
VEDLEGG TIL PROSPEKT

FOR

NØKKEFARET 10, 2090 HURDAL

GNR. 32, BNR. 275, SNR. 5, KOMMUNE NR. 0239



Matrikkel: Gnr 32: Bnr 275 (snr: 5) Bror Arne Jensen

Kommune: 0239 HURDAL KOMMUNE Mattisholtet 53, 2074 EIDSVOLL VERK

Adresse: Nøkkefaret 10, 2090 HURDAL Telefon: 63 95 20 06

VERDI- OG LÅNETAKST

Matrikkel: Gnr 32: Bnr 275 (snr: 5)

Kommune: 0239 HURDAL KOMMUNE

Betegnelse: Selveierleilighet

Adresse: Nøkkefaret 10, 2090 HURDAL

MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 2 440 000
LÅNEVERDI:

KR. 2 100 000

BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM:

Leilighet: 61 m² 58 m²

Bod i frittstående rekkebygg: 4 m² 0 m²

Utskriftsdato: 07.07.2018   Oppdrag nr: 2018332

Dato befaring: 29.06.2018

Utført av autorisert medlemsforetak i NTF

Bror Arne Jensen

Mattisholtet 53, 2074 EIDSVOLL VERK

Telefon: 63 95 20 06

Organisasjonsnr: 970 219 382

Sertifisert takstmann:

Bror Arne Jensen

Telefon: 906 87 166

E-post: brorarne@online.no
Rolle: Uavhengig takstmann

c287d3
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Takstmannens rolle

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

Forutsetninger

Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3940:2012 og 'Takstbransjens retningslinjer for arealmåling'. Det bemerkes at rommenes bruk
kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS 3940. Se forøvrig under Arealer i rapporten. Taksten er kun
basert på en enkel visuell befaring uten inngrep i byggverket. Det er ikke foretatt stikktakinger eller annen form for enkle målinger. Det er
ikke flyttet på møbler, tepper, badekar/dusjkabinett, hvitevarer eller andre gjenstander. Rapporten er en ren verditakst og må ikke
forveksles med en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Dette kan medføre at det kan være skader/mangler ved
eiendommen som ikke fremkommer i taksten. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler som ikke
kunne oppdages etter å ha undersøkt takstobjektet som beskrevet ovenfor. Takstkonklusjonen baserer seg på objektets tilstand, slik det
fremsto befaringsdagen. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes
feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.

En verdi- og lånetakst er ingen tilstandsrapport. Norges TakseringsForbund anbefaler at det ved omsetning av boliger benyttes en
Boligsalgsrapport med verditakst.

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.

Egne forutsetninger

Verdi- og lånetakst er rekvirert i forbindelse med planer om å selge eiendommen.

Det er i takstverdien foretatt et erfaringsmessig fradrag for elde og vanlig slitasje, men tillegg for påkostninger. I fradraget
inngår også avvik fra dagens byggeforskrifter. Gjenstander og ting som skjulte bygningsdeler ble ikke flyttet på ved befaring.
Det kan derfor være gjemte skader som ikke er beskrevet i taksten.
Takstmannen forutsetter at bygningene er godkjent slik de fremsto på befaringsdagen.

Verdi- og lånetakst er avholdt etter beste skjønn og iht. gjeldende instruks og retningslinjer.
Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt i dokumentet.
Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha
undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier.
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Konklusjon og markedsvurdering

Konklusjon

Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr. 2 440 000

Anbefalt låneverdi Kr. 2 100 000

Markedsvurdering

Selveierleilighet i flermannsbolig med 6 boenheter. Gode lys og solforhold, samt noe utsikt over naturskjønne omgivelser.
Den forholdsvise høge tomteverdien skyldes iht. opplysninger rett til bruk av veger, parkeringsplasser, friarealer etc. på
fellesområder.

Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde: Berit Emilie Burdal

Takstmann: Bror Arne Jensen

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 29.06.2018.
 - Berit Emilie Burdal.  Eier som gav opplysninger.  Tlf. 94849322
 - Bror Arne Jensen.  Takstmann.  Tlf. 90687166

Eiendomsopplysninger

Eiend.betegnelse: Selveierleilighet

Hjemmelsovergang: 28.09.2017  Type: Fritt salg  Beløp: Kr. 2 400 000

Beliggenhet: Selveiet endeleilighet i 1. etg. av 6- mannsbolig over to plan. Boligen ligger forholdsvis høyt og fritt
til i syd/vestre del av et forholdsvis nyetablert boligfelt med en- og flermannsboliger like nord for
Hurdal kirke. Området har landlige omgivelser, og fra eiendommen er delvis fin utsikt mot tilliggende
omgivelser.
Det er 10-20 min gangavstand til Hurdalsjøen med badestrand og båthavn. Gangavstand til lysløype
og større hoppbakke, samt ca 10 min med bil til alpinsenter. Boligområdet grenser i nord mot store
skogområder med fine muligheter for variert friluftsliv.
Til dagligvareforretning med post-i-butikk er det ca 3 km og 3,5-4 km til Hurdal sentrum med
kommunal adm. butikker m.m., samt nyere barne- og ungdomsskole. 20 min. med bil til E-6 ved
Ormlia og ca 30 min til Oslo Lufthavn Gardermoen.

Om tomten: Syd-vestvendt felles tomt med natursteinsmur mot adkomstveg i vest. Veger og felles
parkeringsplasser med subbus på overflater. Tomta ved bygningen er delvis opparbeidet med plen
og litt beplantning og delvis planert og ikke opparbeidet. Gangstier av steinmasser/subbus.
På tomta er i tillegg til rekkeboligen oppført to rekkebygg med 3 boder i hver.

Konsesjonsplikt: Eiendommen er ikke konsesjonspliktig ved salg.

Regulering: Eiendommen er ikke regulert.

Adkomstvei: Eiendommen ligger til privat felles gruset veg og gangstier til leilighetene.

Tilknytning vann: Eiendommen er tilknyttet kommunalt vannanlegg.

Tilknytning avløp: Eiendommen er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg.

Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 0239 HURDAL Gnr: 32 Bnr: 275 Seksjon: 5

Eiet/festet: Eiet

Areal: 1 204,8 m² Arealkilde: Eiendommens tomteareal er innhentet fra Se eiendom.

Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 61/366

Sameiets navn: SAMEIET B33, Nøkkefaret 2 4 6 8 10 12

Organisasjonsnr.: 916775873

Andel formue: 0  Dato: 06.07.2018

Andel fellesgjeld: 0  Dato: 06.07.2018

Hjemmelshaver: Berit Emilie Burdal

Adresse: Nøkkefaret 10, 2090 HURDAL
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Kommentar: Felles tomt for sameiet.

Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Tidligere takst/
tilstandsrapport

10.05.2017 Fremvist

Eiendomsopplysninger
fra kommunen

19.05.2017 Fremvist

Div. kart 04.05.2017 Fremvist

Midlertidig
brukstillatelse

27.10.2015 Fremvist

Vedtekter for sameiet 15.02.2016 Fremvist

Eier 29.06.2018

Andre forhold

Forsikring: Selskap: Gjensidige.  Avtalenr: 85517509.
Opplyst av eier.

Skattetakst: Kr. 3 004   År: 2019   Eiendomsskatt blir innført i 2019.

Bygninger på eiendommen

Leilighet

Bygningsdata

Byggeår: 2015  Kilde: Byggeår er opplyst av eier

Anvendelse: Beboes av eier.

Kommentar

Standard: Vanlig god standard, delvis høgere standard når det gjelder solcelleanlegg etc.

Vedlikehold: Boligen er meget godt vedlikeholdt.
Påkostninger siden overtagelse i 2017 er: Montert garderobeskap i begge soverom.  Laget hyller i
teknisk rom/bod, samt noen hyller ellers. Noe justering av inngangsdør + 3 innvendige dører.

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

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

1. etasje 73 61 58 3

Sum bygning: 73 61 58 3

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

Kommentar areal

Ca areal, oppmålt på stedet.

Romfordeling

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

1. etasje Vindfang/gang, bad/wc/vaskerom, 2 soverom,
stue/kjøkken med adkomst til terrasse

Bod/teknisk rom

Konstruksjoner og innvendige forhold - Leilighet

Bygning, generelt

Endeleilighet i 1. etg. i rekkebolig med 6 leiligheter fordelt på 1. og 2. etg.
Overbygget inngangsparti/terrasse mot syd/øst.

Grunn og fundamenter, generelt
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Fundamentering er elementer av polystyrenisolasjon med utvendig sementbaserte plater, istøpt armert betong og støpt
betongplate på polystyrenisolasjon/komprimerte steinmasser. Det er lagt radonsperre i konstruksjonen. Konstruksjonen er
etter gjeldende byggtekniske krav.

Frittbærende dekker

Elementer av trebjelkelag, isolert med trefiberisolasjon mot 2. etg. Underliggende ant. 2 lag gipsplater.
Det regnes med at etasjeskilleren er iht. gjeldende byggtekniske krav når det gjelder brannmotstand og lyd.

Yttervegger

Vegger av tre-bindingsverk, isolert med ant. ca 35 cm trefiber isolasjon.
Utv. vindtetting, utlekting og liggende tre-spaltepanel som er behandlet med jernvitrol.

Takkonstruksjoner

Saltak og pulttak av trekonstruksjon som er meget godt isolert med trefiberisolasjon. Taket er tekket med papp. Takrenner og
beslag av metall.

Vinduer

Vinduer av malt trekonstruksjon med 3 lag isolerglass.

Ytterdører og porter

Inngangsdør og hev/skyvdørsfelt i tilsvarende utførelse som vinduer.

Ikke-bærende vegger

Innvendige vegger av ant. isolert bindingsverk.

Innvendige dører

Hvite slette innvendige dører.

Overflater på innvendige gulv

Oppforede tregulv med kokosmatte i vindfang/gang, ellers osmobehandlet furu, men i bad og bod/teknisk rom er det
keramiske fliser.

Overflater på innvendige vegger

Veggoverflater: Osmobehandlet granpanel og keramiske fliser.

Overflater på innvendig himling

Gipsplater som er sparklet og malt.

Balkonger, terrasser ol.

15 m2 overbygget terrasse med imp. bjelker og spaltegulv på grunn. Panelte levegger på hver side.

Piper, plassbygde ildsteder m.v.

Det er montert stålpipe og peisovn av kleberstein i stue.

Fast inventar, generelt

I teknisk rom/bod er det montert godt med hyller av tre.
I et soverom er dobbelt skap + hyller av osmobehandlet tre.
I soverom nr. 2 er ca 2m prefabrikkert Ikea skap med hvite overflater samt 2 dører med speil.
1 m servantskap av osmobehandlet tre.

Kjøkkeninnredning

Prefabrikkert kjøkkeninnredning av osmobehandlet tre med slette dører/fronter. Benkeplate av osmobehandlet heltre eik og
sittebenk med skuffer.
Ventilatorhette av kobber.
Integrerte hvitevarer er: Steikeovn, induksjonstopp, oppvaskmaskin, kjøle-/fryseskap.
Kjøkkenet er godt utstyrt med skapinnredning og hvitevarer etc.

VVS-installasjoner, generelt

Bad/wc/vaskerom: Vegghengt klosett med skjult sisterne, termostatstyrt dusj med vegger/dører av lakkert metall/glass,
blandebatteri og servant over skap, kran og avløp for vaskemaskin. I kjøkken er stålbeslag med 2 kummer og blandebatteri.
150 ltr. varmtvannsbereder i bod. Utvendig slangekran.

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner

Avløpsrør i grunnen av PVC plast. Innvendige avløpsrør med sluk av plast. Utvendig vannledning av plast. Innvendige
vannrør av plast, (rør i rør system).

Varme, generelt

Det er gulvvarme fra varmekabler i bad/wc/vaskerom og teknisk rom/bod.
Klebersteisovn i stue.

Luftbehandling, generelt

Ventilasjon er naturlig avtrekk med lydventiler i vegger og et spesielt oppdriftsanlegg med mek.vifte som er ført over tak.

Elkraft, generelt
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400 volt el.anlegg med 32 amp. hovedsikringer. Anlegget er fordelt på 15 kurser, 13x15, 1x16 og 1x25 amp.
Anlegget har skjulte ledningsføringer og godt med punktfordeling samt noe fast belysning.
Leiligheten er tilknyttet el-/solpanel på taket med egen måler for kjøp og eventuelt salg av el-overskuddsproduksjon.

Telefoni og personsøking, generelt

Leiligheten har innlagt fiberkabel.

Alarm- og signalsystemer, generelt

I boligen er montert pulver brannslukningsapparat samt røykvarsler.

Bod i frittstående rekkebygg

Bygningsdata

Byggeår: 2015  Kilde: Byggeår er opplyst av eier

Anvendelse: Benyttes av eier

Kommentar

Standard: Uisolert bod

Vedlikehold: Godt vedlikehold.

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

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

1. etasje 5 4 4 Kaldbod.

Sum bygning: 5 4 0 4

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

Kommentar areal

Ca areal.

Romfordeling

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

1. etasje Et bodrom

Konstruksjoner og innvendige forhold - Bod i frittstående rekkebygg

Bygning, generelt

Bod i frittstående rekkebygg som har betonggulv med såleforsterkning. Vegger av bindingsverk med utvendig liggende og
stående panel som er behandlet med jernvitrol og ant. maling. Dør av tre med utvendig malt stående panel.
Pulttak av trekonstruksjon med undertak av rupanel og papp som taktekke.
Innlagt strøm/lys.



Matrikkel: Gnr 32: Bnr 275 (snr: 5) Bror Arne Jensen

Kommune: 0239 HURDAL KOMMUNE Mattisholtet 53, 2074 EIDSVOLL VERK

Adresse: Nøkkefaret 10, 2090 HURDAL Telefon: 63 95 20 06

Oppdr. nr: 2018332 Befaringsdato: 29.06.2018 Side: 7 av 7

Beregninger

Årlige kostnader

Felleskostnader (pr. mnd. Kr. 500) Kr. 6 000

Off. avgifter og ev. eiendomsskatt (Vann og avløp beregnes etter måler) (pr. mnd. Kr. 835) Kr. 10 024

Vedlikeholdskostnader (pr. mnd. Kr. 708) Kr. 8 500

Sum årlige kostnader Kr. 24 524

Teknisk verdi bygninger

Leilighet

    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr. 2 220 000

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

Kr. - 55 000

    Sum teknisk verdi – Leilighet Kr. 2 165 000

Bod i frittstående rekkebygg

    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr. 40 000

    Sum teknisk verdi – Bod i frittstående rekkebygg Kr. 40 000

Sum teknisk verdi bygninger Kr. 2 205 000

Tomteverdi

Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal
tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk
verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc.
Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet.

Normal tomtekostnad: Kr. 415 000

Sum tomteverdi: Kr. 415 000

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet: Kr. 2 620 000

EIDSVOLL VERK, 07.07.2018

Bror Arne Jensen
Telefon: 906 87 166
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Arne Talsnes
Maskinskrevet tekst
DETTE ER UTDRAG FRA PROSPEKTET SOM FØRSTE KJØPER FIKK AV UTBYGGER.DENNE ANGIR AT FELLESOMRÅDE SØR FOR BOLIGEN ER "FELLESOMRÅDE / LEK", OG DET ER DETTE SOM OGSÅ ER STATUS PR. IDAG.



Oppbevares av eier av den elektriske installasjonen
Samsvarserklæring

erlend@s-el.noE-post:

63 96 46 10Telefon:

Eidsvoll2080Postnr/Sted:

Wergelandsgate 10Adresse:

Erlend SmedsrudKontaktperson:

Sigvartsen Elektro ASFirma/Navn:
Elektroinstallatør

per@filago.noE-post:

Telefon:

OSLO0160Postnr/Sted:

Hieronymus Heyerdahls gate 1Adresse:

Kontaktperson:

Filago ASFirma/Navn:
Oppdragsgiver (Kunde)

26616-20Ordrenummer:
Ordre

17388Kundenummer:
Kunde

Boligmappe nr:HURDAL2090Postnr/Sted

Nøkkefaret 10Adresse:

Aurora SteenAnleggssted:
Anleggsadresse

E-post:Aurora SteenNavn:

98 30 29 00Telefon:   Eier    Bruker    Annet
Anlegg - Kontaktperson

Tilleggsarbeider B33-3A, Nøkkefaret 10Arb. beskrivelse:

 Beskr:Annet

RekkehusType anlegg:2014 Utg:NEK 400Utført iht:

Måler nr:EndringUtvidelseNyanlegg

Anleggsbeskrivelse

Signatur:
06.12.2017Dato:
 Odd-Erik Sætre, 94169467Navn:

Installatør/bemyndiget person

Denne dokumentasjonen er i samsvar med 
NELFOs standardiserte sjekklister og 
dokumentasjonsskjema. Bruk alltid en 
registrert elinstallatør som er medlem av 
NELFO.

Vi erklærer at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i 
forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Dokumentasjonen i henhold til gjeldende regelverk er 
overlevert eier av anlegget.

Samsvarserklæring
Oppbevares av eier av den elektriske installasjonen

Versjon 4.5 © NELFO
3D4D16D5-2706-43BC-95E6-771A5E8974961/1



Dokumentasjon av serviceoppdrag med lav risiko
Rapport fra risikovurdering og sluttkontroll

El kontroll bolig, sluttkontroll, Ombygging sikringsskap med nye skap 
muffer, omgjøring utvendig inntaksskap med ny Kv, endehylser. 
Kontroll/skjekk av overspenningsvern og Ov.

Anleggsdel:Hele anlegget
Rapportens omfang

Boligmappe nr:HURDAL2090Postnr/Sted
Nøkkefaret 10Adresse:
Aurora SteenAnleggssted:

Anleggsadresse

17388Kundenummer:26616-20Ordrenummer:
KundeOrdre

per@filago.noE-post:erlend@s-el.noE-post:
Telefon:63 96 46 10Telefon:

OSLO0160Postnr/StedEidsvoll2080Postnr/Sted
Hieronymus Heyerdahls gate 1Adresse:Wergelandsgate 10Adresse:
Per-ArneKontaktperson:Kontaktperson:
Filago ASFirma/Navn:Sigvartsen Elektro ASFirma/Navn:

Oppdragsgiver (Kunde)Elektroinstallatør

Viktig: Denne sjekklisten skal kun benyttes til enkle installasjonsoppdrag med lav risiko. Dersom det kan svares JA på ALLE 
sjekkpunkt i gruppen "Risikovurdering (Forutsetninger - lav risiko)" er arbeidet å anse som "mindre oppdrag med lav risiko" og 
sjekklisten kan benyttes. Dersom ikke, må komplett 5 Sikre dokumentasjon benyttes. Det er en forutsetning at utførende 
kommuniserer med eier/bruker. Forenklet dokumentasjon kan ikke benyttes for installasjoner som omfattes av NEK 400 del 7.

Er nødvendig merking av utstyr utført?

Er utstyret funksjonsprøvet og funnet i orden?

Er utstyr valgt og montert iht. produsentens anvisning

Er benyttet utstyr tilpasset ytre påvirkninger, 
spenningsnivå, og bruk?

Er utført arbeid kontrollert og funnet i orden?

24mA, 
28ms

jordfeilbrytertest på kurs for stue.Er andre nødvendige målinger og prøving av den nye 
installasjonen utført og funnet i orden? Spesifiser 
nedenfor.

MΩokEr isolasjonsmåling utført og funnet i orden?

Ω0,29soveromEr kontinuitet i beskyttelsesledere og 
utjevningsforbindelser målt og funnet i orden?

VerdiKommentarSluttkontroll (Lav risiko)

Er utstyr valgt i forhold til bruk og temperatur?

Er det åpenbart at endringer, utvidelser ikke vil kunne 
kategoriseres under del 7 i NEK 400?

Er det åpenbart at arbeidet ikke vil påvirke 
forutsetningene som er lagt til grunn for sikkerheten i 
eksisterende installasjon?

Foreligger det tilstrekkelig informasjon om løsningene 
som er lagt til grunn i eksisterende anlegg?

Er ytre påvirkninger å anse som normale i forhold til NEK 
400 tabell 51A?

Foreligger det tilstrekkelig informasjon til å kunne vurdere 
forutsatt bruk?

KommentarRisikovurdering (Forutsetninger - lav risiko)
Sjekkpunkt

Besvarelser: =Ja  =Nei  =Ikke aktuelt  =Ikke besvart

Rapport fra risikovurdering og sluttkontroll
Dokumentasjon av serviceoppdrag med lav risiko

1/2 Versjon 4.5 © NELFO 

203F9D0F-38CA-4D45-956C-64BFD13C9508



Dokumentasjon av serviceoppdrag med lav risiko
Rapport fra risikovurdering og sluttkontroll

Foreligger dokumentasjon som er nødvendig for sikker 
bruk og vedlikehold?

Tilleggsarbeider B33-3A, Nøkkefaret 10

Anleggsbeskrivelse / Spesielle forhold / Eventualle forbehold:

Signatur:Signatur:

Dato:06.12.2017Dato:

Navn: Odd-Erik Sætre, 94169467Navn:

Kontrollert av:Montør:

Rapport fra risikovurdering og sluttkontroll
Dokumentasjon av serviceoppdrag med lav risiko

2/2 Versjon 4.5 © NELFO 

203F9D0F-38CA-4D45-956C-64BFD13C9508



erlend@s-el.noEpost:

63 96 46 10Telefon:

EidsvollSted:

2080Postnummer:

Wergelandsgate 10Adresse:

Erlend SmedsrudKontaktperson:
Sigvartsen Elektro ASFirma/Navn:

Firma Oppdragsgiver/Kunde

per@filago.noEpost:

91 62 05 38Telefon:

OSLOSted:

0160Postnummer:

Hieronymus Heyerdahls gate 1Adresse:

Kontaktperson:

Filago ASFirma/Navn:
17388Kundenummer:

Ordre Anleggsadresse

HURDALSted:

2090Postnummer:

Nøkkefaret 10Adresse:
Aurora SteenFirma/Navn:

Kontaktperson:
26616-20Ordrenummer:

Sjekkliste på Økolandsbyen

= Ikke aktuelt= Nei= Ja
Tegnforklaring

Sluttkontroll

Samsvarserklæringer

Bilder

Dokumentasjon
KommentarGenerelt

Kontroll av strekkavlastning til VVB

Kontroll av kurssikring til solcelleanlegg

Kontroll av kursfortegnelse.

Kontroll av riktig vern på jordfeilautomater

Kontroll av avslutning av Cat 6 kabler i 
svakstrømsskap

Kontroll av innfesting av samtlige 
stikkontakter

Kontroll av rørgjennomføringer i skap

Kontroll av avdekkinger i skap
KommentarInnvendig

PN i rør til utebodKontroll av rør/kabler til utebod

Kontroll av avdekkinger i utvendig 
inntaksskap

Feil på PEN splittKontroll av splitting av PEN-leder

Kontroll av jording

Brukt endehylser eller formpresset RK. Endehylser ikke presset.Kontroll av bruk av endehyler (på 
målersløyfe og generelt)

Kontroll av dobbeltisolering av målersløyfe

3pol overspenningsvern i samme skap som PEN splittKontroll av overspenningsvern

Kontroll av overbelastningsvern
KommentarUtvendig



Signatur:
Dato:
Navn:

Kunde

Signatur:
Dato:

Martin B. Østby 91533821Etternavn:
Fornavn:

Montør



erlend@s-el.noEpost:

63 96 46 10Telefon:

EidsvollSted:

2080Postnummer:

Wergelandsgate 10Adresse:

Erlend SmedsrudKontaktperson:
Sigvartsen Elektro ASFirma/Navn:

Firma Oppdragsgiver/Kunde

per@filago.noEpost:

91 62 05 38Telefon:

OSLOSted:

0160Postnummer:

Hieronymus Heyerdahls gate 1Adresse:

Kontaktperson:

Filago ASFirma/Navn:
17388Kundenummer:

Ordre Anleggsadresse

HURDALSted:

2090Postnummer:

Nøkkefaret 10Adresse:
Aurora SteenFirma/Navn:

Kontaktperson:
26616-20Ordrenummer:

Sjekkliste på Økolandsbyen

= Ikke aktuelt= Nei= Ja
Tegnforklaring

Sluttkontroll

Samsvarserklæringer

Bilder

Dokumentasjon
KommentarGenerelt

Kontroll av strekkavlastning til VVB

Skiftet sikring fra C13 jordfeilautomat til C16 jordfeilautomatKontroll av kurssikring til solcelleanlegg

Skrevet C16 jordfeilautomat til solcellepanel og 63A lastbryterKontroll av kursfortegnelse.

Kontroll av riktig vern på jordfeilautomater

Kontroll av avslutning av Cat 6 kabler i 
svakstrømsskap

Kontroll av innfesting av samtlige 
stikkontakter

Kontroll av rørgjennomføringer i skap

Kontroll av avdekkinger i skap
KommentarInnvendig

Kontroll av rør/kabler til utebod

Kontroll av avdekkinger i utvendig 
inntaksskap

Kontroll av splitting av PEN-leder

Kontroll av jording

Kontroll av bruk av endehyler (på 
målersløyfe og generelt)

Kontroll av dobbeltisolering av målersløyfe

Kontroll av overspenningsvern

Kontroll av overbelastningsvern
KommentarUtvendig



Signatur:
Dato:
Navn:

Kunde

Signatur:
Dato:

Christian Stedjan, 97186976Etternavn:
Fornavn:

Montør
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VEDTEKTER
FOR SAMEIET B33

Nøkkefaret 2 4 6 8 10 12 i Hurdal

Vedtatt i sameiermøte
den 15.02.2016

i medhold av lov om eierseksjoner
23. mai 1997 nr. 31

1. NAVN OG OPPRETTELSE

Sameiets navn er ”B33” og har gårdsnummer 32 og  bruksnummer 275 i Hurdal
kommune. Sameiet ble opprettet ved dato for tinglyst seksjoneringsbegjæring.

Sameiet består av 6 boligseksjoner i henhold til godkjent og tinglyst
oppdelingsbegjæring.

2. ORGANISERING AV SAMEIET, RÅDERETT

2.1 Bebyggelsen og tomten ligger i sameie mellom eierne av de seksjoner som
bebyggelsen og tomten er oppdelt i. Seksjonen kan ikke skilles fra deltakerinteressen i
sameiet. For hver seksjon er det fastsatt en sameiebrøk som uttrykker sameieandelens
størrelse.

Tomten og alle deler av bebyggelsen som ikke etter oppdelingen omfattes av
bruksenheter, er fellesarealer.

2. 2 Rettslig rådighet over seksjonen
Med de unntak som er fastsatt i eierseksjonsloven og disse vedtekter, har den enkelte
sameier full rettslig rådighet over sin seksjon, herunder rett til salg, bortleie og
pantsettelse. Sameiets styre skal underrettes om alle overdragelser og leieforhold.

2.3 Bruken av bruksenheter og fellesarealer
2. 3. 1 Bruksenhetene og fellesarealer

Den enkelte sameier har enerett til å bruke sin bruksenhet og rett til å benytte
fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og for øvrig til bruk som er i
samsvar med tiden og forholdene.

Dersom sameiermøtet ikke har truffet vedtak om bruken, bestemmer styret hvordan
fellesarealene skal brukes.

Fellesarealene må ikke brukes slik at andre sameiere hindres i å bruke dem. Alle
installasjoner på fellesarealene må på forhånd godkjennes av styret. Tiltak som er
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nødvendige på grunn av en sameiers eller et husstandsmedlems funksjonshemning kan
ikke nektes godkjent uten saklig grunn.

Bruksenhetene og fellesarealene må ikke brukes slik at bruken på en urimelig eller
unødvendig måte er til skade eller ulempe for andre sameiere.

Sameiermøtet kan vedta og endre husordensregler med vanlig flertall av de avgitte
stemmer. Sameierne plikter å følge de til enhver tid gjeldende husordensregler.

2. 3. 2 Husdyrhold
Det er ikke tillatt å holde husdyr som er til sjenanse eller ulempe for andre sameiere.

2. 3. 3 Midlertidig bruksrett til fellesareal
Det kan vedtektsfestes at seksjonseiere skal ha en midlertidig enerett til bruk av deler
av fellesarealene. Eneretten innebærer at andre sameiere ikke har disposisjonsrett over
arealet. Varigheten av bruksretten kan vedtektsfestes. Er ikke bruksretten gjort
tidsbegrenset i vedtektene, gjelder den inntil sameiermøtet  vedtar som
vedtektsendring at den skal opphøre.

3. VEDLIKEHOLD

3. 1 Bruksenhetene
Det påligger den enkelte sameier å besørge og bekoste innvendig vedlikehold av
bruksenheten, herunder inventar, utstyr, apparater, panel, vegg-, gulv-, og
himlingsplater, sluk og vann- og fukstsperrer i våtrom, skillevegger, listverk, skap,
benker, ruter, innvendige dører og karmer, samt inngangsdør.

Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av  vedlikeholdsplikten så langt de er
synlige i eller lett tilgjengelige fra bruksenheten, og ikke er bygget inn i etasjeskillere
og andre bærende konstruksjoner, eller også betjener andre bruksenheter. Innkassing
og andre hindringer utført av nåværende eller tidligere sameiere, fritar ikke for
vedlikeholdsplikt.

Sameieren er ansvarlig for elektriske ledninger til og med bruksenhetens sikringsboks.
Sameieren er ansvarlig for å holde bruksenheten oppvarmet, slik at rør ikke fryser.

Vedlikeholdsplikten omfatter også sluk, gulvbelegg, utgangsdør til og innsiden av
balkonger og terrasser og andre arealer seksjonseieren har enerett til å bruke.

Sameieren er ansvarlig for at bruksenheten er utstyrt med påbudt brannvernutstyr, og
at dette fungerer og er i forskriftsmessig stand.

Sameieren har plikt til å gjennomføre forsvarlig vedlikehold, slik at det ikke oppstår
skade på fellesarealer eller andre bruksenheter, eller ulempe for andre sameiere.

3. 2 Fellesarealer
Alt vedlikehold av fellesarealer og fellesanlegg ute og inne, så som tomten, hele
bygningskroppen med vegger, trapperom, ganger, rør og ledninger, påhviler sameierne
i fellesskap (sameiet). Dette omfatter ikke arealer som er underlagt en eller flere
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sameieres eksklusive bruksrett og derav følgende vedlikeholdsansvar. Utskifting av
vinduer og inngangsdører til seksjonene påhviler sameiet.

4. FELLESKOSTNADER

Felleskostnader er alle kostnader ved eiendommens drift som ikke gjelder den enkelte
bruksenhet, så som vedlikeholdskostnader, forsikringer, administrasjonskostnader,
skatter og offentlige avgifter med mer.

Styret skal påse at alle felleskostnader blir dekket av sameiet etter hvert som de
forfaller, slik at man unngår at kreditor gjør krav gjeldende mot de enkelte sameiere
for sameiernes felles forpliktelser.

Til dekning av sin andel av felleskostnadene skal den enkelte sameier forskuddsvis
hver måned betale et a kontobeløp fastsatt av styret. Endring av a kontobeløp kan
tidligst tre i kraft etter en måneds varsel.

Sameiermøtet vedtar med alminnelig flertall avsetning til fond til dekning av
fremtidige vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen.
De beløp sameierne skal betale til fondet innkreves samtidig med den månedlige
betalingen til dekning av felleskostnader.

Felleskostnadene skal fordeles mellom sameierne etter størrelsen på sameiebrøkene,
med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte
bruksenhet eller etter forbruk, eller annet gyldig vedtas med tilslutning fra de sameiere
det gjelder.

For sameiernes felles ansvar og forpliktelser overfor utenforstående hefter den enkelte
sameier i forhold til sameiebrøk.

5. LOVBESTEMT PANTERETT

De andre sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren som
følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver
bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet da tvangsdekning
besluttes gjennomført.

6. SAMEIERMØTET

6. 1 Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte
holdes hvert år innen utgangen av april. Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når
styret finner det nødvendig, eller når en sameier krever det, og samtidig oppgir hvilke
saker de ønsker behandlet.

Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte, med forslags-, tale-, og stemmerett.
Styreleder plikter å være tilstede på sameiermøtet, med mindre det er åpenbart
unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. Ett ekstra husstandsmedlem fra hver
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boligseksjon, styremedlemmer og leiere av boligseksjon, har rett til å være tilstede på
sameiermøtet og rett til å uttale seg.

Sameiere har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og
datert fullmakt. Fullmakten ansees å gjelde førstkommende sameiermøte, med mindre
annet fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake.

Sameiere har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom
sameiermøtet gir tillatelse.

Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over de saker som behandles og
alle vedtak som treffes av sameiermøtet. Protokollen leses opp før møtets avslutning
og underskrives av møtelederen og minst en av de tilstedeværende sameierne valgt av
sameiermøtet. Protokollen skal holdes tilgjengelig for sameierne.

6. 2 Innkalling til sameiermøte
Innkalling til sameiermøtet skal skje skriftlig til sameierne med varsel på minst åtte
dager, høyst tjue dager. Ekstraordinært sameiermøte kan, om det er nødvendig,
innkalles med kortere frist, som likevel skal være minst 3 dager.

Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for sameiermøtet, og om siste frist for
innlevering av saker som ønskes behandlet.

Skal et forslag som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst to
tredjedels flertall, kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

Senest en uke før ordinært sameiermøte skal styrets årsberetning og regnskap sendes
ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal også være tilgjengelige i
sameiermøtet.

Blir sameiermøte som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak i sameiermøte
ikke innkalt, kan en sameier eller et styremedlem kreve at tingretten snarest, og for
sameiernes felles kostnad, innkaller til sameiermøte.

6. 3 Saker som skal behandles på ordinært sameiermøte
På det ordinære sameiermøtet skal disse saker behandles:

- Konstituering.
- Styrets årsberetning.
- Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning.
- Valg av styreleder og styret
- Andre saker som er nevnt i innkallingen.

6. 4 Møteledelse, flertallskrav og protokoll
Sameiermøtet skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en annen
møteleder, som ikke behøver være sameier.
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Med de unntak som følger av loven eller vedtektene avgjøres alle saker med
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Hver seksjon har en stemme. Blanke
stemmer anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

Det kreves tilslutning av samtlige sameiere i sameiermøtet for vedtak om:

- ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter
forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning eller vedlikehold,

- omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende
bruksenheter,

- salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, som tilhører eller skal tilhøre
sameierne i fellesskap.

- andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går utover vanlig forvaltning,
- samtykke til endring av formål for bruksenheter, og til reseksjonering som

medfører øking av det samlede stemmetall,
- tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut

over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk
ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige fellesutgiftene.

- vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt
vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter.

Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og
alle vedtak som gjøres av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av
møtelederen og minst én sameier som utpekes av sameiermøtet blant de som er
tilstede. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for sameierne.

7. STYRET

7. 1 Sameiet skal ha et styre bestående av en person i alle seksjonene i sameiet.
Styremedlemmer må være myndig. Styrets medlemmer velges av sameiermøtet med
vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrets leder velges særskilt.

Styremedlemmer tjenestegjør i to år av gangen om ikke annet fastsettes i disse
vedtektene.

7. 2 Styrets oppgaver og myndighet
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for
forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i
sameiermøtet.

Styret kan treffe vedtak og sette i gang ethvert tiltak som ikke etter loven, vedtektene
eller vedtak i det enkelte tilfelle, skal besluttes av sameiermøtet.

Avgjørelser som kan tas av et alminnelig flertall i sameiermøte, kan også tas av styret
om ikke annet følger av lov, vedtekter eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle.
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I felles anliggender og ved salg, pantsettelse eller bortfeste, representerer styret
sameierne og forplikter dem ved sin underskrift. Lederen og nestlederen i fellesskap
forplikter sameiet og tegner sameiets navn.

7. 3 Styremøter
Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det trengs. Et
styremedlem eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles.

Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak
treffes med alminnelig flertall.

Styremøtene ledes av styrelederen. Er ikke styreleder tilstede, skal styret velge en
møteleder. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal
underskrives av de fremmøtte styremedlemmene.

8. HABILITETSREGLER FOR SAMEIERMØTE OG STYRE

Ingen kan selv eller ved fullmektig delta i avstemming på sameiermøtet om avtale
overfor seg selv eller nærstående eller i saker om sitt eget eller nærståendes ansvar,
eller om pålegg om salg eller fravikelse av egen seksjon. Det samme gjelder for
avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter eierseksjonsloven § 26
eller § 27.

Styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som
vedkommende selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk
særinteresse i.

9. BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Utskifting av vinduer og ytterdører, oppsetting av markiser, endring av
fasadekledning, endring av utvendige farger etc, skal skje etter en samlet plan vedtatt
av sameiermøtet. Skal noe slikt arbeid utføres av sameierne selv, må det kun skje etter
forutgående godkjenning av styret.

Tilbygg/påbygg og andre endringer av bebyggelsen som etter vedtektenes punkt 6.4 og
eierseksjonsloven krever sameiermøtets samtykke, må ikke igangsettes før samtykke
er gitt. Dette gjelder selv om bygningsmyndighetene har gitt tillatelse til igangsettelse.
Søknad eller melding til bygningsmyndigehetene må godkjennes av styret før
byggemelding kan sendes.

10. SAMEIERS ERSTATNINGSANSVAR

Ved skader som skyldes en seksjonseiers uaktsomhet, eller som en seksjonseier på
annen måte er erstatningsansvarlig for, skal seksjonseierens forsikring  benyttes så
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langt den rekker, inkludert mulig egenandel, før sameiets forsikring benyttes. Ved
skade som skyldes seksjonseiers uaktsomhet og som dekkes av sameiets forsikring,
skal seksjonseieren betale egenandelen og andre direkte utlegg som ikke dekkes av
forsikringen og som er en følge av skaden. Bestemmelsen gjelder uansett om skaden
oppstår på fellesareal eller i en bruksenhet. Bestemmelsen gjelder også når skaden er
forårsaket av noen av seksjonseierens husstand eller personer som seksjonseieren har
gitt adgang til eiendommen eller overlatt sin seksjon til.

Når erstatningsansvaret er en følge av sameieforholdet, kan sameiets legalpanterett
etter eierseksjonsloven § 25 og vedtektenes punkt 5 anvendes.

11. MISLIGHOLD

Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret
pålegge vedkommende  å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 26.

Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å
kreve seksjonen solgt. Pålegget om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen
kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen en frist som
ikke skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt.

12. FRAVIKELSE

Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av
eiendommen eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for
eiendommens øvrige brukere, kan sameiets styre kreve fravikelse av seksjonen etter
tvangsfullbyrdelseslovens kapitel 13, jf. lov om eierseksjoner § 27.

13. MINDRETALLSVERN

Sameiermøtet, styret eller andre som etter eierseksjonsloven § 43 representerer
sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en
urimelig fordel på andre sameieres bekostning.

14. FORRETNINGSFØRER

Sameiermøtet kan med vanlig flertall vedta at sameiet skal ha forretningsfører.
Forretningsfører ansettes  og sies opp av styret, som også fastsetter forretningsførers
lønn og instruks.

15. REVISJON OG REGNSKAP

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Sameiets revisor velges
av sameiermøtet, og tjenestegjør inntil ny revisor velges.
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(Sameier med 21 eller flere seksjoner skal ha en eller flere statsautoriserte eller registrerte revisorer. Det
samme gjelder sameier med ni eller flere seksjoner, der mindre enn tre fjerdedeler er boligseksjoner. I
slike sameier skal styret sørge for at det blir ført regnskap og utarbeidet årsoppgjør etter reglene i lov
om regnskapsplikt av 13. mai 1977 nr 35.)

16. ENDRINGER I VEDTEKTENE

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst to tredjedeler
av de avgitte stemmer, med mindre eierseksjonsloven stiller strengere krav.

17. FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner
av 27. mai 1997 nr 31.



Opplysninger om sameiet i forbindelse med salg av Nøkkefaret 10

Sameiet er liten, består av 6 enheter og har derfor bare møter når
det er nødvendig, og disse er ganske uformelle.

Styret består av en person fra alle seksjonene, så i praksis er det
ingen forskjell på styremøter, årsmøter eller sameiemøter.

Sameiet har god økonomi, ca 20.000 stående på konto nå, og det
skal betales 500 kr hver måned inn til sameiekonto. Eier av
Nøkkefaret 10 er ajour med innbetalingene.

Siste sameiemøte hadde vi 3.april 2018 hvor det ble diskutert
hvordan gjerde mot FE4 skal se ut, samt planer framover.

Hele tomta er felles - vi har vedtatt i starten at det ikke skal deles
opp med eksklusivt bruksrett til enkelte seksjoner - og at
beplantning og andre endringer skal diskuteres med alle.

Det planlegges å bygge sykkel/vedbod som tilbygg på baksiden av
bodene, men vi har ikke kommet så langt at det er blitt hentet inn
forslag til utforming eller kostnader. Det kan bli aktuelt med en
engangsinnbetaling for det.

Det er også en mulighet for en eventuell framtidig mindre justering
av tomtegrense. (maks ca 60 kvm)

Sameiets leder er Wilma Haagaas, som svarer gjerne på andre
spørsmål.

vedlagt også sameiets vedtekter.



Ad. Parkering på felles parkeringsplass

Så vidt megler kjenner til har per i dag ingen av beboerne tinglyst rettighet til parkeringsplass på den
plassen som brukes til parkering. De enkelte beboere er imidlertid lovt av utbygger at det skal
medfølge en parkeringsplass til hver bolig, samt noen gjesteparkeringsplasser. Utbygger har svart at
de finner det hensiktsmessig å avvente inntil beboernes parkeringsgruppe har utarbeidet løsning for
hvordan parkeringsplassen skal disponeres, da det er forskjellige behov for beboerne. Noen ønsker
carport, andre ønsker garasje, andre ønsker kun biloppstillingsplass.

Boligtrinn 1 er solgt som bilfritt, jf. utbyggers prospekt (s. 9 av 36): «Det er avsatt godt med
fellesarealer og lekeplasser. Det legges opp til felles parkering i utkanten av boligtunet slik at det vil
være et trygt og bilfritt bomiljø.»



Adresse Nøkkefaret 10

Postnr 2090

Sted Hurdal

Andels- 
/leilighetsnr.  / 

Gnr. 32

Bnr. 275

Seksjonsnr. 5

Festenr.

Bygn. nr.

Bolignr.

Merkenr. A2018-907524

Dato 16.07.2018

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en opp-
varmingskarakter, se i figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-
karakter, og bokstaven viser energikarakter.

Målt energibruk

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, 
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

Innmeldt av S B

Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennom-
snittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
 A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens identitet og eierforhold er ikke bekreftet fra Matrikkelen

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

http://www.energimerking.no/


Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, • deler av boligen ikke er i bruk,
og kan forklare avvik mellom beregnet og målt • færre personer enn det som regnes som normalt
energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet  bruker boligen, eller
reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt • den ikke brukes hele året.
dersom:

Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer 
men dette vil ikke påvirke boligens energimerke. på boligen.

Tips 1: Følg med på energibruken i boligen
Tips 2: Luft kort og effektivt
Tips 3: Redusér innetemperaturen
Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig

Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme.
anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av
er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke. bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav
opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør til godt inneklima og forebygging av fuktskader og 
derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. andre byggskader.
Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

- Temperatur- og tidsstyring av panelovner - Installere luft/luft-varmepumpe
Tiltaksliste (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)



Boligdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske stan-
er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier dardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer
da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over informasjon om beregninger, se
oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for. www.energimerking.no/beregninger

Registrering: Attest utstedt med enkel registrering.

Bygningskategori: Småhus
Bygningstype: Rekkehus
Byggeår: 2015
Bygningsmateriale: Tre
BRA: 61
Ant. etg. med oppv. BRA: 1
Detaljert vegger: Nei
Detaljert vindu: Nei

Teknisk installasjon
Oppvarming: Elektrisitet

Ved
Ventilasjon: Kun naturlig

Detaljering varmesystem: Elektriske ovner og/eller varmekabler
Lukket peis eller ovn

http://www.energimerking.no/beregninger


For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se  www.enova.no/hjemme 
eller ring Enova svarer på tlf. 800 49 003.

Om grunnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes  av aktuell attest under Offisielle energiattester i
ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig
inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale
søke opp bygninger og hente fram energiattester som er opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da
laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor dette kan ha betydning for prisfastsettelsen.
det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk" Det kan når som helst lage en ny energiattest.

Om energimerkeordningen

Enova er ansvarlig for energimerkeordingen. Energimerket Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen
beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om eller gjennomføring av energieffektivisering og
boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på
typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen tlf. 800 49 003 eller svarer@enova.no
fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene
for energikarakteren baserer seg på NS 3031 Plikten til energimerking er beskrevet i
(www.energimerking.no/NS3031) energimerkeforskriften (bygninger).

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen
kan du finne på www.energimerking.no

http://www.enova.no/hjemme
http://www.energimerking.no/
http://www.energimerking.no/NS3031
http://www.energimerking.no/


Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)
Adresse: Nøkkefaret 10 Gnr: 32
Postnr/Sted: 2090 Hurdal Bnr: 275
Leilighetsnummer: Seksjonsnr: 5
Bolignr: Festenr: 
Dato: 16.07.2018 15:25:20 Bygnnr: 
Energimerkenummer: A2018-907524
Ansvarlig for energiattesten: Berit Emilie Burdal
Energimerking er utført av: S B

Tiltak på elektriske anlegg
Tiltak 1: Temperatur- og tidsstyring av panelovner
Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres 
termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og 
tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Tiltak på varmeanlegg
Tiltak 2: Installere luft/luft-varmepumpe
Det kan vurderes å installere en luft/luft-varmepumpe (også kalt komfortvarmepumpe). Den henter "gratis" varme fra uteluften som 
tilføres inneluften, og reduserer dermed energiutgiftene til oppvarming i boligen. Best utnyttelse fås ved en åpen romløsning. For hver 
kilowattime varmepumpen bruker i strøm, gir den gjennomsnittlig over fyringssesongen 2 - 3 kilowattimer i varmeutbytte. 

Brukertiltak
Tips 1: Følg med på energibruken i boligen
Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca halvparten av 
boligens energibruk går til oppvarming. 

Tips 2: Luft kort og effektivt
Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling av 
gulv, tak og vegger.

Tips 3: Redusér innetemperaturen
Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også 
varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare deler av 
døgnet. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys). Sett ikke møbler 
foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer varmetap gjennom 
vinduene. 

Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig
Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling av ei 
vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad. Skift pakning på dryppende kraner. 
Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten



Tips 5: Slå av lyset og bruk sparepærer
Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis oppvarmet.

Tips 6: Vask med fulle maskiner
Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

Tips 7: Slå el.apparater helt av
Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

Tips 8: Spar strøm på kjøkkenet
Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer vann 
enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk av 
microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet. Kjøl- og frys skal 
avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet/boksen (nye kjølekap har ofte automatisk 
avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk termos. 
Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til varmtvannet øker 
energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske- og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

Tips 9: Velg hvitevarer med lavt forbruk
Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A er det 
minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda bedre A++ er 
merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene. 

Tips 10: Fyr riktig med ved
Bruk tørr ved, god trekk, og legg ikke i for mye av gangen. Fyring i åpen peis er mest for kosens skyld. Hold spjeldet lukket når peisen 
ikke er i bruk.

Arne Talsnes
Maskinskrevet tekst
Meglers kommentar til Energiattesten: Den er kun utformet via såkalt "enkel registrering" og hensyntar ikke solcellepanelene på taket, noe som gjør at oppvarmingen er mer bærekraftig enn oppvarmingskarakteren kan gi inntrykk av.







Fliser på gulvet på teknisk rom: Etter en nylig reparasjon av innerdøren til teknisk rom, ble det ved et
uhelt slått sprekker i to av flisene. Selger vil enten sørge for at flisene er skiftet ut eller eventuelt betale
for kostnaden til slik utbedring dersom håndverker ikke har tid før overtakelsen.



Mangel oppdaget etter utfylling av Egenerklæringen:

- Sprekk i koketopp reparert med «glassfyll»


