremtrekk av elektriske ledninger for
belysning/apparater, fjerning av vegger etc., er ikke tillatt uten utleiers skriftlige
forhåndsgodkjennelse. Utleier kan nekte samtykke bl.a. ut fra arkitektoniske eller
bevaringsmessige hensyn og kan øre samtykket betinget av at leier fjerner
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installasjonene ved leietidens utløp ,  eventuelt at leier skal bekoste arbeidet med å få
tilbakeført lokalene til opprinnelig stand. Leier bekoster alle utgifter ved eventuelle
ominnredninger av lokalene ,  og står ansvarlig for alle nødvendige godkjennelser, se
punkt 9, fjerde avsnitt.

Plassering og utforming av virksomhetsskilt ,  informasjonstavler etc. må tilpasses den
arkitektoniske ramme og godkjennes av utleier og offentlige myndigheter der det er
søknadspliktig.

9. FRAFLYTTING

Ved fra flytting leveres lokalene tilbake i samme stand som ved leieforholdets start.
Lokalene skal være ryddet og rengjort .  Dersom lokalene ikke er ryddet og rengjort,
etc, i tilstrekkelig grad etter utflytting ,  plikter leier å betale for nødvendige utlegg.

Installasjoner og inventar ,  fast og løst ,  som er plassert i lokalene uten samtykke, kan
utleier kreve fjernet for leiers regning. Tilsvarende gjelder andre tiltak for å få
lokalene brakt i samme stand som ved overtakelsen .  Leiers rettigheter til inventar og
installasjoner som ikke er fjernet, tilfaller utleier uten godtgjørelse.

Ved fraflytting skal det foretas en felles befaring. Det skal føres protokoll som
undertegnes av begge parter. Påpekte feil og mangler skal utbedres av leier for leiers
regning og uten unødig opphold.

Dersom forandringer, som nevnt under punkt 8, medfører pålegg fra offentlig
myndighet med følgende merkostnad for utleier, skal leier dekke disse kostnadene
fullt ut.

De siste 6 måneder før fraflytting har utleier rett til å sette opp skilt på fasaden med
informasjon om at lokalene blir ledige .  I samme periode plikter leier, etter
forhåndsvarsel, å gi leiesøkende adgang til lokalene 2 dager per uke i
kontor/forretningstid.

10. BRUKERUTVALG

Når leieforholdet omfatter lokaler for flere leiere, oppnevner disse i fellesskap et
brukerutvalg med en person som utleiers kontaktperson i praktiske spørsmål som
krever koordinering og felles opptreden fra leiernes side.

11. FORSIKRINGER

Utleier har ikke ansvar for skader som måtte oppstå ved brann, tyveri ,  innbrudd,
vannskade o. 1. ut over det som dekkes av de forsikringer /selvassurandørordninger
utleier har som huseier.
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Når leieforholdet omfatter lokaler for flere leiere, oppnevner disse i fellesskap et
brukerutvalg med en person som utleiers kontaktperson i praktiske spørsmål som
krever koordinering og felles opptreden fra leiernes side.

11. FORSIKRINGER

Utleier har ikke ansvar for skader som måtte oppstå ved brann, tyveri, innbrudd,
vannskade o. l. ut over det som dekkes av de forsikringer/selvassurandørordninger
utleier har som huseier.
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Leier er også ansvarlig for forsikring av egen bygningsmessig innredning, fast og løst
inventar ,  løsøre, maskiner ,  varer ,  driftstap og ansvar på kombinert bedriftsforsikring.
I tillegg til egne interesser skal leier forsikre vinduer ,  dører og låser. Leiers forsikring
skal være slik utformet at utleier holdes skadesløs i forbindelse med skader som
oppstår i de leide lokaler eller på annen måte som følge av leieforholdet .  Skade påført
leiers medkontrahenter som følge av kontraktsbrudd ,  forsinkelser eller oppgjør i
henhold til dette punkt ,  er leiers ansvar .  Utleier kan kreve at leier fremlegger
forsikringsbevis med vilkår.

12. ERSTATNING

Leier blir erstatningsansvarlig for all skade som skyldes ham selv, folk i hans tjeneste
eller personer han har gitt adgang til eiendommen .  Ansvaret omfatter kostnader til
utbedring av skader på de leide lokalene og andre deler av eiendommen.

Leier kan kreve erstatning for tap som følge av utleiers mislighold. Erstatningen
dekker direkte tap. Leiers indirekte tap dekkes ikke med mindre utleier har handlet
grovt uaktsomt.

Kortere avbrudd i forsyning av vann, strøm, luft etc kan leier ikke kreve erstatning
eller leiereduksjon for.

13. FORCE MAJEURE

Streik, lockout, blokade eller andre forhold som partene ikke rår over, som for
eksempel brann, eksplosjon, maskinskade, ukontrollert utstrømming av vann,
avbrudd i tilførsel av vann, strøm, telefon etc, opptøyer, krig eller inngrep av offentlig
myndighet, fritar utleier fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne kontrakt i
den grad de ikke kan oppfylles uten unormalt høye kostnader. Likedan opphører
under slike forhold plikt til å betale taps- eller skadeserstatning.

14. FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN

Følgende bestemmelser i husleieloven av 26. mars 1999 nr. 17 gjelder ikke for dette
leieforholdet: §§ 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-3, 5-1, 3. ledd, 2. pkt, 5-4 første ledd, 5-5, 2. ledd,
5-7, 5-8, 7-6, 8-4, 8-5, 8-6,  annet  ledd samt 10-2, 4. ledd, 10-3, 3.-6. ledd, 10-5 og 10-6.
For øvrig  er det kontrakten  som gjelder i de tilfeller  der den har andre  bestemmelser
enn dem som følger av husleielovens fravikelige regler.

15. MISLIGHOLD

Leier vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leien jfr pkt 3 ikke blir betalt, jf. lov
om tvangsfullbyrdelse av 26 .  juni 1992 nr 86 , §13-2, 3. ledd, litra (a).

Leier vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er utløpt ,  jf. §13-2, 3. ledd,
litra  (b) i tvangsfullbyrdelsesloven.
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Leier er også ansvarlig for forsikring av egen bygningsmessig innredning, fast og løst
inventar, løsøre, maskiner, varer, driftstap og ansvar på kombinert bedriftsforsikring.
I tillegg til egne interesser skal leier forsikre vinduer, dører og låser. Leiers forsikring
skal være slik utformet at utleier holdes skadesløs i forbindelse med skader som
oppstår i de leide lokaler eller på annen måte som følge av leieforholdet. Skade påført
leiers medkontrahenter som følge av kontraktsbrudd, forsinkelser eller oppgjør i
henhold til dette punkt, er leiers ansvar. Utleier kan kreve at leier fremlegger
forsikringsbevis med vilkår.

12. ERSTATNING

Leier blir erstatningsansvarlig for all skade som skyldes ham selv, folk i hans tjeneste
eller personer han har gitt adgang til eiendommen. Ansvaret omfatter kostnader til
utbedring av skader på de leide lokalene og andre deler av eiendommen.

Leier kan kreve erstatning for tap som følge av utleiers mislighold. Erstatningen
dekker direkte tap. Leiers indirekte tap dekkes ikke med mindre utleier har handlet
grovt uaktsomt.

Kortere avbrudd i forsyning av vann, strøm, luft etc kan leier ikke kreve erstatning
eller leiereduksjon for.

13. FORCE MAJEURE

Streik, lockout, blokade eller andre forhold som partene ikke rår over, som for
eksempel brann, eksplosjon, maskinskade, ukontrollert utstrømming av vann,
avbrudd i tilførsel av vann, strøm, telefon etc, opptøyer, krig eller inngrep av offentlig
myndighet, fritar utleier fra å oppfylle sine forpliktelser i henhold til denne kontrakt i
den grad de ikke kan oppfylles uten unormalt høye kostnader. Likedan opphører
under slike forhold plikt til å betale taps- eller skadeserstatning.

14. FORHOLDET TIL HUSLEIELOVEN

Følgende bestemmelser i husleieloven av 26. mars  1999  nr.  17  gjelder ikke for dette
leieforholdet:  §§ 2-15, 3-5, 3-6, 3-8, 4-3, 5-1, 3. ledd, 2. pkt, 5-4første ledd, 5-5, 2. ledd,
5-7, 5-8, 7-6, 8-4, 8-5, 8-6, annet ledd samt 10-2, 4. ledd, 10-3, 3.—6. ledd, 10-5og 10-6.
For øvrig er det kontrakten som gjelder i de tilfeller der den har andre bestemmelser
enn dem som følger av husleielovens fravikelige regler.

15. MISLIGHOLD

Leier vedtar at tvangsfravikelse kan kreves hvis leien jfr pkt  3  ikke blir betalt, jf. lov
om tvangsfullbyrdelse av 26. juni  1992  nr 86, §13-2, 3.  ledd, litra (a).

Leier vedtar at tvangsfravikelse kan kreves når leietiden er utløpt, jf. §13-2, 3. ledd,
litra (b) i tvangsfullbyrdelsesloven.
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Gjør leier seg skyldig i mislighold av leiekontrakten og/eller vedtekter, kan utleier si
opp leiekontrakten med 3 måneders varsel, og leier plikter da å flytte ut av de leide
lokaler.

Ved vesentlig mislighold kan utleier heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Leier
plikter da umiddelbart å flytte ut av de leide lokaler.

Leier kan ikke bringe til motregning krav på utleier med mindre motkravet er erkjent
eller rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. Gjør leier ellers noe vesentlig brudd på
kontrakten, kan utleier heve kontrakten og leier plikter å flytte ut av lokalene.

En leier som flytter ut etter utkastelse eller krav fra utleier på grunn av mislighold,
eller fraviker lokalene som følge av konkurs, plikter å betale leie for den tid som måtte
være igjen av leietiden med fradrag for det utleier måtte få dekket inn ved ny utleie.
Leier skal også betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og rydding/rengjøring
av lokalene fører med seg, samt utgifter til ny utleie.

16. KONKURS

Ved leiers konkurs kan utleier bringe leieforholdet til opphør umiddelbart, med
mindre boet trer inn i leiers rettigheter og plikter etter kontrakten, jf. dekningslovens
§ 7-10 og § 7-6.

17. TVISTER

Tvister i forbindelse med denne leiekontrakt skal søkes løst i minnelighet. Dersom
enighet ikke oppnås skal tvisten avgjøres gjennom de ordinære domstoler, med mindre
det avtales voldgift i følge tvistemålslovens kapittel 32. Voldgiftsretten skal oppnevnes
av det lokale verneting. Avgjørelsen skal begrunnes.

Partene vedtar eiendommens verneting i alle tvister som gjelder leieforholdet.

18. SIGNATURER

Porsgrunn , den . ..../..:....-2007

For utleier

..................... .......  .........................
Regiondirektø

..........................................

MENTAL HELS  Nn
...................E:  .......  ........ ......... iWIAM1 .ef7C G70  17af71, (,...... ... .. ..

Eiendomssjef Tif : 35 5877 00

Vedlegg: A. Tegninger
B. Ansvarsfordeling mellom leier og utleier for drift- og vedlikehold

i

Skien , den/ ..../.......-2007
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Gjør leier seg skyldig i mislighold av leiekontrakten og/eller vedtekter, kan utleier si
opp leiekontrakten med  3  måneders varsel, og leier plikter da å flytte ut av de leide
lokaler.

Ved vesentlig mislighold kan utleier heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Leier
plikter da umiddelbart  å  flytte ut av de leide lokaler.

Leier kan ikke bringe til motregning krav på utleier med mindre motkravet er erkjent
eller rettskraftig avgjort ved dom eller forlik. Gjør leier ellers noe vesentlig brudd på
kontrakten, kan utleier heve kontrakten og leier plikter å flytte ut av lokalene.

En leier som flytter ut etter utkastelse eller krav fra utleier på grunn av mislighold,
eller fraviker lokalene som følge av konkurs, plikter  å  betale leie for den tid som måtte
være igjen av leietiden med fradrag for det utleier måtte få dekket inn ved ny utleie.
Leier skal også betale de omkostninger som utkastelse, søksmål og rydding/rengjøring
av lokalene fører med seg, samt utgifter til ny utleie.

16. KONKURS

Ved leiers konkurs kan utleier bringe leieforholdet til opphør umiddelbart, med
mindre boet trer inn i leiers rettigheter og plikter etter kontrakten, jf. dekningslovens
§ 7-10 og §  7-6.

17.  TVISTER

Tvister i forbindelse med denne leiekontrakt skal søkes løst i minnelighet. Dersom
enighet ikke oppnås skal tvisten avgjøres gjennom de ordinære domstoler, med mindre
det avtales voldgift i følge tvistemälslovens kapittel 32. Voldgiftsretten skal oppnevnes
av det lokale verneting. Avgjørelsen skal begrunnes.

Partene vedtar eiendommens verneting i alle tvister som gjelder leieforholdet.

18. SIGNATURER

/Porsgrunn, den ..-2007 Skien, denÁ.7l_..../...çí...-2007  

   
 

MENTAL HELS :
' ___ . ________ _ _Eos1bn;;5 393_ ........... ..

Eiendomssjef 'fl1.:35 58 77  OO i

Vedlegg: A. Tegninger
B. Ansvarsfordeling mellom leier og utleier for drift- og vedlikehold
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DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSUTGIFTER

ANSV AR SFORDELINGEN MELLOM LEIER OG UTLEIER
I HENHOLD TIL STANDARD  LEIEKONTRAKT
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DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSUTGIFTER

AN SVARSFORDELINGEN MELLOM LEIER OG UTLEIER
I  HENHOLD  TIL  STANDARD LEIEKONTRAKT
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DRIFT

Oversikten viser hvordan ansvaret for gjennomføringen av driftsoppgavene og
kostnadene for disse tjenestene skal fordeles mellom utleier og leier. Oversikten er
retningsgivende og ikke uttømmende.

Det er tre typer driftsutgifter:
1. Driftsutgifter som dekkes gjennom husleien. Utleier har ansvaret for

gjennomføringen av driftsoppgavene.
2. Driftsutgifter knyttet til virksomheten i leiers egne lokaler. Leier har ansvar for

gjennomføringen.
3. Driftsutgifter knyttet til driften av bygningen og felles faste tekniske anlegg

(brukeravhengige driftsutgifter). Utleier forestår gjennomføringen av
driftsoppgavene enten med eget driftspersonale eller gjennom serviceavtaler.
Kostnadene belastes leier og vil bestå av en andel av kostnader til driftspersonale
og serviceavtaler i tillegg til utstyrs- og materialkostnader. I bygg med flere leiere
skal disse kostnadene fordeles på de forskjellige leiere i forhold til leid areal.

Utleiers Leiers Utleiers
ansvar ansvar ansvar.
og kostnad og kostnad Leiers

kostnad

Direkte Bruker-
driftsutgifter avhengige

driftsutgifter
for bygget.
Utleier
forestår
tenestene

SERVICE OG DRIFT

VVS- tekniske anle
F anle , ol 'etanker etc.

Gass og trykkluft for drift av byggets
tekn. anle
Gass og trykkluft, alt som skyldes
brukerbehov
Kjøling som skyldes brukerbehov,
EDB-anlegg ,  kjøle-/fryserom (Alt
unntatt komfort)
Ventilasjonsaggregater, kjøleanlegg og
filtre kn tet til kontordrift

Luftbehandlingsutstyr ,  løst utstyr av
brukerhens

X
X

x

X

X

X
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DRIFT

Oversikten viser hvordan ansvaret for gjennomføringen av driftsoppgavene og
kostnadene for disse tjenestene skal fordeles mellom utleier og leier. Oversikten er
retningsgivende og ikke uttømmende.

Det er tre typer driftsutgifter:
1. Driftsutgifter som dekkes gjennom husleien. Utleier har ansvaret for

gjennomføringen av driftsoppgavene.
2. Driftsutgifter knyttet til virksomheten i leiers egne lokaler. Leier har ansvar for

gjennomføringen.
3. Driftsutgifter knyttet til driften av bygningen og felles faste tekniske anlegg

(brukeravhengige driftsutgifter). Utleier forestår gjennomføringen av
driftsoppgavene enten med eget driftspersonale eller ennom serviceavtaler.
Kostnadene belastes leier og vil bestå av en andel av kostnader til driftspersonale
og serviceavtaler i tillegg til utstyrs- og materialkostnader. Ibygg med flere leiere
skal disse kostnadene fordeles på de forskjellige leiere i forhold til leid areal.

 Utleiers Leiers Utleiers
ansvar ansvar ansvar.
og kostnad og kostnad Leiers

kostnad

Direkte Bruker-
driftsutgifter avhengige

driftsutgifter
for bygget.
Utleier
forestår

. i å tj enestene
SERVICE OG  DRIFT

VVS- tekniske anlegg

Fyranlegg, oljetanker etc. X
Gass og trykkluft for drift av byggets X
tekn. anlegg
Gass og trykkluft, alt som skyldes X
brukerbehov
Kjøling som skyldes brukerbehov, X
EDB-anlegg, kjøle-/fryserom (Alt
unntatt komfort)

Ventilasjonsaggregater, kjøleanlegg og X
filtre knyttet til kontordrift
Luftbehandlingsutstyr, løst utstyr av X
brukerhensyn
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Spesialutstyr/-innredning installert for
eller av bruker
Brannalarm/nødl s, brannslukn.utst

x

Elektro- / Teletekniske anle
Heis, alarm og assistanse ved
driftsstans
Automatiske orter o dørå nere

SD-anle , drift av b  x
Telefonanle , alt o le o utst  x
EDB-anle , alt o le o utst  x
Kurso le o utst fort erialarm  x
Ad an skontroll/overvåknin  x
Nøkler o nøkkelkort  x
Audiovisuelt utst  x
Personsøkerutst r, callin avle etc. X

Antenneanle for radio o TV X

Utomhusanle

Snøbrø tin , strøm

Kostin /ren 'ørin av veier o lasser

Utvendige papirkuver/askebegre
anskaffelse o tømmin
Merkin av arkerin s lasser o.l.

Gresskli in / artnerarbeider
Planter i beholdere/kasser/ otter

x

X

X

X
X
X

X
X
X
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Spesialutstyr/-innredning installert for
eller av bruker
Brannalarm/nødlys, brannsluknutstyr

Elektro-/ Teletekniske anlegg
Heis, alarm og assistanse ved
driftsstans i
Automatiske porter og døråpnere
SD-anlegg, drift av bygg
Telefonanlegg, alt opplegg og utstyr
EDB-anlegg, alt opplegg Æ utityr
Kursopplegg og utstyr for tyverialarm
Adgangskontroll/overvåkning
Nøkler og nøkkelkort
Audiovisuelt utstyr
Personsøkerutstyr, callinganlegg etc.
Antenneanlegg for radio og TV

Utomhusanlggg

Snøbrøyting, strøing
Kosting/rengjøring av veier og plasser
Utvendige papirkuver/askebegre
anskaffelse og tømming
Merking av parkeringsplasser 0.1.
Gressklipping/gartnerarbeider
Planter i beholdere/kasser/potter
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DRIFT Utleiers Leiers Utleiers
ansvar og ansvar ansvar.
kostnad og kostnad Leiers

kostnad
Direkte Bruker-
drifts avhengige
utgifter drifts

utgifter
for bygget.
Utleier
forestår
tenestene

RENHOLD/RENOVASJON
Renovasjon transport til  x
hovedcontainer/avfallsanle
Renovasjon transport fra
hovedcontainer/avfallsanle
Avfall (kverner, kom rimatorer)
Innvendig renhold inkludert vinduer og  x

ersienner

Håndkleholdere, så edis ensere o.l. X
Renholdsartikler  x
Sanitærartikler  x
Fasader

Tekniske rom
Kanaler o s'akter (innvendi )

Sentralanle for støvsu in
Da li , tradis'onelt renhold  x
Innvendig hovedrenhold inkl. vinduer  x
utvendig og innvendig, glass, overlys,
røkluker etc.

ENERGI
Strøm/varme e ne lokaler
Strøm/varme Fellesarealer/fellesanle
L sstoffrør, 1 s ærer, o.l. e ne lokaler
Skifting av lysstoffrør, lyspærer, egne
lokaler
Lysstoffrør, lyspærer, o.l.
fellesarealer/områder
Skifting av lysstoffrør, lyspærer,
fellesarealer/områder

x

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
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"  Vis i  i i i Utleiers Leiers Utleiers
i ~  ; . s l ansvar og ansvar ansvar.

i i kostnad og kostnad  Leiers
kostnad

Direkte Bruker-
drifts avhengige
utgifter drifts

utgifter
for bygget.
Utleier
forestår

i i i tjenestene
RENHOLD  /  RENOVASJON
Renovasjon transport til X
hovedcontainer/avfallsanlegg

Renovasjon transport fra X
hovedcontainer/avfallsanlegg j
Avfall (kverner, kornprimatorer) X

Innvendig renhold inkludert vinduer og X
persienner
Håndkleholdere, såpedispensere o.l. X
Renholdsartikler X
Sanitærartikler X
Fasader X

Tekniske rom X
Kanaler og sjakter (innvendig) X
Sentralanlegg for støvsuging X
Daglig, tradisjonelt renhold X
Innvendig hovedrenhold inkl. vinduer X
utvendig og innvendig, glass, overlys,
røkluker etc.

ENERGI
Strøm/varme egne lokaler X
Strøm/varme Fellesarealer/fellesanlegg X
lisstoffrør, lyspærer, 0.1. egne lokaler X
Skifting av lysstoffrør, lyspærer, egne X
lokaler
Lysstoffrør, lyspærer, o.l. X
fellesarealer/områder
Skifting av lysstoffrør, lyspærer, X
fellesarealer/områder
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DIVERSE
Monterin av inventar o utst x
Fl tin av inventar o utst x

Fla o fla in å off. fla da er
Fla o fla in å andre da er x

Låsin , sikkerhetsrutiner x
Posthentin x

Brus- o kaffeautomater x
Innvendi e lanter o røntanle x
Eiendomsskatt x

Kommunale avgifter (vann, avløp og
evntuelt renovas'on)
Branndokumentasjon, merking ihht. X
forskrifter
Skiltin , navne later, anvisnin stavler x

Vakthold x
Reaks'oner ved feil arkerin x

X
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DIVERSE
Montering av  inventar og utäyr

Flfiting av inventar ogutstyr
Flagg og flagging på off. flaggdager
Flagg og flagging på andre dager
Låsing, sikkerhetsrutiner
Posthenting
Brus- og kaffeautomater
Innvendige planter og grøntanlegg
Eiendomsskatt
Kommunale avgifter (vann, avløp og
evntuelt renovasjon)
Branndokumentasjon, merking ihht.
forskrifter
Skilting, navneplater, anvisningstavler
Vakthold
Reaksj oner ved feilparkering
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VEDLIKEHOLD

Oversikten viser hvordan ansvaret for gjennomføringen av vedlikeholdsoppgavene og
kostnadene for disse tjenestene skal fordeles mellom utleier og leier .  Oversikten er
retningsgivende og ikke uttømmende.

I leiekontrakten skilles det mellom to hovedtyper vedlikehold:
1. Ytre vedlikehold som omfatter utleiers vedlikeholdsplikt.
2. Indre vedlikehold som omfatter leiers vedlikeholdsplikt .  Dette inkluderer ikke

vedlikehold og utskiftninger av spesialinnredninger og utstyr som er installert for
eller av  bruker.

Av oversikten fremgår det hvilke tjenester og ytelser leieren får dekket gjennom
leieavtalen.

Utleiers Leiers ansvar

og
kostnad.
Utleier
forestår
arbeidet

ansvar og kostnad

Leier Indre
forestår vedlikehold.
arbeidet Utleier

forestår
arbeidet

BYGNING
Yttervegger ,  utvendig kledninger og
overflater
Tak, tekkin  ,  besla ,  renner o nedlø
Bærende konstruks'oner

Vinduer, dører etc., s li e overflater ute
Vinduer ,  dører  etc., s li e overflater inne
Ruter ,  skader som skyldes leiers
fork./ ansvar
Ruter ,  skader som ikke skyldes leiers
forh./ ansvar
Innervegger ,  innvendige  kledninger og
overflater
Utvendi  e ersienner o markiser
Innvendige persienner ,  rullegardiner,
blendin
Glass artier ,  dører m.m.

X

X
x

x
X
X

X

X

X
X

X

E:\EIESEKSJ \ Barne- og familievern \ Telemark\Frogner\Vedlegg leiekontrakt MNH - verksted .doc Rev. 0, 2003-01-08

Side 6 av 10 STATSBYGG

VEDLIKEHOLD

Oversikten viser hvordan ansvaret for gjennomføringen av vedlikeholdsoppgavene og
kostnadene for disse tjenestene skal fordeles mellom utleier og leier. Oversikten er
retningsgivende og ikke uttømmende.

I leíekontrakten skilles det mellom to hovedtyper vedlikehold:
1. Ytre vedlikehold som omfatter utleiers vedlikeholdsplikt.
2. Indre vedlikehold som omfatter leiers vedlikeholdsplikt. Dette inkluderer ikke

vedlikehold og utskiftninger av spesialinnredninger og utstyr som er installert for
eller av bruker.

Av oversikten fremgår det hvilke tjenester og ytelser leieren får dekket gjennom
leieavtalen.

Ii Utleiers Leiers ansvar
ansvar og kostnad

og
i kostnad.

Utleier
forestår
arbeidet

Leier Indre
forestår vedlikehold.
arbeidet Utleier

forestår
arbeidet

BYGNING
Yttervegger, utvendig kledninger og
overflater
Tak, tekking, beslag, renner og nedløp
Baerende konstruksjoner
Vinduer, dører etc., synlig overflater ute
Vinduer, dører etc., synlig overflater inne
Ruter, skader som skyldes leiers
forh./ansvar
Ruter, skader som ikke skyldes leiers X
forh./ansvar
Innervegger, innvendige kledninger og X
overflater
Utvendige persienner og markiser X
Innvendige persienner, rullegardiner, X
blending
Glasspartier, dører m.m. X

NNNN

NM
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Dørlåser/besla
Ominnrednin er - etter avtale
S esialinnrednin , brukeruts
Gulv o overflater
Himlin er o overflater
Tra er innvendi
Tra er utvendi

vvs
Sanitær
Bunnlednin er

Lednin snett
Armaturer, ta ekraner o.l. ("sluttutst

Sentrale varmtvannsberedere
Utstyr, herunder servanter, WC, lokale
varmtvanns-beredere

S eil
Håndkleholdere, så edis ensere o.l.

H droforanle
Kloakk- o- s illvanns um er

x

X
X
X
X

X

X
X

x

X
X

X
X

X
X
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Dørlåser/beslag
Ominnredninger  — etter avtale
Spesialinnredning, brukerutsyr
Gulv og overflater
Himlinger og overflater
Trapper innvendig
Trapper utvendig

VVS
Sanitær
Bunnledninger
Ledningsnett
Armaturer, tappekraner 0.1. ("sluttutstyr")
Sentrale varmtvannsberedere
Utstyr, herunder servanter, WC, lokale
varrntvanns-beredere
SÆil
Håndkleholdere, såpedispensere 0.1.
Hydroforanlegg
K10akk- og spillvannsmimper
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Varme
F anle , ol'etanker etc.

Utleiers Leiers ansvar
ansvar og kostnad
og kostnad.
Utleier
forestår
arbeidet

x
Lednin snett x
Armaturer ,  utst  ,  radiatorer m.m X

Gass/tr kkluftanle
Gass og trykkluft for drift av byggets  x
tekn. anle

Gass o tr kkluft, alt brukerutst
K' leanle

K'ølin "fast". Komforthens n  x
Kjøling "spesiell". Brukerutstyr,
datarom m.v.
K'øle-/fr serom inkl. teknisk utst
Ventilas'on
Ventilas'onsanle  ,  kanaler, ventiler x
Tilfluktsrom-utst x

Luftbehandlingsutstyr, løst utstyr av
brukerhens n

Annet VVS

Dam anle av brukerhens

EL-KRAFTINSTALLASJONER
Tavler o kurso le x
Belysningsutstyr ,  fastmontert allmenn x
bel snin
Bel snin sutst  ,  løs tille sbel snin
Nødl s x
Varmeovner ,  fastmonterte anelovner x
Varmeovner, løse
Varmekabler x

Leier Indre
forestår vedlike-
arbeidet hold.

Utleier
forestår
arbeidet

x

X

X

X

X

X

X
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VEDLIKEHOLD

Varme
Fyranlegg, oljetanker etc.
Ledningsnett
Armaturer, utstyr, radiatorer m.m

Gass/trvkkluftanlegg
Gass og trykkluft for drift av byggets
tekn. anlegg
Gass og trykkluft, alt brukerutstyr
Kiøleanlegg

Kjøling “fast”. Komforthensyn
Kjøling “spesiell”. Brukerutstyr,

datarom m.v.
Kjøle-/fryserom inkl. teknisk utstyr
Ventilasjon

Ventilasjonsanlegg, kanaler, ventiler
Tilfluktsrom-utstyr
Luftbehandlingsutstyr, løst utstyr av
brukerhensyn
Annet VVS
Dampanlegg av brukerhensyn

EL-KRAFTINSTALLASJONER
Tavler og kursopplegg
Belysningsutstyr, fastmontert allmenn
belgsning
Belysningsutstyr, løs tilleggsbelysning
Nødlys

Varmeovner, fastmonterte panelovner
Varmeovner, løse
Varmekabler  '
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Utleiers Leiers ansvar

i ansvar og kostnad
s og kostnad.

Utleier

i forestår

i  arbeidet

Leier Indre

forestår vedlike-

arbeidet hold.

Utleier

forestår

arbeidet

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X
X
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Vannvarmere, lokale  x
Vannvarmere, el-k'eler (sentrale) X

SVAKSTRØMSANLEGG/TELE

Kurso le o utst for brannalarm  x
Automatiske orter o dørå nere  x
Kurso le o utst (SD-anle ) X

Telefonanle , alt o le o utst  x
EDB-anle , alt o le o utst  x
Kurso le o utst fort erialarm  x
Ad an skontroll/overvåknin  x
Nøkler o nøkkelkort  x

Audiovisuelt utst r  x
Personsøkerutst r, callin anle etc. X
Antenneanle for radio o TV X
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Vannvarmere, lokale

Vannvarmere, el-kjeler (sentrale)

SVAKSTRØMSANLEGG/TELE

Kursopplegg og utstyr for brannalarm
Automatiske porter og døråpnere
Kursopplegg og utstyr (SD-anlegg)

Telefonanlegg, alt opplegg og utstyr
EDB-anlegg, alt opplegg og utstyr
Kursopplegg og utstyr for tyverialarrn

Adgangskontroll/overvåkning
N økler og nøkkelkort

Audiovisuelt utstyr
Personsøkerutstyr, callinganlegg etc.
Antenneanlegg for radio og TV
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Leier Indre
forestår vedlike-
arbeidet hold.

Utleier
forestår
arbeidet

DIVERSE TEKNISKE ANLEGG
Reservekraft, nødstrømsanle x
Heiser x
Avfall (kverner, kom rimatorer) X

Støvsu in (sentralanle ) X
Rør ostanle x
Trans ortbånd etc. X
Løfteram er/innretnin er x

UTOMHUSANLEGG
Veier o lasser
S kkelstativer

Utleiers Leiers ansvar
ansvar og kostnad
og kostnad.
Utleier
forestår
arbeidet

x
X

DIVERSE
Spesialinnredn./inventar installert for
eller av bruker herunder kantine-
/k'økkenutst r, avtrekksska etc.

Hærverk og innbrudd skader utvendig x
åb

Hærverk o innbrudd, skader innvendi
Hærverk og innbrudd, skader på
møbler/utst
Skiltin , navne later, anvisnin stavler

x

(byggeiers
ansvar)

X
X

X
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DIVERSE TEKNISKE  ANLEGG
Reservekraft, nødstrørnsanlegg
Heiser
Avfall (kverner, komprimatorer)
Støvsuging (sentralanlegg)
Rørpostanlegg
Transportbånd etc.
Løfterarnper/innretniger

UTOMHUSANLEGG
Veier og plasser
Slkkelstativer

DIVERSE
Spesialinnredn./inventar installert for
eller av bruker herunder kantine-

fkjøkkenutstyr, avtrekksskagetc.
Hærverk og innbrudd skader utvendig
på bygg
Hærverk og innbrudd, skader innvendig
Hærverk og innbrudd, skader på
møbler/utstyr
Skilting, navneplater, anvisningstavler
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Utleiers Leiers ansvar
ansvar og kostnad
og kostnad.
Utleier
forestår
arbeidet

Leier Indre
forestår vedlike-
arbeidet hold.

Utleier
forestår
arbeidet

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X (byggeiers
ansvar)

X

X

X
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STATSBYGGS MAL FOR SALGSKONTRAKT FAST EIENDOM, NR 1, 2017 - MALEN ER BASERT PÅ NORGES 

EIENDOMSMEGLERFORBUND/FORUM FOR NÆRINGSMEGLINGS MEGLERSTANDARD AV OKTOBER 2015 FOR SALG AV 

EIENDOM MED OPPGJØRSANSVARLIG. 

Dette dokumentet er et utkast i pågående forhandlinger. Bindende avtale er ikke inngått før all tekst er endelig omforent 

og kontrakter med bilag etc. er signert av signaturberettigede/kompetente personer hos begge parter, herunder at 

nødvendige formelle godkjennelser i kompetente organ i Statsbygg foreligger.  

 

KJØPEKONTRAKT 

mellom 

Statsbygg 

og 

[Kjøper] 

vedrørende salg av 

Frogner hovedgård 

  



 2 (8) 

1. BAKGRUNNEN FOR SALGET 

Frogner hovedgård ble overført til Statsbygg i forbindelse med at staten overtok det 

fylkeskommunale barne- og familievernet fra 1/1-2004. Staten har ikke lenger behov for 

eiendommen til statlige formål, og i samsvar med Statsbyggs retningslinjer skal Frogner 

hovedgård derfor selges. 

2. PARTENE OG EIENDOMMEN 

Statsbygg, org.nr. 971 278 374, (Selger) eier gnr. 62, bnr. 469 med påstående bygninger og 

anlegg i Skien kommune (Eiendommen). 

Selger og [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], (Kjøper) er enige om at Eiendommen skal overdras 

fra Selger til Kjøper på de vilkår som følger av denne avtalen.  

Eiendommens grenser fremgår av kart og målebrev inntatt som vedlegg 3. 

Eiendommen er bebygd, og regulert til bevaring, blandet formål, Frogner hovedgård, 

kulturlandskapsområde samt friluftsområde. Eiendommens bygningsmasse består av åtte 

bygg, de fleste oppført i perioden 1825-1900, samt ett på 1950-tallet. Eiendommen inngår i 

Fredning av kulturminner i landsverneplan for Statsbyggs eiendommer, og fem av byggene i 

verneklasse 1, mens tre er i verneklasse 2.  

3. KJØPESUMMEN OG EIENDOMMENS AVKASTNING OG KOSTNADER 

3.1 Kjøpesummen og omkostninger 

Kjøpesummen for Eiendommen er NOK [●] (Kjøpesummen). 

I tillegg skal Kjøper betale alle overdragelsesomkostninger, herunder dokumentavgift og 

tinglysingsgebyr for skjøtet og eventuelle pantedokumenter til Kjøpers långiver. 

Det betyr at Kjøper totalt skal betale NOK [●] (Vederlaget). 

Kjøpesummen er endelig og skal ikke reguleres for eventuelle arealavvik. 

Endringer i offentlige avgifter/gebyrer i tidsrommet etter signeringen av kontrakten er 

Kjøpers risiko. 

3.2 Eiendommens avkastning og kostnader 

Selger har rett til den avkastning Eiendommen gir frem til og med den dagen Kjøper overtar 

Eiendommen. Til samme tid svarer Selger for kostnadene ved Eiendommen. 

Senest 30 dager etter Overtakelse skal Selger og Kjøper direkte seg i mellom foreta pro & 

contra oppgjør for inntekter og utgifter knyttet til Eiendommen per Overtakelse. Hvis partene 

ikke blir enige om dette oppgjøret innen fristen, kan hver av partene kreve at en uavhengig 

statsautorisert revisor som partene i fellesskap oppnevner og bekoster, avgjør hvordan 

oppgjøret skal foretas med bindende og endelig virkning for partene. Denne avgjørelsen skal 

foreligge senest 14 dager etter at revisor er oppnevnt. 
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3.3 Forsinket betaling 

Betales ikke Vederlaget eller annet utestående beløp etter denne avtalen ved forfall, skal 

skyldneren betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven fra forfall til betaling 

skjer. 

4. OVERTAKELSE, RISIKOOVERGANG OG OPPGJØR 

Eiendommen skal overtas av Kjøper kl. 12.00 den [overtakelsesdato] (Overtakelse). Fra 

samme tidspunkt overtar Kjøper risikoen for at det inntrer omstendigheter som utgjør en 

mangel eller brudd på garantiene som gis per Overtakelse. 

Oppgjøret under denne avtalen skal gjennomføres i samsvar med oppgjørsavtalen i vedlegg 7, 

og Selger og Kjøper påtar seg herved å oppfylle sine respektive plikter etter oppgjørsavtalen. 

5. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV AVTALEN  

5.1 Kjøpers betingelser 

Kjøpers forpliktelse til å gjennomføre denne avtalen er betinget av at følgende vilkår er 

oppfylt eller frafalt av Kjøper:  

(a) Det har ikke inntruffet forhold, herunder nye forhold etter signering av denne avtalen, 

som utgjør vesentlig brudd på Selgers forpliktelser etter denne avtalen. 

(b) Eiendommen eller deler av Eiendommen ikke har blitt skadet slik at den i det alt 

vesentlige fremstår som på tidspunkt for avtaleinngåelse, med mindre Selger påtar seg 

fullt ut å utbedre skadene for egen regning eller kompensere Kjøper for det verdiminus 

skaden utgjør i form av reduksjon av Kjøpesummen. Eventuelle mindre skader som 

måtte oppstå mellom signering og gjennomføring har Selger rett til å utbedre.   

(c) Kjøper har, dersom dette er påkrevet, fått innvilget konsesjon for erverv av 

Eiendommen og fremlagt dokumentasjon på dette.  

5.2 Selgers betingelser  

Selgers forpliktelse til å gjennomføre denne avtalen er betinget av at følgende vilkår er oppfylt 

eller frafalt av Selger: 

(a) Det har ikke inntruffet forhold, herunder nye forhold etter signeringen av denne 

avtalen, som utgjør vesentlig brudd på Kjøpers forpliktelser etter denne avtalen. 

(b) Eiendommen eller deler av Eiendommen ikke har blitt skadet slik at den i det alt 

vesentlige fremstår som på tidspunkt for avtaleinngåelse.  

5.3 Oppfyllelse av betingelsene 

Selger og Kjøper skal gjøre det som med rimelighet kan forventes av dem for at betingelsene 

for gjennomføring av avtalen oppfylles uten ugrunnet opphold. Dersom konsesjon ikke 

innvilges, er ikke Selger forpliktet til å vente på utfallet av en eventuell påfølgende klage 

dersom endelig avgjørelse i klagesaken ikke treffes innen [tre] måneder etter at konsesjon 
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først ble nektet, og Selger kan trekke seg fra salget dersom endelig avgjørelse i klagesaken 

ikke foreligger innen utløpet av nevnte tidsfrist. I slike tilfeller dekker partene egne kostnader 

og ingen av partene kan rette krav mot hverandre.    

5.4 Betydningen av at avtalen bortfaller 

Hvis avtalen bortfaller som følge av at Selgers eller Kjøpers betingelser ikke blir oppfylt eller 

frafalt, kan ingen av partene rette krav om kostnadsdekning eller annet mot den annen part. 

Hvis avtalen bortfaller som følge av at en part bryter sine plikter etter avtalen, kan den annen 

part likevel gjøre gjeldende erstatningskrav som følge av avtalebruddet. 

6. SELGERS PLIKTER FØR OVERTAKELSE 

Frem til Overtakelse skal Selger sørge for: 

(a) At Eiendommen i perioden fra signering av denne avtalen til Overtakelse driftes på en 

forsvarlig måte. 

(b) At Selger ikke inngår nye avtaler av vesentlig betydning for Eiendommen, og at ingen 

avtaler av vesentlig betydning for Eiendommen heves, endres eller sies opp av Selger 

uten Kjøpers skriftlige samtykke. 

(c) Ikke å tilskynde eller foreta noe som ville utgjøre brudd på Selgers garantier i punkt 7. 

7. SELGERS ANSVAR ETTER AVHENDINGSLOVEN, MV. 

Eiendommen overtas som den er, jf. avhendingsloven § 3-9. Det foreligger kun mangel hvis 

Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig opplysning som nevnt i avhendingsloven 

§ 3-8 eller forsømmer å gi en opplysning som nevnt i avhendingsloven § 3-7. Selger plikter 

ikke å rydde eller rengjøre Eiendommen forut for Overtakelse. Eiendommen blir overtatt slik 

den fremsto på visning, og ikke ytterligere ryddet eller rengjort.  

Ved anvendelsen av avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8 hefter Selger bare for uriktige eller 

manglende opplysninger gitt av følgende personer (i fellesskap Nøkkelpersonene): 

[Navn/posisjon], [Navn/posisjon] og [Navn/posisjon]. 

Selger hefter uansett ikke for opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om 

Nøkkelpersonene har gjort opplysningene tilgjengelig for Kjøper, med mindre 

Nøkkelpersonene selv kjenner til at opplysningene er uriktige. Der det i punkt 7 er referert til 

det Selger kjenner til, siktes det utelukkende til det Nøkkelpersonene kjenner til. 

Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav 

gjeldende mot Selger i medhold av avhendingsloven § 3-9 annet punktum og ethvert annet 

lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om ansvar for uriktige og manglende 

opplysninger etter avtaleloven.  

Dette punkt 6 begrenser ikke Kjøpers rett til å gjøre krav gjeldende som følge av forsinkelse 

som skyldes forhold på Selgers side. 
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8. SELGERS GARANTIER 

Selger garanterer at følgende vil gjelde per signering av denne avtalen og Overtakelse, likevel 

slik at garantiene i bokstav (d) til og med (f) bare gjelder ved signering av denne avtalen: 

(a) At Selger eier Eiendommen og er hjemmelshaver til denne. 

(b) At det ikke eksisterer andre heftelser på Eiendommen (herunder løsningsretter) enn de 

som er angitt i vedlegg 2. 

(c) [At Selger ikke har brutt leieavtalen med tilhørende tilleggsavtaler angitt i vedlegg 4, og 

at Selger ikke kjenner til at leietaker har brutt leieavtalen.] 

(d) [At Eiendommen er leiet ut i henhold til leieavtalen med tilhørende tilleggsavtaler 

angitt i vedlegg 4.] 

(e) At Selger ikke kjenner til krav eller rettigheter som begrenser Eiendommens bruk eller 

utnyttelse utover det som fremgår av Eiendommens grunnboksblad eller gjeldende 

reguleringsplan med reguleringsvedtekter for Eiendommen. 

(f) At det ikke foreligger skriftlige pålegg mv. fra offentlige myndigheter som gjelder 

Eiendommen, og som ikke er betalt eller oppfylt på annen måte. 

(g) At Selger ikke kjenner til at det foreligger grunnforurensning på Eiendommen, slik at 

eventuell grunnforurensning som avdekkes etter Overtakelse er Kjøpers ansvar og 

risiko. 

Med forhold som Selger kjenner til i punkt 6 og 7, menes både de forhold som Selger faktisk 

kjenner til ved signering av denne avtalen, og de forhold som Selger ikke har en rimelig grunn 

til å være uvitende om på dette tidspunktet. 

Selger gir ingen andre garantier enn de som er angitt ovenfor i dette punkt 7. 

9. BEGRENSNINGER I SELGERS ANSVAR 

9.1 Kjøpers kunnskap 

Kjøper er oppfordret til å undersøke Eiendommen for inngåelse av denne avtalen, herunder 

å gjennomføre teknisk gjennomgåelse. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som brudd på punkt 6 

eller 7 noe som han selv faktisk kjente eller burde kjenne til ved signeringen av denne avtalen, 

eller noe som rimelig klart og tydelig fremgår av de dokumentene Selger har gjort tilgjengelig 

for Kjøper før signering av denne avtalen. Denne begrensningen i Selgers ansvar gjelder ikke 

ved brudd på punkt 7 bokstav (a) (om eierskap til Eiendommen). 

9.2 Reklamasjon 

Kjøper taper retten til å gjøre brudd på denne avtalen gjeldende hvis Kjøper ikke innen 60 

dager etter at han selv oppdaget eller burde ha oppdaget avtalebruddet, gir Selger skriftlig 

melding om at avtalebruddet vil bli gjort gjeldende og hva avtalebruddet består i. Uansett 



 6 (8) 

taper Kjøper retten til å gjøre avtalebrudd gjeldende hvis Kjøper ikke sender slik reklamasjon 

innen ett år etter Overtakelse. 

Reklamasjonsfristene ovenfor gjelder ikke for brudd på punkt 7 bokstav (a) (om eierskap til 

Eiendommen). For et slikt brudd må Kjøper sende en skriftlig reklamasjon som nevnt senest 

tre år etter Overtakelse. Ved slike brudd kan Kjøper ikke kreve at Selger dekker tap som 

skyldes at han har unnlatt å gi Selger skriftlig melding om bruddet innen 60 dager etter at han 

oppdaget det. 

9.3 Omfanget av erstatningen 

Selger kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tap som definert i avhendingsloven § 7-1 (2), 

selv om Selger har utvist skyld. Tapte leieinntekter (herunder bortfalt rett til dekning av 

felleskostnader) skal likevel anses som direkte tap. 

Kjøpers tap skal beregnes netto etter fradrag for i) skatte- og avgiftsbesparelser som Kjøper 

kan nyttiggjøre seg, og ii) det Kjøper har rett til å kreve erstattet fra tredjemann, herunder et 

forsikringsselskap. Hvis et tap er betinget, kan Selger først holdes ansvarlig for tapet hvis og 

når tapet må dekkes av Kjøper. Kjøper kan overholde fristene i punkt 8.2 ved å gi skriftlig 

melding om det betingede tapet før utløpet av disse fristene. 

9.4 Beløpsmessig ansvarsbegrensning 

Selgers ansvar for brudd på punkt 6 eller 7 er underlagt følgende begrensninger: 

(a) Kjøper kan ikke gjøre gjeldende enkeltstående brudd som medfører tap på mindre enn 

NOK 50 000, og det skal ses bort fra slike brudd ved vurderingen av om beløpsgrensen 

i bokstav (b) nedenfor er nådd. 

(b) Kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende med mindre Kjøpers samlede tap overstiger 

NOK 500 000, men hvis Kjøpers samlede tap overstiger denne beløpsgrensen, har 

Kjøper rett til erstatning eller prisavslag fra første krone. 

(c) Selgers samlede ansvar er begrenset oppad til 10 % av Kjøpesummen. Denne 

ansvarsbegrensningen gjelder likevel ikke ved brudd på punkt 7 bokstav (a) (om 

eierskap til Eiendommen). 

Ansvarsbegrensningene i dette punkt 8.4 gjelder bare ved brudd på punkt 6 eller 7 og ikke 

ved brudd på andre punkter i denne avtalen. 

9.5 Samlet ansvarsbegrensning for ethvert brudd på avtalen 

Selgers samlede ansvar for brudd på denne avtalen (herunder punkt 7 bokstav (a) (om 

eierskap til Eiendommen) og punkt 5, 6, eller 7) er under enhver omstendighet begrenset til 

Vederlaget. 
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9.6 Ansvar ved forsett eller grov uaktsomhet 

Begrensningene i Selgers ansvar i punkt 8.2 til og med 8.5 gjelder ikke hvis avtalebruddet er 

forvoldt ved forsett eller grov uaktsomhet hos ansatte i Selger som har vært de/den 

hovedansvarlige for gjennomføringen av salget av Eiendommen til Kjøper. 

9.7 Betydningen av ansvarsbegrensningene for Kjøpesummen 

Partene har ved fastsettelsen av Kjøpesummen tatt hensyn til begrensningene i Selgers ansvar 

etter punkt 6, 7 og 8. 

10. BEFØYELSER VED BRUDD PÅ AVTALEN 

Med de begrensninger som følger av denne avtalen, kan hver av partene gjøre 

misligholdsbeføyelser etter avhendingsloven gjeldende hvis den annen part bryter avtalen, 

herunder heve avtalen hvis den annen part gjør seg skyldig i vesentlig kontraktsbrudd. Selger 

tar forbehold om at Selgers hevingsrett står ved lag i de tilfeller som er regulert i 

avhendingsloven § 5-3 (4). 

11. FULLSTENDIG AVTALE 

Denne avtalen med vedlegg utgjør hele avtaleforholdet mellom partene og erstatter enhver 

tidligere avtale eller forståelse mellom partene vedrørende det som er regulert i denne 

avtalen. 

12. FRASKRIVELSE AV RETTEN TIL Å GJØRE KRAV GJELDENDE MOT ANDRE ENN SELGER 

Kjøper fraskriver seg herved enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot nåværende eller 

tidligere ansatte hos Selger, herunder Nøkkelpersonene, som følge av deres handlinger eller 

unnlatelser frem t.o.m. Overtakelse. Dessuten skal Kjøper holde disse personene (de 

Beskyttede Personer) skadesløse for det tilfelle at Kjøper, aksjeeiere (direkte og indirekte) 

eller kreditorer gjør krav gjeldende mot dem som følge av deres handlinger eller unnlatelser 

i forbindelse med inngåelsen eller oppfyllelsen av denne avtalen med vedlegg.  

Ansvarsfraskrivelsen og skadesløsholdelsen i forrige avsnitt gjelder ikke i den grad kravet mot 

de Beskyttede Personer springer ut av deres forsettlige opptreden.  

13. LOVVALG OG TVISTELØSNING 

Denne avtalen er underlagt norsk rett. Norske lovvalgsregler skal ikke kunne lede til valg av 

et annet lands rett. 

Enhver tvist som måtte oppstå med tilknytning til denne avtale, avgjøres ved ordinær 

rettergang med Nedre Telemark tingrett som eksklusivt verneting. Kretsen av kompetente 

domstoler i henhold til de alminnelige regler for midlertidig sikring begrenses ikke av det som 

er bestemt her. 
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14. VEDLEGG 

Vedlagt følger: 

1. Firmaattester for Kjøper, samt kopi av fullmakter for signering av denne avtalen for 

Selger [og Kjøper] 

2. Grunnboksutskrifter 

3. Kart og målebrev for Eiendommen 

4. Leiekontrakt med vedlegg 

5. [Prospekt med vedlegg] 

6. [Justeringsavtale] 

7. Oppgjørsavtale 

8. Datarom på minnepinne 

9. Energiattest 

15. UNDERSKRIFT 

Denne avtalen er i dag underskrevet i [tre] eksemplarer, hvorav partene og [Megler] beholder 

ett hver. 

[sted], [signeringsdato] 

for Statsbygg  for [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 

  



 

 

VEDLEGG 6  

AVTALE OM OVERFØRING AV 

JUSTERINGS-/TILBAKEFØRINGSFORPLIKTELSER 

MELLOM 

STATSBYGG 

OG 

[KJØPER] 

 

1 Partene 

Denne avtalen er inngått [dato] mellom 

(a) Statsbygg, Biskop Gunnerus’ gate 6, Oslo, org.nr. 971 278 374, (Overdrager) 

(b) [Kjøper], [adresse], [postnummer og -sted], org.nr. [org.nr. Kjøper], (Mottaker) 

2 Bakgrunn 

Den [signeringsdato] inngikk Overdrager og Mottaker en kjøpekontrakt (Kjøpekontrakten) 

vedrørende salg av eiendom med gnr. 62, bnr. 469 i Skien kommune (Eiendommen). I henhold 

til Kjøpekontrakten skal Mottaker per [overtakelsesdato] (Overtakelse) overta Overdragers 

justerings-/tilbakeføringsforpliktelser knyttet til Eiendommen.  

3 Justerings-/tilbakeføringsforpliktelser som overføres 

Følgende justerings-/tilbakeføringsforpliktelser overføres fra Overdrager til Mottaker per 

Overtakelse:

[Angivelse av hvilket byggetiltak som er gjennomført]  

Fullføringstidspunkt/anskaffelsestidspunkt [Dato]  

Anskaffelseskostnad uten mva. Kr [..] 

Total mva. Kr [..] 

Mva. fradragsført av Overdrager Kr [..] 

Overdragers fradragsrett ved anskaffelsen [..] % 

Overdragers fradragsrett per Overtakelse [..] % 

Mottakers fradragsrett per Overtakelse [..] 

Resterende justeringsbeløp for Overdrager Kr [..] 

Overført justeringsforpliktelse Kr [..] 
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4 Avsluttende bestemmelser 

Mottaker innestår ved sin underskrift på denne avtalen for at han er en næringsdrivende som 

er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, eller vil bli registrert senest med virkning fra den 

avgiftstermin Overtakelse skjer, og slik har fradragsrett for inngående merverdiavgift som 

angitt i tabellen(e) ovenfor. 

Dersom opplysninger nevnt i denne avtalen endres etter at avtalen er inngått, skal Overdrager 

rette disse overfor Mottaker hvis opplysningene kan påvirke Mottakers justeringsplikt. 

[Sted], den [dato] 

 

for Statsbygg  for [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 



 

 

 

VEDLEGG 7 

OPPGJØRSAVTALE MED OPPGJØRSANSVARLIG  

 

1 OPPGJØRSANSVARLIG OG OPPGJØRSKONTOEN 

Statsbygg, org.nr. 971 278 374, (Selger) og [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], (Kjøper) har i dag inngått 

avtale (Avtalen) om salg av gnr. 62, bnr. 469 med påstående bygninger og anlegg i Skien kommune 

(Eiendommen).  

Ord med stor forbokstav i denne avtalen (Oppgjørsavtalen) skal bety det samme som i Avtalen. 

Selger og Kjøper har for Selgers regning engasjert [Megler], org.nr. [org.nr. megler], 

(Oppgjørsansvarlig) til å bistå med gjennomføring av oppgjøret som beskrevet nedenfor. 

Oppgjørsansvarlig skal ikke bistå med etteroppgjøret som skal finne sted etter punkt 2.2 i Avtalen. 

Det er avtalt at Overtakelse skal skje [overtakelsesdato]. 

Vederlaget skal betales til kontonr. [•] (Oppgjørskontoen) som er etablert i navnet til 

Oppgjørsansvarlig. 

Eventuelle renter på Oppgjørskontoen opptjent fra og med dagen for Overtakelse skal utbetales til 

Selger, mens eventuelle renter opptjent før Overtakelse skal utbetales til Kjøper. Renter under 

halvparten av rettsgebyret utbetales ikke. 

2 HANDLINGER FØR OVERTAKELSE 

Før Overtakelse skal partene oppfylle forpliktelsene i dette punkt 2: 

 Handling Ansvarlig Frist Status 

2.1  Utstede og sende til tinglysing et sikrings-

dokument på Eiendommen pålydende Vederlaget 

til fordel for Oppgjørsansvarlig. 

Sikringsdokumentet skal tjene som sikkerhet for 

ethvert krav som tilkommer Kjøper eller Kjøpers 

långiver i tilknytning til Avtalen (herunder lån til 

Kjøper fra Kjøpers långiver) og forby Selger å 

avhende, pantsette eller på annen måte råde over 

Eiendommen uten samtykke fra Oppgjørs-

ansvarlig.  

Selger Straks etter 

signering av 

Avtalen 
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 Handling Ansvarlig Frist Status 

2.2  Levere til Oppgjørsansvarlig et signert skjøte 

utstedt til Kjøper. Oppgjørsansvarlig skal ikke 

utlevere skjøtet til Kjøper før oppgjøret er 

gjennomført. 

Selger Straks etter 

signering av 

Avtalen 

 

2.3  Levere til Oppgjørsansvarlig en signert egen-

erklæring om konsesjonsfrihet. 

Kjøper Straks etter 

signering av 

Avtalen 

 

2.4  Forutsatt at punkt 2.3 er oppfylt, innhente 

kommunens bekreftelse på egenerklæringen om 

konsesjonsfrihet. 

Oppgjørs-

ansvarlig 

Så fort som 

mulig 

 

2.5  Levere til Oppgjørsansvarlig en original fullmakt 

som angitt i bilag 1 der Selger gir Kjøper rett til å 

pantsette Eiendommen til Kjøpers långiver, 

[Kjøpers bank], org.nr. [org.nr. Kjøpers bank], 

(Långiveren). Oppgjørsansvarlig skal ikke utlevere 

fullmakten til Kjøper før oppgjøret er 

gjennomført. 

Selger Senest 10 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.6  Levere til Oppgjørsansvarlig korrekt signerte og 

bekreftede pantedokumenter over Eiendommen 

utstedt til Långiveren og en erklæring der 

Långiveren påtar seg å avlyse pante-

dokumentene hvis Overtakelse, uavhengig av 

årsak, ikke finner sted. 

Kjøper Senest 10 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.7  Innhente eventuelle samtykker som er 

nødvendige for å tinglyse pantedokumentene til 

Långiveren.  

Selger/ 

Oppgjørs-

ansvarlig 

Senest 8 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.8  Forutsatt at punkt 2.5 til og med punkt 2.7 er 

oppfylt, sende pantedokumentene til fordel for 

Långiveren til tinglysing. 

Oppgjørs-

ansvarlig 

Senest 7 

virkedager før 

Overtakelse 

 

3 HANDLINGER VED OVERTAKELSE 

Forutsatt at betingelsene i punkt 4 i Avtalen er oppfylt eller frafalt, Selger har oppfylt sine forpliktelser 

etter Oppgjørsavtalen punkt 2 og sikringsdokumentet og eventuelle pantedokumenter til Långiveren 

er tinglyst (konferert), jf. punkt 2.8, skal: 
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(a) Kjøper betale Vederlaget til Oppgjørskontoen slik at beløpet er disponibelt før kl. 11.00 ved 

Overtakelse, og 

(b) såfremt Vederlaget er innbetalt til Oppgjørskontoen, skal Oppgjørsansvarlig ved Overtakelse:  

(i) sende til Kartverket skjøtet, egenerklæringen om konsesjonsfrihet og eventuelle 

pantedokumenter til fordel for Långiveren og annen nødvendig dokumentasjon for 

tinglysning av disse dokumentene. 

4 UTBETALING AV KJØPESUMMEN, MV. 

Når skjøtet er tinglyst (konferert), skal Oppgjørsansvarlig utbetale: 

(a) avtalt honorar og utlegg til Oppgjørsansvarlig, og 

(b) det som gjenstår av Kjøpesummen inklusive opptjente renter på Oppgjørskontoen til Selgers 

konto med nr. [•]. 

Oppgjørsansvarlig skal besørge rettidig betaling av dokumentavgift og tinglysingsgebyr til Kartverket. 

Oppgjøret skal gjennomføres iht. denne Oppgjørsavtalen selv om Kjøpers kreditorer tar beslag i 

Eiendommen etter Overtakelse. 

5 SLETTING AV SIKRINGSDOKUMENT 

Straks skjøtet er tinglyst og heftelser som skal slettes, er slettet, skal Oppgjørsansvarlig sende 

sikringsdokumentet til sletting, med mindre Kjøper gir instruks om noe annet. 

*** 

[sted], [signeringsdato] 

 

for Statsbygg 

 

 for [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 

 

 for [Megler] 

 

  

 

Bilag:  



4/15 

 
 
 

 

 Fullmakt til å pantsette Eiendommen fra Selger til Kjøper  

 

 

  



5/15 

 
 
 

 

 

BILAG 1 

FULLMAKT TIL PANTSETTELSE  

[Selger], org.nr. [org.nr. Selger], gir herved [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], representert ved [Kjøpers 

repr.], personnummer [•], fullmakt til alene å pantsette vår eiendom med gnr. [•], bnr. [•], fnr. [•], snr. 

[•] i [•] kommune til fordel for [Kjøpers bank], org.nr. [org.nr. Kjøpers bank]. 

Denne fullmakten kan bare benyttes i original og gjelder ikke etter [angi romslig frist]. 

 

[Sted], [dato] 

for [Selger] 

 

[NB! Bare signaturberettigede hos 

hjemmelshaver kan signere.] 

 

Jeg/vi bekrefter at [angi navn på signaturberettigede i Selger] er over 18 år og har underskrevet eller 

vedkjent seg sin(e) underskrifter(er) i mitt/vårt nærvær. Jeg/vi er myndig(e) og bosatt i Norge. 

[Sted], [dato] 

 

 

 

 

 

 

 

Vitnes underskrift 

 

 

Vitnes underskrift 

 

 
 

 

 

 

 

Vitnes navn i blokkbokstaver 

 

 

Vitnes navn i blokkbokstaver 

 

 

Adresse Adresse 
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	Bud på eiendommen:
	Oppdragsnr.: 4190155  Adresse: Frogner Ring 8
	Vedlegg til budskjema:
	Informasjon om budgivning

	1. På forespørsel skal publikum få kunnskap om aktuelle bud på en eiendom. Relevante forbehold skal samtidig oppgis.
	2. Bud skal inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver.
	3. Budgivere bør ikke sette en kortere akseptfrist enn at megleren har mulighet til å informere samtlige interessenter til eiendommen. Det skal ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere, for eksempel "Ingen andre budgivere skal vite om�
	4. Budets innhold:
	I tillegg til eiendommens adresse og eventuelt gnr./bnr., budsum, budgivers navn, adresse,
	e-postadresse og telefonnummer, bør budet  inneholde: Finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbehold er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.
	5. Megleren bør uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren.
	6. Det gjøres spesielt oppmerksom på at bud er bindende for budgiveren frem til akseptfristenes utløp. Dette gjelder selv om høyere bud kommer inn. Man skal derfor ikke by på flere eiendommer samtidig.
	7. Megleren skal så langt som mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud.
	Dersom en budgiver ber om det skal den fagansvarlige i foretaket bekrefte andre bud på eiendommen. En slik opplysning skal ikke inneholde annen informasjon enn budrundens historikk, dog uten at budgiverne kan identifiseres.
	8. Dersom en kjøper krever det, har han anledning til å kontrollere saksgangen på budgivningen etter at eiendommen er solgt. Dette vil skje på meglers kontor sammen med fagansvarlig. Øvrige budgiveres navn vil i slike tilfeller fremkomme. Ved å be om slik �
	9. Oppdragsgiver står fritt til å akseptere og eventuelt forkaste ethvert bud.
	Når et bud er akseptert, er handel kommet i stand og megler skal varsle øvrige budgivere. Varsel om at bud er akseptert, frigjør andre budgivere selv om akseptfristen for disse ikke er utløpt.
	10. Det er ingen angrefrist ved salg/kjøp av eiendom.
	11. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt aktuelle interessenter.
	12. Handelen er underlagt bestemmelsene i "Hvitvaskingsloven", lov 2018 nr. 23.  Kjøper må fremlegge legitimasjon på signaturberettigede og  tilfredsstillende dokumentasjon på hvem som er reelle eiere før handelen kan gjennomføres.


