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Matrikkel: Gnr 7051: Bnr 1 (snr: 1) Takstkonsulent Helge Semb AS

Kommune: 3006 KONGSBERG KOMMUNE Trudvangveien 67, 3117 TØNSBERG

Adresse: Nytorget 1, 3616 KONGSBERG Telefon: 928 88 976

TILSTANDSRAPPORT

Matrikkel: Gnr 7051: Bnr 1 (snr: 1)

Kommune: 3006 KONGSBERG KOMMUNE

Adresse: Nytorget 1, 3616 KONGSBERG

Dato befaring: 12.01.2022

Utskriftsdato: 09.02.2022

Oppdrag nr: 2022001

Utført av autorisert medlemsforetak i Norsk takst

Takstkonsulent Helge Semb AS

Trudvangveien 67, 3117 TØNSBERG

Telefon: 928 88 976

Sertifisert takstmann:

Ing./ byggm Helge Semb MNTF

Telefon: 928 88 976

E-post: helge@taksthus.no
Rolle: Uavhengig takstmann

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund

Denne rapporten bør ikke benyttes for boligsalg til forbruker etter 1. januar 2022. Den tilfredsstiller ikke de nye reglene i Avhendingslova og forskriften til den. Bare
tilstandsrapporter som tilfredsstiller de nye kravene, er gyldige mellom selger og kjøper. Dersom du tror at boligen din først vil bli solgt etter 1. januar 2022, anbefaler vi at
du innhenter en tilstandsrapport som tilfredsstiller de nye kravene.



Matrikkel: Gnr 7051: Bnr 1 (snr: 1) Takstkonsulent Helge Semb AS

Kommune: 3006 KONGSBERG KOMMUNE Trudvangveien 67, 3117 TØNSBERG

Adresse: Nytorget 1, 3616 KONGSBERG Telefon: 928 88 976

Oppdr. nr: 2022001 Befaringsdato: 12.01.2022 Side: 2 av 9

Takstmannens rolle

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

Personvern

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

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne
gjøre dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra rapporten.Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine
data ved å gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/ccb7b8be-97d7-4245-9756-bcad3876c4ab

Forutsetninger
Denne rapporten er ikke ment for bruk ved omsetning av bolig, og gir ikke fullgodt informasjonsgrunnlag for hverken kjøpere eller
selgere.  Norsk takst anbefaler at det ved omsetning av boliger benyttes Boligsalgsrapport med verditakst, da denne rapporten er
bygget på en standard (NS 3600) ment for boligomsetning.

Tilstandsrapporten er en teknisk rapport for vedlikeholdsplanlegging av byggverk. Hensikten med tilstandsanalysene er å tidlig fange opp
skader og vedlikeholdsbehov som et ledd i forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer (FDV). Denne typen vedlikeholdsplanlegging
bidrar til å opprettholde bygningens tekniske standard og å redusere vedlikeholdskostnadene sett over bygningens brukstid.

Det legges spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som etter takstmannens skjønn er særlig relevante ved forvaltning og
driftsplanlegging for vedlikehold av bygninger. Tilstandsrapporten skal være et grunnlag for planlegging på kort og lang sikt og et grunnlag
for beregning av de økonomiske konsekvensene av bygningens tilstand.

Rapportens struktur

Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig, utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (Tilstandsanalyse av
byggverk), NS 3940 (arealmåling) og NS 3451 (bygningsdeler). Med mindre annet fremgår, er rapporten basert på undersøkelsesnivå 1.
Det gjennomføres derfor kun visuelle observasjoner uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger.

Byggtekniske tilstandssvekkelser angis 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)

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

Arealberegning for boenheter:

Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i
forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for
arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring
av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling
mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori
rommet tilhører.
Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i
etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart
gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige.
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Egne forutsetninger

Oppgitte arealer er målt opp under befaringen. De ulike rom er definert etter den faktiske bruk på befaringsdagen, uavhengig
av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Konklusjon tilstand

Kombinert næring og boligbygg oppført i 2004.

Denne rapporten gjelder kun bygningsdeler i seksjon 1.

De bygningstekniske konstruksjoner virker solid utført, i henhold til byggeskikken på den tiden eiendommen ble oppført.
Lokalene er normalt godt vedlikeholdt.

Det er oppdaget er betydelig avvik i arealene som er oppmålt, kontra hva som fremkommer av eierbrøken.
Oppmålt areal 2 211 kvm for seksjon 1
Oppgitt som teller i eierbrøk 1 787 kvm.

Det vises for øvrig til rapportens enkelte punkter.

TØNSBERG, 09.02.2022

Ing./ byggm Helge Semb MNTF
Telefon: 928 88 976
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Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde: Cvt Kongsbeg AS

Takstmann: Helge Semb

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 12.01.2022.
 - Elsi Kongsjorden.
 - Helge Semb.  Tlf. 928 88 976

Eiendomsopplysninger

Referansenivå Referansenivået er vurdert ut fra de lover og forskrifter som gjaldt på søknadstidspunktet for
bygningen. I tillegg god håndverksmessig byggeskikk på oppføringstidspunktet.

Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 3006 KONGSBERG Gnr: 7051 Bnr: 1 Seksjon: 1

Eiet/festet: Eiet

Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 1787/4583

Hjemmelshaver: Cvt Kongsbeg AS

Adresse: Nytorget 1, 3616 KONGSBERG

Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Eiers egenerklæring er ikke fremlagt for
takstmannen.

Bygninger på eiendommen

Næringsbygg

Bygningsdata

Byggeår: 2004  Kilde: Iflg. opplysninger hentet fra Norges Eiendommer.

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

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

3. etasje loft i bygg 4 42 Loftsrom, innredet sal

2. etasje i bygg 4 140 Opprinnelig arrest med 4 celler,
gang trapperom

1. etasje inkl bygg 4 1 835 Stort butikklokale for Coop og
vinmonopoliet. Lagerrom for Coop
med div kontorer og kjøler. Bakrom/
lagerrom til posten. Parkeringshus
med 13 oppmerkede plasser.(plass
til 17)

Kjeller,  coop + pol 194 Lager og teknisk rom for Coop.
Teknisk rom for vinmonopolet.

Sum bygning: 2 211 0 0 0

Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.
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Kommentar areal

Kjellerrom/kryperom under bygg 4 er ikke tilgjengelig.

Tilstandsvurdering

Tilstandsvurdering for Næringsbygg

Grunn og fundamenter, generelt - Næringsbygg

Beskrivelse: Bygningen er fundamentert med betongsåler antatt på faste masser. Det har ikke lykkes
undertegnede og fremskaffe fundamenteringstegninger. Grunnmur i armert betong. Kjellergulv i
støpt og pusset betong.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ingen vesentlig oppsprekking er observert på yttermurene i P - kjeller.

Drenering - Næringsbygg

Beskrivelse: Dreneringen er antatt den opprinnelige fra byggeår.

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

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Lagerrommene til Coop og Vinmonopolet virker tørre og luftige uten fuktgjennomgang av
betydning i yttervegger eller gulv.

Yttervegger - Næringsbygg

Beskrivelse: Yttervegger med bærekonstruksjoner av armert betong. Utforet og isolert på innvendig side.
Innvendige hovedsakelig platet og  malte overflater.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er 40 - 80 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal bruksslitasje.

Utvendige overflater - Næringsbygg

Beskrivelse: Ytterveggene er hovedsakelig kledd stående trepanel fra byggeår.

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

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal tilstand.
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Vinduer - Næringsbygg

Beskrivelse: Store butikkvinduer på Vinmonopolets lokaler.
Tradisjonelle vinduer i kontorer, alle med faste karmer og 2 lags isolerglass.

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

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Vinduer fra byggeår. Normal tilstand.

Ytterdører og porter - Næringsbygg

Beskrivelse: Inngangsparti med skyvedører av aluminiumsprofiler og to lags glass. Dørene åpnes av
bevegelsessensorer.
Leddporter til garasje og lagerrom til butikken.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av malte treporter, stål- og aluminiumsporter er 10 - 20 år.
Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2 - 8 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Dører fra byggeår med vanlig bruksslitasje.

Takkonstruksjoner - Næringsbygg

Beskrivelse: Takkonstruksjon antatt av prefabrikkerte betongelementer.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Takkonstruksjonen ligger over boligdelen av bygget og var ikke tilgjengelig. Følgelig ikke
vurdert.

Trapper og ramper - Næringsbygg

Beskrivelse: I Bygg 4 er trappen til kjeller fjernet. Trappen til 2. etg er delvis demontert. Adkomst til 2. etg går via
en luke i trappeoppgangen.

Adkomst til kjellerrommene via nedkjøringsrampen til P- kjeller.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Trappene i bygg 4 er delvis avstengt og må repareres om rommene i 2. og 3. etg skal tas i
bruk.

Frittbærende dekker - Næringsbygg

Beskrivelse: Betongbygg med betong søyler og bjelker som bærer prefabrikkerte dekkeelementer av
spennbetong mellom etasjene. Hovedsakelig åpne himlinger med synlige rørføringer til elektriske
installasjoner og ventilasjonsanlegg.
Nedforede himlinger i kontor, møterom og servicerom.
Gulvoverflater av fliser i butikklokalene.
Parkeringshus med pussede betongplater.

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

Bærende konstruksjoner i dekkene har normal tilstand og gis TG 1.
Overflater på gulv og nedforede himlinger har vanlig bruksslitasje. I butikklokalene har enkelte
fliser hull etter innredninger som har blitt flyttet.

Ved hjelp av krysslaser er det foretatt målinger av planheten til gulvoverflatene i
butikklokalene. Ikke større høydeforskjeller enn +/- 10 mm.
P - rom 1. etg med fall ut mot innkjøringen for å drenere ut smeltevann fra biler.

Prefabrikkerte kjølerom - Næringsbygg

Beskrivelse: Kjølerom bygget av prefabrikkerte elementer.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ingen påviste fukt eller kondensskader, da kjølerommene er bygget som rom i rommet.

Overflater på innvendig himling - Næringsbygg

Beskrivelse: Fri etasjehøyde i butikklokale til underkant bærebjelker av betong er 3,2 meter.

Himlinger med åpne rørføringer i butikklokalene

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal tilstand

VVS-installasjoner, generelt - Næringsbygg

Beskrivelse: Innvendige vannrør av isolerte og uisolerte kobberrør.  Innvendige avløpsrør av soilrør
(støpejernsrør) og plast.

Tilstanden på VVS- anlegget er for øvrig ikke vurdert.

Hovedinntak med vannmåler

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
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Varme, generelt - Næringsbygg

Beskrivelse: Butikklokalene i 1. etg varmes opp via det balansert ventilasjonsanlegget.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal tilstand.

Brannslokking, generelt - Næringsbygg

Beskrivelse: Bygningen har seriekoblet brannvarslingsanlegg.
Flere brannskap med brannslanger.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Luftbehandling, generelt - Næringsbygg

Beskrivelse: Bygningen har balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning og kjøling.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ventilasjonsanlegget er plassert i kjellerommene til Coop og Vinmonopolet.
ventilasjonsanleggene er fra byggeår. Anleggene er for øvrig ikke vurdert.

Ventilasjonsanlegget bør kontrolleres nærmere av ventilasjonsfirma.

Elkraft, generelt - Næringsbygg

Beskrivelse: Elanlegg i hovedsak det opprinnelige fra byggeår.

Hovedsikringsskap plassert i kjeller. Avlåst og ikke tilgjengelig for inspeksjon.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Elektoanlegget bør kontrolleres næmere av el - takstmann.

Fast inventar, generelt - Næringsbygg

Beskrivelse: Kjøkkeninnredninger i spiserom og møterom hos Coop, enklere standard.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal tilstand.
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Innredning og garnityr for våtrom - Næringsbygg

Beskrivelse: Toalettrom med vanlig hvitt utstyr. Flislagte gulv, malte vegger.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Div toaletter og bøttekott har de opprinnelige overflater på gulv og vegger.
Normal tilstand.

Annet   - Næringsbygg

Beskrivelse: "ARREST" eller BYGG 4 i nordre del av bygningsmassen. Denne bygningene er av eldre dato og er
sammenbygget med nybygget fra 2004.
ARRESTEN er antatt fundamentert på løsmasser. Kjeller/krypkjeller under bygningen kan inspiseres
via en luke i P- kjeller, men var avlåst under min befaring.
1. etg benyttes dels som lagerlokale for posten, dels som inngangsparti til butikklokalene.

Trappen til 2. etg mangler de nederste trinnene og trappen er stengt mot 2. etg. Via en luke kan
man likevel komme til 2. etg og videre til loft/ 3. etg.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Langs sørveggen i 2. etg. er det betydelig fuktskjolder på yttervegg og etasjeskillere etter
vannlekkasjer. Trolig råteskader i deler av etasjeskille mot sørveggen. Omfanget av
råteskadet trevirke i tak, etasjeskillere og  vegger må undersøkes nærmere. TG 3 for
råteskader.

2. etasje er under fullstendig ombygging.

Beskrivelse: Parkering garasje med betonggulv.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Gulvet i garasjen er bygget med fall ca 15 cm lavere gulvnivå ved porten kontra indre del av
gulvet.


