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OM RAPPORTEN 
Rapporten og dens avgrensninger 

Rapporten er i prinsippet 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. 

Rapporten 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. 

Rapportens struktur 

Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig i rapporten, 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 NBI’s 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 700.320 "Intervaller for 

vedlikehold og utskifting av bygningsdeler 2007". 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. 
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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. 

 

Konklusjon / sammendrag 

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

 

 

Signatur 
 

Tønsberg 13.06.2022 
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Egne premisser 

Det vises til rapportens punkter med tilstandsgradering av hver bygningsdel. 

Alle bygningsdeler er under vedvarende aldring og forventet levealder er oppgitt under 

levetidsbetraktninger. I mange tilfeller kan levetid i praksis være både kortere og lengre. 

Graden TG 2 er i enkelte tilfeller benyttet på forhold og bygningsdeler som ikke har synlig 

svekkelse og der normal restlevetid er marginal. 

Det foretas ingen grunnundersøkelser som kan avsløre eventuelle grunnforurensinger, svake 

grunnforhold e.l.  

 

Kompetanse 
Undertegnedes kompetanse er basert på en kombinasjon av bygningsteknisk- og takstfaglig 

utdanning/erfaring.  

Den bygningstekniske kompetansen er dokumentert med Svennebrev i byggfag (1996), mesterbrev i 

byggfag (1998).  

Den takstfaglige kompetansen er tilegnet gjennom en rekke kurs i regi av NITO, Neak og Norsk 

Takst/Norges Takseringsforbund.  

Undertegnede deltok (2013/2014) i komitearbeid ifm utarbeidelse av Norsk Standard (NS) 3424 og 

3600 (tilstandsrapport byggverk).  

Undertegnede har DNV-sertifisering (på tilstandsvurdering av byggverk) iht. Setas faglige rammeverk. 

Undertegnede er sensor for samme DNV ordning.  

Undertegnede har utdanning fra Høgskulen på Vestlandet i taksering av større næringseiendommer 

og utviklingstomter (2018). Videre er undertegnede godkjent/anerkjent av den internasjonale 

takstorganisasjonen TEGOVA med Rev-annerkjennelse - Recognised European Valuer (REV) 

Norsk Takst krever at alle godkjente medlemmer gjennomfører minimum 20 kurstimer per år som 

etterutdanning.  

Metiri er en takstsammensluting som består av spesialister innen fagfeltene: Privatmarked, 

næringsmarked og skade/reklamasjon. For mer informasjon se: www.metiri.no  

 

  

http://www.metiri.no/
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Befaring 
Rekvirent: Larvik Kommune 

Takstingeniør: Knut Røer NorskTakst 

Rapportansvarlig: Knut Røer 

Befaringsdato: 09.06.2022 

Tilstede: Terje Lund 

Værforhold: sol, 18 grader  

 

Eiendomsdata 
Hjemmelshaver(e): Larvik Kommune 

Tomteareal: 674,2  

Type tomt: eiet 

Matrikkel: Gnr. 5001 Bnr. 188 

Adresse: Bryggeslengen 7 og 9 – 3290 Stavern 

 

 

Dokumentkontroll 
Dokument Dato 

Utskrift grunnboken 10.06.2022 

Situasjonskart 10.06.2022 

Tegninger 27.05.1991 

FDV – Ventilasjon  Finnes ikke 

FDV – Bygg   Finnes ikke 

Serviceavtaler Finnes ikke 

Eiendommen er svakt dokumentert. Det bør utarbeides brannkonsept e.l. siden bruken er endret fra 

opprinnelige planer for bygget.  

  



 

Side 8 av 18 
 

Konklusjon 
Rapporten omhandler næringsbygg bestående av restaurant, kafè og diverse toalett og 

dusjfasiliteter for gjestehavna. Eiendommen ble opprinnelig bygget i 1976 som marina og 

båtverksted. Gjennom 1980 og 1990 tallet ble eiendommen tilbygget og endret og ble på 1990 

tallet bygget om til restaurant/isbar, kafè.  

Referansenivå ift. forskriftskrav o.l. er definert til PBL 65-85 - TEK 69/87. Eiendommen er 

registrert som særskilt brannobjekt.  

Bygget er oppført av stålchassis med innfellingselementer av bindverk i tre med utvendig 

trekledning, på støpt plate av betong. Taket er bygget med korrugerte stålplater før isolasjon og 

papptekking, på limtredragere.   

Eiendommen fremstår som manglende vedlikeholdt over en lang periode og må påregnes 

totalrenovert. Det er mange forhold som må følges opp, de mest åpenbare nevnes her:  

- Taktekking må skiftes.  

- Det er bulker i beslag nedløp o.l. det mangler nedløp.  

- Det er betydelige råteskader i kledning, bunnsviller/vegger, takkonstruksjoner, 

vinduer/dører o.l. 

- Det er betydelige setningsskader i bygget, dette synes best i isbar hvor betonggulv er 

skadet og i deler av 2. etg. nær kontor.  

- Det er flere avtrekk- og ventilasjonsanlegg i bygget. Anleggene er generelt svakt 

vedlikeholdt og flere er defekt.  

- Våtrom/kjøkken o.l. er fra 1990 tallet og dels 2000 tallet og er preget av elde og slitasje.  

- Ved ekstremvær kan vannstand være opp mot bygning. Det er kommer vann opp av sluk 

ved høyvann, dette kan tyde på at sluk i gulv er tilknyttet overvannsystem.  

- Det er høy alder på de fleste bygningsdeler, dette medfører risiko for skjulte skader, 

behov for utskiftninger som følge av utlevd levetid osv.  

 

Forøvrig henvises til de respektive bygningsdelene med tilstandsgradering. Tilstandsgraden gis 

med henblikk på bygningsdelens forventede levetid, samt visuelt inntrykk. Det foretas enkle 

målinger med fuktindikator og stikktagninger i treverk. Eier har i følge opplysninger gitt til 

takstingeniør ikke kjennskap til sopp og råte angrep, samt vannskade eller angrep av skadedyr, 

utover det som er nevnt i rapporten. Rapporten er utarbeidet til avhending av eiendom og skal 

benyttes til dette. 
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Drift-, vedlikehold- og serviceavtaler 
Det er opplyst at det er inngått avtaler på følgende fag:  

Fag Leverandør 

Brannalarm Ingen 

Slukkemidler/brannslanger Ingen 

Ventilasjon Ingen 

El – Internkontroll Ingen 

VVS Ingen 

Alarm Ingen 

Port Ingen 

Varmeanlegg Ingen 

Snørydding Ingen 

Vaktmester Ingen 

 

 

 

Bygninger på eiendommen 

Type bygg: Næringseiendom  

Byggeår: 1976 

Tilbygg/ombygget: 1980/90 tallet 
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Arealer m.m. 
AREALBEREGNING 

Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger". Retningslinjene har NS 

3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller 

verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil 

er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. 

"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no og 

www.ntf.no 

De viktigste presiseringene er: 

Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. 

Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til annen 

bruksenhet og/eller fellesareal. 

Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. 

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. For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. 

 

Etasje BTA(bruttoareal) BRA (bruksareal) Rombenevnelse 

1 580 540 Isbar med kjøkken, 2 wc, bakrom, lager o.l. Restaurant med 
kjøkken, toalettrom, lager, bakrom o.l. Gjestehavnkontor, 
lager, dusjsone, toalettrom dame/herre, offentlige toaletter 
x 3 + 2 dusjrom.   

2 420 400 Trapperom, forsamling med utgang terrasse/utebar, bar, 
bakrom/lager, kontor, 2 trapperom, nødutgang.  

Sum 1000 940  
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Bygningsdeler med vurdering og levetidsbetraktninger:  

 

Grunn og fundamenter 
Vurdering av byggegrunn og fundamentering. 

Grunnundersøkelser ikke foretatt. 

TG: 3 

Beskrivelse 

Bygget er oppført på støpte fundamenter av betong over steinholdige masser på antatt 

fjellgrunn under vannnivå. Det er støpt plate/gulv av betong. Det antas at bygget er oppført på 

en eldre steinsatt molo.  

Vurdering  

Det er observert betydelige setningsskader spesielt ved isbar hvor gulv er skadet og har 

skjevheter. Det er også observert skjevheter i overliggende etasje. Dette tilsier at det antatt er 

setninger i punktfundamenter for stålchassis.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for omfattende tiltak må påregnes.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid / tid for reparasjon/ompussing for grunnmur / sokkel 10 - 40 år.  

Antatt normal levetid / tid for reparasjon/ompussing for grunnmur / sokkel plasstøpt betong 

15 - 40 år 

 

Drenering 
Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. 

Observasjonene er visuelle. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Drenering er fra byggeår. Det er benyttet plastrør stedvis langs vegger til nedløp. Overvannkum 

med sandfang e.l. på nabogrunn.  

Vurdering  

Det er skader i nedløpsrør og dreneringsrør. Flere dreneringsrør er frakoblet.  

Tiltak/konsekvens 

Det antas at det er behov for omlegging av flere rør. Spyling og tømming av rør o.l. bør utføres 

årlig.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for drenering er 20-60 år. 
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Veggkonstruksjon og utvendige fasader 
Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldig valgte stikktakinger der det er treverk. Det gjøres 

oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. 

TG: 3 

Beskrivelse 

Bygget er oppført med chassis av stål. Vegger består av bindverk i tre som er kledd med 

trekledning.  

Vurdering  

Det er observert betydelige råteskader i kledning, bunnsviller o.l.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for tiltak må pårgenes.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for panelplater er 40-60 år. 

Antatt normal levetid for panelplater. reparasjon er 20-60 år 

Antatt normal levetid for pussede fasader er 10-40 år 

 

Vinduer og dører 

Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakinger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig 

valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig 

funksjonstestet. 

TG: 3 

Beskrivelse 

Vinduer med isolerglass i trekarmer fra 80/90 tallet. 

Vinduer med isolerglass i aluminiumskarmer fra 80/90 tallet. 

Inngangsdør med isolerglass i karmer av aluminium fra 90 tallet.  

Inngangsdører av tre fra 1980 tallet.  

Innerdører stort sett av finert tre fra 80/90 tallet. 

Leddheiseporter av tre fra 80/90 tallet.  

Dører av stål fra 80/90 tallet.   

 

Vurdering  

Det er observert preg av elde og slitasje, råte i trekarmer og dører, trege dører/vinduer, brudd i 

glass, punkterte glass osv.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for utskiftninger må påregnes. Alder tilsier økt vedlikeholdsintervall.  

Levetid 

Antatt normal levetid for trevinduer er 20-60 år. 

Antatt normal levetid for kontroll og justeringer er 2-8 år. 

Normal garantitid på isolerglass er 10 år. 

Antatt normal levetid for innvendige tredører 30 - 50 år 

Antatt normal levetid for utvendig tredører 20 - 40 år 
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Takkonstruksjon 
Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige 

stikktakinger foretas. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. 

TG: 3 

Beskrivelse 

Takkonstruksjoner med limtredragere og overliggende korrugerte stålplater og isolasjon før 

tekking.  

Vurdering  

Det er betydelige råteskader i limtre/trekonstruksjoner. Det er rust i stålplater og 

konstruksjoner.  

Tiltak/konsekvenser 

Behov for omfattende tiltak må påregnes.  

 

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

TG: 3 

Beskrivelse 

Taktekking med papp 80 tallet.   

Vurdering  

Taktekking har utlevd sin levetid og er preget av elde og slitasje samt utettheter. Det har vært 

flere lekkasjer gjennom tiden.  

Tiltak/konsekvens 

All taktekking må påregnes skiftet i forbindelse med renovering av takkonstruksjoner.  

Levetid 

Antatt normal levetid for papptekking er 10-30 år. 

Antatt normal levetid for gesims-takbeslag er 15-35 år. 

Antatt normal levetid for vindskier og israfter er 15-25 år. 
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Renner, nedløp og beslag 
Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. 

TG: 3 

Beskrivelse 

Takrenner og beslag i plastbelagt stål eller lakkert alu, fra 80/90 tallet.  

Vurdering  

Nedløp er flere steder løse, ikke tilkoblet takrenne. Takrenner er utette i skjøter og endelokk. 

Det er en del rust i stål. Det er flere løsninger som er preget av provisoriske løsninger.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for omfattende tiltak må påregnes.  

Levetid 

Antatt normal levetid for takrenner i plastbelagt stål og sink er 22-35 år. 

Antatt normal levetid for ventilasjonshetter er 20-40 år. 

Antatt normal levetid for overgang tak-vegg og skottrenner beslag er 15-30 år. 

 

Innvendige overflater 
Her medtas kun rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom 

på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. 

TG: 1 

Beskrivelse 

Gulv: Flis, belegg, laminat, malt betong.  

Vegg: Malt plate/strie, panel.  

Himling: Nedsenket gips, agnes takess o.l.  

 

Vurdering  

Det er i hovedsak observert normal elde og slitasje med variabel alder og tilstand. Det er skader 

stedvis samt en del uferdige rom/overflater.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for tiltak bør påregnes.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for våtromsplater 6-14 år 

Antatt normal levetid for vinyltapet / veggtapet 5-10 år 

Antatt normal levetid for malt glassfiberstrie 3-10 år 

Antatt normal levetid for mosaikkfliser m/ /tettesjikt 10-20 år 

Antatt normal levetid for epoxy o.lign 6-12 år 

Antatt normal levetid for vinylgulv 10-20 år 

Antatt normal levetid for glassfibervev, malt 8 – 16 år 

Antatt normal levetid for asbestsementplater (eternitplater) 20- 40 år 

Antatt normal behov for sliping og lakking på parkett o.lign. 8 – 16 år 
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Innvendige trapper 
Visuell observasjon spesielt i forhold til lysåpninger i trapp/rekkverk. Rekkverkshøyder er også vurdert. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Trapper i malt tre, fra byggeår. Det mangler noen spiler samt håndløper på vegg.  

 

Vurdering  

Det er observert bruksslitasje. 

Tiltak/konsekvens 

Behov for tiltak må påregnes.  

Levetid 

Antatt normal levetid for overflater på trapper er 5-10 år 

 

Etasjeskillere 
Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha kontruksjonsmessige 

negative avvik. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Etasjeskillere av betonghulldekker med overliggende konstruksjoner av tre o.l.  

Vurdering  

Det er ikke avdekket avvik av betydning på befaringsdagen, utover noen skjevheter og stedvis 

knirk samt uferdige løsninger stedvis.  

Tiltak/konsekvens 

Behov for tiltak må påregnes.   

 

Toalettrom i bygget 
Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilasjon av rommet. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Rommene inneholder servant og toalett. Det er avtrekk i tak eller vegg. Det er belegg eller flis på 

gulv og malt plate e.l. på vegger. Rommene er fra 80/90 tallet. Det er 12 toalettrom i bygget.  

Vurdering  

Det er generelt preg av elde og slitasje.     

Tiltak/konsekvens 

Ingen straks behov  for tiltak anses nødvendig, men flere av rommene kan med fordel 

oppgraderes.  

 

Levetid 

Antatt normal levetid for Servant, wc, o.l. er 20-50 år. 
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Kjøkken  
Visuell observasjon spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutsyr i erfaringsmessig fuktutsatte områder 

som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. 

 

Beskrivelse 

Det er kjøkken i lokalene. All innredning er eid av leietagere.  

Vurdering  

Ikke vurdert. 

Tiltak/konsekvens 

Ikke vurdert. 

 

Levetid 

Antatt normal levetid for blandebatteri o.l. er 10-25 år. 

 

VVS 

Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenseltank. Vurderingene gjelder kun alder 

og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller 

andre godkjente dokumenter. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Vannrør med inntak i plast, stoppekran og vannmåler på lager isbar. Rør i bygget av kobberrør. 

Det er et vanninntak ved restaurant, dette er defekt og frakoblet. Vann er ført fra 

hovedvanninntaket/vannmåler. Det er flere stoppekraner i bygget.  

Avløpsrør i plast og stål, opplyst offentlig tilknyttet.  

Varmtvannsberedere med variabel alder. 

Vurdering  

Anlegget er preget av at det er utvidet i etapper og etter behov med flere mindre ombygninger. 

Anlegget fremstår som uoversiktlig. Det ble ikke påvist funksjonssvikt på befaringsdagen, men 

alder tilsier behov for hyppigere vedlikehold og utskiftinger.  

 

Tiltak/konsekvens 

Ingen tiltak anses nødvendig.  

Levetid 

Antatt normal levetid for blandebatteri o.l. er 10-25 år. 

Antatt normal levetid for Servant, wc, o.l. er 20-50 år. 

Antatt normal levetid for varmtvannsbereder er 15-25 år. 

Antatt normal levetid for plastsluk er 30-50 år. 

Antatt normal levetid for kobberrør er 25-50 år. 

Antatt normal levetid for plastrør er 25-50 år. 
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Elektrisk anlegg 

Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. 

På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el. fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis 

dette ikke fremgår særskilt nedenfor. 

Beskrivelse 

Elektrisk anlegg er bygget ut og endret etappevis. Det er to nyere tavler ifm. isbar og restaurant. 

Eldre tavler i bygget ellers. Det er flere steder skrusikringer.   

 

Vurdering  

Anlegget er preget av at det er utvidet i etapper og etter behov med flere mindre ombygninger. 

Anlegget fremstår som uoversiktlig. Det mangler flere kursangivelser i skap. Det ble ikke påvist 

funksjonssvikt på befaringsdagen, men alder tilsier behov for hyppigere vedlikehold og 

utskiftinger.  

Undertegnede har ikke elektrokompetanse, og det elektriske anlegget er derfor ikke faglig 

vurdert. På generelt grunnlag anbefales det bestilt / utført en Elsjekk fra uhildet eltakstmann for 

å kontrollere anlegget i forhold til gjeldende forskrifter for da bygget ble oppført. Dette gjelder 

spesielt for bygg eldre enn 25 – 30 år. Anlegget er i hovedsak fra respektive byggeår.  

 

Tiltak/konsekvens 

Samsvarserklæring på elektroarbeider utført etter 1.juli 1999 bør fremskaffes. 

Samsvarserklæring er et offentligrettslig krav etter denne dato og er derfor et viktig dokument.  

Levetid 

Antatt normal levetid for elanlegg 20 - 40 år 

Antatt normal levetid for jordkabel 30 - 50 år 
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Diverse utstyr 
Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for 

byggets standard. 

 

Beskrivelse 

- Det er brannslanger plassert i bygget. 

- Det er installert brannalarm for ca. 5 år siden iflg. selger. Tavle er plassert utendørs ved 

kjøkkeninngang med låsbart skap. Nøkkel henger imidlertid ved skap. To soner er utkoblet.  

- Det er montert nøkkelsafe for brannvesen på fasade ved tavle for alarm.  

- Det er 3 ventilasjonsanlegg fra 1994, 2 avtrekk kjøkken av noe nyere dato (ikke vurdert, tilhører 

leietager) samt flere mindre avtrekk fra toaletter o.l. Ventilasjonsanlegg er ikke i drift. Anleggene 

er preget av manglende vedlikehold og har ingen kjente serviceavtaler.  

 

Vurdering  

Det er ikke foretatt funksjonstest. Det er ingen kjente serviceavtaler på teknisk utstyr. Utstyret 

har relativt høy alder og er ikke vedlikeholdt. Det er påregnelig behov for utskiftinger.  

 

Tiltak/konsekvens 

Alt teknisk utstyr vil alltid være beheftet med stor usikkerhet og betydelige levetidsvariasjoner 

utover fabrikkgaranti. 

 
 

Terrengforhold 
Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. 

Vurderingene er basert på visuelle observasjoner. 

TG: 2 

Beskrivelse 

Tomt kun under bygningskropp.  

 

Vurdering  

Setninger, se pkt. om grunn og fundamenter.  

Det har tidligere vært drift av marina med båtverksted o.l. på eiendommen. Dette tilsier risiko 

for at det kan være forurenset grunn, gamle tanker e.l. på eiendommen. Det er ikke 

dokumentert at det er foretatt kartlegging av nevnte.  

 

Tiltak/konsekvens 

Behov for tiltak bør påregnes.   


