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Alvestigen 28, 2090 Hurdal

VEDTEKTER FOR HULDRA BEBOERFORENING
§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Huldra beboerforening.

§ 2 Formål.
Beboerforeningen skal ha et eget verdigrunnlag. Foreningens formål er å jobbe for
at Huldra Økogrend er og forblir en trygg, rolig, estetisk, attraktiv og bærekraftig
grend å bo og leve i.
Beboerforeningen har ansvar for saker som angår beboerne og området i grenda,
samt være et hørings- og samarbeidsorgan overfor stiftelsen og grunneiere av
Framtidssmia og Gjøding gård (videre kalt stiftelsen og grunneiere).
Andre prosjekter, virksomheter, kurs, arrangementer etc. som innebærer bruk av
gårdens bygninger og areal eller næringssenteret, kan arrangeres i samråd med
eier.
Foreningens viktigste oppgaver blir å:
a)

Forbedre og vedlikeholde fellesområdene og bomiljøet i grenda i samarbeid
med grunneier.

b)

Bidra til en mest mulig bærekraftig livsstil og et lavt, økologisk fotavtrykk.
Dette innebærer bl.a. utstrakt kildesortering, lavt energiforbruk og mest
mulig miljøvennlig bilhold.

c)

Jobbe for en tilfredsstillende samferdsel i grenda.

d)

Bevare Huldra økogrends karakter av boligområde i henhold til gjeldende
reguleringsplaner.

e)

Arbeide for andre saker av felles interesse for grendas beboere.

f)

Jobbe opp mot stiftelsen og grunneiere for at beboerne om mulig blir gitt
prioritet til arbeidsforhold og egen forretningsvirksomhet.
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§ 3 Beboerforeningens geografiske område
Beboerforeningens medlemmer er eierne av boliger i Boligtun 1, Huldra økogrend.

§ 4 Medlemskap og stemmerett
Medlemskap er pliktig og knyttet til hver husstand. Én stemme per husstand.

§ 5 Beboerregler
Fastsatte beboerregler skal overholdes av alle beboerne.

§ 6 Fellesutgifter
Årsmøtet fastsetter størrelsen på fellesutgifter.

§ 7 Årsmøte og valg
7.1

Om årsmøtet, innkalling og saker

Beboerforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes i
februar måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 3
ukers varsel. Forslag må være sendt styret innen 2 uker før årsmøtet avholdes.
Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være
tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte
vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen. Årsmøtet avgjør om eventuelle
benkeforslag tas opp til behandling.
7.2

Om adgang til årsmøtet og om fullmakt

Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksført med
det antall medlemmer med stemmerett som møter. Det kan likevel gis fullmakt for
stemmerett til et annet medlem om man ikke kan være tilstede på årsmøtet.
Fullmakt skal være datert og signert eller gis i epost, og skal godkjennes av
møteleder/leder av tellekorps.
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7.3 _ Årsmøtets dagsorden:
1.

Registrering av stemmeberettigede medlemmer ved inngang.

2.

Velge møteleder, tellekorps, møtereferent og protokollunderskrivere.

3.

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

4.

Behandle styrets årsberetning, regnskap og revisjonsberetning, samt
disponering av årets resultat.

5.

Behandle eventuelle innkomne forslag.

6.

Behandle budsjett og fastsette fellesutgifter.

7.

Valg av representanter til styret.

8.

Valg av revisor.

9.

Valg av valgkomité for neste år.

10. Avslutte årsmøtet. Underskrift av møteprotokoll.

7.4

Om styret, valgkomité og valg av medlemmer

Styret skal bestå av totalt 5 personer:
- Leder
- Nestleder
- Kasserer / Sekretær
- 2 styremedlemmer
I tillegg velges 2 varamedlemmer (velges for ett år av gangen).
Valgkomité for neste år skal bestå av 3 medlemmer.
Alle styremedlemmer velges for ett år av gangen.
Votering skal skje skriftlig, hvis en eller flere stemmeberettigede krever det. Leder
og nestleder velges særskilt.
Styret velger kasserer internt.
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7.5 _ Om samarbeid med stiftelsen og grunneiere
Beboerforeningen vil jobbe for et mest mulig konstruktivt samarbeid med stiftelsen
og grunneiere. For å unngå sammenblanding av roller skal ikke styremedlemmer
eller andre i lederposisjoner i stiftelsen eller hos grunneiere sitte i styret til
beboerforeningen.
7.6 _ Om beslutninger og flertall
Vedtak anses for å være gyldige med alminnelig flertall av de avgitte stemmer ved
avstemminger.

§ 8 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevd eller når minst
10 % av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling
følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte, jfr § 6. Innkallingsfristen er
minst 14 dager. Når der er fremmet et vedtektsmessig riktig krav om ekstraordinært
årsmøte skal styret innkalle til dette uten ugrunnet opphold.

§ 9 Medlemsmøter
Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøres
minst 8 dager forut. Det skal avholdes minst to medlemsmøter mellom hvert
årsmøte. Medlemsmøtene skal inneholde:
- Status for saker som er under arbeid og saker fremover.
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§ 10 Beboerforeningens ledelse (styret)
Beboerforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom
årsmøtene. Styret skal:
a)

Iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser.

b)

Stå for beboerforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes
interesser overfor stiftelsen, grunneiere og andre instanser.

c)

Etter behov etablere arbeidsgrupper eller avtale med enkeltpersoner for å
utføre spesielle oppgaver.

d)

Ved behov revidere beboerreglementet etter medlemsmøte.

e)

Arbeide etter foreningens formål og gjeldende vedtekter.

f)

Bidra til en best mulig kommunikasjon og samarbeid med stiftelsen og
grunneiere.

Styret har disposisjonsrett over beboerforeningens midler til alminnelige
administrative formål og til gjennomføring av vedtak som er fattet på årsmøtet.
Styret er beslutningsdyktig når tre av styremedlemmene og styrets leder eller
nestleder er tilstede. Styrebeslutninger krever kvalifisert 2/3 flertall.
Styremøter avholdes minimum 6 ganger per år. Styret vil behandle alle innkomne
forslag fra medlemmene.
Styret vil lede det løpende arbeidet og holde medlemmene orientert.
Styret skal planlegge og avholde årsmøte.

§ 11 Om revisor og valgkomité
Revisor og valgkomitéen rapporterer direkte til årsmøtet. Årsmøtet velger revisor.
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§ 12 Om honorar/møtegodtgjørelse
Styrets leder og styremedlemmene skal kunne motta honorar/godtgjørelse for
jobben som gjøres for medlemmene. Årsmøtet setter rammene for dette i
budsjettet. Årsmøtet kan fastsette fast årlig godtgjørelse, møtegodtgjørelse,
og/eller et beløp som styret selv fordeler avhenging av intern oppgavefordeling.

§ 13 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer og må vedtas på
ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

§ 14 Oppløsning. Sammenslutning. Deling. Utvidelse av geografisk område
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte og skal vedtas
med minst 2/3 flertall.
Sammenslutning med andre foreninger, deling av foreningen eller utvidelse av
geografisk område (før andre beboerforeninger stiftes), anses ikke som oppløsning.
Vedtak om sammenslutning/deling og nødvendig vedtektsendringer i denne
forbindelse treffes i samsvar med § 12 om vedtektsendring.
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Trivselsregler for Huldra Økogrend
Huldra Økogrend tar sikte på å være et sted med fokus på det gode liv, naturlig
mangfold, fri lek og økologisk levesett. For å skape god trivsel oppfordrer vi alle
fastboende og besøkende til å overholde retningslinjene i dette dokumentet. Det
er vertens ansvar at leietakere og besøkende gjøres kjent med trivselsreglene.
Eventuelle uenigheter tas i første omgang opp mellom de berørte parter, deretter
med styret og eventuelt grendas konfliktråd.

Bilfri grend
Huldra økogrend er bilfri.
Ved nødvendig kjøring er fartsgrensen 10 km/t. Biler skal parkeres på felles
parkeringsplass.

Søppelhåndtering
Følg ØRAS anvisninger for sortering av søppel. Ved fulle tanker skal ikke avfall
settes igjen utenfor tankene. Kompostering på egen eiendom gjøres med minst
mulig sjenanse for naboene.

Fellesområder
Innbyggerne oppfordres til å holde områdene ryddige og pene. Leker og utstyr på
fellesområdene kan brukes av andre. Fellesområdene skal ikke brukes til lagring
av private eiendeler.

Ro og orden
Det skal være alminnelig nattero mellom kl 23 og kl 07. Innbyggerne oppfordres
til å vise særlig hensyn etter kl 21 på hverdager, og før kl 10 i helgene ved å
unngå hamring, snekring og bruk av motoriserte verktøy.

Dyrehold
Grenda skal oppleves som et trygt sted for små og store. Dyrehold skal ikke være
til sjenanse for naboer. Hunder skal holdes i bånd. Høns skal holdes i lydisolerte
byggverk om natten. Bikuber kan ikke plasseres i umiddelbar nærhet til
grenda. Dyreeier er ansvarlig for sine dyr og eventuell skade dyrene forårsaker.

Tomtene
Oppføring av byggverk og beplantning skal ikke være til urimelig sjenanse for
naboens sol- eller utsiktsforhold.

Annet relevant regelverk:
Naboloven: Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-06-16-15
Gjerdeloven: Lov om grannegjerde (grannegjerdelova)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-05-05?q=grannegjerdelova
Forskrift om politivedtekt, Hurdal kommune
https://lovdata.no/dokument/PV/forskrift/2012-07-02-671
Forskrift om hundehold, Hurdal kommune:
https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2008-06-18-656
Lov om hundehold (hundeloven):
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?q=hundeloven
Dyrevelferdsloven - Lov om dyrevelferd:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-06-19-97?q=dyrevelferd
Forskrift om hold av høns og kalkun:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-12-12-1494?q=høner
Forskrift om birøkt:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-04-06-416?q=bier
Plan- og bygningsloven:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
Byggesaksforskriften med mer:
http://www.dibk.no/no/byggeregler/

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.

NB! Dette kopi av tidligere funksjonsbeskrivelse på Zensehome i din bolig. Vi har i de røde
rutene beskrevet endringer utover eksiterende anlegg etter installasjon av Loxone.

Funksjonsbeskrivelse Automasjon – Shelter 1

Eksisterende løsning:
1. Generelt
Shelter 1 leveres med en del teknologi i boligen, som innebærer smartstyring av
ventilasjon, styring og overvåkning av strømkontakter og styring av integrerte
persienner i vinduene.
Boligene blir standard programmert fra Aktivhus med mulighet for endringer dersom
det er ønskelig fra kundes side.
Alle stikkontakter i boligen er såkalte smarte stikk og de måler strømforbruk, samt at
man kan ”kutte” all stand-by strøm i disse. Stikkontaktene styrer man fra app som kan
installeres på smarttelefon dersom det er ønskelig.

Samtlige rom har lysmåler, og kan styres med automatisk dimming, hvis lyskilden er
egenet for dimming. For økt strømbesparelse, kan lysmåleren settes til at registrerer
mengden av lys i rommet, og evt. slukke lysene automatisk.

NB! Dette kopi av tidligere funksjonsbeskrivelse på Zensehome i din bolig. Vi har i de røde
rutene beskrevet endringer utover eksiterende anlegg etter installasjon av Loxone.

Ny løsning med Loxone:
1. Generelt

Den nye løsningen med Loxone vil bli enklere å styre, samt mer intuitiv å bruke.
Bryterne vil bli byttet ut med trådløse EnOcean brytere som har inngraverte symbol for
funksjonen. Bryterne er ikke tilkoblet strøm eller batteri, men trykket gir tilstrekkelig
energi til å generere det trådløse signalet som trengs. Man vil med de nye bryterne
kunne dimme lys etter ulike lys-scener, samt at bryterne vil styre persienner som
tidligere. Det vil ikke lengre være brytere for å slå av stikkontakter.
Det programmeres 5 mobile stikkontakter (plugger -smarte stikkontakter) som har
samme funksjon som tidligere Zenshomekontakter. Disse har også energimåler, samt en
trykknapp for å slå av kontakten. Man vil også kunne slå av disse kontaktene fra App, PC,
MAC, Nettbrett eller via nettleser. På den måten vil man kunne slå av standby-støm hvor
det er aktuelt.
Det vil fremdeles være mulig å lese av energiforbruk på hver enkelt stikk for de som
måtte ønske det, men dette må da gjøres via Zensehome programvaren og PC-boksen
som tidligere. I stedet har vi forenklet energiovervåkningen og satt på en strømmåler på
hovedkursen. Slik at vi enkelt kan illustrere energiproduksjon fra solceller, forbruk og
eksport/import av elektrisitet.
Det vil installeres nye dimmere på alle rom. De nye har ikke lyssensor, men i loftstue,
gang/trapp og baderom vil det settes opp en lys og bevegelsessensor. Denne vil
registrere lys og bevegelse, og vil f.eks sette på neddempet belysning i loftstuen,
gang/trapp og badet når noen beveger seg der om natten. Dette vil gjøre at funksjonene
er lettere å forstå, at det lettere lar seg illustrere i APP, slik at man kan kontrollere
funksjonene i boligen.
Den nye løsningen vil være meget responsiv og stabil, i forhold til de forhold som
tidligere er opplevd. I tillegg vil løsningen bli satt opp mot internett, slik at boligen kan
styres fra mobil, eller at leverandøren kan utføre service eller endringsønsker via
internett.
Det finnes utallige utvidelsesmuligheter til den nye boligautomasjonen, som kan kjøpes i
ettertid for de som ønsker det. For mer informasjon kan man besøke www.loxone.com
eller søke «Loxone» på www.youtube.com
Videre viser vi til vedlegg «Funksjonsbeskrivelse Loxone-oppgradering i Hurdal
Økolandsby»

NB! Dette kopi av tidligere funksjonsbeskrivelse på Zensehome i din bolig. Vi har i de røde
rutene beskrevet endringer utover eksiterende anlegg etter installasjon av Loxone.

Eksisterende løsning:
Boligen består av 2 etasjer med smartstyring i begge etasjer og smart-ventilasjon.

1
2

Ny Løsning:
Slik vil de nye bryterne se ut
(fargene er like)

NB! Dette kopi av tidligere funksjonsbeskrivelse på Zensehome i din bolig. Vi har i de røde
rutene beskrevet endringer utover eksiterende anlegg etter installasjon av Loxone.

Eksisterende løsning:
Det er også mulig å styre alt av automasjon med iPhone, iPad, PC og Android-enheter
ved hjelp av Zensehomes egenutviklede app. Med denne kan man slå av og på strøm i
boligen remote og simulere
tilstedeværelse. Man kan også se
sitt faktiske strømforbruk, som
oppdateres hvert 15. minutt, slik
har man hele tiden 100%
kontroll på sitt strømforbruk og
man kan raskt identifisere hvilke
”strømtyver” som finnes i huset.
Det er også mulig å hente ut all
strømdata ned til hvert eneste
komponent som man får
presentert i diagram og tabeller.
Her kan også et estimert årlig
strømforbruk bli kalkulert, basert
på aktuelle kWh pris og ditt
nåværende forbruk.

NB! Dette kopi av tidligere funksjonsbeskrivelse på Zensehome i din bolig. Vi har i de røde
rutene beskrevet endringer utover eksiterende anlegg etter installasjon av Loxone.

Ny Løsning:

Fortsetter neste side.

NB! Dette kopi av tidligere funksjonsbeskrivelse på Zensehome i din bolig. Vi har i de røde
rutene beskrevet endringer utover eksiterende anlegg etter installasjon av Loxone.
Endringer ved det nye anlegget Digital styring og energiovervåkning:









Det nye systemet vil bli integrert mot internett. For de som har trådløse
routere (WIFI) i boligen, vil man med PC, MAC, TLF og Nettbrett kunne starte
en APP hvor alle funksjoner i huset fremkommer. Da kan man styre
persienner, stikkontakter, og lysdimming fra APP`en. I tillegg vil man få en
visuell fremstilling av boligens totale energiforbruk, energiproduksjon, samt
energiforbruk på de fem stikkontaktene.
For de som ikke har WIFI, vil man kunne utføre de samme funksjoner som i
APP`en via en nettleser på en nettverkstilkoblet PC, MAC eller nettbrett. Man
kan også koble seg på via mobilnett og styre boligen utenifra, så lenge
nettverkskabelen er tilkoblet boligautmasjonen.
Det nye systemet lar seg enkelt oppdatere via nett, og man kan få utført
tilpasninger og endringer over internett, mens man veiledes over telefonen.
Om man ønsker å utvide sin boligautomasjon med f.eks brannvarslere,
innbruddsalarm, digital dørlås, med mer. Kan man kjøpe komponenter på
www.loxone.com eller www.autobolig.no for så å få bistand over telefon for
programmering. NB! Noe materiell krever installasjon av elektriker.
Utvidelsesmulighetene med Loxone boligautomasjon er svært gode,
sammenlignet med tidligere system. Og det lar seg enklere tilpasses hver
enkelt bruker.

Videre viser vi til ny funksjonsbeskrivelse punkt 2.3 for ytterligere forklaring.

NB! Dette kopi av tidligere funksjonsbeskrivelse på Zensehome i din bolig. Vi har i de røde
rutene beskrevet endringer utover eksiterende anlegg etter installasjon av Loxone.

Eksisterende plantegning med løsning i Zenshome
1. Etasje

Det vil bli ny FDV på hver bolig etter
installasjon av Loxone.

Gang
-

Innenfor inngangsdøren står det et bryterpanel med 2 brytere med 2 knapper
hver (se illustrasjon 1)

Bryter mot venstre ved inngangsdøren har følgende funksjoner:
- Knapp 1:
 Kort trykk – tenner og slukker utvendig lys ved entre
 Langt trykk – ingen funksjon som standard
- Knapp 2:
 Kort tryk – ingen funksjon som standard
 Lamgt trykk – aktiverer hjemmesimulering

NB! Dette kopi av tidligere funksjonsbeskrivelse på Zensehome i din bolig. Vi har i de røde
rutene beskrevet endringer utover eksiterende anlegg etter installasjon av Loxone.
Bryter mot høyre ved inngangsdør:
- Knapp 1:
 Kort trykk – tenner og slukker lys i gang
 Langt trykk – dimmer lys opp og ned i gang
- Knapp 2:
 Kort trykk – tænder og slukker stikkkontkter i gang
 Langt trykk – ingen funksjon som standard
Bevegelse og lyssensorer i tak
 Automatisk tenn og slukk funksjon, kan aktiveres hvis det
ønskes, f.eks. på nattestid – tennes med ca 20% belysning på
nattestid, ”gå på badet funksjon”. Lyset slukkes deretter
automatisk etter 5 minutter etter ingen bevegelse er registrert
på natten.

Endringer ved det nye anlegget (Gang/Entré):










De to bryterne ved inngangsdør blir erstattet av en dobbelbryter som
ivaretar de gamle funksjonene i det eksisterende anlegget. Den nye
dobbeltbryteren vil i hovedsak fungere som en konvensjonell bryter der
venstre bryter styrer utelyset og høyre bryter styrer lyset i entréen.
Bryteren ved trappoppgang blir erstattet av bryter med samme tilknytning.
Den vil fortsatt styre lyset i trappoppgangen, men funksjonen vil bli endret. I
stedet for å dimme lyset som en vanlig konvensjonell bryter, vil den nye
bryteren være programmert til å skifte lysscene. Scenene er satt opp i
følgende rekkefølge: «Bevegelse, Lysstyrke 2, Lysstyrke 3, Lysstyrke 4,
Lysstyrke 5, Lysstyrke 6, Renhold (Maks), Nattmodus». Les
funksjonsbeskrivelsen fra Autobolig for nærmere informasjon.
Bevegelsesdetektor vil fungere som en konvensjonell bevegelsesdetektor.
Etter at bevegelsesdetektoren har detektert en bevegelse vil lyset automatisk
skrus av etter 15 minutter. Dersom nattmodus er aktivert vil
bevegelsesdetektoren aktivere en lysscene med dempet belysning.
Bryteren som styrer stikkontakt vil bli fjernet og da også muligheten for å
styre denne stikkontakten. Istedenfor vil det bli levert 5 separate
bryteraktuatorer som vil kunne plasseres hvor som helst i huset. Disse vil
etter installasjonen kun kunne styres via brukergrensesnittet som er
tilgjengelig via applikasjon på telefon eller datamaskin.
Videre vil det bli behov for mindre antall brytere da de nye har to funksjoner.
Se ytterligere informasjon i ny beskrivelse punkt 2.1

NB! Dette kopi av tidligere funksjonsbeskrivelse på Zensehome i din bolig. Vi har i de røde
rutene beskrevet endringer utover eksiterende anlegg etter installasjon av Loxone.

Teknisk rom
- Bryter ved inngangsdør:
- Knapp 1:
 Kort trykk – slukker tenner og slukker lys
 Langt trykk – ingen funksjon som standard
- Knapp 2:
 Kort trykk – ingen funksjon som standard
 Langt trykk – ingen funksjon som standard

Endringer ved det nye anlegget (Teknisk rom):


Bryteren i teknisk rom vil fungere som en konvensjonell bryter som har som
hensikt å styre lyset i boden (av/på).

Bad
- Bryter ved inngangsdør:
- Knapp 1:
 Kort trykk – slukker tenner og slukker lys
 Langt trykk – dimmer lys opp og ned
- Knapp 2:
 Kort trykk – tenner og slukker stikkontakter i bad
 Langt trykk – ingen funksjon som standard
-

Bevegelse og lyssensor i tak
 Automatisk tenn og slukk funksjon kan aktiveres hvis det
ønskes, f.eks. på nattestid – tennes med ca 20% belysning på
nattestid, ”gå på badet funksjon”. Lyset slukkes deretter
automatisk etter 5 minutter etter ingen bevegelse er registrert
på natten.

Endringer ved det nye anlegget (Bad):



Bryteren i teknisk rom vil fungere som en konvensjonell bryter som har som
hensikt å styre lyset i badet. Denne bryteren vil også være programmert til å
skifte lysscene.
Bevegelsesdetektor vil fungere som en konvensjonell bevegelsesdetektor.
Etter at bevegelsesdetektoren har detektert en bevegelse vil lyset automatisk
skrus av etter 15 minutter. Dersom nattmodus er aktivert vil
bevegelsesdetektoren aktivere en lysscene med dempet belysning.

NB! Dette kopi av tidligere funksjonsbeskrivelse på Zensehome i din bolig. Vi har i de røde
rutene beskrevet endringer utover eksiterende anlegg etter installasjon av Loxone.

Oppholdsrom
Innenfor inngangsdøren på oppholdsrommet står det 4 brytere med 2 knapper hver (se
illustrasjon 1)
Øverste bryter ved inngangsdør oppholdsrom:
- Knapp 1:
 Kort trykk – tenner og slukker lys i kjøkkenet
 Langt trykk – dimmer lys opp og ned i kjøkken
- Knapp 2:
 Kort trykk – tenner stikkontakter i kjøkken
 Langt trykk – ingen funksjon som standard
Nest øverste bryter ved inngangsdør oppholdsrom:
- Knapp 1:
 Kort trykk – tenner og slukker lys i stue
 Langt trykk – dimmer lys opp og ned i stue
-

Knapp 2:



Kort trykk – tenner og slukker stikkontakter i stue
Langt trykk – ingen funksjon som standard

Nest nederste bryter ved inngangsdør oppholdsrom:
- Knapp 1:
 Kort trykk – tilter persienner opp i kjøkken
 Langt trykk – kjører persienner opp i kjøkken
- Knapp 2:
 Kort trykk – tilter persiennner ned i kjøkken
 Langt trykk – kjører persienner ned i kjøkken

Nederste bryter ved inngangsdør oppholdsrom:
- Knapp 1:
 Kort trykk – tilter persienner opp i stue
 Langt trykk – kjører persienner opp i stue
- Knapp 2:
 Kort trykk – tilter persienner ned i stue
 Langt trykk – kjører persienner ned i stue
Ved terrassedøren er det 3 brytere med 2 knapper hver (se illustrasjon 1).
Bryter til venstre ved terrassedør
- Knapp 1:
 Kort trykk – tenner og slukker lys i kjøkken
 Langt trykk – ingen funksjon som standard
- Knapp 2:
 Kort trykk – slukker utvendig lys
 Langt trykk – ingen funksjon som standard

NB! Dette kopi av tidligere funksjonsbeskrivelse på Zensehome i din bolig. Vi har i de røde
rutene beskrevet endringer utover eksiterende anlegg etter installasjon av Loxone.
Bryter i midten ved terrassedør
- Knapp 1:
 Kort trykk – tilter persienner opp på fasade mot veksthus
 Langt trykk – kjører persienner opp på fasade mot veksthus
- Knapp 2:
 Kort trykk – tilter persienner ned på fasade mot veksthus
 Langt trykk – kjører persienner ned på fasade mot veksthus
Bryter til høyre ved terrassedør (finnes ikke i alle hus)
- Knapp 1:
 Kort trykk – tenner og slukker lys i stue
 Langt trykk – dimmer lys opp og ned i stue
- Knapp 2:
 Kort trykk – ingen funksjon som standard
 Langt trykk – ingen funksjon som standard
Endringer ved det nye anlegget (Oppholdsrom/stue/kjøkken):







Bryterne i oppholdsrommet vil ha samme tilknytning som tidligere, men vil
bli erstattet av todelte brytere. Persiennestyringen vil fungere slik som før,
men lysbryterne vil være programmert til å skifte lysscener.
Bryteren som styrer stikkontakt vil bli fjernet og da også muligheten for å
styre denne stikkontakten. Istedenfor vil det bli levert 5 separate
bryteraktuatorer som vil kunne plasseres hvor som helst i huset. Disse vil
etter installasjonen kun kunne styres via brukergrensesnittet som er
tilgjengelig via applikasjon på telefon eller datamaskin.
Den øverste bryteren ved stueinngang styrer lys i kjøkken via lysscener og
det enkle vinduet i kjøkken.
Den nederste bryteren ved stueinngang styrer lys i stue via lysscener og det
enkle vinduet i oppholdsrom.
Bryteren ved verandadør vil styre utelys og persienner på veggen tilknyttet
veranda.

NB! Dette kopi av tidligere funksjonsbeskrivelse på Zensehome i din bolig. Vi har i de røde
rutene beskrevet endringer utover eksiterende anlegg etter installasjon av Loxone.

2. Etasje

Gang
Ved trappeoppgangen er det 1 bryter med 2 knapper
Bryter ved trappeoppgang
- Knapp 1:
 Kort trykk – tenner og slukker lys i gang
 Langt trykk – dimmer opp og ned for lys i gang

NB! Dette kopi av tidligere funksjonsbeskrivelse på Zensehome i din bolig. Vi har i de røde
rutene beskrevet endringer utover eksiterende anlegg etter installasjon av Loxone.
- Kanpp 2:
 Kort trykk – tenner og slukker stikkontakter i gang
 Langt trykk – ingen funksjon som standard
Bevegelse og lyssensor i tak
 Automatisk tenn og slukk funksjon kan aktiveres hvis det
ønskes, f.eks. på nattestid – tennes med ca 20% belysning på
nattestid, ”gå på badet funksjon”. Lyset slukkes deretter
automatisk etter 5 minutter etter ingen bevegelse er registrert
på natten.
Endringer ved det nye anlegget (gang 2.etg):



Bryterne i gang 2.etg vil bli erstattet av 1 todelt bryter. Persiennestyringen
vil fungere slik som før, men lysbryterne vil være programmert til å skifte
lysscener, men nå for både lys over trappoppgang, gang og oppholdsrom.
De to bevegelsesdetektorene i gangen vil bli erstattet av én ny.
Bevegelsesdetektoren vil fungere som en konvensjonell bevegelsesdetektor.
Denne vil være tilknyttet de samme lyspunktene som bryteren. Etter at
bevegelsesdetektoren har detektert en bevegelse vil lyset automatisk skrus
av etter 15 minutter. Dersom nattmodus er aktivert vil bevegelsesdetektoren
aktivere en lysscene med dempet belysning.

Soverom 7m2
Det er 2 brytere ved inngangen
Bryter til venstre i soverom
- Knapp 1:
 Kort trykk – tenner og slukker lys i soverom
 Langt trykk – dimmer opp og ned lys i soverom
- Kanpp 2:
 Kort trykk – tenner og slukker stikkontakter i soverom
 Langt trykk – ingen funksjon som standard
Bryter til høyre i soverom
- Knapp 1:
 Kort trykk – tilter persienner opp på soverom
 Langt trykk – kjører persienner opp på soverom
- Knapp 2:
 Kort trykk – tilter persienner ned på soverom
 Langt trykk – kjører persienner ned på soverom

NB! Dette kopi av tidligere funksjonsbeskrivelse på Zensehome i din bolig. Vi har i de røde
rutene beskrevet endringer utover eksiterende anlegg etter installasjon av Loxone.
Endringer ved det nye anlegget (Soverom 7m2 2.etg):


Bryterne i soverommet vil ha samme tilknytning som tidligere, men vil bli
erstattet av todelte brytere. Persiennestyringen vil fungere slik som før, men
lysbryterne vil være programmert til å skifte lysscener.

Soverom 8,7m2
Det er 2 brytere ved inngangen
Bryter til venstre i soverom
- Knapp 1:
 Kort trykk – tilter persienner opp på soverom
 Langt trykk – kjører persienner opp på soverom
- Knapp 2:
 Kort trykk – tilter persienner ned på soverom
 Langt trykk – kjører persienner ned på soverom
Bryter til høyre i soverom
- Knapp 1:
 Kort trykk – tenner og slukker lys i soverom
 Langt trykk – dimmer opp og ned lys i soverom
- Kanpp 2:
 Kort trykk – tenner og slukker stikkontakter i soverom
 Langt trykk – ingen funksjon som standard
Endringer ved det nye anlegget (Soverom 8,7 m2 2. etg):


Bryterne i soverommet vil ha samme tilknytning som tidligere, men vil bli
erstattet av todelte brytere. Persiennestyringen vil fungere slik som før, men
lysbryterne vil være programmert til å skifte lysscener.

NB! Dette kopi av tidligere funksjonsbeskrivelse på Zensehome i din bolig. Vi har i de røde
rutene beskrevet endringer utover eksiterende anlegg etter installasjon av Loxone.

Soverom 9,7m2
Det er 2 brytere ved inngangen
Bryter til venstre i soverom
- Knapp 1:
 Kort trykk – tilter persienner opp på soverom
 Langt trykk – kjører persienner opp på soverom
- Knapp 2:
 Kort trykk – tilter persienner ned på soverom
 Langt trykk – kjører persienner ned på soverom
Bryter til høyre i soverom
- Knapp 1:
 Kort trykk – tenner og slukker lys i soverom
 Langt trykk – dimmer opp og ned lys i soverom
- Kanpp 2:
 Kort trykk – tenner og slukker stikkontakter i soverom
 Langt trykk – ingen funksjon som standard
Endringer ved det nye anlegget (Soverom 9,7m2 2.etg):


Bryterne i soverommet vil ha samme tilknytning som tidligere, men vil bli
erstattet av todelte brytere. Persiennestyringen vil fungere slik som før, men
lysbryterne vil være programmert til å skifte lysscener.

Oppholdsrom
Det er 2 brytere i oppholdsrommet mot soverom 7m2:
Bryter til venstre i oppholdsrom
- Knapp 1:
 Kort trykk – tilter persienner opp på oppholdsrommet
 Langt trykk – kjører persienner opp på oppholdsrommet
- Knapp 2:
 Kort trykk – tilter persienner ned på oppholdsrommet
 Langt trykk – kjører persienner ned på oppholdsrommet
Bryter til høyre i oppholdsrom
- Knapp 1:
 Kort trykk – tenner og slukker lys i oppholdsrommet
 Langt trykk – dimmer opp og ned lys i oppholdsrommet
- Kanpp 2:
 Kort trykk – tenner og slukker stikkontakter i oppholdsrommet
 Langt trykk – ingen funksjon som standard
Det er 1 bryter i oppholdsrommet mot soverom 9,7m2:

NB! Dette kopi av tidligere funksjonsbeskrivelse på Zensehome i din bolig. Vi har i de røde
rutene beskrevet endringer utover eksiterende anlegg etter installasjon av Loxone.
Bryter i oppholdsrom mot soverom 9,7m2
- Knapp 1:
 Kort trykk – tenner og slukker lys i oppholdsrom
 Langt trykk – dimmer opp og ned lys i oppholdsrom
- Kanpp 2:
 Kort trykk – tenner og slukker stikkontakter i oppholdsrom
 Langt trykk – ingen funksjon som standard
Endringer ved det nye anlegget (Oppholdsrom 2.etg):


Bryterne er nå erstattet med én todelt bryter som beskrevet i endringene for
«Gang 2.etg».

Generelle endringer:







Det vil fortsatt være mulighet for å lese av strømforbruket i stikkontaktene
ved hjelp av det gamle anlegget, men funksjonen for å slå disse av forsvinner.
I stedet vil det vil bli installert en trefaset strømmåler ved inntaket som vil
måle det totale strømforbruket i huset. Denne vil visualiseres i applikasjonen
sammen med produksjonen fra solcelleinverteren. Dette gir et godt
visualisert bilde med utregning av kostnader og C02 samt historikk ved hjelp
av grafer.
Det bli levert 5 separate mobile stikkontakter som vil kunne plasseres hvor
som helst i huset. Disse vil etter installasjonen kun kunne styres via
brukergrensesnittet som er tilgjengelig via applikasjon på telefon eller
datamaskin.
Det vil bli mye større mulighet for anleggsutvidelse.

Dette dokumentet er kun et generelt skriv for å beskrive hvilken endring man vil få,
sammenlignet med eksisterende Zensehome boligautomasjon. Vi henviser til vedlegg
«Funksjonsbeskrivelse Loxone-oppgradering i Hurdal Økolandsby»
Det vil bli gitt opplæring i bruk etter installasjon av løsningen.

FUNKSJONSBESKRIVELSE
Loxone-oppgradering i Hurdal Økolandsby
Dette dokumentet inneholder funksjonsbeskrivelse for boliger i Hurdal
Økolandsby som er oppdatert med Loxone smarthussystem fra Autobolig AS.

Autobolig AS, Postboks 30, N-1713 GRÅLUM
69 51 61 51 | NO 914 303 699 MVA| post@autobolig.no
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1 Innledning
Generelt om Loxone-systemet og Autobolig.
Loxone er et av markedets beste integrerte smarthusløsninger og samler alle
funksjonene i boligen i ett system. Med et godt sammensatt boligautomasjonssystem
innebærer det at det kan være svært mange funksjoner tilgjengelig sammenliknet
med en tradisjonell teknisk installasjon i en bolig.
Et smarthus med Loxone er intuitivt og funksjonelt oppbygget. Kompleksiteten
avhenger veldig av programmering og antall komponenter som er satt opp. I
økolandsbyen blir boligene oppgradert ihht dette dokumentet, men det er
muligheter for mye mer. Dette kan du lese om på www.autobolig.no.
Autobolig AS er norsk distributør av Loxone og leverer smarthusløsninger i hele Norge.
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2 Grunnleggende brukergrensesnitt
2.1 Veggbrytere

Persienner opp

Persienner ned

Lysscene opp

Lysscene ned

Veggbryterne er det brukergrensesnittet du sannsynligvis belager deg mest på og
har et bevisst forhold til ved siden av applikasjon på smarttelefon. Bryterne i
Økolandsbyen er 4-delte eller 2-delte avhengig av rommet de står i. 4-delt hvis det er
solskjerming i rommet, 2-delt hvis det kun er lys.
Les mer om funksjonene i respektive kapitler under.

2.2 Sensorer
Et smarthus består av flere ulike sensorer..
Alle sensorene bidrar med informasjon til systemet og er ikke noe du normalt sett
forholder deg til. Forskjellige sensorer brukes til forskjellige operasjoner og forandrer
egenskaper etter behov. For eksempel kan en bevegelsesdetektor fungere som
innbruddsalarm når du ikke er hjemme (tilvalg), mens den samme sensoren gir et
mykt behagelig lys når du er på toalettet om natten.
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2.3 Applikasjon til smarttelefon og nettbrett
Systemet leveres med en skreddersydd applikasjon til smarttelefon og nettbrett.
Denne er tilgjengelig til Apple- og Android-produkter. Applikasjonen skreddersy til
deres installasjon og behov. Søk etter Loxone i app-store eller Play butikk.
Applikasjonen kategoriserer funksjoner og rom slik at dere enkelt kan finne fram til
ønsket operasjon. I tillegg kan det opprettes egne favorittfunksjoner som legger de
funksjonene som er mest brukt tilgjengelig umiddelbart. Alle funksjoner vil være
tilgengelige i applikasjonen og denne kommuniserer med huset uansett om dere er
hjemme eller andre steder i verden, så fremt telefonen er koblet til internett.
Mange ønsker også et eller flere dedikerte nettbrett som styrer systemet. Dette
oppnås ved å benytte for eksempel en iPad montert i en veggramme med lader.
iPaden settes da opp i en egen veggmodus og vil da framstå som et meget elegant
styringspanel. iPad og veggfeste er ikke inkludert i standarleveransen, men en enkel
utvidelse brukeren kan sette opp selv og som ikke krever noen programmering.
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3 Lysstyring
3.1 Lysscener og kontroll
Smarthuset styrer belysningen i dine rom basert på lysscener. I et rom med en lampe
som kun kan slås av og på har du to scener å velge på; av eller på, og i praksis er
ingen ting annerledes enn ved en tradisjonell installasjon med en vanlig lysbryter.
I noen rom er det derimot flere lyskilder som kan slås av og på uavhengig. Ofte kan
flere av lyskildene dempes/dimmes. I denne situasjonen vil forhåndsdefinerte
lysscener være svært hendig. Disse lysscenene bestemmer man selvfølgelig selv
rekkefølgen på, og man justerer belysningen slik man vil ha det i nettopp den
settingen man ønsker denne lysscenen. For eksempel vil man som regel dempe
belysningen når man ser på TV kontra når man gjør rent. Disse justeringene gjør man
fra applikasjon på mobiltelefon, nettbrett eller PC. Boligen blir levert med et forslag til
oppsett som et utgangspunkt.
Lysscenene er satt opp i prioritert rekkefølge. Dette kommer klart fram fra
applikasjonen, og den første lysscenen er den som blir valgt når man går inn i et rom
og lyset tennes automatisk. Alternativt den første scenen som blir valgt når man
trykker på lysbryteren første gang om ikke tilstedeværelsesdetektorer er innmontert.
Dernest vil et trykk på lysbryteren velge neste lysscene i listen.
Hvis det er bevegelsesdetektor i rommet vil lyset slukke selv etter en gitt tid uten
bevegelse i rommet. Hvis det ikke er en slik detektor i rommet eller man ønsker å slå
av manuelt gjøres dette ved å dobbeltklikke på lysbryteren. Dette vil også sette
andre funksjoner tilbake til utgangspunktet også slik at TV-en slås av og solskjerming
går til automatisk styring om dette er innmontert. Dobbeltklikk kan anses som en ‘rom
av’ funksjon.
Man kan selvfølgelig alltid velge en lysscene eller slå av og på lyset direkte i
applikasjonen. Der kan man også gjøre midlertidige endringer som man også kan
lagre om man ønsker det.

3.2 Nattmodus
Boligen har en uovertruffen nattmodus som sørger for at lyset er tilpasset bevegelse
om natten. I listen over lysscener vil dere oppdage at den siste scenen i listen heter
nattmodus. Når det er natt er det denne scenen som blir valgt av
bevegelsesdetektorene i boligen. Slik vil dere oppleve at lyset er dempet helt ned i
tråd med deres valg for lysscenen «Nattmodus.
Nattmodus kan slås av og på i applikasjonen og når denne settes på vil alle lys i
boligen skrus av og alle persienner lukkes for å spare energi.
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3.3 Utvendig belysning
Boligen benytter også lysscener til utendørs belysning der det er naturlig å dele inn
utvendig belysning i flere grupperinger. Hvis det er tilfellet, er det lagt inn tre
lysscener. En lysscene som blir valgt når det skumrer, en neste som slår inn når huset
settes i nattmodus, samt en for morgentimene etter at nattmodus er avslått mens det
fortsatt er mørkt. Lysscenene bestemmer man selvfølgelig selv. Utvendig belysning
avsluttes når det er lyst. Om det ikke er hensiktsmessig med flere lysscener på
utendørs belysning vil belysningen følge dagslyset.
Utelysene følger tidspunkt relativt til soloppgang og solnedgang og benytter ikke
lysstyrkesensor.

4 Solskjerming
Solskjermingen i boligen styres ved hjelp av applikasjonen eller brytere på veggen.
Et kort trykk på bryteren for ned kjører persiennen ned et lite trinn. Holdes knappen
inne i 2 sekunder kjøres persienne helt ned. Ved å trykke en kort trykk på bryteren når
persiennen er på vei ned vil den stoppe umiddelbart.
Samme funksjon gjelder for opp.
I applikasjonen på smarttelefonen vises posisjon på solskjermingen og man har en
egen knapp for ett og ett trinn, og en annen for helt opp og helt ned.
Knappen «skygge» er ikke virksom med denne type persienner.
Det er ikke lagt inn noen automatikk på styringen av solskjerming, men dette er fullt
mulig som tilvalg. Da kan den følge solbanen, lysforhold, temperatur ute og inne osv.

5 Energikontroll
I boligene i økolandsbyen er det mange målere for energiforbruk og
energiproduksjon. Disse vises som en egen side i appen hvor man kan lese av
aktuelle dato eller se på historikk og statistikk.

6 Smarte stikkontakter
Boligene leveres med 5 stk plugger som kan settes i mellom stikkontakt og utstyr.
Denne kontakten har en liten bryter som lyser rødt eller grønt. Rødt betyr at strømmen
er på, og grønt betyr av. Det sitter også en energimåler i kontakten slik at du kan se
energiforbruket i appen. I appen kan du selvsagt også slå av og på kontakten.
Kontaktene er merket fra 1-5 og disse finner du igjen med samme nummer i appen.
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Aktivhus Hurdal bryter med Isoreflect Energy Products AS
Vi vil informere dere om at Aktivhus Hurdal har varslet brudd med Isoreflect, som har levert
smarthussystemet til deres bolig. Bakgrunnen er at Isoreflect ikke har overholdt fremdrift
som avtalt. Videre er det fortsatt feil og mangler ved deres leveranse og mangelfull
kundeservice fra Isoreflect.
På fellesmøtet informerte vi at vi har varslet brudd med flere leverandører. Dette er en del
av grepene vi gjør for å rydde opp i situasjonen dere opplever rundt feil og mangler.
Hensikten med å skifte ut hele Zensehome-systemet med et nytt system, var at dere nå
skulle få en endelig løsning. Isoreflect presenterte Loxone og refererte til at systemet var
velprøvd på både sykehus, skoler og i et stort antall eneboliger. På tross av dette viser
tilbakemeldingene fra vår kundeundersøkelse at det fortsatt forekommer feil og mangler.
Vi arbeider nå målrettet for å finne en solid leverandør som kan bistå oss. At vi nå må
engasjere en ny leverandør er beklagelig, men vi anser dette som et riktig grep for å komme i
mål.
Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart vi kan. Dersom det oppleves feil med
systemet, før vi har fått en ny leverandør på plass, så kan dette rapporteres til
support@aktivh-hus.no for behandling.

Adresse

Alvestigen 28

Postnr

2090

Sted

Hurdal

Andels/leilighetsnr.

/

Gnr.

32

Bnr.

242

Seksjonsnr.
Festenr.
Bygn. nr.

300451297

Bolignr.
Merkenr.

A2018-862875

Dato

11.03.2018

Eier

Ina Thiis og Lars Magnar Enoksen

Innmeldt av

Arne Talsnes

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

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.
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 gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at
Målt energibruk
Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.
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.
Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet
Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen,
og kan forklare avvik mellom beregnet og målt
energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet
reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt
dersom:

deler av boligen ikke er i bruk,
færre personer enn det som regnes som normalt
bruker boligen, eller
den ikke brukes hele året.

Gode energivaner
Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov,
men dette vil ikke påvirke boligens energimerke.

Tips 1:
Tips 2:
Tips 3:
Tips 4:

Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer
på boligen.

Følg med på energibruken i boligen
Luft kort og effektivt
Redusér innetemperaturen
Bruk varmtvann fornuftig

Mulige forbedringer for boligens energistandard
Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen,
anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette
er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke.

Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme.
Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av
bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

Tiltaksliste (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)
- Temperatur- og tidsstyring av panelovner
- Installere luft/luft-varmepumpe
Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de
opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør
derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere.
Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav
til godt inneklima og forebygging av fuktskader og
andre byggskader.

Boligdata som er grunnlag for energimerket
Energimerket og andre data i denne attesten
er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier
da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over
oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer
informasjon om beregninger, se
www.energimerking.no/beregninger

Registrering:

Attest utstedt med enkel registrering.

Bygningskategori:
Bygningstype:
Byggeår:
Bygningsmateriale:
BRA:
Ant. etg. med oppv. BRA:
Detaljert vegger:
Detaljert vindu:

Småhus
Enebolig
2014
Tre
107
2
Nei
Nei

Teknisk installasjon
Oppvarming:
Ventilasjon:
Detaljering varmesystem:

Elektrisitet
Solenergi
Ved
Kun naturlig
Elektriske ovner og/eller varmekabler
Lukket peis eller ovn

Om grunnlaget for energiattesten
Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes
ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge
inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du
søke opp bygninger og hente fram energiattester som er
laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor
det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk"

av aktuell attest under Offisielle energiattester i
skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig
for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale
opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da
dette kan ha betydning for prisfastsettelsen.
Det kan når som helst lage en ny energiattest.

Om energimerkeordningen
Enova er ansvarlig for energimerkeordingen. Energimerket
beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om
boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes
typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen
fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene
for energikarakteren baserer seg på NS 3031
(www.energimerking.no/NS3031)

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen
eller gjennomføring av energieffektivisering og
tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på
tlf. 800 49 003 eller svarer@enova.no
Plikten til energimerking er beskrevet i
energimerkeforskriften (bygninger).
Nærmere opplysninger om energimerkeordningen
kan du finne på www.energimerking.no

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se
eller ring Enova svarer på tlf. 800 49 003.

www.enova.no/hjemme

Tiltaksliste:

Vedlegg til energiattesten

Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)
Adresse: Alvestigen 28
Postnr/Sted: 2090 Hurdal
Leilighetsnummer:
Bolignr:
Dato: 11.03.2018 12:16:17
Energimerkenummer: A2018-862875
Ansvarlig for energiattesten: Ina Thiis og Lars Magnar Enoksen
Energimerking er utført av: Arne Talsnes

Gnr: 32
Bnr: 242
Seksjonsnr:
Festenr:
Bygnnr: 300451297

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.

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.

VERDI- OG LÅNETAKST
Matrikkel:
Kommune:
Betegnelse:
Adresse:

Gnr 32: Bnr 242
0239 HURDAL KOMMUNE
Boligeiendom
Alvestigen 28, 2090 HURDAL

MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR.

AREAL, P-ROM:

107 m²
5 m²

107 m²
0 m²

4 150 000

LÅNEVERDI:

KR.

Enebolig:
Frittstående bod:

BRUKSAREAL (BRA):

3 650 000

Utført av autorisert medlemsforetak i NTF
Bror Arne Jensen
Mattisholtet 53, 2074 EIDSVOLL VERK
Telefon: 63 95 20 06
Organisasjonsnr: 970219382
Sertifisert takstmann:
Bror Arne Jensen
Telefon: 90687166
E-post: brorarne@online.no
Rolle: Uavhengig takstmann

Utskriftsdato:
Dato befaring:

26.02.2018 Oppdrag nr: 2018312
21.02.2018

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 32: Bnr 242
0239 HURDAL KOMMUNE
Alvestigen 28, 2090 HURDAL

Bror Arne Jensen
Mattisholtet 53, 2074 EIDSVOLL VERK
Telefon: 63 95 20 06

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 eventuelle feil/mangler. 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.
Eiendommen var i stor grad dekket med store mengder med snø, noe som vanskeliggjorde utvendig befaring.
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.

4 150 000

Anbefalt låneverdi

Kr.

3 650 000

Markedsvurdering
Boligeiendom med god beliggenhet i "Økolandsbyen" i Hurdal. Eiendommen ligger i østlig ytterkant av boligområdet mot et
større friareal. Den har gode lys og solforhold, samt delvis fin utsikt over naturskjønne omgivelser.
Eiendomsmarkedet kan virke å være litt tregt i dette området for tiden, men det regnes likevel med at eiendommen skal være
forholdsvis enkel å selge.

Befarings- og eiendomsopplysninger
Rapportdata
Kunde:

Ina Thiis

Takstmann:

Bror Arne Jensen

Befaring/tilstede:

Befaringsdato: 21.02.2018.
- Ina Thiis. Eier som var tilstede og gav opplysninger. Tlf. 93057599
- Bror Arne Jensen. Takstmann. Tlf. 63 95 20 06

Eiendomsopplysninger
Eiend.betegnelse:

Boligeiendom

Beliggenhet:

Eiendommen ligger forholdsvis høyt og fritt til i østre del av et relativt nyetablert boligfelt med en- og
flermannsboliger like nord for Hurdal kirke.
Lekeplass like vest for eiendommen og større friareal med skog i øst. Boligeiendommer i nord og
syd. Området har landlige omgivelser, og fra eiendommen er delvis flott utsikt over vakre
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. Området grenser i nord og delvis øst
mot store skogområder med fine muligheter for variert friluftsliv.
Til dagligvareforretning med post-i-butikk er det ca 3,5 km og ca 4 km til Hurdal sentrum med
kommunal adm., butikker m.m., samt nyere barne- og ungdomsskole. 15-20 min. med bil til E-6 ved
Ormlia og ca 30 min til Oslo Lufthavn Gardermoen.

Bebyggelsen:

På eiendommen er oppført enebolig og frittstående bod med tilbygget lite hønsehus. I tilknytning til
huset er bygget ca 6m2 pulttak over terrasse og ca 7m2 pulttak for sykler etc.

Om tomten:

Nær flattliggende relativt lita tomt som er opparbeidet med subbus på gangstier og plass i
forbindelse med inngang. Ellers er tilsådd med gras, noen frukttrær og noen roser etc. samt
grønnsakshage.

Konsesjonsplikt:

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig ved salg.

Regulering:

Eiendommen ligger i område som er regulert til boligformål.

Adkomstvei:

Hovedveg til boligfeltet er asfaltert. Felles veger og felles parkeringsplasser av steinmasser med
subbus som topplag.

Tilknytning vann:

Eiendommen er tilknyttet kommunalt vannanlegg.

Tilknytning avløp:

Eiendommen er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg.
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Matrikkeldata
Matrikkel:

Kommune: 0239 HURDAL Gnr: 32 Bnr: 242

Eiet/festet:

Eiet

Areal:

357,4 m² Arealkilde: Eiendomsarealet er innhentet fra Se eiendom.

Hjemmelshaver:

Ina Thiis og Lars Magnar Enoksen med 1/2 part hver.

Adresse:

Alvestigen 28, 2090 HURDAL

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde

Dato

Kommentar

Forsikringsavtale

Status

Gjeldende avtale

Sider

Vedlagt

Fremvist

Kjøpekontrakt

08.09.2013

Fremvist

Skjøte

15.09.2014

Fremvist

Situasjonskart

18.10.2017

Fremvist

Midlertidig
brukstillatelse

19.07.2014

Fremvist

Eier

21.02.2018

Infoland.no

18.10.2017

Fremvist

Andre forhold
Forsikring:

Selskap: Eika skadeforsikring. Avtalenr: 5086978. Type: Fullverdi.
Forsikringssum: Kr. 2 253 313. Årlig premie: Kr. 3 343.
Gjeldende forsikring.

Ligningsverdi:

Kr. 539 164 År: 2017

Bygninger på eiendommen
Enebolig
Bygningsdata
Byggeår:

2014 Kilde: Byggeår er opplyst av eier.

Anvendelse:

Huset beboes av eier.

Kommentar
Standard:

Vanlig god boligstandard, ekstra god standard når det gjelder egen strømproduksjon fra solpanel på
taket.

Vedlikehold:

Huset er nesten nytt og godt vedlikeholdt, men vanlig vedlikehold må påregnes.
Det er nylig foretatt utbedringsarbeider med nytt furugulv i stue/kjøkken pga. vannlekkasje i kjøkken.
Eier opplyser at utbygger skal skifte fronter/dører på kjøkkeninnredning pga sprekkdannelser.
Overbygg for terrasse og sykkelskur er betydelig underdimensjonert og må forsterkes/ombygges.

Arealer
Bruttoareal
Etasje

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

1. etasje

77

61

61

2. etasje

56

46

46

133

107

107

Sum bygning:

Sekundær S-ROM

Kommentar

0

Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.
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Kommentar areal
Ca areal oppmålt på stedet.

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje

Entré/trapperom, bad/wc, stue/kjøkken med adk. Vaskerom
via dør til terrasse i vest.

2. etasje

Trapperom/stue, 3 soverom, hvorav
lagringshems i 2 soverom.

Konstruksjoner og innvendige forhold - Enebolig
Bygning, generelt
Nesten ny enebolig, oppført i 2 etasjer over plate på isolasjon/mark. Overbygget inngang med platting i øst. Terrasse + enkelt
overbygg med terrasse i vest. Enkelt overbygg for sykler etc. i nord.
Grunn og fundamenter, generelt
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 skal
være etter gjeldende byggtekniske krav.
Over betongplate er oppforet tregulv med isolasjon mellom tilfarere.
Frittbærende dekker
Trebjelkelag isolert med trefiberisolasjon og overliggende tregulv mot 2. etg.
Yttervegger
Vegger av tre-bindingsverk, isolert med ant. ca 35 cm trefiber isolasjon.
Utv. vindtetting, utlekting, stående spaltepanel og litt liggende panel av superwood som er jernvitrolbehandlet.
Takkonstruksjoner
Saltak og pulttak av trekonstruksjon som er meget godt isolert med trefiberisolasjon.
Taktekking og membraner
Taket har undertak med papp samt under- og overliggende bord av superwood.
Takrenner, beslag og snøfangere av lakkert metall.
Vinduer
Vinduer av malt trekonstruksjon med 3 lag isolerglass med persienner i det ytre lag av isolerglasset i flere vinduer.
Takvinduer i trapperom i 2. etg.
Ytterdører og porter
Isolert inngangsdør av tre/plater med malte overflater og høyt felt med isolerglass. 2-fløyet terrassedør i tilsvarende utførelse
som vinduer med persienner.
Ikke-bærende vegger
Innvendige vegger av ant. isolert bindingsverk. Hvite slette innvendige dører, hvorav en med stort glassfelt.
Overflater på innvendige gulv
Keramiske fliser, osmobehandlet heltre furugulv og oljet furugulv.
Overflater på innvendige vegger
Osmobehandlet gran-slettpanel og keramiske fliser.
Overflater på innvendig himling
Osmobehandlet slettpanel, skråhimling i del av 1. etg. og 2. etg.
Trapper og ramper
180 grader malt tretrapp med behandlede eiketrinn.
Rekkverk med håndløper på en side, håndløper på vegg på den andre siden.
Balkonger, terrasser ol.
Mot vest er iht. eier ant. ca 7m2 terrasse med imp. spaltegulv + ca 6m2 terrasse av samme type med enkelt overbygg av tre
med langprofilert plasttak. Platting og overbygg ved hovedinngang.
Piper, plassbygde ildsteder m.v.
Stålpipe.
Fast inventar, generelt
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Prefabrikkerte skap av osmobehandlet tre med slette overflater/dører. I et soverom er 1 dobbelskap og 2 dobbelskap i et
soverom. (Skapene er ikke veggfaste, men eier opplyser at de skal følge huset ved salg).
Ca 70 cm servantskap i prefabrikkert utførelse av heltre osmobehandlet tre i vaskerom.
Kjøkkeninnredning
Innredningen har prefabrikkerte skrog og slette dører/fronter av osmobehandlet heltre laminert furu. Benkeplater av
osmobehandlet heltre eik og nedfelt stålbeslag med 2 kummer. Ventilator.
Integrerte hvitevarer er: Steikeovn, keramisk topp, oppvaskmaskin og kjøle/fryseskap.
Det er godt med innredning.
(Noen dører har sprukne overflater, men eier opplyser at disse skal skiftes ut).
VVS-installasjoner, generelt
Bad/wc: Vegghengt klosett med skjult sisterne, termostatstyrt dusj bak vegger/dører av glass, porselenservant og
blandebatteri over servantskap.
Vaskerom: Ca 200 ltr. varmtvannsbereder, kran og avløp for vaskemaskin. En 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
I stue/kjøkken er klebersteinsovn med metall/glass i dør og sider.
I entre og bad/wc er nylig lagt varmekabler og keramiske fliser.
(IR-panel i vindfang og bad/wc er iht. eier frakoblet pga. ikke tilfredsstillende varmeeffekt).
Luftbehandling, generelt
Ventilasjon er naturlig avtrekk med lydventiler i vegger og et spesielt oppdriftsanlegg med mek.vifte som er ført over tak.
Elkraft, generelt
400 volt el.anlegg med 4x32 amp. overspenningsvern. Anlegget er fordelt på 14 kurser, 12x15, 1x20 og 1x25 amp. med
automatsikringer.
Anlegget har skjulte ledningsføringer og godt med punktfordeling samt noe fast belysning.
Boligen har el-solpanel på taket med egen måler for kjøp og salg av el-overskuddsproduksjon.
Telefoni og personsøking, generelt
Fiberkabel inn til eget skap for tv. og internett, etc.
Alarm- og signalsystemer, generelt
Røykvarslere med trådløs forbindelse og pulver-brannslukkingsapparat i hver etg.
Annet
Sentralstøvsuger er montert.

Frittstående bod
Bygningsdata
Byggeår:

2014 Kilde: Byggeår er opplyst av eier

Anvendelse:

Benyttes av eiere.

Kommentar
Standard:

Enkel standard. Tilbygget lite hønsehus som ikke er målbart pga. lav høyde.

Vedlikehold:

Bygningen er nesten ny.

Arealer
Bruttoareal
Etasje

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

Bakkeplan

6

5

Sum bygning:

6

5

Sekundær S-ROM

Kommentar

5
0

5

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

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

Bakkeplan

Et rom

Konstruksjoner og innvendige forhold - Frittstående bod
Bygning, generelt
Bygningen har grovstøpt betonggulv på mark. Vegger av uisolert bindingsverk med utvendig liggende panel av superwood
som er jernvitrolbehandlet samt paneldør. Pulttak av trekonstruksjon med taktro som er tekket med papp.

Beregninger
Årlige kostnader
Forsikring (pr. mnd. Kr. 279)

Kr.

3 343

Kommunale avgifter. (Vann og avløp beregnes i forhold til måler). (pr. mnd. Kr. 1 219)

Kr.

14 623

Stipulerte vedlikeholdskostnader (pr. mnd. Kr. 1 333)
Sum årlige kostnader

Kr.
Kr.

16 000
33 966

Teknisk verdi bygninger
Enebolig
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)

Kr.

3 350 000

Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)
Sum teknisk verdi – Enebolig

Kr.

- 70 000
Kr.

3 280 000

Frittstående bod
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)
Sum teknisk verdi – Frittstående bod

Kr.

Sum teknisk verdi bygninger

60 000
Kr.

60 000

Kr.

3 340 000

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:
Sum tomteverdi:

Kr.
Kr.

860 000
860 000

Kr.

4 200 000

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger
Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet:
EIDSVOLL VERK, 26.02.2018

Bror Arne Jensen
Telefon: 63 95 20 06
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Til alle beboere i byggetrinn 1A - Boligautomasjon
Etter henvendelser og registrert misnøye blant flere beboere har vi som nevnt tidligere brutt
med vår underleverandør Isoreflect. Filago er derfor i full gang med en prosess der vi
forsøker å finne en alternativ løsning på automasjonsproblematikken. Vår underleverandør
Sigvartsen Elektro, som vi har benyttet oss av ved flere tilfeller i både trinn 1A og 1B, har nå
kommet opp med et løsningsforslag.
For å sikre at denne løsningen vi nå har landet på er driftssikker og så brukervennlig som vi
håper på, har vi, sammen med Sigvartsen Elektro, valgt å installere en pilot av systemet i et
av husene i økolandsbyen for testing.
Pilottestingen vil ha en prøvetid på ca 14 dager. Etter gjennomført og forhåpentligvis
vellykket test, vil vi sende ut et nytt skriv som vil gå i detalj på hva dette systemet er, og
hvordan vi så ønsker å gå frem videre for de som måtte ønske en ny løsning.
Vi ønsker å presisere at dette vil være et tilbud til de som måtte ønske å bytte ut Loxone
systemet med den nye løsningen.
Skulle det være noen spørsmål vedrørende dette, er det bare å sende en mail til
support@aktiv-hus.no

Overbygd terrasse
-

OBS: På bildene i prospekt/annonse er terrassen utenfor stuen/kjøkkenet delvis overbygd. Dette
overbygget er fjernet. Overbygget ble skadet etter snøfall fra taket og er derfor fjernet.

SELGERS SVAR PÅ SPØRSMÅL VEDRØRENDE PROTOKOLL FOR ETTÅRSBEFARING

1. IR-panel: Panelene i gang og bad er koblet fra og erstattet med varmekabler i
gulv og nye fliser. IR-panel i vaskerom er fortsatt tilkoblet og er en grei
varmekilde om man vil tørke klær i rommet.
2. Solcellepanelet er sjekket og det fungerer. Det er montert en del i sikringsskapet
som skal hindre at solcellepanelet forstyrrer signal til lyskilder i tak.
3. Det er ettermontert hyller både i skapene og i krydderskap.
4. Persienner ok.
5. Lister er justert. Utforinger i panel er vurdert ok etter at man fikk tilbud om ekstra
maling i sprekker som ville gjøre utforingene mindre synlige. Huseier anså de få
stedene dette var bemerket som bagateller og ønsket å beholde det uten ekstra
maling.
6. Deksel ok.
7. Vi ble rådet til å legge plater ved utløpene. Har lagt fliser som virker
tilfredsstillende. Lydproblematikk er borte.
8. Fronter skal byttes.
9. Vurdert til å ikke være et problem da vinduet uansett ikke behøver åpnes forbi
blandebatteri.
10. Vurdert til å være minimalt synlig.
11. Ytterdør justert og har ikke vist noe problem i forhold til luft inn.
12. Terassedør lukkemekanisme i orden.
13. Åpningsmekanisme i stort vindu fungerer kun i den ene åpningsposisjonen. En
del i åpningsmekanismen skal byttes ut. Gjennomføres av utbygger.
14. Ingen vannlekkasjer er registrert, vinduene er kontrollert og funnet
tilfredsstillende.
15. ventilasjon fra bad ble kontrollert da det var tørking og utlufting etter
vannlekkasje i kjøkken, og ga derfor ikke riktig resultat. Bør kontrolleres igjen nå
som prosessen etter utlufting er avsluttet. Det var imidlertid ingen tegn til feil
under kontroll av ventilen.
16. Vannlekkasje fra wc er utbedret og toalettet strammet. Ingen knirking eller
lekkasje lenger.
17. Silikon i gulv ble uansett skiftet da det ble lagt nye fliser i forbindelse med
legging av varmekabler. Eier vurdere at det var penere på kasse cisterne uten
alu-lister, derfor er dette ikke installert. Panel i himling er ikke skiftet da ir-panelet
ikke er fjernet. Derfor ser man heller ikke noe til evt misfarging av panel.
18. Knirking i trappen ble vurdert til å være bagatellmessig av ekspert. Beboere har
registrert at det har blitt mindre knirking etter at huset er bodd inn.
19. Kvittering er ikke sendt. Vi betalte regningen og har ikke tatt oss bryet med å få
tilbake for dette.

20. Jordingspinner skal være utskiftet overalt. Det er fortsatt noen få kontakter der
pinnene bøyer seg litt. Eier har dog ikke vært plaget med dette og har kunnet
bruke de kontakter det har vært bruk for.
21. Skapene var for fullt lastet til at dørjustering kunne gjennomføres. Dette kan lett
justeres når skapene er tomme.
22. List er ettermontert.
23. Lys mangler fortsatt. Eier ønsket ikke disse lampene da lyset i taket holder mer
enn nok.
24. Disse er festet bedre.
25. Hendel er byttet.
26. Det skal være dokumentert at skjøter og utførelse er tilfredsstillende. Eier er ikke
forevist disse papirene. Men dette gjelder alle husene, så vidt jeg vet.
27. Lyset har vært stabilt det siste år etter at type lys er byttet ut.
28. Det er kun små merker etter vannlekkasje på muren på gulvet rundt vedovn.
29. Det foreligger informasjon om naturlig ventilasjon i huset.

