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1.1 Innledning – beskrivelse av oppdraget 
 
Nye eiere av boligen Grevefaret 3 med gnr 1093, bnr 122 og snr. 1 og 2 i Larvik kommune, 
har etter overtagelse fremmet reklamasjon ovenfor selger, i forbindelse med feil og skader 
som er avdekket i og ved boligen. BER Byggteknisk rådgivning AS har fått i oppdrag å 
besiktige de påpekte forhold og beskrive disse. 
 
Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av normale levetidsbetraktninger for aktuelle 
bygningsdeler, samt informasjon fra mottatte dokumenter, herunder; 
 

Ø Takstbestilling, utarbeidet av Protector Forsikring ASA v/ Nikolai Berg 

Ø Salgsoppgave 

Ø Boligsalgsrapport, utarbeidet av Roger Knudsen, datert 05.3.2013. 

Ø Egenerklæringsskjema utarbeidet av Runar Knudsen, datert 03.05.2013. 

Ø Befaringsrapport, utarbeidet av TTC v/Rolf Ekholt, datert 20.05.2014. 

Ø Kommentar til rapport, utarbeidet av Eiendomstakst as v/ Ulf. R Eckhoff, datert 

01.05.2014. 

Ø Reklamasjonsrapport, utarbeidet av Eckhoff Eiendomstakst v/ Ulf Eckhoff, datert 

11.02.2014. 

Ø Reklamasjonstakst, utarbeidet av Rolf Hageland AS v/ Rolf Hageland, datert 

06.04.2014. 

Ø Skriv vedr. pristilbud, utarbeidet av Rolf Hageland AS v/ Rolf Hageland, datert 

05.05.2014. 

Ø Rapport etter muggmåling i Grevefaret 3, utarbeidet av Anticimex v/ Baard Lunde-

Olsen, datert 23.01.2014. 

Ø Skriv utarbeidet av KCO advokater v/ Geir Knutsen, datert 08.05.2014. 

 
 

REFERANSENIVÅ 
Rapporten er utarbeidet uten hensyn til ansvarsspørsmålet. 

 
 LEVETIDSBETRAKTNINGER 

Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning 
700.320 Intervaller for vedlikehold 2010. Relevante deler av tabellen kan fremkomme 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 til stede 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.  

 
Vurderingen er videre utført på bakgrunn av det referansenivå som normalt bør kunne 
forventes av den aktuelle bygningsdelens oppføringstidspunkt. Boligen er oppført i 2003 og 
vurderes derfor etter Plan- og bygningsloven av 1985 og gjeldende forskriftskrav av 1997.  

 
 
1.2 Kortfattet bygningsbeskrivelse 
 

Eiendommen er beliggende på Tjodalyng i Larvik kommune og består av en horisontaldelt 
tomannsbolig over tre plan. Bygningen ligger i skrånende terreng og er fundamentert dels på 
sprengsteinsfylling og dels på fjell. Del av bygningen som er fundamentert på fjell er utført 
med krypkjeller. Boligen for øvrig er utført med betongplate på grunn.  
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Yttervegger mot terreng er oppført i lecakonstruksjoner som er utvendig pusset. Yttervegger 
for øvrig er utført i bindingsverk med utvendig liggende trekledning. Yttertaket er et saltak i 
trekonstruksjoner tekket med takstein. 
  
Understående skisser viser boligens planinnredning for henholdsvis underetasje, 1- og 
2.etasje: 

   

Underetasje 1.etasje 2.etasje 
 

 
2.1  Påberopte forhold 

 
I etterkant av overtakelse er det avdekket forhold det hevdes er utført mangelfullt eller 
ufagmessig. 
 
Vår vurdering av de påberopte forhold er videre beskrevet i denne rapporten. De vurderte 
forhold følger oppstilling i rapport utarbeidet av TTC v/ Rolf Ekholt (datert 05.06.2014) og er 
som følger: 
 

1. Inneklima 
2. Krypkjeller 
3. Fuktskader gulvspon inngangsparti for hybel 
4. Terrasse over inngangsparti (seksjon 1) 
5. Manglende fuktsperre under laminat (seksjon 1) 
6. Våtrom (seksjon 1) 
7. Våtrom (hybel) 
8. Våtrom hoveddel (seksjon 2) 
9. Godkjennelse av hybel 
10. Brann- og lydtetting samt dagslys (seksjon 1) 
11. Lufting av takkonstruksjon 
12. Interntrapp (seksjon 2) 
13. Skjevheter gulv (seksjon 2). 
14. Hjørnekasser 

 
Bygning generelt 
Bygningene må vurderes etter den byggeskikk, forskrifter/regler, som var vanlig på 
oppføringstidspunktet, og det vil normal alltid kunne registreres enkelte symptomer på avvik 
fra normal tilstand, det meste som følge av normal slitasje og alder på bygningsdelene. 
Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima og innemiljø er strengere enn de som gjaldt da dette 
huset ble bygget, og det må derfor påpekes et avvik i forhold til dagens standard.  
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2.2  Vurdering av påberopte forhold  
 

Reklamerte forhold 

1 Inneklima 

 Påberopte forhold 
Soppsporer i inneluften og stedvis muggsoppvekst på veggoverflater. 
 
Vurdering av påberopte forhold 
Ved kontroll registreres svertesoppdannelse på veggplater/tapet i hjørne på soverom i 
underetasje samt underliggende soverom i 1.etasje.  
  

Underetasje. Svertesopp på veggplater i hjørnet på 
soverommet. 
 

Underetasje - Område hvor det er avdekket svertesopp. 

  
Underetasje – ventil i lukket stilling. Underetasje – spalteventil over vinduet. 

 
  

1.etasje - Svertesopp på veggplater i hjørne på 
soverommet. 

1.etasje – Vegg åpnet lokalt i berørt område i regi av 
eier. 
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Erfaringsmessig har denne type fuktproblematikk ofte en sammenheng med fuktinnsig i 
forbindelse med konstruksjoner mot terreng, mangelfull ventilasjon eller selve bruksmønsteret 
i boenheten. 
 
Berørt veggflate på soverom i 1. etasje var på befaringsdagen åpnet for kontroll i regi av eier. 
Det ble foretatt kontroll av fuktnivået ved bruk av Protimeter MMS og hammerelektrode. Ved 
fuktinnhold over 17% vil det være fare for utvikling av råtesopp. Målingene viste et fuktinnhold 
i trevirket i nivå 10-12 %. 
 
Boligens ventilasjonssystem er basert på naturlig ventilasjon via tilluftsventiler i yttervegg og 
spalteventiler over vindu i kombinasjon med mekanisk avtrekk på våtrom. På soverom i 
underetasje er det etablert en veggventil samt spalteventil over vinduet. På soverom i 1. 
etasje er ventilasjon kun basert på spalteventil over vinduet. Det ble på befaringsdagen 
registrert at veggventil og spalteventiler stod i lukket stilling 
 
Ventilasjon i boliger skal tjene to hovedformål: 
 

1. Sikre tilfredsstillende luftkvalitet for brukerne med hensyn til komfort og helse. 
 

2. Begrense luftfuktigheten innendørs, slik at kondens og fuktskader (muggsopp og 
råtedannelse) på innvendige overflater og i bygningskonstruksjonene ikke 
forekommer. 

 
Soverom har på generelt grunnlag stor fuktbelastning. God ventilasjon og riktig plassering av 
innredninger er derfor avgjørende for å unngå dårlig inneklima. Erfaringsmessig vil plassering 
av møbler foran/nær yttervegger være uheldig. Dette fordi møblene selv har isolerende effekt 
og bremser luftbevegelsene mot ytterveggen, og kan bidra til at veggens overflatetemperatur 
senkes og at fuktig romluft kondenserer mot veggens kalde innside. Kondens bak møbler og 
skap kan i tillegg føre til mugg- og svertesopper på overflaten. Svertesopp har som regel små 
konsekvenser, men er estetisk skjemmende. Muggsopper gir vond lukt og dårlig 
inneluftkvalitet. 
 
Anticimex har tidligere foretatt muggmåling i boligen (jfr. rapport datert 23.01.2014). Som det 
fremkommer av rapporten er det avdekket noe forhøyede verdier av Kulemuggsopper og 
Penselmuggsopper i boligen. Videre er det avdekket soppsporer av større omfang i 
krypkjeller, men dette er ”utendørs”. Se for øvrig beskrivelse av krypkjeller under punkt 2. 
 
Ved utvendig kontroll registreres at det er etablert en treterrasse inn mot soveromsveggen i 
1.etasje. Terrassebordene er ført inn under kledningen og tett mot vindsperre (av typen 
Hunton asfalt vindtett). Løsningen medfører økt fare for fuktbelastning på vindsperren. Det ble 
for øvrig ikke registrert tegn til utettheter i veggkonstruksjonen. 
 
Konklusjon 
Svertesoppdannelse skyldes etter vårt syn mangelfull ventilasjon i kombinasjon med at 
rommene har generelt høy fuktbelastning. Videre vil innredning tett mot yttervegger være 
medvirkende årsak til svertesoppdannelsen. 
 
Det ble ved kontroll ikke registrert skadelig fuktnivå i berørte områder. Da rommene var 
tilnærmet uinnredet på befaringsdagen samt vegg på soverom i 1.etasje delvis åpnet, har 
tidligere fukt tørket ut. En utbedring omfatter derfor at svertesoppdannelse fjernes med egnet 
saneringsmiddel og deretter overflatebehandles. Videre vil det være viktig at veggventil og 
spalteventiler alltid står i åpen stilling. På soverom i 1.etase anbefaler vi at det i tillegg 
monteres en veggventil for å sikre god ventilasjon i rommet. Dette er derfor lagt til grunn i 
understående kostnadsoverslag. 
 
Ved innredning av rommene er det på generelt grunnlag viktig at innredningene plasseres ut 
fra vegger mot terreng/det fri. Dette for å sikre luftsirkulasjon mot yttervegger. Videre må 
samtlige luftespalter over vinduer og lufteventiler i yttervegger stå i åpen stilling. 
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2 Krypkjeller 

 Påberopte forhold 
Sopp- og råteskader i krypkjeller. 
 
Vurdering av påberopte forhold 
Boligen har krypkjellere mot fjellskjæring. En av krypkjellerne har ingen tilkomstmulighet ut 
over lufteluke gjennom grunnmur (krypkjeller 1) og vender dels inn mot 1.etasje. Den andre 
krypkjelleren har tilkomst via luke i underetasje (krypkjeller 2).  
 
Krypkjeller 1: 
Krypkjelleren har kun inspeksjonsmulighet via lufteventil i grunnmur. Rommet er ventilert kun 
via én lufteventil. Som det fremkommer av understående bilde er det i krypkjeller 1 etablert 
grunnmurssikring mot grunnmur som vender ned mot underliggende kryprom 2. Det 
registreres bruk av paller mot grunnmurssikringen å unngå skade på grunnmurssikringen ved 
tilbakefylling. Løsningen er ikke uvanlig, men pallene bør fjernes fortløpende for å unngå 
nedbrytning på sikt. 
 
Underliggende bilde til høyre viser at det er generelt mye edderkoppkokonger i 
stubbloftshimlingen. Dette indikerer at rommet har høy relativ fuktighet. 
 
 

  
Krypkjeller 1 – Grunnnmurssikring ført godt over 
terreng.  

Krypkjeller 1 – Kokonger i stubbloftshimling.  

 
 
Krypkjeller 2: 
Understående bilder viser krypkjeller 2 som har tilkomst via luke i underetasjen.  Som det 
fremkommer av understående bilder ble det på befaringsdagen registrert fukttilsig langs 
eksponert fjell. Videre observeres fukt- og råteskader på gjenstående forskaling.  
 
 

  
Fukttilsig langs fjellet. Fukt- og råteskader på 
gjenstående forskaling. 

Manglende og mangelfull grunnmurssikring. Nedløp 
ført direkte ned på terreng i hushjørne. 
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Ved utvendig kontroll registreres dels mangelfull og dels manglende grunnmurssikring på 
vegger som vender inn mot krypkjelleren. Overstående bilde til høyre viser at 
grunnmurssikring i krypkjeller 1 ikke er videreført til hushjørnet og at grunnmurssikring ned 
langs skråningen er mangelfull. Grunnmuren er i dette område fundamentert på fjell. Dette 
medfører at grunnmuren og fjellet danner en «renner». Overflatevann som renner ned mot 
rennen vil derfor gi et økt vanntrykk mot stripefundamentet. 
 
Videre er nedløp for takvann ført direkte ned på hushjørne uten videre bortleding av vann. 
Dette medvirker til økt fuktbelastning mot grunnmuren. 
 

  
Stort vanntilsig inn mot stripefundament og videre inn 
til krypkjeller 1. 

Skrånende terreng ned mot boligen. 

 
Overstående bilde viser utspring ut fra 2.etasje. Utspringet danner også her en renne mot 
fjellskjæring. Terrenget/fjellet skråner ned mot boligen og medfører at overflatevann også her 
vil renne ned mot grunnmuren/stripefundament og videre inn til krypkjeller 1. Det er ikke 
benyttet grunnmurssikring mot grunnmur i den angjeldende rennen. Det ble dog ikke 
registrert skader på grunnmur eller puss som følge av fuktbelastning. 
 
Drenering generelt 

 
 
 

 
 
 

Det er nødvendig at terrenget er 
planert slik at overflatevann ikke 
renner inn til bygningen. Terrenget bør 
planeres med fall, helst 1:20, men 
minst 1:50 fra bygningen til en avstand 
på minst 3 m.  
 
Man må ta hensyn til en viss synking i 
tilbakefyllingen mot veggen. Å planere 
med fall langs veggen til 
lavereliggende terreng der forholdene 
ligger til rette, er også mulig.   
Man bør ikke koble takvanns-nedløp til 
drensledning, eller infiltrere takvann i 
grunnen ved grunnmuren via perforert 
rør eller pukkfylling. Å planere med fall 
langs veggen til lavereliggende terreng 
der forholdene ligger til rette, er også 
mulig.  
 
Drensledningen må ha jevnt fall minst 
1:200 til uttrekk. Dersom man legger 
den uten fall, må man legge den 
tilsvarende dypere. Drensledning må 
ha jevnt fall til uttrekk.  
 
På drensledningens høyeste punkt må 
vanninntaket til ledningen ligge minst 
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200 mm lavere enn overkanten av 
betonggolvet. Som vanninntak regner 
vi det nivået der vannet er forutsatt å 
trenge inn i drensledningen. Fallet på 
ledningen (1:200) og avstanden til 
uttrekk bestemmer laveste nivå på 
drensledningen.  
 
 Det er iht. forskriftene nødvendig å 
sikre konstruksjoner under terrengnivå 
mot fukt i grunnen, men det stilles ikke 
krav til at det må brukes drensrør. 

Dersom løsning med drensrør ikke benyttes må det sikres at drenslaget under gulvet har 
tilstrekkelig kapasitet. Det er ikke krav til at det skal legges drensrør, men figur fra Byggforsk 
viser anbefalt plassering av drensledning i forhold til underliggende gulv. 
 
Ventilasjon: 
Jfr. muggmåling utført av Anticimex er det avdekket forhøyede verdier av muggsopp i 
krypkjeller. Krypkjellere er ofte utsatt for store fuktpåkjenninger. God og effektiv ventilering er 
derfor avgjørende for å unngå fuktskader og muggsoppdannelse i tilstøtende konstruksjoner. 
Det ble på befaringsdagen registrert at krypkjeller 1 kun hadde én veggventil. Krypkjeller 2 
har én veggventil som vender inn i bod samt et mindre åpent felt over til krypkjeller under 
terrasse.  
 
Sidenforstående tabell er hentet fra SINTEF Byggforsk og viser hvor mange ventiler som er 
nødvendig i krypkjellere for å oppnå tilstrekkelig ventilasjon til å transportere bort fuktighet. 
Tabellen viser også at antall ventiler i 
ringmuren kan reduseres ved bruk av 
ventiler over tak. I tabellen brukes 
"vindutsatt sted" for frittliggende hus i 
åpent terreng, og "ikke vindutsatt sted" 
for tettliggende bebyggelse. I tvilstilfeller 
brukes "ikke vindutsatt sted". 

  
Tabellen tar utgangspunkt i nødvendig 
antall ventiler i ringmur ved bruk av 0,15 
m x 0,15 m ventiler med netting og 
utvendig deksel av presset plate (40 % 
effektivt areal). Ventiler over tak bør ha 
min. tverrsnitt 0,1 m x 0,1 m. 
 
 
Konklusjon 
Bygningen er dels fundamentert på fjell og dels på sprengsteinsfylling. Boligen ligger i sterkt 
skrånende terreng med eksponert fjell på oversiden av huset. Dette medfører at vann ved 
nedbør vil renne langs fjellet og sprekker i fjellet ned mot boligen og inn til krypkjellere. 
Vannet vil deretter følge grunnen og videre inn under boligen og sprengsteinsfyllingen. 
Løsningen er etter vårt syn en normalløsning, men vil medføre økt fuktbelastning i 
krypkjellere. God ventilasjon i krypkjellere er derfor avgjørende for å unngå fuktskader og 
muggsoppdannelse i tilliggende konstruksjoner.  
 
En utbedring omfatter at det etableres god ventilasjon i krypkjellere, i tråd med gjeldende 
anbefalinger og overstående tabell. Videre vil det være hensiktsmessig å etablere 
tilkomstmulighet i krypkjeller 1 for kontroll av stubbloft og tilliggende konstruksjoner. Alt 
organisk materiale fjernes før det etableres dampsperre ned mot grunnen som avsluttes ca. 
10cm i randsonen. Dette for å redusere damptrykket opp mot stubbloftshimlingen og dermed 
redusere faren for fuktskader over tid.  
 
For å redusere vannbelastningen mot grunnmur og krypkjellere anbefaler vi i tillegg at det ved 
renner ned mot utspring ut fra 2.etasje samt inn mot krypkjeller 2, foretas en oppgraving ned 

  Etasje-
skillerens 

areal 
(m²) 

Antall ventiler ført i kanal  
over tak 

    0 1 2 
  50 6 5 3 
  60 8 6 4 
Vindutsatt 70 8 6 4 
sted 80 9 6 5 
 90 10 7 5 
 100 11 7 5 

  50 8 6 4 
  60 10 7 5 
Ikke vind- 70 12 8 6 
utsatt sted 80 13 8 6 
 90 15 9 7 
 100 17 10 8 
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til fjell. Deretter monteres grunnmurssikring inn mot grunnmuren som avsluttes med egnet 
avslutningslist. Videre fylles renner med pukk/løsleca i en dybde på ca. 20-25 cm. I pukklaget 
monteres drensledning for å avhjelpe avrenning. Over pukklag støpes egen renne i betong 
som forlenges videre bort fra bygningen med egnet avløpsrør.  
 
Videre anbefaler vi at samtlige taknedløp videreføres med avløpsrør for å redusere 
vannbelastningen mot grunnmuren. Grunnmurssikringer suppleres i områder der hvor denne 
er mangelfull. 
 

3 Fuktskader gulvspon inngangsparti for hybel 

 Påberopte forhold 
Fuktskadet gulvspon ved inngangsparti. 
 
Vurdering av påberopte forhold 
Underliggende bilde viser gulvkonstruksjon utenfor hovedinngangsdøren for hybel. 
Gulvkonstruksjonen er bygd opp som et sponplategulv med underliggende 
diffusjonssperre/dampsperre og isolasjon. Over sponplategulv er det etablert et tettesjikt av 
papp og tremmegulv. Som det fremkommer av bildet fremstår sponplategulv med fukt- og 
råteskader. 
  

Sponplategulv utenfor hovedinngangsdør for hybel. Fliser løse innenfor inngangsdøren/ i vindfanget. 
 
Oppbyggingen av gulvkonstruksjonen 
utenfor inngangsdøren tilsier at arealet 
innledningsvis etter all sannsynlighet var 
tenkt som en del av boligen og at det 
underveis i byggeperiode ble foretatt 
endringer ved at inngangspartiet/-døren ble 
trukket inn i rommet (se område merket 
med rødt på bildet over). 
 
Normalt bør det for utvendige 
konstruksjoner unngås å benytte sponplater 
som underlag. Dersom dette allikevel 
benyttes må sponplatene tekkes fagmessig 
med egnet tekking (sveiset takpapp/folie). 
 
Det er benyttet diffusjonssperre rett under sponplatene. Dette medfører at fuktighet som 
trenger inn i sponplatene blir «låst» mellom to diffusjonstette lag (papptekking og 
diffusjonssperre) og derfor ikke får anledning til å luftes ut av konstruksjonen. Da 
diffusjonssperren i tillegg ligger på kald side av konstruksjonen (over isolasjonssjiktet) vil 
dette gi ytterligere fare for kondensproblematikk.  
 
Som det fremkommer av overstående bilde til høyre har fliser i vindfang delvis løsnet fra 
underlaget. Sponplatene som omtalt over er trukket videre inn i vindfang. Da sponplatene er 
nedfuktet har vannet trukket videre inn i gulvkonstruksjonen/sponplatene i vindfanget. 
Sponplater er fuktømfintlige og vil utvide seg. Som følge av at flislim og fliser har lav/ingen 

 

Inntrukket del og område med fukt-/råteskader. 
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fleksibilitet vil derfor fliser løsne fra underlaget. 
 
Det vil på generelt grunnlag være mulig å montere flis på sponplater. Dette krever således 
god priming og bruk av fleksibelt flislim og fuger. 
 
Konklusjon 
Årsaken til skadene er ufagmessig oppbygging og tekking av gulvkonstruksjon ved 
inngangspartiet foran hovedinngangsdøren. Som følge av nedfuktingen av sponplatene har 
vannet trukket videre inn i sponplatene i vindfanget med det resultat at fliser har løsnet fra 
underlaget.  
 
En utbedring omfatter at gulvkonstruksjonen utenfor inngangsdøren samt vindfang åpnes og 
at bygningsdeler som er fuktskadet skiftes/saneres. Isolasjon og diffusjonssperre fjernes i sin 
helhet og gulvkonstruksjonen bygges opp etter gjeldende anbefalinger. Gulvet utenfor 
inngangsdøren tekkes med fagmessig oppkanter i randsonen. Det vil i den forbindelse være 
nødvendig å demontere nederste kledningsbord. 
 
I vindfanget etableres underlag for flis. Det er i understående kostnadsoverslag beregnet 
tilbakeføring med fliskvalitet tilsvarende eksisterende og underlag av spon (inkl. avstiving). 
Fliser monteres med fleksibel flislim og fugemasse. 
 

4 Terrasse over inngangsparti (seksjon 1) 

 Påberopte forhold 
Lekkasjer fra terrasse over inngangsparti for seksjon 1. 
 
Vurdering av påberopte forhold 
Underliggende bilde viser takoverbygg/terrasse over inngangsparti for seksjon 1. Overbygget 
er oppført som en tett terrasse med papptekking på sponplater før ovenforliggende 
terrassebord. Det ble for øvrig i tillegg registrert bruk av asfaltpapp (D-papp el.l) i himlingen 
under overbygget.   
 
I henhold til informasjon gitt på befaringsdagen er overbygget utett ved nedbør. Det 
registreres fuktskjolder og rennemerker under det angjeldende overbygget som underbygger 
at det er utettheter ved tekkingen. 
 

  
Tett terrasse/overbygg over inngangsparti for seksjon 
1. 

Ufagmessig avslutning og innfesting av papptekking. 

 
Som det fremkommer av overstående bilde til høyre registreres ufagmessig avslutning av 
papptekkingen som er etablert på oversiden (under terrassebordene). Tekkingen er i tillegg 
innfestet med pappstift som i seg selv vil kunne medføre lekkasjer fuktskader over tid.  
 
Som følge av at det er benyttet papp i himlingen under terrassen vil vann som trekker ned i 
konstruksjonen som følge av utettheter kunne magasineres og medføre fuktskader over tid. 
Det ble for øvrig registrert at terrassebord er innfestet i slanke lekter. Dersom det er benyttet 
standard terrasseskruer vil skruene perforere tekkingen og medføre ytterligere utettehter. 
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Konklusjon 
Tekkingen er ufagmessig utført og vann ved nedbør trenger inn i konstruksjonen. En 
utbedring omfatter at terrassebord, papptekking og underliggende sponplater fjernes. Videre 
må splitthimling og papp på undersiden fjernes før bærebjelker kontrolleres og eventuelt 
utbedres ved fuktskader. Nye terrassebord monteres. Det anbefales at takoverbygg utføres 
som en «åpen» terrasse med avrenningsplater (DryppStopp el.l) med avrenningslister 
mellom bjelkelaget. Dette er derfor lagt til grunn i underliggende kostnadsoverslag.  
 

5 Manglende fuktsperre under laminat (seksjon 1). 

 Påberopte forhold 
Manglende fuktsperre under laminat. 
 
Vurdering av påberopte forhold 
Gulvkonstruksjon i underetasjen (seksjon 1) 
er utført i betong med ovenforliggende 
laminatgulv. Ved kontroll av deler av 
gulvarealet i leiligheten registreres at skjøter 
stedvis har reist seg. 
 
Denne type ujevnheter i skjøter skyldes 
erfaringsmessig manglende bruk av 
fuktsperre og/eller rengjøring med for mye 
vann. 
 
Ved kontroll registreres at laminat er montert på Jackon parkettunderlag uten fuktsperresjikt. 
 
Da det for betonggulv mot grunn (og etasjeskillere av betong) alltid vil kunne være noe fukt, 
skal det i henhold til gjeldende anbefalinger (og iht. monteringsanvisningene til de fleste 
parkett- og laminatprodusenter) monteres fuktsperre under laminat/parkett.  
 
Fuktsperra kan være aldringsbestandig polyetylenfolie (minst 0,2 mm) som legges med minst 
200 mm omlegg eller tapede skjøter. Som parkettunderlag oppå fuktsperra legger man 2–3 
mm celleskum, alternativt korksmulepapp eller ullpapp. De fleste parkettleverandører tilbyr 
også en kombinasjon av fuktsperre og skum som er ferdig laminert. 
 
Konklusjon 
Ujevnheter i skjøter skyldes etter vår vurdering primært restfukt fra betongen som følge av 
manglende bruk av fuktsperre mellom laminat og betong. Rengjøring av gulvoverflater med 
for mye vann vil også kunne være medvirkende årsak. 
 
En utbedring omfatter at gulvlister og laminatgulv demonteres for gjenbruk. Fuktsperre 
etableres før laminatgulv remonteres. Det er i understående kostnadsoverslag medregnet 
behov for supplering av ca. 30% av laminat. 
 

6 Våtrom (seksjon 1) 

 Påberopte forhold 
Feil fall og manglende tetthet i sluk. 
 
Vurdering av påberopte forhold 
Bad generelt: 
Et bads forventede levetid vil være avhengig av utførelse og brukshyppighet/-måte. 
Byggebransjens våtromsnorm (BVN), angir løsningsforslag og er en frivillig håndverker-
anbefaling. Eldre bads levetid blir ofte vurdert til 10-20 år, men bad utført iht. BVN vil normalt 
ha en lengre levetid enn de nevnte 10-20 år. Våtrommene kan deles inn i en våt og en tørr 
sone, våtsoner er soner som skal tåle direkte vannsprut. I våtsonene må det bare benyttes 
overflatematerialer og utførelser som tåler stor fuktbelastning, og som hindrer nedfuktning av 
bygningskonstruksjonene. Utenfor våtsonene kan det være tilstrekkelig med vannavstøtende 
materialer.  
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Kravet iht. Plan- og bygningsloven av 1985: § 41:511 - Baderom og dusjrom skal ha vanntett 
gulv. I 1997- forskriftene ble det i tillegg krav til veggenes vanntetthet. 
 
Det fremkommer følgende av teknisk forskrift av 1997 § 8 – 37 Fukt: 
 

1. Generelle krav 
Bygningsdeler og konstruksjoner skal være slik utført at nedbør, overflatevann, grunnvann, 
bruksvann og luftfuktighet ikke kan trenge inn og gi fuktskader, mugg-, soppvekst eller 
andre hygieniske problemer. 

 
3. Våtrom 
Bad og vaskerom skal ha sluk. Rom med sluk skal ha gulv med tilstrekkelig fall mot sluk for 
de deler av gulvet som må antas å bli utsatt for vann regelmessig. 
 
Gulv, vegger og tak som kommer til å bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, 
skal utføres med fuktbestandige overflatematerialer. Bakenforliggende konstruksjoner og 
rom som kan påvirkes negativt av fukt skal være beskyttet av et vanntett overflatemateriale 
eller et egnet vanntett sjikt. Materialer velges slik at faren for mugg- og soppdannelse er 
minimal. 

 
Baderommet er utført med fliser på vegg og gulv og er innredet med dusjnisje, frittstående 
toalett, servantinnredning og opplegg for vaskemaskin. Det er to sluk i rommet, henholdsvis i 
dusjnisje samt et hjelpesluk under vaskemaskin. 
 

  

Baderommet. Hjelpesluk under vaskemaskin. 
  
 
Fallforhold: 
Det ble på befaringsdagen foretatt kontroll av fallforholdet ved bruk av nivålaser. Det 
registreres fall til sluk i dusjnisjen. Gulvet for øvrig er tilnærmet flatt. Det er ikke etablert 
membranoppkant under dørterskler. Ved en eventuell utilsiktet lekkasje fra servant, toalett 
eller vaskemaskin vil vannet derfor kunne renne ut til tilstøtende rom før vannet renner ned til 
sluk.  
 
Sluk: 
Ved kontroll av sluk ble det registrert at membran var fremført ned i sluket. Det ble dog 
observert at klemring manglet.  
 
Konklusjon 
Basert på en helhetsvurdering tilfredsstiller badet gjeldende krav til tilstrekkelig fall i de 
områder som antas å bli belastet med vann regelmessig (dusjnisjen). Da det ikke er etablert 
membranoppkant ved dørterskel vil vann ved en eventuell utilsiktet lekkasje fra utstyr utenfor 
dusjnisjen kunne renne ut i tilstøtende rom før vannet renner til sluk. Videre er membran ikke 
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fagmessig tilsluttet sluket. 
 
En utbedring omfatter at dør demonteres og at fliser tilliggende døren demonteres forsiktig. 
Membran suppleres og sikres oppkant før flisene remonteres. Døren remonteres. Videre vil 
det være behov for at membran i sluk suppleres og tilsluttes sluket ved påmontering av 
klemring. 
 

7 Våtrom hybel 

 Påberopte forhold 
Feil fall og manglende tetthet i sluk. 
 
Vurdering av påberopte forhold 
Baderommet er utført med fliser på vegg og gulv og er innredet med dusjnisje, frittstående 
toalett og servantinnredning samt varmtvannstank. Det er to sluk i rommet, henholdsvis i 
dusjnisje samt et hjelpesluk ved varmtvannstank. 
  
Fallforhold: 
Det ble på befaringsdagen foretatt kontroll av fallforholdet ved bruk av nivålaser. Det 
registreres fall til sluk i dusjnisjen. Gulvet for 
øvrig er tilnærmet flatt. Det er ikke etablert 
membranoppkant ved dørterskler. Ved en 
eventuell utilsiktet lekkasje fra servant, 
toalett eller vaskemaskin vil vannet derfor 
kunne renne ut til tilstøtende rom før vannet 
renner ned til sluk. Gjeldende krav synes 
derfor ikke å være tilfredsstilt. 
 
Sluk: 
Som det fremkommer av sidenforstående 
bilde registreres bruk av underliggende 
membran. Membranen er klemt under 
klemring. Det ble ikke registrert tegn til 
utettheter eller avvik ved sluket. 
 
Det er ikke opplyst eller registrert tegn til lekkasjer eller fuktskader som følge av utettheter 
ved baderommet. 
 
Konklusjon 
Basert på en helhetsvurdering tilfredsstiller badet gjeldende krav til tilstrekkelig fall i de 
områder som antas å bli belastet med vann regelmessig (dusjnisjen). Ved en eventuell 
utilsiktet lekkasje fra utstyr utenfor dusjnisjen vil dog lekkasjevannet kunne renne ut i 
tilstøtende rom før vannet renner til sluk. 
 
En utbedring omfatter at dør demonteres og at fliser tilliggende døren demonteres forsiktig. 
Membran suppleres og sikres oppkant før flisene remonteres. 
 

8 Våtrom hoveddel (seksjon 2) 

 Påberopte forhold 
Feil fall og manglende tetthet i sluk. Løse fliser etter lekkasje fra soilrør. 
 
Vurdering av påberopte forhold 
Baderommet er utført med fliser på vegg og gulv og er innredet med badekar, frittstående 
toalett og servantinnredning samt varmtvannstank. Det er ett sluk i rommet, plassert under 
badekaret. 
  
Fallforhold: 
Det ble på befaringsdagen foretatt kontroll av fallforholdet ved bruk av nivålaser. Det 
registreres at dørterskelen ligger lavere enn sluket under badekaret og at gulvet for øvrig er 
utført uten fall mot sluk. Det er ikke etablert membranoppkant ved dørterskel. Ved en 



   

Grevefaret 3, Tjodalyng  Side 15 av 27 
 

eventuell utilsiktet lekkasje fra utstyr tilkoblet vann vil vannet derfor kunne renne ut til 
tilstøtende rom før vannet renner ned til sluk. Gjeldende krav er derfor ikke tilfredsstilt. 
 

  
Hjørnebadekar Ufagmessig utførelse gjennomføring bak badekar. 

 
 
Sluk: 
Ved kontroll av sluk registreres klemring i sluket. Det var ingen synlig tegn til at membran var 
ført under klemring. Slukmansjett kan dog være avsluttet under klemringen uten at denne er 
videreført ut i sluket. 
 
Overstående bilde til høyre viser gjennomføring for trekkerør for strømtilførsel bak badekar. 
Som det fremkommer av bildet er gjennomføringen utført uten nødvendig mansjett. 
 
Det ble for øvrig registrert sprekkdannelser på innkassing for soilavlufting. Soilavluftingen 
over tak lot seg på befaringsdagen ikke kontrollere. Basert på mottatt dokumentasjon er 
sprekkene sannsynligvis et resultat av lekkasjer rundt gjennomføringen gjennom 
takkonstruksjonen. 
 
Konklusjon 
Da rommet er utstyrt med hjørnebadekar vil større deler av gulvflaten kunne bli belastet med 
vann regelmessig. Baderommet tilfredsstiller derfor ikke gjeldende krav til fall mot sluk. Videre 
er det foretatt gjennomføringer bak badekar uten bruk av nødvendig mansjetter. Vann vil 
derfor ved bruk av badekar kunne trekke inn i veggen. 
 
En utbedring omfatter at nødvendig sanitærutstyr demonteres for gjenbruk. Deretter 
demonteres døren og tilliggende fliser slik at membran kan suppleres og sikres oppkant ved 
dørterskel. Eksisterende fliser rubbes og rengjøres før nye fliser tilsvarende eksisterende 
monteres (flis-på-flis). Nødvendig fall etableres i flislimet. Dør heves og monteres i forhold til 
nytt flisnivå. 
 
Videre vil det være behov for at fliser rundt gjennomføring for strømføring til badekar 
demonteres lokalt og at mansjett monteres i tråd med gjeldende anbefalinger. Membran 
suppleres og fliser remonteres/suppleres. 
 
Innkassing for soilrør åpnes for kontroll og bygningsdeler som eventuelt er fuktskadet 
skiftes/saneres. Fliser remonteres/suppleres. 
 

9 Godkjennelse av hybel (seksjon 2) 

 Påberopte forhold 
Brann og lydskille ikke tilfredsstillende. Manglende dagslys. 
 
Vurdering av påberopte forhold 
Understående skisse viser den angjeldende hybelenheten for seksjon 2 (innringet i rødt). 
Som det fremkommer av skissen går hybelen i lengderetningen av huset og har kun vinduer i 
gavler, henholdsvis på soverom og i stuedel. 
 
Det fremgår følgende av salgsoppgaven side 6 under «Adgang til utleie», utarbeidet av 
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Eiendomsmegler 1: 
 

 «Det foreligger bare en bruksenhet i boligen. 
Sidedelen til boligen er ikke godkjent for varig 
opphold.» 

 
I egenerklæring datrert 03.05.2013 utarbeidet av 
Runar Knutsen er det under punkt 13.1 gitt 
kommentarer til utleiedelen. Kopi er av dårlig 
kvalitet og derfor vanskelig å tyde. Understående 
referering kan derfor avvike fra det som faktisk 
står. 
 

«Den oppfyller alle kravene nå og jeg betaler 
vannavgift, den blir godkjent nå.» 

 
Det er ikke fremlagt dokumentasjon som tilsier at 
hybeldel/sidedelen er søkt godkjent hos 
kommunen.  
 
I retningslinjer utarbeidet av NTF beskrives 
følgende: 
  

Arealer og anvendelse 
Boligarealet er angitt i henhold til målereglene i NS 3940 og Retningslinjer for arealmåling utarbeidet 
av NTF og NEF, uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom. Rommenes bruk kan være i strid med 
byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS 3940 

 
Basert på informasjon fra salgsoppgaven er sidedelen ikke beregnet som en egen 
bruksenhet. Sidendel/hybel er således en del av seksjon 2 og vurderes derfor ikke som en 
egen branncelle. Det stilles ingen krav til brann- og lydskiller internt i en boenhet.  
 
Dersom sidedelen skal omsøkes til en egen bruksenhet vil det være nødvendig at arealet 
vurderes etter dagens forskriftskrav, teknisk forskrift av 2010 (TEK10). Følgende forhold må 
vurderes: 
 

1. Takhøyde og luftutskiftning 
2. Dagslysinnfall. 
3. Rømning. 
4. Brann- og lydbegrensende bygningsdeler/skillekonstruksjoner. 

 
Videre skal egne bruksenheter ha innvendig bod eller skap på minst 3,0 m² BRA samt en 
utvendig sportsbod på minst 5,0 m² BRA. Innvendig bod kan ligge i kjeller eller på loft. 
Adkomsten til sportsboden kan være fra det fri, fra romslige vindfang eller fra fellesarealer. 
Sportsboden kan f. eks ligge i tilknytning til garasjen. Bodareal er dog ikke vurdert ytterligere i 
denne rapport. 
 
 
1. Takhøyde og luftutskiftning 
 
Takhøyde: 
Som det fremkommer av TEK10 § 12-7 – Krav til rom og annet oppholdsareal, skal rom og 
annet oppholdsareal ha tilstrekkelig romhøyde tilpasset sin funksjon. Veiledningen til 
forskriften anbefaler at romhøyden i oppholdsrom i boenhet bør være minimum 2,4 m i de 
deler av rommet som forutsettes møblert, og ikke lavere enn 2,2 m utenfor møbleringssone.  
 
Romhøyde ble målt til ca. 2,38 m. Basert på målingene tilfredsstiller de angjeldende 
rommene således gjeldende anbefalinger gitt i forskriften. 
 
Luftutskiftning: 
I teknisk forskrift av 2010 § 13-2 – Ventilasjon i boenhet, bortfaller tidligere forskrifters krav til 

 

Hybeldel/sidedel markert med rødt. 
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romvolum. I stedet beskrives krav til minimums luftutskifting (0,7 m3 friskluft pr. time pr. m2). 
For å kunne oppnå gjeldende krav til luftutskiftning vil det i utgangspunktet være nødvendig å 
installere ventilasjonssystem. Ved søknad om bruksendring internt i eksisterende boliger, vil 
det normalt ikke være krav til ventilasjonsanlegg såfremt det etableres ventilasjonsløsning 
tilsvarende boligen for øvrig. 
 
Ventilasjonen i sidedelen er basert på tilluft via spalteventiler over vinduer i kombinasjon med 
mekanisk avtrekk fra baderom, tilsvarende ventilasjonsløsning som boligen for øvrig. 
 
2. Dagslysinnfall: 
Tekniske forskrift av 2010 § 13-12 - Lys, krever at rom for varig opphold, skal ha 
tilfredsstillende tilgang på dagslys. Dagslysinnfallet bestemmes av vinduets areal og 
plassering, skjerming, rommets høyde og dybde, samt refleksjonsegenskapene til de ulike 
overflatene i rommet.  

 
Det fremkommer følgende av veiledningen til teknisk forskrift § 13-12 – Lys, 

 
«Krav til dagslys kan verifiseres enten ved beregning som bekrefter at gjennomsnittlig 
dagslysfaktor i rommet er minimum 2 %, eller ved at rommets dagslysflate utgjør 
minimum 10 % av rommets gulvareal. Ved bruk av gjennomsnittsverdi for dagslysfaktor 
oppnås et godt utgangspunkt for tilfredsstillende tilgang på dagslys i alle typer rom, 
uavhengig av størrelse.  
 
En enkel kontroll av dagslysarealet kan gjennomføres iht. Svensk standard SS 91 42 01 
Byggnadsutformning – dagsljus – förenklad metod för kontroll av erforderlig 
fönsterglasaria:  

 
Dersom tilstrekkelig dagslys verifiseres ved 10 % -regelen medregnes hele rommets 
gulvareal uavhengig av måleverdighet etter NS 3940 Areal- og volumberegninger av 
bygninger. Dagslysflaten er det samlede, uskjermede glassareal som formidler dagslys til 
rommet. I tillegg til rommets gulvareal må en ta med arealet av eventuelle balkonger eller 
andre lignende utkragede bygningsdeler i rommets bredde på overliggende plan utenfor 
vindusfasaden. Dersom skjerming utgjør mer enn 20° i høyde, målt fra horisontalplanet 
gjennom vinduets midthøyde, må dagslysflaten økes. I slike tilfeller er ikke verifisering ved 
10 % -regelen særlig godt egnet. Når vindu er plassert i lysgrav, er det ved bruk av 10 % -
regelen kun den delen av glassarealet som stikker opp over overkant lysgrav som kan tas 
med i rommets samlede dagslysflate.» 

Som det fremkommer av overforstående utdrag av veiledningen til TEK 10 stiller forskriften 
strengere krav til beregningsmåte for dagslysinnfall enn tidligere forskrifter. Når vindu er 
plassert i lysgrav, er det ved bruk av 10 % -regelen kun den delen av glassarealet som stikker 
opp over overkant lysgrav som kan tas med i rommets samlede dagslysflate. I dette tilfellet er 
det ikke benyttet lysgrav og man kan derfor ta utgangspunkt i hele vinduets glassareal. 

Stuedel har et gulvareal på 18,9 m2. Det vil derfor være nødvendig med total dagslysflate i 
stuedel på ca. 1,9m². På befaringsdagen ble det målt et glassareal på vinduene på ca. 1,4 
m². Vinduene tilfredsstiller derfor ikke gjeldende anbefalinger gitt i teknisk forskrift. 
 
Soverommet har et gulvareal på 7m2. Terrassedøren har et glassareal på 0,73m2 og 
tilfredsstiller derfor gjeldende krav til dagslys. 
 
3. Rømning 
Det fremkommer følgende av teknisk forskrift av 2010 § 11-13. Utgang fra branncelle:  
 

(1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to 
uavhengige rømningsveier eller én utgang til rømningsvei som har to alternative 
rømningsretninger som fører videre til uavhengige rømningsveier eller sikre steder. 
 

(2) Brannceller i byggverk i risikoklasse 4 med inntil 8 etasjer kan ha utgang til ett 
trapperom utført som rømningsvei. For boenheter forutsettes at minst ett vindu eller 
balkong er tilgjengelig for rednings- og slokkeinnsats, jf. § 11-17. 
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(3) Brannceller som består av flere etasjer, eller har mellometasje, skal ha minst én 

utgang fra hver etasje. I byggverk i risikoklasse 1, 2, 3 og 4 kan utgangen fra disse 
planene, utenom inngangsplanet, være vindu som er tilrettelagt for sikker rømning. 

 
(4) I lave byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 1, 2, 3 og 4 kan utgangen fra 

branncelle enten føre til sikkert sted, eller til rømningsvei som bare har én 
rømningsretning, forutsatt at hver branncelle har vinduer som er utformet og 
tilrettelagt for sikker rømning. 

 
(5) Brannceller for et stort antall personer skal ha tilstrekkelig antall, og minst to utganger 

til rømningsvei. 
 

(6) Fra brannceller som bare er beregnet for sporadisk personopphold kan utgang gå 
gjennom annen branncelle. 

 
(7) Dør til rømningsvei skal prosjekteres og utføres slik at den sikrer rask rømning og slik 

at det ikke oppstår fare for oppstuving. Følgende skal minst være oppfylt: 
 

(1) Dør skal ha tilstrekkelig bredde og høyde, og den skal være lett å åpne uten 
bruk av nøkkel. 

(2) Dør skal slå ut i rømningsretningen. Dør til rømningsvei kan likevel slå mot 
rømningsretningen dersom det ikke er fare for oppstuving ved rømning. 

 
Sidedelen har i tillegg til egen inngang direkte fra det fri terrassedør på soverom som vender 
ut mot terrasse uten hinder for videre rømning. Sidedelen tilfredsstiller derfor gjeldende krav 
til rømning.  
 
4. Brann- og lydbegrensende bygningsdeler/skillekonstruksjoner. 
Dersom sidedelen skal omsøkes til egen bruksenhet må enheten vurderes som en egen 
branncelle. Dette medfører at branncellebegrensende bygningsdeler må tilfredsstille 
brannkrav EI30. Veiledningen til TEK angir at gjennomføring i brannklasifisert bygningsdel 
ikke må svekke konstruksjonens brannmotstand. Utførelsen kan dokumenteres ved prøving 
eller ved å benytte anerkjente løsninger. 
 
Brann: 
Understående skisser viser eksempel på skillekonstruksjoner som tilfredsstiller brannkrav 
EI30. Istedenfor to separate vegger vil det alternativt være mulig for ikke-bærende innervegg 
å etablere isolert stenderverk av dimensjon 48x98 med ett lag kledning på hver side og for 
bærende innervegg etablere isolert stenderverk av dimensjon 48x98 med to lag gips på hver 
side. 
 

  
Ikke-bærende innervegg med brannmotstand EI30. Bærende innervegg med brannmotstand EI30 

 
Vegger er i henhold til mottatt dokumentasjon utført med to separate vegger. Veggene er dog 
stedvis perforert med stikkontakter.  
 
Understående skisse til venstre viser bjelkelag med brannmotstand REI30. Dersom 
bjelkelaget i tillegg skal tilfredsstille krav til lydreduksjon vil det normalt i tillegg være behov for 
to lag gips i himlinger på sekundærhimling eller lydbøyler i kombinasjon med 
trinnlyddempende materialer over bjelkelaget.  
 
Ved kontroll av himlinger er det benyttet to lag gips. Etasjeskillerens oppbygging tilfredsstiller 
således gjeldende brannkrav. Himlinger er dog perforert med 13 downlights. Det er ikke 
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foretatt lydmålinger eller trykktesting av etasjeskiller som kan bekrefte/avkrefte eventuelle 
avvik.  
  

Etasjeskiller med brannmotstand EI30 Himlinger perforert med downlights. 
 
 
Lyd: 
Det var ikke mulig å foreta en kontroll av hele etasjeskillerens eller veggkonstruksjonens 
oppbygging uten destruktive inngrep. Oppbygging på oversiden av etasjeskiller er derfor 
ukjent. I TEK er kravene til lydforhold angitt som overordnede funksjonskrav. Bygningen skal 
utformes slik at den oppfyller brukernes behov for tilfredsstillende lydforhold under arbeid, 
søvn, hvile og rekreasjon ved forventet bruk av bygningen. Funksjonskravet gir frihet til å 
velge konstruksjonstype. Veiledningen til TEK angir at dersom man tilfredsstiller 
grenseverdiene i NS 8175, klasse C, vil forskriftens intensjon være oppfylt. Understående 
tabeller viser gjeldende krav for henholdsvis luftlydisolasjon og trinnlydnivå for boliger. 
 
 

Luftlydisolasjon for boliger. Utdrag av NS 8175  
Laveste grenseverdi for feltmålt veid lydreduksjonstall R'w (inkl. omgjøringstall for  
spektrum C50-5000 i klasse A og B) 
Type rom Klasse A 

R'w + C50-5000 
dB 

Klasse B 
R'w + C50-5000 

dB 

Klasse C 
R'w  
dB 

Mellom boenheter 
innbyrdes og mellom 
boenheter og felles- 
arealer/felles gang/ 
trapperom o.l.  

63 58 55 

  
 
 
Trinnlydnivå for boliger. Utdrag av NS 8175 
Høyeste grenseverdi for feltmålt veid trinnlydnivå L'n,w (inkl. omgjøringstall for spektrum CI,50-2500 i klasse A og 
B). Det stilles ikke krav til trinnlyd fra bruksrom med areal ≤ 2,5 m2 i klasse B, C og D. 
Type rom Klasse A 

L'n,w + CI,50-2500 
dB 

Klasse B 
L'n,w + CI,50-2500 

dB 

Klasse C 
L'n,w 
dB 

Mellom boenheter  
og fra felles- 
arealer/felles gang  
til en boenhet  

43 48 53 

  
 
Det er ikke foretatt lydmålinger eller trykktesting med røyk for vurdering av om 
konstruksjonene tilfredsstiller gjeldende krav til gass- og lydskille. 
 
Konklusjon 
Sidedelen tilfredsstiller gjeldende krav takhøyde, ventilasjon og rømning. Videre har 
soverommet tilfredsstillende dagslysinnfall, vurdert opp mot forskriftskrav. Som følge av 
sidedelens rominndeling vil det være vanskelig å oppnå tilstrekkelig dagslys i kjøkkendel. 



   

Grevefaret 3, Tjodalyng  Side 20 av 27 
 

Dersom det etableres tilstrekkelig dagslys i stuedel samt åpnes mellom overskap og 
underskap ut mot stuedel, vil det sett opp mot bruk etter vår vurdering være sannsynlig at 
kommunen allikevel vil kunne godkjenne lysforholdene i kjøkkendel. 
 
Det er ikke foretatt lydmålinger for å bekrefte om lydgjennomgangen ligger over akseptabelt 
nivå. Det må derfor innledningsvis foretas en lydmåling. Nødvendige tiltak vil i stor grad 
avhenge av omfanget av et eventuelt avvik og konstruksjonenes oppbygging.  
 
Himlinger er perforert med downlights. Det anses derfor som et minimum at downlights 
fjernes og erstattes med lyskilder og strømføringer montert på nedsiden av himlinger. Videre 
anbefales at stikkontakter mot seksjon 2 fjernes og forblendes og at elektrisk anlegg 
monteres synlig. 
 
Det er i tillegg til beskrevne tiltak medtatt kostnader forbundet med søknadsprosess til 
kommunen.  
 

10 Brann- og lydtetting samt dagslys (seksjon 1) 

 Påberopte forhold 
Brann og lydskille opp mot seksjon 2 ikke tilfredsstillende. Manglende dagslys soverom. 
 
Vurdering av påberopte forhold 
Brann- og lydskille: 
Jfr. overstående pkt. 9 er det for branncellebegrensende skillekonstruksjoner være krav til 
brannmotstand EI30. Viser for øvrig til pkt 9 vedrørende krav til luft- og trinnlydgjennomgang 
mellom boenheter. 
 
Den angjeldende etasjeskilleren er i henhold til mottatt informasjon utført med ett lag gips. 
Det var ikke mulig å foreta en kontroll av etasjeskillerens oppbygging på oversiden uten å 
gjennomføre destruktive inngrep. Eksakt oppbygging er derfor ukjent.  
 
Himlingene er perforert med 11 stk. downlights som vil redusere brann- og lydegenskapene til 
konstruksjonen.  Videre registreres 3 gjennomføringer av avløp uten bruk av brannmansjett 
el.l. Gjennomføringene tilfredsstiller således ikke gjeldende brannkrav. 
 
    

 
  

Himlinger perforert med 11 stk downlights. Mangelfull utførelse branntetting/manglende 
brannmansjett. 

  
Det er ikke foretatt lydmålinger eller trykktesting med røyk for vurdering av om 
konstruksjonene tilfredsstiller gjeldende krav til gass- og lydskille. 
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Dagslysinnfall soverom: 
Det angjeldende soverommet har et gulvareal på ca. 8m2. 
Ved kontroll av dagslysinnfallet på ble det målt et effektivt 
glassareal på ca. 0,8m2, innenfor gjeldende anbefalinger. 
Som det fremkommer av sidenforstående bilde ligger 
soveromsvinduet under en terrasse. Jfr. pkt. 9 skal det 
ved beregning med 10%-regelen medtas areal for 
eventuelle balkonger eller andre lignende utkragede 
bygningsdeler i rommets bredde på overliggende plan 
utenfor vindusfasaden. Dersom skjerming utgjør mer enn 
20° i høyde, målt fra horisontalplanet gjennom vinduets 
midthøyde, må dagslysflaten økes. I slike tilfeller er ikke 
verifisering ved 10 % -regelen særlig godt egnet.  
 
Ofte ønskes det for soverom gjerne begrenset lysinnfall 
for å enklere kunne få rommet mørkt ved soving. Dersom 
rommet benyttes som kontor vil det dog være viktig med 
godt dagslys. Behovet for dagslys vil derfor variere 
avhengig av rommets bruk. 
 
Konklusjon 
Brann- og lydskille: 
Jfr. overstående punkt 10 vil normalt ett lag gips tilfredsstille gjeldende brannkrav forutsatt 
helisolert bjelkelag (min. 150mm) og ovenforliggende sponplategulv. Dette forutsetter dog at 
himlinger er utført uten perforeringer.  
 
Det er ikke foretatt lydmålinger for å bekrefte om lydgjennomgangen ligger over akseptabelt 
nivå. Det må derfor innledningsvis foretas en lydmåling. Nødvendige tiltak vil i stor grad 
avhenge av omfanget av et eventuelt avvik og etasjeskillerens oppbygging. 
 
Himlinger er perforert med downlights og det er ført avløpsrør gjennom himling i bod uten 
bruk av brannmansjett el.l. Det vil derfor etter vårt syn som et minimum være nødvendig at 
downlights fjernes og erstattes av underliggende belysning. Videre må avløpsrør sikres ved 
bruk av brannmansjett. Det vil i den forbindelse være behov for lokal åpning av himlingen 
rundt gjennomføringene.  
 
Dagslysinnfall soverom: 
Glassarealet tilfredsstiller isolert sett gjeldende krav til dagslysinnfall. Ovenforliggende 
terrasse medfører dog reduksjon av faktisk dagslysinfall. Basert på at rommet benyttes som 
soverom vil det etter vår vurdering kunne være mulig å få dispensasjon med hensyn til 
utkraget terrasse. Dette vil således vanskelig la seg stadfeste uten å søke rommet godkjent 
hos kommunen. I underliggende kostnadsoverslag forutsettes at rommet søkes godkjent i 
forbindelse med søknad om bruksendring av sidedel for seksjon 2. 
 

11 Lufting av takkonstruksjon 

 Påberopte forhold 
Mangelfull lufting av kryploft/takkonstruksjon. 
 
Vurdering av påberopte forhold 
Ved utvendig kontroll samt kontroll av kryploft via inspeksjonsluke i trappegang i 2.etasje 
(seksjon 2) registreres manglende lufting av takkonstruksjonen.  
 
Det fremkommer følgende av teknisk forskrift av 1997. 
 

§ 8 – 37 Fukt 
1. Generelle krav 
Bygningsdeler og konstruksjoner skal være slik utført at nedbør, overflatevann, grunnvann, 
bruksvann og luftfuktighet ikke kan trenge inn og gi fuktskader, mugg-, soppvekst eller 
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andre hygieniske problemer. 
 
Det stilles ingen eksplisitte krav til utførelse av 
denne type konstruksjoner ut over overstående 
funksjonskrav. Normalt utførelse tilsier allikevel 
spalteåpninger til loftet ved raftene/gesimskasser i 
hele bygningens lengde for å oppnå god utlufting 
av eventuelt fuktig luft. Se for øvrig sidenforstående 
prinsippskisse. 
 
Ved kontroll ble det på befaringsdagen ikke 
registrert tegn til skader som følge av mangelfull 
utlufting av kryp-/kaldtloftet og/eller gesimskasse.  
 
Konklusjon 
Løsning med tett gesimskasse avviker fra det som 
anses som normal løsning. Det ble dog ikke 
registrert tegn til fuktskader som følge mangelfull utlufting av kaldtloftet og/eller gesimskasse. 
Valgt løsning tilfredsstiller derfor etter vår vurdering gjeldende funksjonskrav. Ingen tiltak er 
derfor videre beskrevet. 
 

12 Interntrapp (seksjon 2) 

 Påberopte forhold 
Manglende rekkverk. 
 
Vurdering av påberopte forhold 
Sidenforstående bilde viser interntrapp fra 1.- 
til 2.etasje i seksjon 2. Som det fremkommer 
av bildet er trappen utført uten rekkverk på en 
side i nedre del.  
 
Følgende utdrag er hentet fra teknisk forskrift 
av 1997 § 7 -41: 
 

«Nivåforskjeller i kommunikasjonsvei og 
trapper skal ha sikker avgrensning og solid 
håndlist på begge sider.» 

 
Videre er det i veiledningen til teknisk forskrift 
beskrevet at det ved nivåforskjeller høyere enn 0,5m skal etableres sikringstiltak. 
 
Konklusjon 
Trappen tilfredsstiller ikke gjeldende krav til sikkerhet i bruk. En utbedring omfatter at 
rekkverk monteres. 
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13 Skjevheter gulv (seksjon 2) 

 Påberopte forhold 
Skjevheter i gulv. 
 
Vurdering av påberopte forhold 
Det ble på befaringsdagen foretatt kontroll 
av plan- og helningsavvik i stue, kjøkken og 
trappegang i 2.etasje (seksjon 2) ved bruk 
av nivålaser. Sidenforstående skisse viser 
måleresultatet (i mm). Rød prikk viser 
plassering av laser.  
 
Utførte målinger viser et plan- og 
helningsavvik i nivå -10 til +26mm. 
 
Planhetstoleranser for ferdige overflater: 
Det foreligger ingen krav vedrørende 
planhetstoleranser for ferdige overflater i 
eldre bygg. Helnings- og planavvik er 
generelt og spesielt beskrevet i NS 3420 og 
er knyttet til utførelsen og gjelder ved 
tidspunktet for overtakelse ved nyoppføring 
av bygg. Toleransekravene gjelder på 
konstruksjoner uten nyttelast. 
 
Underliggende tabell viser planhetstoleranser for ferdige overflater i bygg i henhold til NS 
3420-1: 
 

1) Gjelder ikke synlig underside av dekkeelementer 
 

Normalt legges klasse B til grunn for et normalkrav, dersom annet ikke er avtalt. 
 
Som det fremkommer av overstående tabell er avviket større enn det som er gjeldende 
normalkrav for parkettoverflater.  
 
Denne type helningsavvik kan ha en sammenheng med setningsproblematikk eller som en 
følge av at bygget «setter seg» etter ferdigstillelse. Erfaringsmessig vil man de fem første 
årene etter ferdigstillelse kunne oppleve at bygningen «setter» seg. Avhengig av omfang 
viser denne type problematikk seg gjerne ved at vinduer og dører begynner å gå tregt, 
oppsprekkinger i murfasader eller i overganger og skjøter på innvendige flater mv. Ved 
kontroll ble det ikke registrert unormale oppsprekkinger i overganger og skjøter på innvendige 
og/eller utvendige flater.   
 
Konklusjon 
Boligen er oppført i 2003 og er derfor en brukt bolig. Det foreligger ingen krav vedrørende 
planhetstoleranser for ferdige overflater i eldre bygg. Det ble ikke registrert tegn til aktive 

 

Type 
toleranse Målelengde Toleranseklasse 

    PA PB PC PD PE 
  m   Normalkrav 

for parkett 
og 
fliser 

Normalkrav 
for innvendig 
panel, puss og 
platekledninger1) 

Normalkrav 
for betong, 
utvendige 
fasader og 
yttertak 

  

Total planhet Hele del-
produktet ± 5 mm ± 10 mm ± 15 mm ± 25 mm – 

Lokal planhet 2,0 ± 2 mm ± 3 mm ± 5 mm ± 8 mm ± 12 
mm 

(svanker og 1,0 ± 1 mm ± 2 mm ± 3 mm ± 5 mm ± 8 mm 
bulninger) 0,25 – ± 1 mm ± 2 mm ± 3 mm ± 5 mm 
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setninger i bygningen.  
Etter vår vurdering har svankene ingen teknisk betydning. Ut fra svankenes omfang og 
plassering vil svankene heller ikke ha vesentlig praktisk betydning ved innredning av rom. En 
eventuell utbedring omfatter at gulvlister og parkett demonteres for gjenbruk og at gulvet 
avrettes med egnet avretningsmasse. Til slutt remonteres parkett og gulvlister.  
 
Overstående arbeider ligger normalt i kostnadsnivå ca. kr. 1 000,- til kr 1 200,- eks. mva. per 
m2, avhengig av mengde avretningsmasse.  På bakgrunn av at det for brukte boliger ikke 
stilles krav til plan- og helningsavvik er det i understående kostnadsoverslag således ikke 
avsatt utbedringskostnader. 
 

14 Hjørnekasser 

 Påberopte forhold 
Utettheter hjørnekasser. 
 
Vurdering av påberopte forhold 
Basert på mottatt informasjon er det avdekket utettheter ved vindsperren på utvendige 
hjørner. Det er i henhold til mottatt informasjon foretatt termografering/trykktesting av huset. 
Undertegnede har dog ikke fått innsyn i rapporten.  
 
Som det fremkommer av understående bilde er det i regi av eier åpnet en hjørnekasse for 
kontroll. Det registreres at det er benyttet Hunton vindtettplater. Det er ikke foretatt ekstra 
tettetiltak i hjørne.  
 
I henhold til monteringsanvisningen til Hunton kan hjørner utføres og tettes med Hunton Tape 
eller pappstrimmel klemt med lekter for å opprettholde ekstra sikring mot luftlekkasjer. Dette 
er dog beskrevet som en anbefaling, ikke et krav. Understående skisse til høyre er hentet fra 
monteringsanvisningen og viser hjørne tettet med pappstrimmel. 
 

 

 

Hjørnekasse åpnet for kontroll i regi av eier. Tetting av hjørnekasser ved bruk av klemt papp. 
 
Konklusjon 
Det er ikke foretatt ekstratiltak på utvendige hjørner ved bruk av tape eller pappstrimler. 
Dersom lekter klemmer godt mot vindtetteplatene vil platene dog normalt oppnå tilstrekkelig 
tetthet. Det er ikke fremlagt rapport etter termografering av boligen som påviser eventuelle 
luftlekkasjer i de angjeldende hjørnene. Forutsatt at det er avdekket utettheter i hjørner 
omfatter en utbedring at hjørnekasser demonteres. Ved flere av hjørnene er det i tillegg 
montert nedløp som må demonteres for å muliggjøre åpning av hjørner. Deretter tettes 
hjørnes med egnet tape før hjørnekasser og taknedløp remonteres. Det er i understående 
kostnadsoverslag forutsatt at luftlekkasjer kan påvises. 
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3.1  Kostnadsoverslag  

 
Pkt. Beskrivelse Enh Enh. pris Mengde Delsum Sum 

1 Inneklima      
 Sanering av områder med svertesopp. t 500 4 2 000  
 Overflatebehandling av berørte vegger. m² 350 10 3 500  
 Montering av veggventil på soverom i 1.etg. stk 2 500 1 2 500  
 Delsum        8 000 

	  
      

2 Krypkjeller      
 Etablering av tilkomsmulighet for krypkjeller 1. rs 7 000 1 7 000  
 Opprydning av organisk materiale (krypkjeller 1 

og 2). 
t 500 8 4 000  

 Etablering av lufteventiler i grunnmur (krypkjeller 
1) 

stk 1 500 4 6 000  

 Etablering av lufteventiler i grunnmur (krypkjeller 
2) 

stk 1 500 6 9 000  

 Etablering av fuktsperre ned mot grunn. rs 5 000 1 5 000  
 Oppgraving langs stripefundament ned mot 

krypkjeller 1 og 2. 
rs 7 000 1 7 000  

 Supplering og montering av grunnmurssikring 
mot grunnmuren. 

rs 8 000 1 8 000  

 Etablering av drenslag på ca. 35cm i renner. rs 8 000 1 8 000  
 Montering av drensledning og videreføring bort 

fra huset (inkl taknedløp). 
rs 4 000 1 4 000  

 Etablering av betongrenne (inkl forskaling) rs 15 000 1 15 000  
 Delsum        73 000 
 

	   	   	   	   	  
 

3 Fuktskader gulvspon inngangsparti for hybel      
 Rivingsarbeider (gulvspon, fliser, 

diffusjonssperre og bygningsdeler som er 
fuktskadet). 

rs 5 000 1 5 000  

 Fuktsanering og eventuell utskiftning av 
fuktskadet trevirke. 

rs 5 000 1 5 000  

 Etablering av nye plater. rs 3 000 1 3 000  
 De- og remonmtering av nedre del av 

trekledning. 
rs 2 000 1 2 000  

 Tekking av plater med fagmessige oppkanter i 
randsone (inkl blikkarbeider). 

rs 6 000 1 6 000  

 Montering av nye fliser i vindfang med fleksibelt 
flislim og fugemasse (inkl priming, flislim og 
fugemasse), 

m² 1 500 4 6 000  

 Delsum        27 000 

	  
      

4 Terrasse over inngangsparti (seksjon 1)      
 Rivingsarbeider (terrassebord, tekking, 

sponplater, splitthimling og himlingspapp). 
rs 5 000 1 5 000  

 Fuktsanering og eventuell utskiftning av 
fuktskadet trevirke. 

rs 4 000 1 4 000  

 Montering av avrenningsplater mellom bjekelag. m² 800 7 5 600  
 Montering av nye terrassebord. m² 700 7 4 900  
 Montering av ny splitthimling. m² 700 7 4 900  
 Delsum        24 400 

	  
      

5 Manglende fuktsperre under laminat (seksjon 
1). 

     

 Demontering av gulvlister og laminat for 
gjenbruk 

m² 200 53 10 600  

 Remontering av laminat på egnet diffusjonstett 
underlag (antar behov for supplering på ca. 
30%). 

m² 500 53 26 500  

 Remontering av belistning. rs 5 000 1 5 000  
 Delsum        42 100 
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6 Våtrom (seksjon1 1)      
 De- og remontering av dør (inkl belistning). rs 2 000 1 2 000  
 De- og remontering av fliser tilliggende dør. rs 5 000 1 5 000  

 Fagmessig supplering og etablering av 
membranoppkant. 

rs 3 000 1 3 000  

 Supplering av membran i sluk og montering av 
klemring. 

rs 2 000 1 2 000  

 Delsum        12 000 

	  
      

7 Våtrom (hybel)      
 De- og remontering av dør (inkl belistning). rs 2 000 1 2 000  
 De- og remontering av fliser tilliggende dør. rs 5 000 1 5 000  
 Fagmessig supplering og etablering av 

membranoppkant. 
rs 3 000 1 3 000  

 Delsum        10 000 

	  
      

8 Våtrom hoveddel (seksjon 2).      
 De- og remontering av nødvendig sanitærutstyr. rs 10 000 1 10 000  
 De- og remontering av dør (inkl belistning). rs 3 000 1 3 000  
 De- og remontering av fliser tilliggende dør. rs 5 000 1 5 000  
 Fagmessig supplering og etablering av 

membranoppkant. 
rs 3 000 1 3 000  

 Montering av flis på flis og etablering av fall i i 
flislimet. 

m² 1 600 7 11 200  

 De- og remontering av veggflis bak 
gjennomføring for strømføring til badekar. 

rs 3 000 1 3 000  

 Supplering av membran og montering av 
mansjett. 

rs 3 000 1 3 000  

 Delsum        38 200 
       
 Soilrør:      
 Åpning og lukking av kasse for soilrør. rs 5 000 1 5 000  
 Fuktsanering og eventuell utskiftning av 

bygningsdeler som er fuktskadet. 
rs 1 500 1 1 500  

 Delsum        6 500 
       

9 Godkjennelse av hybel (seksjon 2).      
 Brann- og lydskille:      
 Lydmåling rs 8 000 1 8 000  
 Elektrikerarbeider - Demontering av nødvendige 

downlights og stikkontakter. Etablering av ny 
synlig installasjon. 

rs 15 000 1 15 000  

 Forblending av hull etter dowlights og 
stikkontaker. 

rs 3 000 1 3 000  

 Malerarbeider. rs 7 000 1 7 000  
 Delsum        33 000 
       
 Dagslys:      
 Bygningsmessige arbeider ifm etablering av 

større vindusåpninger. 
rs 10 000 1 10 000  

 Montering av nye vinduer med tilstrekkelig 
dagslysinfall. 

stk. 8 000 3 24 000  

 Åpne opp mellom over- og underskap på 
kjøkken. 

rs 10 000 1 10 000  

 Delsum        44 000 
       
 Søknadsprosess:      
 Utarbeidelse av tegningsunderlag og 

søknadsdokumenter. 
rs 15 000 1 15 000  

 Søknadsbehandling Larvik kommune (ihht 
satser per 01.01.2013) 

rs 5 560 1 5 560  

 Delsum        20 560 



   

Grevefaret 3, Tjodalyng  Side 27 av 27 
 

       
10 Brann- og lydtetting samt dagslys (seksjon 

1). 
     

 Brann- og lydskille:      
 Lydmåling rs 30 000 1 30 000  
 Elektrikerarbeider - Demontering av nødvendige 

downlights. Etablering av ny synlig installasjon. 
rs 10 000 1 10 000  

 Forblending av hull etter dowlights. rs 2 000 1 2 000  
 Malerarbeider. rs 5 000 1 5 000  
 Lokal åpning og lukking av himling rundt 

avløpsrør i bod, 
rs 3 000 1 3 000  

 Nødvendig brannsikring av avløpsrør. rs 3 000 1 3 000  
 Overflatebehandling av himling i bod. rs 1 500 1 1 500  
 Delsum        54 500 
       
 Dagslysinnfall soverom:      
 Ingen tiltak vurdert.      
       

11 Lufting av takkonstruksjon      
 Ingen tiltak vurdert. 

	   	   	   	  
 

       
12 Interntrapp (seksjon 2)      

 Montering av rekkverk tilsvarende rekkverket for 
øvrig. 

rs 10 000 1 10 000  

 Delsum        10 000 
 

	   	   	   	   	  
 

13 Skjevheter gulv (seksjon 2)      
 Ingen avsetning beregnet.      
 

	   	   	   	   	  
 

14 Hjørnekasser      
 De- og remontering av taknedløp i nødvendig 

omfang. 
stk 5 000 1 5 000  

 De- og remontering av hjørnekasser. stk. 2 000 9 18 000  
 Tetting av hjørner med egnet tape. stk. 1 000 9 9 000  
 Delsum        32 000 
       

	        
435 260 

	  
Rigg og drift (15%) kr 

   
65 289 

	  
Avfallshåndtering. kr       20 000 

	  
Sum eksklusive mva kr     520 549 

	  
25 % mva     130 137 

	  
Kostnadsoverslag avr. kr       651 000 

 
Kostnadsoverslaget på ca. kr. 650 000,- er ment som retningsgivende for reparasjonsarbeidene og  
det anbefales innhenting av flere konkurrerende tilbud, slik at endelig prisnivå for utførelse stadfestes 
før arbeidet igangsettes. Det presiseres således at kostnadsoverslaget ikke tar stilling til 
ansvarsspørsmålet, standardhevningsfradrag eller reklamasjonenes legitimitet.  
 

Oslo, 01.07.2014 
BER, Byggteknisk rådgivning AS 
Drammensveien 126 A, 0227 Oslo 

Tlf. 22 56 29 44 – Telefaks: 22 56 23 36 

 

 
 
 
 
 

 

Odd Erik Aanonsen  Lars Jørgen Hoholm 
Sivilingeniør/partner MNTF  Bygningsingeniør 

 
 


