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Tilstand ? 
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Standard for tilstandsanalyse 

 - NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig   

 Bakgrunn 

 

 Standarden  

– metode  

– tilleggene 

 

 Rapport 

– hovedinfo 
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Bakgrunn 

 Byggekostnadsprogrammet (KRD 2005 – 2009) 

– «Veien til riktig utførte bygg» 

• Mye byggskader / byggfeil (som over tid gir skade) 

• Dårlige og upresise takstrapporter 

• Anbefaling om obligatorisk tilstandsanalyse ved eierskifte 

– RIF, meglere, takstorganisasjonene, Forbrukerrådet 

 Forbrukerrådet   

– Klager ved hvert 5. eierskifte  

– Mange havner i tvistesak 

 NOU 2009:6 «Tilstandsrapport ved salg av bolig» 

– Kap 12: Utkast til forskrift om krav og innhold av godkjent 

tilstandsrapport 
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Bakgrunn 

 Hva?  

– Tilstandsanalyse gir øyeblikkstilstand, vurderes mot gitte krav. 
Også vurderinger av konsekvens, årsak m.v. 

 

 Hvorfor?  

– Behov for å sikre pålitelig og entydig tilstands-dokumentasjon. 
Avdekke byggskader / byggefeil. 

 

 Hvem?  

– Effektivt verktøy for eiere og leietakere og selger / kjøper samt 
bygningssakkyndige / takseringspersoner 
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Erfaringer 

 Upresis bruk av tilstandsgrader 

– «tilstandsgrad 1 – 3» 

• Det er det samme som når legen ser på deg og sier «du har nok 

feber mellom 38 og 41 grader». 

– Ukritisk bruk av levetidstabeller 

• Godt vedlikeholdt panelt fasade får dårlig tilstand pga alder 

 Mye dårlig kompetanse 

– Bygningsfysikk 

– Byggemetoder 
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Hva omfatter standarden ? 

 Undersøkelse av boligen, tilleggsbygg og fellesdeler 

– Byggteknisk tilstand; 

– VVS-tekniske anlegg: 

– Elektrisk anlegg (forenklet analyse); 

– Branntekniske forhold (forenklet analyse); 

– Vurdering av geologiske forhold (skred og flom); 

– Vurdering av radon (vurdering av dokumentasjon, men ikke 

utførelse av målinger); 

– Gjennomgang av egenerklæringsskjema fra eier; 

– Gjennomgang av framlagt dokumentasjon; 

– Måling av areal; 

– Vurdering av P-ROM når det gjelder rømningsvei og lysflate. 
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Om standarden, basis 

 Basert på NS 3424 «Tilstandsanalyse av byggverk» 

– Første utgave 1995, lang erfaring 

– Revidert utgave 2012,  

 Hovedprinsipp  

 

 

 

 

– Enkelt og greit prinsipp, men 

• medfører ansvar 

• krever fagkompetanse 

  

 

 

 



9 

Målet med egen standard for eierskifte 

 Minimalisere konfliktnivået gjennom å gi objektiv, 

entydig og informativ informasjon boligens tekniske 

tilstand 

 Alle forhold som har økonomisk betydning  skal 

beskrives 

– Måtiltak 

– Varsel om det som kan komme 

– Kostnadskonsekvenser  

 Evt anbefalte ytterligere analyser 

– Mer detaljert 

– Tekniske tilsyn 
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Om standarden, noen definisjoner 

 Avvik:  

– Tilstanden er dårligere enn referansenivå 

 

 Referansenivå:  

– Forhåndsdefinerte krav som gjelder for byggverket 

– NS 3600: Den tilstand som tilsvarer TG 0 

 

 Fagmessig utførelse:  

– Bygget iht lov / forskrift, pre-aksepterte eller dokumenterte faglige 

løsninger, standarder, normer, monteringsanvisninger og god 

håndverksmessig utførelse 
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Om standarden, noen definisjoner 

 Risikokonstruksjon 

– Del av byggverk som er spesielt utsatt for fuktskade 

 

 Symptom:  

– Observert forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et 

byggverk eller byggverksdel befinner seg i 

 

 Forventet gjenværende brukstid:  

– Uttrykk for anslått tid et byggverk eller del av byggverk fortsatt vil 

være tjenlig for sitt formål 

• Avhengig av tilstand, egenskaper, design, utførelse, gjennomført 

vedlikehold, alder, påkjenninger, konsekvenser ved brudd  
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Fire + 1 tilstandsgrader 

 TG 0: Ingen avvik 

 

 TG 1: Mindre eller moderate 

       avvik 

 TG 2: Vesentlige avvik 

 

 TG 3: Stort eller alvorlig avvik 

 

 TGIU: Ikke undersøkt 

NOU 2009:6 

NY 
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NS 3600 Definisjon av tilstandsgrader 

Dokumentasjon 

foreligger 

Dokumentasjon  

Foreligger ikke 
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 Fastsettelse av tilstandsgrad: hele tall dvs 0, 1, 2 eller 3 

 
 Bygningsdel  

 som kan tas  

 og føles på 

 
 Bygningsdel  

 som ligger  

 skult 

 

   

       Ingen symp   

       på nabodeler 

 

Noen hovedprinsipper 

TG iht Tilstand 

Symptomer 

på nabodeler 
TG iht symptom 

TG iht alder 
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Spesielle krav i standarden 

 Eiers plikter i forkant 

– Utfylt egenerklæring 

 Etikk 

– Beste faglige skjønn, upåvirket av partene, opplyse om 

eventuelle forhold til partene 

 Kompetanse 

– Bygningssakkyndig med godkjent eller dokumentert 

bygningsfaglig kompetanse (utdanning, praksis inkl erfaring 

med tilstandsanalyse) 

 Dokumentasjon av boligen 

– Gjennomgås på forhånd 

 Nivå av analysen 

– Grundig visuell kombinert med undersøkelser, målinger etc 
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Metodikk 
Ekstra loop  

ved fellesdel 

Uten 

fellesdel 
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Tillegg A. Egen erklæringsskjema (ca 35 spm + utfylling) 

 Salgsobjektet 

– Type, hvor lenge 

bodd etc 

 Selgeren 

– hjemmelsinnehaver 

 Alle typer boliger 

 Spesielt for sameier 

/ borettslag etc 

– Tvister, vedtak som 

kan øke husleie, 

tilstandsrapport 

fellesdeler 
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Tillegg B. Innhenting av informasjon (22 pkt) 

 Godkjente tegninger 

– Plan, snitt, fasader 

 Dokumentasjon for 

arbeider på bad 

 Tekniske anlegg 

– Samsvarserklæring, 

tilsynsrapporter, 

bruksanvisninger 

tekniske anlegg etc 

 Spesielt for sameier 

/ borettslag etc 
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Tillegg D. Forenklet analyse av el-anlegg (13 pkt helhet) 

 Spørsmål til eier 

– Utførte arbeider når, 

siste kontroll, 

varmegang etc 

 Sjekkpunkter ved 

registrering 

– Generelt, inntak og 

sikringsskap, 

fellesdel 

 Helhetsvurdering 
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Helhetsvurderinger tillegg D 
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Tillegg E. Forenklet analyse av brann (12 pkt helhet) 

 For boligen 

– Varsling og slukking 

– Rømning fra 

boligrom kjeller, > to 

plan 

 For fellesdel 

– Varsler i felles 

rømningsveier 

– Rømningsveier iht 

forskriftskrav 
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Helhetsvurdering tillegg E 
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Tillegg C Byggteknisk tilstand (30 sider tabell) 

  C1: Boenhet innvendig 

– rom for rom 

 C2: Utvendig for bolighus 

opptil 4 boenheter 

– Bygningsdel, 

«komponenter» 

 C3: Utvendig og 

innvendige fellesdeler for 

bolighus med mer enn 4 

boenheter 

– Bygningsdeler og rom   

Lærebok!! 
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Våtrom (bad og vaskerom) (10 pkt + helhet) 
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Våtrom (bad og vaskerom) (10 pkt + helhet) 
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Våtrom (bad og vaskerom) (10 pkt + helhet) 

Om et bad er nyoppusset men mangler dokumentasjon: TG 2 



27 

Noen spesielle eksempler 
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Noen spesielle eksempler, bruk av TGIU 
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Eksempler på tilstand 
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Rapport 
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Rapport 
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Takk for oppmerksomheten 

Bygg har sjel !! 


