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NITO Takst Service AS

• NITO Takst, en del av NITO med sine 77 000 medlemmer

• NITO Takst administrerer ca. 540 medlemmer/bedrifter

• 14 lokalavdelinger fordelt over landet.

• Står for utdanning / videreutdanning av takstingeniører i 
samarbeid med Universitetet i Stavanger. 

• Sertifiseringsordning gjennom DNV-GL

• Utvikler og eier dataløsninger for våre medlemmer



finntakstmann.nito.no



NS 3600 m/veileder

Utgitt januar 2014Utgitt mai 2013



Boligsalgsrapporten

• Et felles produkt utviklet av takstbransjen

• Todelt med et sammendrag og hovedrapport

• Rapporten bygger på standardiserte tekster knyttet til et 
symptom og en tilstandsgrad (mindre skjønn).

• Rapporten er bygget på et godt sjekklistesystem

• Frasebank som vil sikre tydeligere, likere vurderinger



Boligsalgsrapporten

• NITO Takst har effektive systemer for registrering direkte på 
befaring med offline modus som fungerer på alle håndholdte 
enheter



Hva undersøkes?

Elektrisk anlegg
• Dokumentasjon (kursfortegnelse,  samsvarserklæring, kontrollrapporter)

• Visuell kontroll av kabler, brytere, stikkontakter og utstyr

• Varmgang

VVS
• Funksjonsprøving av vann og avløp (vannmengde og vannstand)

• Visuell kontroll av vann og avløpsrør

• Stoppekraner, lufting og stakeluker



Hva undersøkes?

Lovlighet av rom
• Godkjente tegninger skal vurderes, hvis mulig

• Mangler dokumentasjon skal følgende vurderes:

– Rømningsveier

– Dagslysflate

– Takhøyde



Hva undersøkes?

• Hulltaking (ved eiers aksept):

– RF måling samt visuell kontroll i 73 mm hull

– Hulltaking 2 stk i rom under terreng utforet vegg og oppforet gulv

– Hulltaking på bakside i våtrom, ved våtsonen

• Fuktmåling
– RF måling

– Måling av vektprosent med hammerelektrode

– Fuktindikator på fliser i baderom utføres ikke!

– Resultat av fuktsøk gir ingen svar på skadelig fukt



Hva undersøkes?

Radon
• Sjekke dokumentasjon

• Sjekke eventuelle gjennomførte tiltak



Hva undersøkes?

Visuelle undersøkelser
• Målinger

• Avstander brennbart materiale

• Fuktmålinger kjeller, loft, etc.

• Funksjonsprøving vann og avløp

• Laser for etasjeskiller og badegulv, avvik skal måles

Etasjeskiller og planavvik
• Måles med laser /rettholt 

• 2 rom pr. etasje, avvik opplyses



Hva undersøkes?

1. Våtrom

2. Kjøkken

3. Toalettrom

4. Andre rom

5. Rom under terreng

6. Krypkjeller

7. Loft

8. Spesialrom

9. Ildsted, skorstein

10. Innvendige trapper

11. Etasjeskiller, gulv på 
grunn

12. Teknisk og VVS

13. P-ROM

14. Radon

15. Andre forhold



Hva undersøkes?

16. Yttervegg

17. Yttertak

18. Balkonger, terrasser

19. Terrasser på terreng

20. Grunnmur, fundament

21. Mur, terreng, tanker

22. Geologiske forhold

23. Andre forhold utvendig

24. Rapporter på fellesareal

25. Yttervegg (felles)

26. Balkong (felles)

27. Yttertak (felles)

28. Grunnmur (felles)



Hva undersøkes?

Måling av areal
• Henvisning til NS 3940, samt takstbransjens retningslinjer



Eiers plikter i forkant av undersøkelsen 

• Fylle ut egenerklæringsskjema og gjøre det tilgjengelig for 
takstingeniøren på befaringen;

• Framskaffe all dokumentasjon angitt i NS 3600 tillegg B der 
det er tilgjengelig;

• Framskaffe informasjon om heftelser og rettigheter på 
eiendommen (eksempelvis veirett);

• Legge forholdene til rette for inspeksjon for
– Alle rom, herunder krypkjeller og loft, tak (via stige), 

– Utforede vegger i rom under terreng og vegger i tilstøtende rom til 
våtrom.



Eier egenerklæringsskjema

• Skal være utfylt av eier og foreligge forut for befaringen

• Takstmann kun veileder og ikke deltar i utarbeidelsen av 
egenerklæringsskjema. 

• Alle avvik i forhold til dokumentasjon og tilstand, skal angis i 
rapporten.



Gjennomgang av dokumentasjon

• Dersom all nødvendig dokumentasjon foreligger, skal det 
vurderes om alle rom er byggemeldt og godkjent for varig 
opphold. 

• Der det er fellesareal, skal rapport fra fellesskapet 
etterspørres. 



Nivå av analysen

• Grundig visuell kontroll, alle bygningsdeler

• Funksjonsprøving av vann og avløp

• Hulltaking i bad og utforede vegger og oppforede gulv. (under 
terreng)

• Fuktmålinger



Fastsatt referansenivå

• Referansenivå er nytt bygg uten skader og dokumentasjon på 
fagmessig utførelse. 

• For enkelte områder er referansen krav i NS 3600, som ikke er 
relaterte til forskrift for boligen

• Dagslys

• Takhøyde

• Fall til sluk på våtrom



Valg av tilstandsgrader

Tilstandsgrad (TG)  0   - Ingen avvik

• Ingen merknader (Feilfritt). 

• Maks 5 års alder på bygningsdel.

TG 1  - Mindre eller moderate avvik
• Som TG 0, men mer enn 5 år.

TG 2  - Vesentlige avvik
– Bygningsdelen har en feil utførelse, en skade (eller symptomer på 

skade), sterk slitasje eller nedsatt funksjon og det er behov for tiltak.

– Mindre enn 50 % av gjenværende brukstid.

– Dokumentasjon for fagmessig utførelse foreligger ikke, selv om 
bygningen er ny.



Valg av tilstandsgrader

TG 3   - Store eller alvorlige avvik
• Total funksjonssvikt.  Bygningsdelen fyller ikke lenger formålet.

• Fare for liv eller helse.

• Akutt behov for tiltak (strakstiltak).

• Avvik fra lover eller forskrifter som gjelder for den aktuelle bygningsdelen 
eller byggverket.

TGIU *)  - Ikke undersøkt
• TGIU skal kun brukes unntaksvis.  

• Eksempler kan være snødekket tak og      krypkjeller uten 
inspeksjonsmulighet på undersøkelsestidspunkt. 



Vurdering

• For alle registrerte TG 2 og TG 3, skal følgende vurderes: 
– Tiltak (kan være fysiske, nye undersøkelser, risiko vurdering)

– Sannsynlig årsak

– Årsak til valg av TG 2 og TG 3, SKAL begrunnes



Vurdering

Teknisk verdi vurderes etter følgende modell:

Kostnad for å bygge tilsvarende bolig

- Fradrag elde, utidsmessighet og vedlikeholdsmangler, skader og 
byggfeil   (TG3)       

= Teknisk verdi 



Datautdrag til matrikkelen?

• Bygningsdeler/konstruksjonstyper og materialbruk. 

• Tilstandsgrader for de ulike bygningsdeler/rom

• Avvik fra søknadstidspunktet, og matrikkelen
– Antall bad og soverom. Utleiedel/boenhet.

• Bruksendring fra S-Rom til P-Rom (tilleggsdel og hoveddel)

• Lovlighet

• Egeninnsats/ fagmann



• P-rom defineres i veiledning til NS 3940 86 utgaven. 
Opplysninger kan eks. benyttes i forbindelse med skatt.
– NB! Bruksareal vil variere fra NS 3940 og Takstbransjens retningslinjer 

ved arealmåling.

• Teknisk verdi, solgt verdi

Datautdrag til matrikkelen?



• Takstbransjens etiske regler setter utfordringer for å gi videre 
opplysninger til matrikkelen

• Hvorfor skal boligeier gi disse opplysningene? Hva får de igjen 
for det? Hva dersom de ikke ønsker å gi de til et offentlig 
register?

• Hva dersom takstingeniøren legger inn feil informasjon? 
– Eks. feil areal. Hvem er ansvarlig og hvilke konsekvenser kan dette ha?

Utfordringer



Hva må til for å sikre informasjon? 

• Matrikkellovens §22 tredje avsnitt åpner for at man kan legge til rette 
for registrering av opplysninger i matrikkelen som ligger utenfor de 
primære oppgavene til matrikkelen. Det betyr at det kan legges til rette 
for registrering av tilstandsrapporter ved omsetning av boliger.

• For å oppnå dette må avhendingsloven regulere inn krav om bruk av 
tilstandsrapport ved avhending.

• Det kan åpne for at autorisert takstmann kan rapportere data til 
matrikkelen og tilstandsrapport fra takstmann gjennom en web basert 
løsning. 



Elektronisk nettbrettversjon av BSR



Elektronisk mobilversjon av BSR



Elektronisk mobil versjon av BSR



Takk for oppmerksomheten!
Takk for oppmerksomheten!


