
Arealeffektiv og moderne 2‑roms eierseksjonsleilighet
Gamle Leirvegen 105, 7038 Trondheim

Fossegrenda



Fakta

Velkommen til Gamle Leirvegen 105
En arealeffektiv og moderne leilighet fra 2013  
som ligger solrikt og vestvendt til i et rolig  
område. Leiligheten ligger flott til i første etasje  
på bakkeplan, praktisk med tanke på  
småbarn. Dette er et rolig boligfelt med svært  
lite trafikk, men samtidig sentrumsnært og er  
godt tilrettelagt for store og små. Det er  
tilhørende p‑plass ved siden av fotballplassen.  
Leiligheten holder svært god standard. Her kan  
man flytte rett inn. Fra stuen er det utgang til en  
stor balkong og plen med gode solforhold store  
deler av dagen.

Adresse
Gamle Leirvegen 105

PrisAntydninG
kr 2 390 000,‑ + omk

totALPris
kr 2 456 722,‑

tomt
7568.9 kvm eiet

FeLLesutGiFter
kr 2 277,‑/mnd

omkostninGer
kr 66 722,‑

BrA/P‑rom 
53/53

eierForm
Eierseksjon

meGLer
Ole Kristian Vaagan
tLF 40408588
ePost okv@meglerendin.no

informasjon om megler









oPPdrAG
1‑0002/19

eiendom
Gamle Leirvegen 105, 7038 TRONDHEIM

eiendomsBeteGneLse
Gnr 91, bnr 31, snr 27 i Trondheim kommune.  
Sameiebrøk 52/4135. Ideell 1/166 andel av gnr 91,  
bnr 25 i Trondheim kommune. 

eier
Grethe Wisth's dødsbo ved fullmektiget Hilde Wisth

PrisAntydninG
Kr 2 390 000,‑

kjøPers omkostninGer
Kr 66 722,‑
Dok.avgift 2,5 % av kjøpesum kr 2 390 000,‑ 
kr 59 750,‑ (forutsetter kjøp til prisantydning) +  
Eierskiftegeb kr 5 750,‑ + Tgl. geb skjøte, kr 525,‑ + 
tgl. geb panterettsdok kr 525,‑ + attestgebyr kr 172,‑ 

totAL kjøPesum
Prisantydning 2 390 000,‑
+ Totale omkostn. kr. 66 722,‑
= sum kr. kr 2 456 722,‑

FeLLeskostnAder
Kr 2 277,‑ pr. mnd. Fordeler seg slik;
Felleskostnader kr 1 085,‑ 
Fjernvarme kr 416,‑
Kontingent kr 226,‑
Kabel‑TV kr 257,‑
Bredbånd kr 293,‑

BoLiGtyPe
Eierseksjon

eierForm
Eierseksjon

innhoLd
Leiligheten inneholder entré, stue/ kjøkken i åpen  
løsning, bad, soverom, samt et innredet rom som  
kan benyttes som kontor og teknisk rom. 

AreALer
BRA 53kvm
P‑rom 53kvm

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av  
takstbransjens rettledning for arealmåling, senest  
revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også  
areal (unntatt boder) som ligger utenom selve  
bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger  
også i P‑Rom. Dette kan være beboelsesrom som  
ligger i kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og  
garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører  
boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940  

fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal  
selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva  
som defineres som primærrom (P‑ROM) eller  
sekundærrom (S‑ROM) tar utgangspunkt i hvordan  
rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om  
enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til  
dagens bruk.

AntALL soVerom
1

ByGGeår
Byggeår: 2013

BeByGGeLsen
Området består av blokkbebyggelse

stAndArd
entre 5,3 m²: Parkett på gulv og malt overflate på  
vegger, malt overflate i himling, radiator,  
skyvedørsgarderobe og sikringsskap rørfordelerskap.
BAd 3,9 m²: Flis på gulv og flis på vegger, malt  
overflate i himling, gulvvarme. Baderomsinnredning  
med slette fronter, heldekkende servant med  
ettgreps blandebatteri. Dusjhjørne med skyvedører  
med blandebatteri og garnityr på vegg. Vegghengt  
klosett og opplegg til vaskemaskin.
soVerom 12,3 m²:Parkett på gulv, malt overflate  
på vegger, malt betong og malt overflate i himling,  
radiator og skyvedørsgarderobe.
stue/kjøkken 23,2 m²: Parkett på gulv og malt  
overflate på vegger, malt betong i himling, radiator.  
Kjøkkeninnredning med over‑ og underskap med  
slette fronter og benkeplate i laminat. Av utstyr  
finnes oppvaskkum i rustfri utførelse med ettgreps  
blandebatteri. Integrerte hvitevarer som komfyr,  
platetopp, oppvaskmaskin og kombinert  
kjøle/fryseskap. Innbygningsventilator over  
stekesone.
kontor 5,1 m²: Parkett på gulv og malt overflate på  
vegger, malt overflate i himling. Ventilasjonsagregat.

oPPVArminG
Fjernvarme og elektriske varmekabler på bad

hViteVArer
Dersom ikke annet er opplyst medfølger kun  
integrerte hvitevarer. 

ByGGemåte
Leilighet i boligblokk. Grunnmur og bærende  
konstruksjon er oppført i betong. Veggkonstruksjoner  
er oppført i betong og bindingsverk, og har  
utvendig kledning av trepanel. Takkonstruksjon har  
relativt flat form, og er tekket med papp. Vinduer  
med isolerglass.

PArkerinG
Egen merket plass (nr 101) ved fotballplassen.

etAsje: 1

om boligen



BeLiGGenhet
En arealeffektiv og moderne leilighet fra 2013 som  
ligger solrikt og vestvendt til i et rolig område. Fritt  
utsyn mot vest fra terrasse. Leiligheten ligger flott til i  
første etasje på bakkeplan, praktisk med tanke på  
småbarn. Leiligheten har tilhørende p‑plass. Det er  
kort vei til Rema 1000 og Fossegrendasenteret som  
kan by på dagligvarebutikk, restaurant, frisør, renseri  
m.m. Området byr på herlige turområder langs  
Nidelven hvor du også finner parken ved Nedre  
Leirfoss. Denne er pent opparbeidet med benker,  
lekeapparater og brygge. Naturskjønne og  
behagelige omgivelser. For den som liker turer i skog  
og mark er Estenstadmarka en god gåtur unna. For  
den med treningsiver ligger 3T like i nærheten. I  
Leirfossvegen finnes det også et aktivitetssenter med  
tilbud om Gokart og LaserX.

Adkomst
Fra Holtermannsveg tar man inn Bratsbergvegen og  
tar til høyre inn Fossegrenda, og deretter 2. avkjørsel  
til høyre, inn på Gamle Leirvegen

GrunnAreALer
Tomten er opparbeidet med grøntarealer,  
lekeplasser/fotballplass, internveier og p‑plasser
Tomteareal: 7568.9 m²
Tomt/Eierform: Eiet tomt

enerGimerkinG
Energimerke C og oppvarmingskarakter GRØNN
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du  
på www.energimerking.no

oVertAkeLse
Snarest etter overtagelse.

FormuesVerdi
Formuesverdi primær kr 706 883 for år 2017.
Formuesverdi sekundær kr 2 544 777 for år 2017.

kommunALe AVGiFter
Kr 2 541,‑
Kommunale avgifter er betalt med kr 2 541,‑ for 3  
termin i 2019. Det er 4 terminer og følgelig vil årlig  
avgift ligge rundt kr 10 200,‑ 

dødsBo
Boligen er i dødsbo til Grethe Lillian Wisth.

diVerse
Selger har godkjent salgsoppgaven. Hvitevarer på  
kjøkken medfølger i handelen. Vaskemaskin på bad  
medfølger ikke i handelen. I nærområdet er det god  
kollektiv transport med hyppige bussavganger til og  
fra bykjernen. Med bil bruker man 10‑15 minutter til  
sentrum

tinGLyste heFteLser oG rettiGheter
På eiendommen er det tinglyst følgende  

servitutter/rettigheter som følger eiendommens  
matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:
04.07.2012 ‑ Dokumentnr: 540816 ‑ Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr: 5001 Gnr:91 Bnr:25 
Rettighetshaver: Knr: 5001 Gnr:91 Bnr:33 
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler 
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen 
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr: 5001 Gnr:91 Bnr:31 
Gjelder denne registerenheten med flere 
04.07.2012 ‑ Dokumentnr: 540816 ‑ Best. om  
adkomstrett
Rettighetshaver: Knr: 5001 Gnr:91 Bnr:25 
Rettighetshaver: Knr: 5001 Gnr:91 Bnr:33 
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen 
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr: 5001 Gnr:91 Bnr:31 
Gjelder denne registerenheten med flere 
04.07.2012 ‑ Dokumentnr: 540816 ‑ Best. om  
vann/kloakkledn.
Rettighetshaver: Knr: 5001 Gnr:91 Bnr:25 
Rettighetshaver: Knr: 5001 Gnr:91 Bnr:33 
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen 
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr: 5001 Gnr:91 Bnr:31 
Gjelder denne registerenheten med flere 
14.03.2013 ‑ Dokumentnr: 216370 ‑ Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Trønderenergi Nett AS 
Org.nr: 978 631 029 
Bestemmelse om rett til å drive, vedlikeholde, fornye  
og ombygge jordkabelanlegg 
Bestemmelse om bebyggelse, ryddebelte og  
adkomstrett 
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr: 5001 Gnr:91 Bnr:31 
Gjelder denne registerenheten med flere 
12.07.2013 ‑ Dokumentnr: 590035 ‑ Bestemmelse iflg.  
skjøte
Pliktig medlemskap i velforening/huseierforening 
25.03.2013 ‑ Dokumentnr: 247194 ‑ Seksjonering
Opprettet seksjoner: 
Snr: 1 
Formål: Bolig 
Tilleggsdel: Bygning ‑ Sameiebrøk: 52/4135 

Vei, VAnn, AVLøP
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og  
avløp via private stikkanlegg

FerdiGAttest/midLertidiG BrukstiLLAteLse
Midlertidig brukstillatelse foreligger

oFFentLiGe PLAner/reGuLerinG/konsesjonsPLikt
Eiendommen ligger i et område regulert til bolig  
(r0456a). Kopi av situasjonskart, målebrev,  
reguleringsplaner m/bestemmelser etc. kan fås ved  
henvendelse til megler. Vi oppfordrer interessenter til  
å gjøre seg kjent med disse.

utLeieAdGAnG
Det er kun en bruksenhet i boligen og kan fritt utleies

sAmeie nAVn
Sameiet Hornebergtunet Kubene, orgnr 912263487

inFormAsjon om sAmeie
Ønsker du ytterligere informasjon om sameiet, kan  
dette sees hos megler.

ForretninGsFører
OBOS Eiendomsforvaltning AS

tAkst utFørt AV
Tom Erik Heirsaunet

sAmmendrAG AV seLGers eGenerkLærinG
Tilstandsrapporten viser TG1 på alle punkter

LoVAnVendeLse
Eiendommen selges "som den er", jf.  
avhendingsloven (avhl) § 3‑9. Boligen overdras  
således slik den fremstår ved besiktigelse med  
åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert  
på selgers opplysninger og meglers egne  
undersøkelser. Det oppfordres til å sette seg godt inn  
i salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne.  
Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn  
i egenerklæringen fra selger som er inntatt i  
salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen  
nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før  
bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold  
ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til,  
og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf.  
avhl § 3‑7. Dette gjelder likevel bare dersom man  
kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at  
opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om  
boligen, jf. avhl § 3‑8. Det samme gjelder dersom  
boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er  
gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen  
markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder  
likevel bare dersom man kan gå ut fra at  
opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på  
en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand  
ennkjøper hadde grunn til å regne med ut fra  
kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3‑9.
Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.
I lov om avhending av fast eiendom fremgår at  
eiendommen skal overdras med de innredninger og  
gjenstander som etter lov, forskrift eller annet  
offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger  
og utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt  
tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan  
fravikes ved avtale mellom kjøper og selger.
Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i  
felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder  
dersom ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.

BetALinGsBetinGeLser
All betaling, kjøpesum + alle omkostninger skal skje  
ved overtagelse.

hVitVAskinGsreGLene
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking  
og er forpliktet til å rapportere til Økokrim om  
mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking  
innehar også strenge regler om kontroll av  
legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder,  
selger, kjøper og fullmektiger for disse.

PersonoPPLysninGsLoVen
I henhold til personopplysningsloven gjør vi  
oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for  
videre oppfølgning.

meGLers VederLAG
Meglers vederlag er avtalt til fast provisjon kr 40 000,‑  
og oppgjørs gebyr kr 5 900,‑.

eiendomsmeGLer/dAGLiG Leder
Ole Kristian Vaagan
tlf: 404 08 588
okv@meglerendin.no

meGLeren din As
Brænnes veg 2B
7022 Trondheim
Org.nr.: 911 615 479

sALGsoPPGAVe dAto
05.11.2019

VedLeGG tiL sALGsoPPGAVen
Tilstandsrapport, energiattest, plantegning,  
reguleringsbestemmelse, vedtekter, husordensregler,  
protokollutskrift for siste årsmøte og årsregnskap 2018
Kontakt oss gjerne ved ønske om ytterligere  
informasjon.

BoLiGseLGerForsikrinG
Selger har valgt boligselgerforsikring da de som  
arvinger ikke kjenner boligens tilstand. Selger viser til  
tilstandsrapport fra takstmann.

inFormAsjon om BudGiVninG
Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud  
knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk
budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt  
med bank‑ID. Eiendomsmegler kan også kontaktes  
for tilsendelse av budskjema og budskjema finnes  
også i salgsoppgaven. All budgivning må foregå  
ved skriftlighet. Ikke nøl med å ta kontakt dersom  
det er behov for bistand for å gi bud.
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Adresse Gamle Leirvegen 105

Postnr 7038

Sted TRONDHEIM

Leilighetsnr.

Gnr. 91

Bnr. 31

Seksjonsnr. 27

Festenr.

Bygn. nr. 300258658

Bolignr. H0101

Merkenr. A2019-1069158

Dato 31.10.2019

Energimerket angir boligens energistandard.

Energimerket består av en energikarakter og en opp-

varmingskarakter, se figuren. Energimerket

symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-

karakter, og bokstaven viser energikarakter.

Målt energibruk

Innmeldt av Tom Erik  Heirsaunet

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 gjennom-

snittlig klima. Det er boligens energimessige standard og

ikke bruken som bestemmer energikarakteren.

A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

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

Energiattesten er bekreftet og offisiell.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter

byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet

Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, deler av boligen ikke er i bruk,

og kan forklare avvik mellom beregnet og målt færre personer enn det som regnes som normalt

energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet bruker boligen, eller

reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt den ikke brukes hele året.

dersom:

Gode energivaner

Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, Energimerket kan kun endres gjennom fysiske endringer

men dette vil ikke påvirke boligens energimerke. på boligen.

Eksperten har ikke angitt tips til brukervaner

Mulige forbedringer for bygningens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, og merke. Noen av tiltakene kan i tillegg være svært

beste skjønn fra den som har utført energimerkingen, lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved

anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. modernisering av boligen eller utskifting av

Dette er tiltak som kan gi boligen et bedre energi- teknisk utstyr.

Eksperten har ikke foreslått forbedringstiltak

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav

opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør til godt inneklima og forebygging av fuktskader og 

derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. andre byggskader.

Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar



Boligdata som er grunnlag for energimerket

Energimerket og andre data i denne attesten Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske stan-

er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier dardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer

da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over informasjon om beregninger, se

oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for. www.energimerking.no/beregninger

Registrering: Attest utstedt av ekspert med enkel registrering.

Bygningskategori: Boligblokker

Bygningstype: Leilighet

Byggeår: 2013

Bygningsmateriale: Betong

BRA: 53

Ant. etg. med oppv. BRA: 1

Detaljert vegger: Nei

Detaljert vindu: Nei

Dato for lekkasjetallmåling: Ikke angitt

Type bygg: Eksisterende bygg

Energiregler (TEK-standard): Ikke angitt Angis kun for nybygg

Teknisk installasjon

Oppvarming: Fjernvarme

Ventilasjon: Balansert

For å se utfyllende data som er brukt i beregningene kan en gå inn på www.energimerking.no, logge seg inn og

lese den registrerte energiattesten. (Dette forutsetter at en er eier eller har fått delegert tilgang).

For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se  www.enova.no/hjemme

eller ring Enova svarer på tlf. 800 49 003.

Om grunnlaget for energiattesten

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes  av aktuell attest under Offisielle energiattester i

ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig

inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale

søke opp bygninger og hente fram energiattester som er opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da

laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor dette kan ha betydning for prisfastsettelsen.

det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk" Det kan når som helst lage en ny energiattest.

Om energimerkeordningen

Enova er ansvarlig for energimerkeordingen. Energimerket Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen

beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om eller gjennomføring av energieffektivisering og

boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på

typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen tlf. 800 49 003 eller svarer@enova.no

fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene

for energikarakteren baserer seg på NS 3031 Plikten til energimerking er beskrevet i

(www.energimerking.no/NS3031) energimerkeforskriften (bygninger).

Nærmere opplysninger om energimerkeordningen

kan du finne på www.energimerking.no



Trondheim

KARTUTSNITT

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 91 Bnr: 31 Fnr: 0 Snr: 27

Adresse: Gamle Leirvegen 105

7038 TRONDHEIM

Annen info:

23.10.2019 11:45:11 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen. Side 1 av 2



Matrikkel: Gnr 91: Bnr 31 (snr: 27)
Kommune: 5001 TRONDHEIM KOMMUNE
Adresse: Gamle Leirvegen 105, 7038 TRONDHEIM

TILSTANDSRAPPORT BOLIG
Bygningsteknisk gjennomgang med
- arealmåling

Gamle Leirvegen 105, 7038 TRONDHEIM
Gnr 91: Bnr 31 (snr: 27)
5001 TRONDHEIM KOMMUNE
Leilighet

Tom Erik Heirsaunet Simen Nergård
Telefon: 934 89 454
E-post: tomerik@heimdaltakst.no

Telefon: 452 55 519
E-post: simen@heimdaltakst.no

Rolle: Uavhengig takstmann Rolle: Uavhengig takstmann

Dato befaring: 29.10.2019
Utskriftsdato: 01.11.2019
Oppdragsnr: 11968

e4ee5fe

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund

Matrikkel: Gnr 91: Bnr 31 (snr: 27)
Kommune: 5001 TRONDHEIM KOMMUNE
Adresse: Gamle Leirvegen 105, 7038 TRONDHEIM

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 29.10.2019 Side: 2 av 9

Personvern
Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide rapporten. For
personvernerklæring og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden:
http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre
dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra rapporten.Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å
gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/2e8423be-3f84-41be-b743-46143494e6c3

Forutsetninger
TILSTANDSRAPPORT BOLIG OG DENS AVGRENSNINGER
Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten
ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter.
Tilstandsrapport bolig er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er
likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig
informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at
informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk.
Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.

TAKSTRAPPORTEN
Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norsk takst og er utført i henhold til Norsk takst sine regler.

OM TAKSERINGSFORETAK
Takseringsforetakene som er autorisert av Norsk takst har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Tilstandsrapporter bolig. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de
sertifikater som takstmennene i foretaket holder.

OM TAKSTMENN
Takstmenn i Norsk takst er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte Norsk takst sitt sertifiseringsmerke på alle sine
rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal
etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn.

KLAGEORDNING
Det er opprettet en felles klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Tilstandsrapport bolig med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en
nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med
Tilstandsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt
saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles
tilleggsundersøkelser.

RAPPORTENS STRUKTUR
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler).
Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske
tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte:
- Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer
- Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer
- Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer
- Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)
TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser.

BEFARINGEN
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå.
I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:
- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving)
- Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar,
  vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det.
- Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.
- Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv.
- Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.
- Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt.
- Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet.
- Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten.
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LEVETIDSBETRAKTNINGER
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av ’Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007’.
Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav
forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan
variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen
er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav.

TILLEGGSUNDERSØKELSER
- Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å
  konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet.
- Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier.
  Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.

ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER
- Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå.
- Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk.
- Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået.
- Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand.
- Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale
  påvirkninger og det materiale som objektet består av.
- Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.
- Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået.
  Se 'Tilstandsgrader' under punktet om Rapportens struktur.
- Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av
  andre hjelpemidler enn synet ikke inngår.
- Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner.

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.

Arealberegning
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
Referansenivå er forskrifter og byggeskikk som var gjeldende da bygget ble oppført. Normal slit og elde beskrives ikke. Ved
besiktigelsen blir det gjort stikkprøver med fuktindikator på erfaringsmessig utsatte plasser som våtsoner m.m. dersom disse er
tilgjengelige. Eventuelle mangler blir da kommentert. Arealene er oppmålt innvendig (BRA) og tillagt skjønnsmessig vurdert
veggtykkelse for beregning av BTA.

Rapporten begrenser seg til leilighetens våtrom, kjøkken og toalett. Tilstandsrapporten tar derfor ikke for seg bygningens
fellesdeler som for eksempel tak, yttervegger, grunnmur, drenering, balkonger og felles tekniske installasjoner.

Det er ikke fremlagt dokumentasjon vedr. tetthet i bygget eller vedr. termografering av bygget. Dersom ikke annet er nevnt har det
ikke vært foretatt radonmåling i boligen. Det er ikke foretatt kontroll om bygget er endret i forhold til byggesøknad.

Fuktsikring på våtrom er vurdert ut fra evt. dokumentasjon samt observasjoner i rommet og inntilliggende konstruksjon. Det
forutsettes at det er etablert vanntett membran bak/ under flis i henhold til gjeldende krav, om ikke annet er påvist og nevnt i
rapporten. Ved bruk av andre materialer forutsettes det at materialene er godkjent for bruk i våtrom og montert i henhold til
gjeldende anvisninger. Kontroll av membran vil begrense seg til synlig membran i sluk og på rørgjennomføringer i vegg.

Arealene er beregnet og beskrevet iht. rommenes faktiske bruk selv om rommene kan være i strid med byggeforskrifter. Boligen
er målt opp etter beste evne med laser etter "NS 3940:2012" og "Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling  2014 2.
utgave - Gjeldende fra 9. februar 2015". På grunn av møbler/ innredning avviker deler av oppmålingen da noen mål er tatt høyere
opp på veggen enn anbefalt. Vegger kan være skjeve og kan gi andre mål enn ved måling langs gulvet. Noe arealavvik kan
forekomme.

Rapporten avviker fra «Instruks for utfylling av tilstandsrapporten for bolig - Norsk Takst» på grunn av lokale tilpasninger.
Kontrollen begrenser seg til leilighetens våtrom, wc og kjøkken.
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Tilstandsgrader settes etter følgende kriterier:
TG 0: Under 5 år gammelt og er uten negative symptomer.
TG 1: Eldre enn 5 år og funksjonelt - eventuelt med marginal bruksslitasje.
TG 2: Kan benyttes når mer enn 50 % av normal forventet teknisk levetid er oversteget, spesielt på skjulte konstruksjoner -
eventuelt bruksslitasje med utbedringsbehov.
TG 3: Bygningsdelen har funksjonssvikt med behov for utbedringer - eventuelt utskiftning.

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.norsktakst.no.

Konklusjon tilstand
Leilighet i 1. etasje med adkomst via felles gang. Med leiligheten følger en bod i kjeller på nabobygg.

Bad og kjøkken samt tilhørende tekniske installasjoner fremstår i god stand. Det ble ikke påvist negative avvik på befaringen.

For videre omtale, se underliggende poster i rapporten

HEIMDAL, 01.11.2019

Tom Erik Heirsaunet
Takstfullmektig

Telefon: 934 89 454

Simen Nergård
Takstmann

Telefon: 452 55 519
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Befarings- og eiendomsopplysninger
Rapportdata
Kunde: Hilde Wisth
Takstmenn: Tom Erik Heirsaunet, Simen Nergård
Befaring/tilstede: Befaringsdato: 29.10.2019.

 - Tom Erik Heirsaunet.  Takstfullmektig.  Tlf. 934 89 454
 - Sissel Brevik .  Tlf. 900 45 963

Eiendomsopplysninger
Eiend.betegnelse: Leilighet
Standard: Stue/Kjøkken 23,2 m²: Parkett på gulv og malt overflate på vegger. Malt betong i himling. Radiator.

Kjøkkeninnredning med over- og underskap med slette fronter og benkeplate i laminat. Av utstyr finnes
oppvaskkum i rustfri utførelse med ett-greps blandebatteri. Integrerte hvitevarer som komfyr, steketopp,
oppvaskmaskin og kombinert kjøle/fryseskap. Innbygningsventilator over stekesone.

Bad 3,9 m²: Flis på gulv og flis på vegger. Malt overflate i himling. Gulvvarme. Baderomsinnredning
med slette fronter, heldekkende servant med ett-greps blandebatteri. Dusjhjørne med skyvedører med
blandebatteri og garnityr på vegg. Vegghengt klosett og opplegg til vaskemaskin.

Soverom 12,3 m²: Parkett og malt overflate på gulv, og malt overflate på vegger. Malt betong og malt
overflate i himling. Radiator. Skyvedørsgarderobe.

Entre 5,3 m²: Parkett på gulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling. Radiator.
Skyvedørsgarderobe og sikringsskap rør fordelerskap.

Kontor 5,1 m²: Parkett på gulv og malt overflate på vegger. Malt overflate i himling. Ventilasjonsagregat.
Planløsning Bygningstegninger ble ikke fremlagt, dagens planløsning er derfor ikke kontrollert opp mot byggemeldte

tegninger.
Parkering Parkering på merkede parkeringsplasser. Det er mulig å leie garasjeplass i parkeringskjeller.
Oppvarming Oppvarming med radiatorer som er tilknyttet fjernvarme.
Bod Med leiligheten følger en bod i kjeller på nabobygget.

Matrikkeldata
Matrikkel: Kommune: 5001 TRONDHEIM Gnr: 91 Bnr: 31 Seksjon: 27

Eiet/festet: Eiet
Areal: 7 568,9 m² Arealkilde: Web Atlas Eiendomsdata
Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 52/4135
Hjemmelshaver: Grethe Lillian Wisth (død)
Adresse: Gamle Leirvegen 105, 7038 TRONDHEIM
Kommentar: Areal for matrikkel gjelder for sameiet.

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt
Egenerklæring Boligen selges som dødsbo og egenerklæring

er normalt ikke besvart.
Ikke

fremvist
Brukstillat./ferdigatt. Ikke

fremvist
Infoland.no Ikke

fremvist
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Bygninger på eiendommen
Leilighet

Bygningsdata
Byggeår: 2013  Kilde: Web Atlas Eiendomsdata
Anvendelse: Bolig

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

1. etasje 57 53 53
Sum bygning: 57 53 53 0

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Romfordeling
Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)
1. etasje Entré, stue/kjøkken, bad, kontor, soverom

Konstruksjoner
Leilighet

Bygning generelt - Leilighet
Bygning, generelt
Beskrivelse: Boligblokk som ble oppført i 2013, og er på 4 etasjer + kjeller. Hovedkonstruksjoner er oppført i

betong. Bindingsverk  i yttervegger. Utvendige fasader med liggende panel. Etasjeskille er i
betong. Taket er flatt og er tekket med antatt takmembran. Vinduer med 2-lags isolerglass.

Bad - Leilighet
Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader
er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom
tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på
innredninger og utstyr.

Overflater, generelt - 1. etasje / Bad
Beskrivelse: Badet er fra byggeår i 2013.

Det er flis på gulv med gulvvarme og flis på vegger. Det er malt overflate på himling.

Sluk av MA støpejern med klemring og slukpotte i plast. Sluk mansjett er påvist under klemring.

Gulvet har jevnt fall mot sluk. Det ble målt en differanse på ca. 25 mm fra topp gulv ved dør til
topp slukrist. Lokalt fall i dusjsone ble målt til ca 15 mm.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, mur og betong er 20 - 40 år.
Normal tid før utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, lettvegg er 10 - 20 år.
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Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Våtrommet fremstår i bra stand.

- Følgende er lagt til grunn i vurdering:

FALL:
Det er målt tilfredsstillende fall til sluken.

SLUK:
Ingen avvik ble registreres ved kontroll av sluket

FUKTSØK:
Det er ikke påvist tegn til unormale/forhøyede fuktindikasjoner.

OVERFLATER:
Overflater er kontrollert uten å påvise symptomer på svekkelser/skader.

Det registreres at det er påført ny fugemasse i overgang gulv og vegg inne i dusjsone.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - 1. etasje / Bad
Beskrivelse: Baderomsinnredning med slette fronter, heldekkende servant med ett-greps blandebatteri.

Dusjhjørne med skyvedører med blandebatteri og garnityr på vegg. Vegghengt klosett og
opplegg til vaskemaskin.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Sanitærutstyr fremstår i bra stand.

- Følgende er lagt til grunn i vurderingen:

Ved visuell kontroll og funksjonstest av sanitærutstyr ble ingen synlige lekkasjer påvist.
Innredning ble kontrollert uten symptomer på skader eller fuktsvellinger.

Normal tid for utskifting av tappearmaturer er 10-25 år
Normal tid for utskifting av sanitærutstyr (servant, badekar, vannklosett) 25-75 år
Normal tid for utskifting av dusjkabinett/dusjhjørne er 10-25 år

Kjøkken - Leilighet
Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som
for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Kjøkkeninnredning - 1. etasje / Stue/kjøkken
Beskrivelse: Kjøkkeninnredning med over- og underskap med slette fronter og benkeplate i laminat. Av utstyr

finnes oppvaskkum i rustfri utførelse med ett-greps blandebatteri. Integrerte hvitevarer som
komfyr, steketopp, oppvaskmaskin og kombinert kjøle/fryseskap. Innbygningsventilator over
stekesone.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Kjøkkeninnredning fremstår i god stand, med lav slitasjegrad.
- Følgende er lagt til grunn i vurderingen:

Det ble utført fuktsøk på erfaringsmessig utsatte steder omkring kjøkkeninnredning
kombinert med visuelle observasjoner etter tegn til skader og fuktsvelling uten å påvise
negative avvik.

Levetid:
Normal tid for utskifting av kjøkkenarmatur er 10-25 år.
Normal tid for utskifting av oppvaskmaskin er 10-15 år.
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VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Leilighet
Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og
materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre
godkjente dokumenter.

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner - 1. etasje
Beskrivelse: Vannrør i plast (rør-i-rør) med rør fordelerskap plassert i entre med avrenning til baderomsgulvet.

Avløpsrør i plast.

Stengeventil og vannmåler for kaldt og varmt vann er etablert inne i fordelerskap til vannrør.

Vann og avløpsrør er montert skjult inne i konstruksjonen.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Rør- og avløpsanlegget fungerte ved en enkel test av dette på stedet. Kontrollene
begrenser seg til synlige deler av boligens ledningsnett.

Ingen synlige lekkasjer ble registrert på befaringsdagen.

Forventet levetid for rørinstallasjoner er normalt mellom 25 - 75 år noe avhengig av
rørmateriell. Anbefalt brukstid til en installasjon er ca. 30-50 år, men kan variere avhengig
av rørmateriell, egenskapene til avløpsvannet og vedlikeholdet. Teknisk utstyr som
armaturer, vvb, toalett etc. har noe kortere levetid enn ledningsanleggene. Hovedtyngden
skiftes ut innen 10-30 år.

Varme, generelt - 1. etasje
Beskrivelse: Leiligheten har lukket vannbåren varme med radiatorer. Varmeanlegget er tilknyttet fjernvarme

og det antas at oppvarming av varmt tappevann er utført via varmeveksler eller lignende. Det er
ikke etablert egen varmtvannsbereder til leiligheten.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Brannslokking, generelt - 1. etasje
Beskrivelse: I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle boliger ha minst en godkjent

røykvarsler, samt manuelt slukkeutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange.

Det er etablert sprinkleranlegg inne i leiligheten og det er sentralt varslingsanlegg i boligblokken.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Tilfredsstillende varsling og slukkeutstyr.

Luftbehandling, generelt - 1. etasje
Beskrivelse: Leiligheten har balansert ventilasjonsanlegg med avtrekksventil på bad og ventilator over

stekesone på kjøkken. Trinnstyring for avtrekk er plassert i entre.

Det er frisklufttilførsel på stue og soverom. Ventilansjosaggregat er plassert inne på kontor.
Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Ventilering av bad og kjøkken fungerte tilfredsstillende på befaringen.

Elektriske anlegg - Leilighet
Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt
grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår
særskilt nedenfor.



Matrikkel: Gnr 91: Bnr 31 (snr: 27)
Kommune: 5001 TRONDHEIM KOMMUNE
Adresse: Gamle Leirvegen 105, 7038 TRONDHEIM

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 29.10.2019 Side: 9 av 9

Elkraft, generelt - 1. etasje
Beskrivelse: Sikringsskap med automatsikringer plassert i entre.

Hovedbryter på 40 amper ihht. kursfortegnelse.
Fordelingskurser på 15 amper.

Dersom el-arbeider er utført etter 1.Juli 1999 er det huseiers ansvar å oppbevare, eventuelt
fremskaffe samsvarserklæring fra utførende elektriker. Dette til orientering.
Undertegnede har ikke elektrokompetanse, og det elektriske anlegget er derfor ikke faglig
vurdert. På bakgrunn av ovennevnte begrensning er det ikke vurdert tilstandsgrad.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:
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ÅRSRAPPORT FOR 2018 
 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Terje Krogstad Gamle Leirvegen 103 
Styremedlem Rune Øie Gamle Leirvegen 101 
Styremedlem Kjersti Jakobsen Gamle Leirvegen 109 
 

Varamedlem Helga Skei Nydal Gamle Leirvegen 109 
Varamedlem Bjørn Stensaas Gamle Leirvegen 103 
 
 
Valgkomiteen 
Glenn Frode Grøtheim Gamle Leirvegen 105 
 
Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 1 kvinne. Sameiet sørger for at det ikke 
forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. 
 
Generelle opplysninger om Sameiet Hornebergtunet Kubene 
Sameiet består av 65 seksjoner.   
Sameiet Hornebergtunet Kubene er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med 
organisasjonsnummer 912263487, og ligger i Trondheim kommune med følgende 
adresse: 
 

Gamle Leirvegen 101, 103, 
105, 107, 109 
 

Gårds- og bruksnummer :  
 91              31     
 
Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av 
bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.  
 

Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. 
 

Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret 
er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad.  
 
Sameiet Hornebergtunet Kubene har ingen ansatte. 
 
Forretningsførsel og revisjon 
Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. 
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. 
Sameiets revisor er Orkla Revisjon AS. 
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SAMEIET HORNEBERGTUNET KUBENE 

ORG.NR. 912 263 487, KUNDENR. 7310         

RESULTATREGNSKAP         

   
Note        Regnskap          Regnskap Budsjett      Budsjett 

   

 
2018 2017 2018 2019 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 1 549 100 1 486 860 1 544 000 1 589 000 

Andre inntekter 
 

3 14 488 29 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER   1 563 588 1 486 889 1 544 000 1 589 000 
        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader 
 

4 -11 280 -9 870 -9 900 -11 280 

Styrehonorar 
 

5 -80 000 -70 000 -70 000 -80 000 

Revisjonshonorar 
 

6 -9 375 -12 500 -10 000 -10 000 

Forretningsførerhonorar 
 

-85 425 -83 220 -85 000 -87 500 

Konsulenthonorar 
 

7 -42 650 -17 212 -20 000 -45 000 

Drift og vedlikehold 
 

8 -768 238 -256 270 -605 000 -611 000 

Forsikringer 
  

-138 610 -123 133 -131 000 -148 000 

Kommunale avgifter 
 

9 -3 769 -2 022 -4 000 -4 000 

Kostnader sameie 
 

14 -147 891 -188 676 -174 000 -177 000 

Energi/fyring 
  

-80 020 -72 725 -80 000 -90 000 

TV-anlegg/bredbånd 
  

-399 440 -417 622 -428 000 -428 000 

Andre driftskostnader 10 -191 716 -207 683 -250 300 -253 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -1 958 414 -1 460 932 -1 867 200 -1 944 780 
        

DRIFTSRESULTAT   -394 826 25 957 -323 200 -355 780 
        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter 
 

11 6 788 7 208 10 000 0 

Finanskostnader 
  

0 -143 0 0 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 6 788 7 065 10 000 0 
        

ÅRSRESULTAT     -388 038 33 022 -313 200 -355 780 
        

Overføringer: 

Til opptjent egenkapital 
 

0 33 022 
  

Fra opptjent egenkapital 
 

-388 038 0 
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SAMEIET HORNEBERGTUNET KUBENE 

ORG.NR. 912 263 487, KUNDENR. 7310         

BALANSE         

    
Note 

 
2018 2017 

EIENDELER 
        

ANLEGGSMIDLER 

Andel egenkapital i fellesanlegg 
 

14 
 

45 569 17 039 

SUM ANLEGGSMIDLER       45 569 17 039 
        

OMLØPSMIDLER 

Restanser på felleskostnader 
   

4 772 6 794 

Kortsiktige fordringer 
 

12 
 

263 329 244 965 

Energiavregning 
  

13 
 

114 944 24 957 

Driftskonto OBOS-banken 
   

315 111 124 700 

Sparekonto OBOS-banken 
   

595 257 1 189 768 

SUM OMLØPSMIDLER       1 293 414 1 591 185 
        

SUM EIENDELER         1 338 982 1 608 224 
        

EGENKAPITAL OG GJELD 
        

EGENKAPITAL 

Opptjent egenkapital 
    

857 381 1 245 419 

SUM EGENKAPITAL       857 381 1 245 419 
        

GJELD 
        

KORTSIKTIG GJELD 

Forskuddsbetalte felleskostnader 
  

16 771 38 344 

Leverandørgjeld 
    

464 830 324 460 

SUM KORTSIKTIG GJELD       481 601 362 804 
        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     1 338 982 1 608 224 
        

Pantstillelse 
    

0 0 

Garantiansvar 
  

14 
 

0 0 

 
Trondheim, 12.02.2019, Styret i Sameiet Hornebergtunet Kubene 

 
 

Terje Krogstad /s/                              Rune Øie /s/                                    Kjersti Jakobsen /s/ 
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HORNEBERGTUNET FELLESSAMEIE 

ORG.NR. 912 624 390, KUNDENR. 7313 
        

RESULTATREGNSKAP 
        

   
Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

   

 
2018 2017 2018 2019 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 450 192 442 224 450 000 458 000 

SUM DRIFTSINNTEKTER   450 192 442 224 450 000 458 000 
        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader 
 

3 -5 076 -4 935 -5 076 -5 358 

Styrehonorar 
 

4 -36 000 -35 000 -36 000 -38 000 

Forretningsførerhonorar 
 

-65 403 -63 130 -65 000 -66 000 

Konsulenthonorar 
  

0 -586 -1 500 -1 500 

Drift og vedlikehold 
 

5 -25 603 -168 611 -25 000 -26 000 

Forsikringer 
  

0 0 -5 000 0 

Kommunale avgifter 
 

6 -4 348 -3 966 -4 000 -4 000 

Andre driftskostnader 7 -241 262 -205 623 -250 000 -276 000 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -377 691 -481 851 -391 576 -416 858 
        

DRIFTSRESULTAT   72 501 -39 627 58 424 41 142 
        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter 
 

8 360 476 0 0 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER 360 476 0 0 
        

ÅRSRESULTAT     72 861 -39 151 58 424 41 142 
        

Overføringer: 

Fra opptjent egenkapital 
 

0 -39 151 
  

Til opptjent egenkapital 
 

72 861 0 
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HORNEBERGTUNET FELLESSAMEIE 

ORG.NR. 912 624 390, KUNDENR. 7313 
        

BALANSE 
        

    
Note 

 
2018 2017 

EIENDELER 
        

OMLØPSMIDLER 

Kortsiktige fordringer 
   

0 19 972 

Driftskonto OBOS-banken 
   

139 077 41 309 

Sparekonto OBOS-banken 
   

23 367 23 211 

SUM OMLØPSMIDLER       162 444 84 492 
        

SUM EIENDELER         162 444 84 492 
        

EGENKAPITAL OG GJELD 
        

EGENKAPITAL 

Opptjent egenkapital 
    

116 376 43 515 

SUM EGENKAPITAL       116 376 43 515 
        

GJELD 
        

KORTSIKTIG GJELD 

Leverandørgjeld 
    

46 068 40 977 

SUM KORTSIKTIG GJELD       46 068 40 977 
        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     162 444 84 492 
        

Pantstillelse 
    

0 0 

Garantiansvar 
    

0 0 

Trondheim, __.__.2019, 

Styret i Hornebergtunet Fellessameie 
 

Rolf Lund 
  

 
Morten Øyås 

 
Terje Krogstad 
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Annen informasjon om sameiet 
 
Styret  
Styret har e-postadresse hornebergtunetkubene@styrerommet.net  
 
Vaktmester 
Vaktmester ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i sameiet i henhold til 
stillingsbeskrivelse. I sameiet ivaretas dette av Orion Vaktmesterservice AS. 
Kontaktperson er Dag Johnsen. Vaktmester kan kontaktes på telefon 73 57 41 77 eller 
481 00 455 på dagtid. Bestillinger og tilleggsarbeider vil de også ha på e-post 
post@vaktmesterservice.no Det gjøres oppmerksom på at private oppdrag må betales av 
den enkelte seksjonseier. All annen kontakt med vaktmester skal skje via styret. 
 
Innlåsing 
G4S oppbevarer hovednøkkel til borettslaget. Beboere kan kontakte G4S dersom de har 
behov for å komme inn i sin leilighet. Kontakttelefon er lokal, så den som svarer vil ha 
kunnskap om din avtale og ditt sameie. Man kan kontakte G4S på telefon 916 45 956 for å 
benytte seg av denne tjenesten. En slik tjeneste har en kostnad på 600,- + moms per 
innlåsing. Dette beløpet blir fakturert til beboeren som benytter seg av tjenesten. 
 
Parkering 
Sameiet har parkeringskjeller. 
 
Oblater til søppelkasser 
Bestilles hos renholdsverket. 
 
Nøkler/skilt 
Nøkler kan bestilles hos forretningsfører. Portåpner kan hentes hos styret. 
For bestilling av nøkler, må dette gjøres skriftlig hos forretningsfører. 
NB! Følgende bør være klart ved bestilling;  
 Nøkkelnummer (står på nøkkelen)  
 Seksjonsnummer / leilighetsnummer 
 Antall nøkler 
 Om nøklene skal sendes pr oppkrav (ekstra kostnad ca kr 150,-), eller  
 Om nøklene skal hentes. Da må telefonnummer for varsling oppgis. 
 
Forsikring 
Sameiets eiendommer er forsikret i TRYG FORSIKRING med polisenummer 6598368. 
Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, 
bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det 
skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og 
prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på 
telefon 22868398, eller e-post forsikring@obos.no. Forsikringsavdelingen melder skaden 
til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at 
kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. 
 
Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av 
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. 
Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og 
løsøre. 
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Brannsikringsutstyr 
Ifølge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i 
hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er 
sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å 
sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette 
til styret. 
 
HMS – Helse, miljø og sikkerhet 
Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere, 
utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. 
 
Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og 
lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om 
vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det 
spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. 
 
Energimerking 
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På 
www.energimerking.no kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. 
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VEDTEKTER 
for  

Sameiet Hornebergtunet Kubene, 
Org.nr 912 263 487 

 
 

Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjoneringen av sameiet. 
Sist endret i årsmøte den 12.03.2018. 
 

§ 1. EIENDOMMEN - FORMÅL 
Eierseksjonssameiet (heretter sameiet) omfatter gnr 91 bnr 31 i Trondheim med påstående 
bygninger.  
 
Sameiet har til formål å ivareta seksjonseiernes fellesinteresser og administrasjon av 
eiendommen med fellesanlegg av enhver art.  
 

§ 2. ORGANISERING AV SAMEIET 
Sameiet består av 65 boligseksjoner.  
Den enkelte seksjonseier har en sameieandel i eiendommen med tilknyttet enerett til bruk av 
den. De enkelte bruksenheter består av en hoveddel og en tilleggsdel. Hoveddelen består av en 
klart avgrenset og sammenhengende del av bebyggelsen på eiendommen. Tilleggsdelen er 
balkonger/terrasser.  
 
Eierseksjonens andel er basert på seksjonens bruksareal for boenheten eksklusiv tilleggsareal. 
Areal er ut fra tegning og det kan være avvik fra tegning til faktisk areal. Eierbrøken kan derfor 
ikke legges til grunn for den enkelte seksjon sitt faktiske areal. 
 
Inndeling i hoveddeler og tilleggsdeler, samt sameiebrøkens størrelse fremgår av 
seksjonsbegjæringen.  
 
Hver seksjonseier har eksklusiv bruksrett til utomhusareal i umiddelbar nærhet til sin 
boligseksjon. 
  
Samtlige seksjoner har gjensidig rett til adkomst og tilgang via fellesarealer for nødvendig 
vedlikehold. 
 

§ 3. RETTSLIG DISPOSISJONSRETT 
 
§3.1 Rettslig disposisjonsrett 
 
(1) Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon og kan fritt selge, pantsette og leie ut 
denne med mindre noe annet følger av lov, avtaler eller disse vedtektene. 
 
(2) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner.  
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§3.2 Hornebergtunet Fellessameie 
Samtlige seksjonseiere i Sameiet Hornebergtunet Kubene vil i form av tinglyst realsameie, eie 
ideell andel i fellesarealer gnr 91 bnr 25 som er felles grønt/lek og friarealer for alle 
enheter/matrikler innenfor planområdet. Realsameiet vil bli forvaltet av Hornebergtunet 
Fellessameie. Det vises til vedtektene for Fellessameiet i forhold til rettigheter og forpliktelser 
knyttet til eierandel i fellesarealet. Herunder plikten til å betale kontingent/felleskostnader. 
 

§ 4. RETT TIL BRUK 
Den enkelte seksjonseier har enerett til bruk av sin bruksenhet og rett til å nytte fellesarealene 
til det de er beregnet eller vanlig brukt til.  
 
Bruksenheten og fellesarealene kan bare brukes i samsvar med formålet og må ikke benyttes 
slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av de øvrige seksjoner.  
 
Endring av bruksformålet krever reseksjonering etter eierseksjonslovens § 21 annet ledd. 
 
Det er avtalt rett til eksklusiv bruk av enkelte fellesarealer for boligsameiet. Jfr § 18. 
Sameiets parkeringsplasser er seksjonert som fellesareal. Seksjonseierne er likevel tildelt 
eksklusiv bruksrett i henhold til § 18. 
 

§ 5. HUSORDENSREGLER 
Årsmøtet kan med alminnelig flertall fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om 
det fastsettes forbud mot dyrehold, skal dispensasjon likevel gis hvis gode grunner taler for det, 
og dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige brukere av eiendommen. 
 

§ 6. BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 
Arbeider som kan medføre endring av fasade eller flate mot fellesareal, som utskifting av 
vinduer og dører (på eller ut til fellesareal), utvendige lamper på balkong til den enkelte 
bruksenhet, oppsetting og fargevalg av markiser, endring av utvendige farger etc, kan bare 
gjennomføres etter godkjenning fra styret. Videre kreves styrets godkjennelse for arbeider som 
berører fellesanlegg som vann, avløp eller elektrisitet dersom arbeidene kan medføre en særlig 
risiko for skade eller kan innebære en urimelig belastning av fellesarealene. 

 

Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr som nåværende eller tidligere 
seksjonseier har montert, slik som nevnt i forrige avsnitt, må ved rehabilitering og andre felles 
tiltak på eiendommen, belastes den seksjon installasjonen tilhører. Styret/årsmøtet avgjør om 
remontering skal tillates. 

 
Ledning, rør og lignende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det 
ikke er til vesentlig ulempe for seksjonseieren. Seksjonseieren skal gi adgang til bruksenheten 
for nødvendig ettersyn og vedlikehold av installasjonene.  

 
En seksjonseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på fellesarealene som er 
nødvendige på grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte 
funksjonsevne. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn. 
 
Forandringer som skjer i strid med de til enhver tid gjeldende bygningsforskrifter og andre 
offentlige bestemmelser er ikke tillatt. 
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§ 7. FELLESKOSTNADER 
Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet (felleskostnader) 
fordeles på seksjonseierne etter sameiebrøken.  
 
Unntatt fra dette er alle kostnader forbundet med kabel-TV/internett, samt felleskostnader til 
fellessameiet. Disse kostnadene fordeles med lik andel på alle seksjoner. 
 
Der særlige grunner taler for det kan en kostnad fordeles etter nytten for den enkelte 
bruksenhet eller etter forbruk. 
 
Den enkelte seksjonseier betaler a kontobeløp fastsatt av årsmøtet eller styret til dekning av sin 
andel av felleskostnadene.   
 
Enhver endring av fordelingsnøkkelen som utføres i strid med denne bestemmelse er ugyldig. 
 
(1) Panterett for seksjonseiernes forpliktelse  
De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som 
følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 31. Pantekravet kan ikke overstige et beløp 
som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet 
tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt 
etter at det er kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.   
 
 

§ 8. VEDLIKEHOLD 
 
§ 8.1 Den enkelte seksjonseiers vedlikeholdsplikt 
 
Den enkelte seksjonseier skal fullt ut og for egen regning vedlikeholde egen bruksenhet slik at 
det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre seksjonseierne. Innvendige vann- og 
avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten til og med forgreningspunktet inn til seksjonen, 
og de elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks.  
 
Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskiftning av slikt som rør, 
sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, 
inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, vasker, apparater, vegg, gulv- og himlingsplater, 
skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.  
 
Seksjonseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendige avløpsledninger 
både til og fra egen vannlås/sluk og fram til sameiets felles-/hovedledning.  Seksjonseieren skal 
også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger og lignende. 
Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.  
 
Bodene i kjeller (dør, lås m.m.), skal vedlikeholdes av den enkelte seksjonseier som har 
bruksrett, jf § 18. 

 
Seksjonseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke om innsekter og 
skadedyr plikter seksjonseieren straks å melde fra skriftlig til sameiet. 
 
Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved 
innbrudd og uvær. 
 
Oppdager seksjonseieren skade i boligen som sameiet er ansvarlig for å utbedre, plikter 
seksjonseieren straks å melde fra skriftlig til sameiet. 
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Ny eier av seksjonen har plikt til å utføre vedlikehold medregnet reparasjon og utskifting selv om 
det skulle ha vært utført av den forrige seksjonseieren.  

 
Egenandel etter forsikringsskade som har sin opprinnelse innenfor seksjonseierens bruksenhet 
eller i utstyr som ligger under seksjonseierens vedlikeholdsplikt, pliktes dekket av 
seksjonseieren. 
 
En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører sameiet 
eller andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34. 

§ 8.2 Sameiets vedlikeholdsplikt 
Sameiet skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig stand så langt plikten ikke 
ligger på seksjonseierne.  
 
Vedlikeholdsplikten for fellesarealer hvor det er gitt rett til eksklusiv bruk, jf § 4 ligger på de 
seksjonseierne som har bruksretten.  
 
Tak over 5. etasje, felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom 
seksjonene, skal sameiet holde ved like.  
 
Seksjonseieren skal gi adgang til bruksenheten slik at sameiet kan utføre sin vedlikeholdsplikt, 
herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres 
slik at det ikke er til unødig ulempe for seksjonseieren eller annen bruker av boligen. Sameiet 
har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig 
ulempe for den aktuelle seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig 
vedlikehold av vinduer, veranda- og ytterdører til boligene. 
Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av sluk, vinduer, veranda- og 
ytterdører til boligene eller reparasjon og utskifting av tak, bjelkelag, bærende 
veggkonstruksjoner, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med 
unntak av varmekabler.  
 
Selv om sameiet har vedlikeholdsplikten, skal kostnader fordeles jf § 7. 
 
 
§ 9. MISLIGHOLD.  

PÅLEGG OM SALG OG KRAV OM FRAVIKELSE (UTKASTELSE) 
 
9-1 Mislighold 
Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som mislighold 
regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig 
bruk og brudd på ordensregler 
 
Pålegg om salg av seksjonen 
Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret 
pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 38. Advarselen skal opplyse 
om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. 
 
Pålegg om fravikelse av bruksenheten (utkastelse) 
Hvis seksjonseierens eller brukerens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig 
forringelse av eiendommen, eller seksjonseierens eller brukerens oppførsel er til alvorlig plage 
eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av seksjonen etter 
bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, jf. eierseksjonsloven § 39.  
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§ 10.  STYRET 
Sameiet skal ha et styre som består av en styreleder, minst to styremedlemmer og to 
varamedlemmer. Styreleder velges særskilt. Styremedlemmene tjenestegjør i to år med mindre 
annen tjenestetid blir bestemt i årsmøte. Også andre enn seksjonseiere kan velges inn i styret. 
Kun fysiske personer kan være styremedlemmer.  
 
Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styret for foregående styreperiode. Styret 
bestemmer fordelingen av vederlaget. 
 
Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å fratre før tjenestetiden er ute. Styret 
skal ha et rimelig forhåndsvarsel om fratredelsen. Ved fratreden må forretningsfører varsles. 
 
Styrets oppgaver  
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av 
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet.  
 
Inhabilitet  
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som 
medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse 
i.  
 
Styremøter 
Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen 
nestleder, skal styret velge en møteleder. 
 
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. 
Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, 
gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning, må likevel utgjøre mer 
enn en tredjedel av alle styremedlemmene 
 
Styret skal føre protokoll fra styremøtene.  
 
Styrets representasjonsadgang og ansvar 
I felles anliggender forplikter styreleder og ett styremedlem i fellesskap sameiet og tegner dets 
navn. Styret kan gi prokura. 
 

§ 11. ÅRSMØTET 
Sameiets øverste myndighet utøves av årsmøtet. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 
utgangen av juni.  Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste 
frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. 
 
Styret innkaller årsmøtet med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Styret 
kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men varselet kan aldri 
være kortere enn tre dager. 
 
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to 
seksjonseiere som tilsammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig 
oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 
 
Innkalling til årsmøte skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon.  
Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet kunne behandle 
et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall av de 
avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.  
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Uavhengig av om det er nevnt i innkallingen skal det ordinære årsmøtet alltid behandle: 
 
· styrets årsrapport 
· styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning 
· valg av styremedlemmer. 
· behandle vederlag til styret 
 
I årsmøtet har seksjonseierne stemmerett med én stemme for hver seksjon de eier. 
Seksjonseieren har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert 
fullmakt, og fullmakten anses å gjelde førstkommende årsmøte med mindre annet fremgår. 
Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. Seksjonseieren har rett til å ta med rådgiver. 
Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom årsmøtet gir tillatelse.  
 
Inhabilitet 
Ingen kan delta i en avstemning om 
 
a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående 
b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet 
c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i 
saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser 
d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en selv eller ens 
nærstående. 
 
Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig. 
 

§ 12. ÅRSMØTETS VEDTAK 
Ved avstemming regnes flertall etter stemmer. Hver seksjon har en stemme. 
 
Med mindre annet følger av vedtektene eller lov om eierseksjoner, gjelder som årsmøtets 
beslutning det som flertall av stemmene er avgitt for. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. 
Står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning. 
 
1. Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmer i Årsmøtet for vedtak om: 
• Ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelse eller tomten som etter 

forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning eller vedlikehold 
• Omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende 

bruksenheter 
• Salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjon i sameiet som tilhører 

seksjonseierne i felleskap 
• Andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning 
• Samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til et annet 

formål. 
• Tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser og som går 

utover vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar 
eller utlegg for seksjonseierne på mer enn fem prosent av de årlige fellesutgiftene. 

 
2. Følgende beslutninger krever tilslutning fra de seksjonseierne det gjelder: 
• At eierne av bestemte seksjoner skal ha plikt til å holde deler av fellesarealet ved like 

utover det som følger av disse vedtekter jf. § 8. 
• Innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige rådigheten over 

seksjonen. 
• Innføring av vedtektsbestemmelsene om en annen fordeling av felleskostnadene enn 

bestemt i § 7. 
3. Det kreves tilslutning fra samtlige seksjonseiere for vedtak om salg eller bortfeste av 

hele eller deler av eiendommen. 
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§ 13. FORRETNINGSFØRER 
Sameiet skal ha forretningsfører. Styret ansetter forretningsfører og andre funksjonærer i 
samsvar med lov om eierseksjoner § 61. 
 
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel.  
Regnskapet skal revideres av en revisor valgt av årsmøtet. Revisor tjenestegjør inntil annen 
revisor blir valgt. 
 

§ 14. FORSIKRING 
Sameiet er ansvarlig for at eiendommen til enhver tid holdes forsvarlig forsikret i et godkjent 
selskap. Forsikringen skal også omfatte huseieransvarsforsikring, styreansvarsforsikring og 
rettshjelpsforsikring. Andre forsikringer er den enkelte seksjonseier ansvarlig for. 
 
Selv om sameiets forsikring brukes, skal styret pålegge seksjonseier å betale egenandelen 
dersom skadeårsaken ligger innenfor seksjonseiers ansvar. 
 

§ 15. MINDRETALLSVERN 
Årsmøtet, styret eller andre som representerer sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet 
til å gi visse seksjonseiere eller andre en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 
 

§ 16. ENDRINGER I VEDTEKTENE 
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst 2/3 av de avgitte stemmer 
om ikke lov om eierseksjoner stiller strengere krav.   
 

§ 17. GENERELLE PLIKTER 
Seksjonseierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov 
om eierseksjoner, disse vedtekter samt ordensregler fastsatt av årsmøtet. 
Dersom ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i eierseksjonsloven av 16. juni 
2017 nr. 65. 
 

§ 18. PARKERING OG BODER 

§ 18.1 Parkeringsplasser 
Sameiets parkeringsplasser er seksjonert som fellesareal. Enkelte seksjoner er likevel tildelt 
eksklusiv bruksrett for p-plasser i sameiets parkeringskjeller. 
 
Bruksretten følger av kontrakt ved kjøp av seksjon med parkeringsplass.  
 
Utbygger tildeler parkeringsplasser ved overtakelse og ferdigstillelse. Etter dette er det styret 
som forvalter tildeling av p-plasser. Endring av plasser kan ikke foretas uten samtykke fra 
rettighetshavere. 
 
Det skal være anledning til å omsette parkeringsplass for kr 150 000,- eller markedspris, 
forutsatt at dette skjer innad i sameiet. Kjøp reguleres etter ansiennitet. 
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Det er tilrettelagt for parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne i p-kjeller. 
Dersom det hos en eier av boligseksjon, leietager eller et medlem av dennes husstand, kan 
dokumenteres behov for p-plass tilpasset nedsatt funksjonsevne, skal dette søkes løst gjennom 
bytte av parkeringsplass mellom den aktuelle seksjonseier og den som har fått tildelt 
parkeringsplass for personer med nedsatt funksjonsevne uten dokumentert behov. Retten til å 
bruke en tilrettelagt plass varer så lenge et dokumentert behov er til stede. 
 
Styret skal til enhver tid holdes orientert om evt bytte av p-plasser. 
 
En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt forl elbil og ladbare hybrider i 
tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser.  
 
Styret kan bare nekte samtykke dersom det foreligger en saklig grunn. 
 
Kostnader til etablering av ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte seksjonseier. 
Strøm betales etter målt forbruk der måler er installert, eller ved et beløp fastsatt av styret 
dersom det ikke er egen måler. 
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§ 18.2 Tildelte parkeringsplasser  
Bygg: 

Leil. 
Nr: Snr Etg BOD 

Parkering i p-
kjeller: 

A 101 1 1 X Utvendig  

A 102 2 1 X 37 

A 103 3 1 X  38 

A 104 4 1 X  Utvendig 

A 201 5 2 X 18 

A 202 6 2 X  19  

A 203 7 2 X 20 

A 204 8 2 X  Utvendig 

A 301 9 3 X 21 

A 302 10 3 X 22 

A 303 11 3 X 36 

A 304 12 3 X  34  

A 401 13 4 X  35 

B 101 14 1 X  Utvendig 

B 102 15 1 X  7 (HC) 

B 103 16 1 X  8 

B 104 17 1 X  Utvendig 

B 201 18 2 X  9  

B 202 19 2 X 10 

B 203 20 2 X 11 

B 204 21 2 X 12 

B 301 22 3 X 49 

B 302 23 3 X  48  

B 303 24 3 X  47 

B 304 25 3 X Ingen parkering 

B 401 26 4 X  45 

C 101 27 1 X  Utvendig 

C 102 28 1 X 31 

C 103 29 1 X  32  

C 104 30 1 X  Utvendig 

C 201 31 2 X  33 

C 202 32 2 X  23 

C 203 33 2 X 24 

C 204 34 2 X 25 

C 301 35 3 X  26  

C 302 36 3 X  27 

C 303 37 3 X 28 

C 304 38 3 X 30  

C 401 39 4 X  29 (HC) 

D 101 40 1 X  Utvendig 

D 102 41 1 X 13 

D 103 42 1 X  14  

D 104 43 1 X  Utvendig 

D 201 44 2 X  15 

D 202 45 2 X  16 

D 203 46 2 X  17 

D 204 47 2 X  39 

D 301 48 3 X  40 

D 302 49 3 X  41 

D 303 50 3 X  42 

D 304 51 3 X  43 

D 401 52 4 X  44 

E 101 53 1 X  Utvendig 

E 102 54 1 X  50 

E 103 55 1 X  51 

E 104 56 1 X  Utvendig 

E 201 57 2 X  52 

E 202 58 2 X 53 

E 203 59 2 X  6  

E 204 60 2 X  5  

E 301 61 3 X  4  

E 302 62 3 X  54 (HC)  

E 303 63 3 X 3 

E 304 64 3 X  2  

E 401 65 4 X 1 og 46 
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§ 19. IDEELL ANDEL I FELLESSAMEIET 
Alle seksjonseiere i Sameiet Hornebergtunet Kubene har en ideell andel i Hornebergtunet 
Fellessameie som stiftes i sammenheng med utbygging. 
 
Hornebergtunet Fellessameie har til formål å forvalte eiendommer som alle enheter innenfor 
planområdet eier med sin ideelle andel i form av realsameie. Formålet er å drive og 
vedlikeholde omforente områder med installasjoner, innretninger, parkeringsplasser og 
friarealer.  
 
Fellessameiet kan ikke oppløses uten samtykke fra samtlige seksjonseiere. 
 
Fellessameiet har egne vedtekter. 
 
 
 
 
 



 
 

Husordensregler for Sameiet Hornebergtunet Kubene 
Sist endret på årsmøte 21.04.16 

 
 
Husordensreglene er å anse som et supplement til de vedtekter som til enhver tid 
gjelder for Sameiet Hornebergtunet Kubene.  
 
1. Hensikt  
Husordensreglene har til hensikt å skape gode forhold innen eierseksjonssameiet og mellom 
naboer. I tillegg er hensikten å verne om eiendommens anlegg og fellesutstyr, samt å bevare et 
enhetlig preg i eiendommen.  
 
2. Hensynet til øvrige beboere  
Enhver seksjonseier plikter å påse at leiligheten brukes slik at det ikke oppstår ulempe eller 
ubehag for andre beboere. Det skal være alminnelig ro mellom kl. 23.00 og 07.00 mandag til 
fredag og mellom kl. 23.00 og 09.00 lørdag og søndag. Ved større private arrangementer bør 
naboer varsles i god tid, og vinduer og dører bør holdes lukket under arrangementet. Verten 
plikter å fjerne eventuelle etterlatenskaper (sigarettstumper, snus, tomemballasje m.m.) i 
fellesareal senest dagen etter arrangementet. Det er ikke tillatt å røyke i heisen eller øvrige 
fellesområder innendørs.  
 
3. Orden i fellesområdene  
Sykler, barnevogner, sportsutstyr og lignende må ikke hensettes i gangområder, trapper eller 
avsatser slik at de sperrer for rømningsveier eller er til hinder ved evt. evakuering. Det skal heller 
ikke stå gjenstander i fellesarealene i bodrommene. Farlig materiale samt giftige, eksplosive eller 
brennbar væske og mat eller stoffer som kan tiltrekke seg utøy, skadedyr o.l. må ikke oppbevares 
i bodene. Bilvask må ikke utføres i garasjen.  
 
Når det gjelder gangarealet mellom leilighetene må beboerne på hver etasje bli enige seg i 
mellom om hvordan man ønsker å utnytte dette, men arealet kan ikke fylles med brennbart 
materiale da det tilhører samme branncelle som trapperommet. 
 
P-kjeller er for parkering av kjøretøy og lagring av dekk o.l er ikke tillatt. 
 
4. Avfallshåndtering  
Enhver forsøpling av eiendommens fortau, ganger, trapper og fellesareal er forbudt. Alt 
husholdningsavfall skal pakkes inn og legges i egen avfallscontainer. Hvis det ikke er plass til 
avfallet i containeren skal det oppbevares i husstanden til containeren er tømt. Reduser volumet 
på søppelet så godt det lar seg gjøre før det kastes. Aviser, papp og papir skal kastes i særskilt 
container. Det samme gjelder for plast. For å unngå tilstrømming av skadedyr må søl omkring 
søppelkassene unngås og fjernes umiddelbart av ansvarlig part. Av samme årsak skal ikke avfall 
hensettes i fellesarealene eller utenfor egen inngangsdør.  
 
5. Postkasseskilt  
Hver enkelt seksjonseier plikter å påse at postkassen er utstyrt med navn på beboer(e). Kun 
originale skilt bestemt av styret godtas. Bruk postens skilt som bestilles på posten.no.  
 
6. Utvendige forandringer og fastmonteringer 

 Seksjonseier sørger for egen regning for solskjerming. Dersom seksjonseiere setter opp 
forhåndsgodkjent solskjerming er det ikke behov for samtykke fra styret. Sameiet har 
godkjent solavskjerming fra Kjells Markiser. Velges andre leverandører må man være 
sikker på at produktet gir samme uttrykk. I brev til selveier har det blitt beskrevet feil farge 
på duken. Riktig farge skal være 407/151 

 Parabolantenner er ikke tillatt.  
 

  

 
7. Orden  
Det må utvises forsiktighet når innbo bæres inn og ut av bygget i forbindelse med flytting. 
Seksjonseier er ansvarlig for enhver skade som han eller hun påfører eiendommen. Ikke sperr 
heis- eller andre elektronisk styrte dører med gjenstander, men bruk funksjon for å låse dørene i 
åpen stilling når det trengs. Husk og sett døren i normalfunksjon når du er ferdig. Beboerne 
oppfordres til, i egen interesse, å verne om fellesarealene og alle må medvirke til at området i og 
rundt eiendommen kan holdes ryddig og pent. Balkonger, svalganger og vinduer må ikke 
benyttes til risting av tepper o.l.  
 
8. Tilgang til seksjon ved vedlikehold 
Ved nødvendig ettersyn og/eller vedlikehold i de enkelte seksjoner, plikter sameier å gi tilgang. 
Dersom beboer er gitt rimelig varsel om dette, og ikke har gitt samtykke til innlåsing eller på 
annen måte gir adgang til seksjonen, vil eventuelle merkostnader for sameiet bli fakturert den/de 
sameiere dette måtte gjelde. 
 
9. Energisparing  
For å holde sameiets energikostnader på et minimum skal lyset slås av når du forlater 
bodrommene.  
 
10. Grilling  
Det er ikke tillatt med grilling på balkong/terrasse med kull. Dette på grunn av brannfare. Påse at 
det finnes slukningsutstyr i umiddelbar nærhet ved grilling.  
Grilling skal ikke forekomme på fellesarealer. 
 
11. Innmelding av feil  
Feil ved heiser og felles utstyr meldes til styret. Den enkelte beboer har ikke anledning til å 
rekvirere service/reparasjoner på boligsameiets utstyr. Ved evakuering fra heis som har stoppet, 
benyttes alarmoppringer i heiskupeen eller oppringing til vaktselskap med mobiltelefon. 
 
12. Husdyr  
Hovedregelen er at husdyrhold er tillatt så lenge dyreholdet ikke er til ulempe for øvrige brukere 
av leilighetene. Beboere som har husdyr, må sørge for å ha full kontroll over dyret til enhver tid og 
påse at dyret ikke sjenerer noen eller etterlater ekskrementer på sameiets område. Vi minner om 
bestemmelsene om båndtvang. 
 
13. Parkering  
Kjøring og parkering på eierseksjonssameiets veier er ikke tillatt annet enn ved av/pålasting. - 
Fellesparkeringen skal ikke benyttes til lagring av hengere, campingvogn, avskiltede biler o.l. Kun 
kjøretøy som er jevnlig i bruk og tilhører beboere eller besøkende av Hornebergtunet Kubene. 
 
14. Brudd på Husordensreglene  
Eventuelle klager på nabo for brudd på husordensreglene eller på grunn av andre sjenerende 
forhold bør rettes direkte til naboen selv. Kanskje vedkommende ikke er klar over forholdet og 
problemet kan på den måten løses gjennom samtaler partene imellom. Gjentatte og/eller grove 
overtredelser av husordensreglene skal rapporteres skriftlig til styret. Styret skal ha myndighet til 
å treffe nærmere forføyninger i sakens anledning.  
 
15. Erstatningsansvar  
Seksjonseier blir erstatningspliktig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av 
husordensreglene eller annen mangel på aktsomhet. Seksjonseier er også ansvarlig for at 
husordensreglene blir overholdt av hele husstanden, leietaker eller andre personer som er gitt 
adgang til leiligheten og fellsareal. Skader som påføres eierseksjonssameiets eiendeler skal 
raskest mulig utbedres av den/de som har forårsaket skaden. 

16. Klager 
Eventuelle klager på overtredelse av husordensregler eller vedtekter skal sendes skriftlig til styret. 

Ved behov tar styret reglene opp til revisjon. 



GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2.  Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver.
3.  Budets innhold:
 I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse,e-postadresse,   
 telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist,overtakelsesdato og   
 eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud med   
 forbehold bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer  gjerne med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er   
 forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste   
 annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet  
 til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold.   
 Det bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inngis med en frist som   
 åpenbart er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og   
 interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist.
5.  Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid ofte   
 muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at denne type  
 meldinger ikke kommer frem i tide er større enn ellers.
6.  Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt    
 innenfor fristene i punkt 4.
7.  Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og    
 eventuelle forbehold.
8.  Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en  
 budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
9.  Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet opphold etter at handel er kommet i stand.  
 Dersom det er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes gjennom fullmektig.
10.  I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt  
 aktuelle interessenter.

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet,  
Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved  
Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes 
Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund,  på grunnlag 
av blant annet forskrift om eiendomsmegling  
§ 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som  
forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler 

benyttet ved budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis 
også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet 
budgivning. 

Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver 
til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, 
herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med 
vedlegg.

1.  Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av  
 fast eiendom.
2.  Når et bud er innsendt til megler og han har  
 formidlet innholdet i budet til selger (slik at  
 selger har fått kunnskap om budet), kan budet  
 ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for  
 budgiver frem til akseptfristens utløp, med  
 mindre budet før denne tid avslås av selger eller  
 budgiver får melding om at eiendom, men er  
 solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud  
 på flere eiendommer samtidig dersom man ikke  
 ønsker å kjøpe flere enn én eiendom).

3.  Selger står fritt til å forkaste eller akseptere   
 ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til  
 å akseptere høyeste bud.
4.  Når en aksept av et bud har kommet frem til  
 budgiver innen akseptfristens utløp er det inngått 
 en bindende avtale.
5.  Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper  
 (såkalte «motbud»), avtalerettslig er et bindende  
 tilbud som medfører at det foreligger en avtale  
 om salg av eiendommen dersom budet i rett tid   
aksepteres av kjøper.

FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD:

BUDSKJEMA
BINDENDE BUD PÅ EIENDOMMEN 
Oppdragsnummer:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kontaktperson  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    
Adresse:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tlf:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Undertegnede 1:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fpnr:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Undertegnede 2:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Fpnr:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Adresse:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Postnr, Sted:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Mail 1:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Mail 2:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Tlf 1:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tlf 2:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Gir herved bindende bud stort, kr   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kroner
på overnevnte eiendom med tilegg av omkostninger .

FINANSIERINGSPLAN
Lånegiver  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kontaktperson:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 Tlf:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Egenkapital:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kr:   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

EVENTUELLE FORBEHOLD/FORUTSETNINGER
Ønsket overtagelsestidspunkt:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Budet gjelder til og ned den  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Kl .  .  .  .  .  .  .
 Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl 15:00 (akseptsfrist)

Legitimasjon Legitimasjon

Undertegnede bekrefter å ha lest opplysninger og salgsvilkår som fremkommer i salgsoppgaven datert 
Undertegnede er kjent med at selgeren står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over at handelen er 
juridisk bindende for begge parter, dersom budet aksepteres innen akseptfristen . Budet kan ikke trekkes tilbake 
innen akseptfris-ten dersom selger er gjort kjent med budet . Bud som megler mottar etter kl . 1500 kan ikke forventes 
behandlet før neste arbeidsdag . Dersom undertegnede ikke blir kjøper av denne eiendommen, vil kjøperen få 
opplysninger om min identitet .

Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. Dette innebærer at megler kan 
forholde seg til hvem som helst av oss med tanke på informasjon om bud, endringer i bud fra vår side samt informasjon 
om avslag eller aksept .

Sted/dato Budgivers underskrift Budgivers underskrift

1‑0002/19 Ole Kristian Vaagan
40408588Gamle Leirvegen 105,

7038 TRONDHEIM




