
Krav til nye tilstandsrapporter

- Utfordringer 

- Tilstandsgrader

Intensjon med avhendingsloven og nye endringer:
- Redusere antall tvister etter salg av fast eiendom
- Gjøre handelen tryggere
- Bortfall av «solgt som den er»

Nils-Erik Christiansen
Partner i BER Bygg og eiendomsrevisjon AS



«Nye» Boligsalgsrapporter

• NS 3600 (2018), og ny forskrift til avhendingsloven

• Standarder er frivillige – forskrifter følger av lovkrav

• Strengere universelle krav til rapportinnhold

• Større ansvar og strengere krav til takstmann

• Alle undersøkelser skal utføres i tråd med ny forskrift, for godkjent rapport 



Forskrift til avhendingsloven

• §1-1 Formål:
«Formålet med forskriften er å tilrettelegge for at det utarbeides tilstandsrapporter av 
høy kvalitet, slik at forbrukere får et betryggende informasjonsgrunnlag før et boligkjøp.»

• §1-5 Godkjent rapport:
«En rapport regnes som godkjent hvis den oppfyller kravene i denne forskriften. 
Kjøperen regnes for å kjenne til omstendigheter som går tydelig fram av en godkjent 
tilstandsrapport, jf. avhendingslova § 3-10 første ledd andre punktum. …»

https://lovdata.no/lov/1992-07-03-93/%C2%A73-10


Undersøkelsesnivå

• Tidligere takster utført etter «Nivå 1» - «Kun» synlige avvik og bygningsdeler 
tilgjengelig for besiktigelse

• Etter ny forskrift angis krav til hvilke rom/bygningsdeler, som må kontrolleres og 
hvordan, undersøkelsene skal skje.

- §2-1 Hvordan undersøkelsene skal skje:
«Med mindre det fremgår at et rom eller en bygningsdel skal undersøkes med målinger, at det skal bores hull, 
at det skal stikkes i treverk eller annet, skal den bygningssakkyndige basere sine undersøkelser på det som 
er synlig. 

Den bygningssakkyndige skal flytte på tepper, møbler og annet inventar når det er nødvendig for å komme til 
det rommet eller den bygningsdelen som skal undersøkes.»

• NS 3600
- A.1 Krav til omfang, undersøkelser og rapportering
- Tilstandsanalyse av byggteknisk tilstand skal minst omfatte alle bygningsdeler og elementer listet opp i: 

- tabell A.1 for innvendige forhold for boenheten;
- tabell A.2 for utvendige forhold for småhus;
- tabell A.3 for fellesdeler i boligbygg større enn småhus



Hva skal undersøkes iht. forskrift?
• Områder som sjekkes angis i §2-2 – 2-21:

1. Våtrom
2. Kjøkken
3. Innvendige vann- og avløpsrør
4. Varmtvannsbereder
5. Vannbåren varme
6. Varmesentral
7. Ventilasjon
8. Takkonstruksjon, taktekking og 

skorstein over tak
9. Loft (konstruksjonsoppbyggging)
10. Yttervegg

11.   Vinduer og ytterdører
12.   Balkonger, verandaer og lignende
13.   Krypekjeller
14.   Rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og 

sokkeletasje)
15.   Byggegrunn, fundamenter, grunnmur, drenering og 

sikring mot vann og fuktighet
16. Terrengforhold
17. Elektrisk anlegg og samsvarserklæring
18. Dokumentasjon på håndverkertjenester
19. Oppmåling av areal
20. Lovlighetsmangler, brannceller og forhold som kan 

medføre fare for helse, miljø og sikkerhet

• Redegjør for eventuelt behov for ytterligere undersøkelser, beskriv hva som 
gjøres. Beskriv spesielt dersom tiltak ikke gjøres, og årsaken til dette.

• Hyppigere bruk av bilder i rapportene



Tilstandsgrader

• § 2-22.Resultatet av undersøkelsene. Anslag på utbedringskostnader
«Det skal fastsettes en tilstandsgrad for det enkelte rommet eller den enkelte 
bygningsdelen, jf. § 2-23. Tilstandsgraden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand blant 
annet vurdert ut fra alder og normal bruk (referansenivå)...»



Tilstandsgrader

• § 2-22.Resultatet av undersøkelsene. Anslag på utbedringskostnader
«Hvis et rom eller en bygningsdel gis tilstandsgrad 2 eller 3, skal den 
bygningssakkyndige redegjøre for årsaken til, og konsekvensen av dette. Den 
bygningssakkyndige skal også gi et sjablonmessig anslag på hva det vil koste å 
utbedre rom eller bygningsdeler som gis tilstandsgrad 3.»

• Synlige konstruksjoner skal vurderes fysisk - ikke sette TG 
utelukkende ut fra alder.

• «Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt» NB!! Kun på 
skjulte konstruksjoner! 

• Gi forbrukeren bedre forståelse av omfanget av, og konsekvensen for 
et avvik

• Tilstandsgrad 2 og 3 blir nå angitt «automatisk» basert på observerte 
og beskrevede avvik. NB!! Systemet tillater at TG justeres opp og 
settes strengere, men kan ikke senkes.



Tilstandsgrader

• Hvordan defineres tilstandsgrader – beskrives detaljert i NS 3600?



Våtrom

• Overflater:
Riss og sprekker, bom, fuktskader, skadedyr, vinduer med egnet materiale, ventiler

• Sluk, membran og mansjetter. Tegn på feil utførelse?

• §2-2 Hulltaking:
«For å undersøke om våtrommet har en fuktskade som definert i den til enhver tid gjeldende 
bransjestandarden for fuktsikker bygning, skal den bygningssakkyndige bore et hull på minimum 73 
mm fra et tilstøtende rom eller fra undersiden. Den bygningssakkyndige skal måle fukt og undersøke 
om det er symptomer på fuktskade. Hullet skal tas på et minst mulig synlig sted i et område der det 
erfaringsmessig forekommer skader, slik som i våtsonen eller ved bunnsvill i vegg. Hullet skal 
plomberes forsvarlig.»

• Funksjonstest av vann-/avløpsrør og ventilasjon

Tilstandsgrad TG 2 Tilstandsgrad TG 3

Membran kan ikke konstateres.

Ny membran i kombinasjon med gammelt sluk uten klemring.

Lite tilgjengelig sluk.

Mangelfull/feil utførelse av rørgjennomføringer og fare for fukt inn i 
konstruksjonen i våt sone.

Membran ikke tilfredsstillende eller ikke til stede.

Ikke tilgjengelig sluk.

Indikasjoner på eller konstatert fukt inn i konstruksjonen, ev. 
punktskader ved rørgjennomføringer i våt sone.

Manglende fuktsikring/ drenering fra innebygd sisterne.



Rom under terreng

• §2-15 Rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje):
«Den bygningssakkyndige skal se etter spor etter sopp, råteskade og skadedyr. For å 
undersøke om rommet har fuktskade som definert i den til enhver tid gjeldende 
bransjestandarden for fuktsikker bygning, skal den bygningssakkyndige bore et hull på 
minimum 73 mm. 

Den bygningssakkyndige skal måle fukt og undersøke om det er symptomer på 
fuktskade. Hullet skal tas i et område der det erfaringsmessig forekommer skader, slik 
som i nedre del av utlektet vegg mot grunnmur, for eksempel ned mot bunnsvillen, eller i 
tilfarergulv. Hullet skal plomberes forsvarlig…»

Skade på overflate som punktvis bom, riss, svelling, 
oppsprekking, støvkondens og heksesot med mer.

Store skader på overflate som bom, riss, svelling, oppsprekking, 
råte, defekte fliser og defekt belegg.

Punktvis avflassing/ utfelling (saltutslag) av puss/ maling. Fukt-
skjolder nede ved eller på gulv.

Fuktskade på overflaten. Svertesopp registrert.

Symptom på aktivitet fra biologiske skadegjørere. *

Setningsskader.
Omfattende fuktinntrengning/avflassing/ utfelling (saltutslag).

Konstatert skade som følge av angrep av biologiske skade-
gjørere.

Tilstandsgrad TG 2 Tilstandsgrad TG 3



VVS

• Stoppekran skal lokaliseres og funksjonstestes

• Stakeluker og lufting skal lokaliseres og undersøkes

• Varmtvannsbereder
Alder, lekkasjer, lekkasjesikring…

• Alder og utførte servicer for bla. ventilasjon og varmesentraler 
(varmepumper etc.) 

Tilstandsgrad TG 2 Tilstandsgrad TG 3

Avvik fra gjeldende forskrift.

Kun ventil i yttervegg eller vindu

Ingen ventilasjon bortsett fra åpningsbart vindu.

Ingen tilluft.



Elektrisk anlegg

• §2-18 Elektrisk anlegg og samsvarserklæring:
«For å avklare om det er behov for at en kvalifisert elektrofaglig person kontrollerer det elektriske 
anlegget, skal den bygningssakkyndige finne ut når det lokale el-tilsynet sist gjennomførte tilsyn, og 
hva som var resultatet av tilsynet. Hvis det er mer enn fem år siden boligen sist hadde tilsyn, skal den 
bygningssakkyndige foreta en forenklet vurdering av det elektriske anlegget…

… Hvis det elektriske anlegget er montert etter 1999 eller det er gjort endringer på anlegget etter 
samme tidspunkt, skal den bygningssakkyndige spørre eieren om samsvarserklæring for kontroll av 
arbeidet.»

• Ikke lenger tilstrekkelig å skrive at anlegg ikke er kontrollert i 
tilstandsrapporten – samsvarserklæring for anlegg etter 1999

TG 2 Det er registrert avvik, og det foreliggerikke
dokumentasjonpå anlegget eller utførte arbeider.

Det bør gjennomføres en utvidet el-kontroll 
av en kvalifisert elektrofaglig person.

TG 3 Det er registrert alvorlige avvik, og det er fare for liv 
og helse.

Det mågjøresstrakstiltak.
Det bør gjennomføres enutvidet el-kontroll 
av en kvalifisert elektrofaglig person.



Oppsummering
• Fortsatt stort fokus på risikokonstruksjoner, mer detaljert plan for hva som undersøkes, 

således strengere universelle krav til hva rapporten skal inneholde og omfanget av det 
som skal beskrives

• Klart større ansvar, og mer definerte krav til takstmann, alle undersøkelser skal  utføres i 
tråd med ny forskrift 

• Der det ikke er mulig å gjøre undersøkelser i tråd med forskriftskrav, må dette redegjøres 
for spesielt - etterrettelighet

• Økt behov for kommunikasjon med oppdragsgiver, feks. innhenting av dokumentasjon (gå 
gjennom denne), flytting av møbler, snømåking mv.

• Økt motivasjon for å gjøre nøyere undersøkelser
• Økt interesse for heving av egen kompetanse

• Ny forskrift til avhendingsloven – ta denne med på befaring, og bruk den aktivt også i 
forbindelse med utarbeidelse av rapport at alle punkter er vurdert.



Nils-Erik Christiansen

Arbeider med full byggteknisk rådgivning i 
forbindelse med kjøp, salg og leie/utleie av 
næringseiendom.

Kontakt: nec@ber.no

Tel:    +47 225  62 944
Mob:  +47 911  31 930 

Kontaktinformasjon

mailto:nec@ber.no


Helse, miljø og sikkerhet

• §2-21 Lovlighetsmangler, brannceller og forhold som kan medføre fare for helse, 
miljø og sikkerhet:
«Hvis den bygningssakkyndige avdekker at boligen har åpenbare ulovligheter, for eksempel 
ulovlige bruksendringer, skal det opplyses om dette.

Hvis den bygningssakkyndige avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller
etter kravene i byggteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette. Det 
samme gjelder hvis den bygningssakyndige ser at boligen mangler rømningsvei eller 
oppdager andre forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet.»



Arealoppmåling

• §2-20 Oppmåling av areal:
«Den bygningssakkyndige skal måle boligens bruksareal (BRA), i samsvar med den til 
enhver tid gjeldende bransjestandarden for areal- og volumberegning av bygninger. 
Den bygningssakkyndige skal oppgi det totale bruksarealet, og fordelingen mellom 
primærdel (P-ROM) og sekundærdel (S-ROM).»

• Fastsetting av «mangel» - arealavvik større enn 2% og minst 1 kvm.
Tidligere var avvik en vurderingssak.



Dokumentasjon

• §2-19 Dokumentasjon på håndverkertjenester:
«Dersom det har vært utført reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, 
ombygging eller lignende i boligen de siste fem årene, og arbeidet er 
utført av kvalifiserte håndverkere, skal den bygningssakkyndige be 
eieren dokumentere bruken av kvalifiserte håndverkere. Som 
dokumentasjon regnes blant annet skriftlig bekreftelse fra den eller 
de håndverkerne som ble brukt.»



Kjøpers forventninger

• Kjøper må fortsatt vurdere boligen ut ifra «eiendommens type, alder og 
synlig tilstand»

• Feil som ikke er dokumentert, er ikke nødvendigvis en mangel hvis det 
kunne forventes basert på disse forutsetningene


