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DERES REF:   | VÅR REF: 10221708RIGbesikt-va01  Oslo den ………..2020 
DOKUMENTKODE: 10201RIGbesikt 
TILGJENGELIGHET: Åpen 

TILRETTELEGGING FOR LAVUTSLIPPSFERJER PÅ STREKNINGENE BOGENES – 
SKARBERGET OG DRAG – KJØPSVIK.   
Varsel om bygningsbesiktigelse 
I forbindelse med forestående grunnarbeider for prosjektet med tilrettelegging for lavutslippsferjer på 
strekningen Drag - Kjøpsvik, er Multiconsult engasjert av Statens vegvesen til å foreta en bygnings-
besiktigelse av nabobebyggelsen. 
Vi ønsker å besiktige denne eiendommen på ……………… den …………...2020 kl……………………  
Dersom angitt tidspunkt ikke passer, er det fint hvis De kan samordne nøkkel med nabo eller ev. bruke 
annen stedfortreder.                                                                                                                               
 
Besiktigelsen består i å registrere eksisterende skader som riss, sprekker eller andre mangler både utvendig 
og innvendig før arbeidene igangsettes. Besiktigelsen innbefatter alle rom og skadene registreres ved hjelp 
av video. Videoopptakene blir for ettertiden lagret på en forsvarlig måte med utvidet datasikkerhet. 
Multiconsult har tillatelse fra Datatilsynet til utførelse og lagring av videobesiktigelser som inneholder video 
med lyd og bildeopptak. Opptakene blir bare benyttet i de tilfeller der eier mener at det er oppstått skade 
på eiendommen. 
 
Vi håper De er villig til å gi oss adgang, slik at det er mulig å få utført besiktigelsen på en tilfredsstillende 
måte. Dersom De har innsigelser mot at slik besiktigelse foretas, ber vi om å bli varslet skriftlig om det. 

Dersom de ikke har mulighet til å stille på angitt tidspunkt for innvendig besiktigelse, er det fint om De kan 
ta kontakt med vår ……………………for avklaring. Vedkommende treffes på mobiltelefon: ……………….. eller e-
post: ……................................ 

Eventuelle tekniske spørsmål til grunnarbeidene, kan rettes til Statens vegvesen ved …………………….. på  
mob.: …………………… eller e-post: …………………………………….. 

Dersom boligen leid, ber vi leietaker om å varsle eier eller eventuelt avklare befaringen som huseiers 
representant. Ber også eiere om å varsle eventuelle leieboere ved hybler, sokkelleilighet etc.  

Med vennlig hilsen 
Multiconsult 
 
 
 
……………………………. 
 

Naboer/beboere ved prosjektet med tilrettelegging for 
lavutslippsferjer på strekningene Bogenes – Skarberget 
og Drag - Kjøpsvik 
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