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Ut ifra værdata på yr.no kan vi se at det i perioden 1. desember 2015 til 13. mars 2016 har vært
snødybde målt på flat markfra ca. 11 cm jevnt stigende til ca 80-100 cm. I samme periode har
temperaturen vekslet mellom pluss og minusgrader. Dette kan være med åforklare noe av den
kraftige isdannelsen på ytterta k. Ved mildvær vil topplaget på snøen tine og renne ned i snøen til
papptekke. Følge tekket ut til takraft og fryse til is ...
Vi registrer ingen luftespalter i raftekasser. Dette gjelder både ny og gammel del. For tak isolert i
takflaten bør det være kontinuerlig luftespalte på 50 mmfra raft til møne ...
Ofte kan tak med dårlig luftingfungere godt nokfuktteknisk (.. .), men man har likevel ikke godt nok
luftet takfor å unngå isdannelse/snøsmelting på ta ket. Et mulig tiltakfor å begrense isdannelser kan
være å montere varmekabler i gradrenner og takrenner.
Konklusjon:
Vi anbefaler at lqøper åpner takkonstruksjonenfra yttersiden slik at takkonstruksjonens oppbygging
kan undersøkes nærmere og eventuelle tiltak kan anbefales.
Isdannelser som harført til skader på vindski/forkantbord og takrenne som må repareres. Dette siger
ved retting og dreier seg om 7 timers arbeid+ innleid lift.»

I epost av 31.03.2016 (bilag 10) mente selskapet at kravet ikke var godt nok dokumentert, og at det
uansett ikke var grunnlag for å anføre mangelskrav etter avhl. §§ 3-7, 3-8 og 3-9 2.pkt.
Kjøper opprettholdte reklamasjonen av epost av 02.05.2016 (bilag 11) da de mente at huset ble
presentert for de som «totalrenovert og «nytt» fra år 2000.
Selskapet kontaktet tidligere salgsledd for informasjon hva som hadde blitt gjort tidligere (bilag 12).
Epost til klager hitsettes i sin helhet:
«Vi har nå vært i kontakt med tidligere salgsledd som igjen har vært i kontakt med sinfar som er
snekker. Det varfaren som uiførte tiltaket i 2010. Slik vi forstår det ble det åpnet opp en mindre del i
taketfor å kontrollere lufting. Manfant at taket var luftet og at det var bygget opp slik det skulle. Det
var derfor ikke behovfor ytterligere tiltak. Det ble imidlertid montert en metallplate eller lignende i
gradrennen slik at snøen skulle renne bedre. Ut over detteforklarer tidligere salgsledd at man må
passe på å måke taket ved stort snøfall. Dette gjelder særlig i perioder med hyppig væromslag.
Dersom taket ikke er måketfor snø vil veksling mellom pluss - og minusgrader vil kunneføre til at
snøen smelter og deretter fryser igjen.»

Kjøper innhentet deretter rapport fra XX AS for å åpne konstruksjonen (bilag 13). Det var ikke
vedlagt bilder til rapporten.
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Fra rapporten hitsettes:
<<Findings and conclusion;
Construction, including moisture obstruction, beams seems good, but airing/ventilation is insufficient.
There is no cleft/split at det lower end of the roof to open up for airjlow info the ventilation-valves.
Enclosed are some photos that clearly show that airing/ventilation can not be sufficient to prevent
heat from penefrating the roof

Kjøper innhentet en uttalelse fra YY AS (bilag 14), på bakgrunn av de allerede forelagte dokumenter
i saken.
Uttalelsen hitsettes i sin helhet:
«Vi mener det sannsynligvis er manglende lufting av taket som er årsaken til problemet. Anbefaler at
takkonstruksjonen oppbygging undersøkes for å konstatere problemet. For å gjøre dette må du hente
inn en entreprenør som kan bekrefte rapporten fra Byggtakst Nord og komme med et prisoverslag
for utbedring. Dette kan du føre videre som bevis mot eierskifteforsikringen.»

Kjøper innhentet deretter tilbud fra ZZ AS (bilag 15). Tilbudet var på nytt tak. Følgende var
beskrevet i tilbudet:
<<Frakt, rigg og stillas er medtatt.
Montere nytt undertak på Schingel, lektre opp med ekstra god lufting.
Montere nye kilrenner og Decra taktekking.
Etterisolering må gjøres på timer og medgått materialer.
Samlet tilbud inkl mva KR. 274 500,Søppeldeponi ikke medtatt».

Kjøper fremsatte deretter krav på prisavslag pålydende kr. 350 000,- (bilag 16), da pris på
etterisolering og søppeldeponi ikke var medtatt i tilbudet.
Selskapet avslo kravet i brev av 16.08.2016 (bilag 17).
Fra avslaget hitsettes:

«... Selger har ikke opplevd problemer med is-dannelse i sin eiertid. Det legges til etter dette til grunn
at det ikke foreligger mangel en etter avhl. §3-7 ...
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