
Flott og romslig 3‑roms leil ‑ Fjernvarme/    oppvarming  
inkl. i fellesutg ‑ Balkong ‑ Heis og p‑kjeller

Moholt - Brøsetvegen 186 A



Fakta

Velkommen til Brøsetvegen 186A
Velkommen til Brøsetvegen 186 A ‑ en lettstelt  
og flott leilighet med attraktiv beliggenhet i et  
populært boområde.
Kvaliteter verdt å merke seg:
‑ Kjøkken og stue på 40 kvm
‑ Bad med keramiske fliser
‑ Kjøkken og bad har TG1
‑ Balkong på 11 kvm med utgang fra stue
‑ Nøytrale fargevalg og parkettgulv
‑ P‑plass i parkeringskjeller
‑ Dagligvare og treningssenter i bygget
‑ Innenfor bomring

ADRESSE
Brøsetvegen 186A

PRISANTYDNING
kr 3 500 000,‑ + omk

TOTALPRIS
kr 3 710 582,‑

TOMT
10718 kvm festet

FELLESUTGIFTER
kr 4 041,‑/    mnd

OMKOSTNINGER
kr 94 865,‑

BRA/    P-ROM 
82/    82

FELLESGJELD
kr 115 717,‑

EIERFORM
Eierseksjon

MEGLER
Ole Kristian Vaagan
TLF 40408588
EPOST okv@meglerendin.no

Informasjon om megler



Innhold

INNHOLD:
 Entré/    gang, 2 soverom, toalettrom, bad, gang, stue  
og kjøkken.

STANDARD:
 Entré/    gang; Parkett på gulv, malte plater på 
vegger  
og tak. Skyvedørsgarderobe.
Soverom 1; Parkett på gulv, malte plater på vegger  
og tak.
Soverom 2; Parkett på gulv, malte plater på vegger  
og tak. 3 doble garderobeskap. 
Toalettrom; Flis på gulv og vegg, malte tak.  
Downlights i tak. Gulvvarme. Servant og WC. 
Bad; Flis på gulv og vegg, malte tak. Downlights i  
tak. Gulvvarme. Dusjhjørne med glassdør. Servant  
med under‑ og overskap. Opplegg for vaskemaskin  
og tørketrommel.
Gang; Parkett på gulv, malte plater på vegger og  
tak.
Stue; Parkett på gulv, malte plater på vegger og  
tak. Utgang til balkong.
Kjøkken med spisestue; Parkett på gulv, malte plater  
på vegger og tak. Villavent avtrekksvifte. Hvit HTH  
innredning med flis over benk. Zanussi  
oppvaskmaskin, kjøl‑ og fryseskap, Siemens komfyr  
med keramisk topp. Utgang til balkong.

ADKOMST:
 Fra byen kjører du til Moholt og du  
finnerBrøsetvegen 186A på høyre side av vegen. 

BELIGGENHET:
Leiligheten ligger i et attraktivt boligområde på  
Moholt i Trondheim. Nærmeste dagligvarehandel er  
Kiwi og Rema 1000, hvorav førstnevnte ligger i  
samme bygg som leiligheten. Her finner man også  
treningssenter. For ytterligere servicetilbud er det kort  
vei til Moholtsenteret, Sirkus Shopping og til  
Trondheim sentrum med alt av bymessige fasiliteter.
Området har veldig gode tilbud på offentlig  
kommunikasjon og det går ofte buss. Nærmeste  
holdeplass er Moholt Storsenter som ligger like  
utenfor boligblokken. Med bil til sentrum bruker du  
ca 15 minutter. Med buss kommer man seg enkelt  
rundt til byens studiesteder. I tillegg er det  
gangavstand til NTNU Dragvoll.
Det er flotte friluftsområder i Estenstadmarka, og her  
finner du blant annet fine tur‑ og sykkelveier, samt  
oppkjørte skiløyper og lysløype vinterstid. Legg  
gjerne turen til Estenstadhytta ‑ et populært  
utfartsmål med servering i enkelte ukedager. 



Flott HTH kjøkken som har gode arbeidsflater og mye skapplass



Kjøkken har godt med skapplass

Kjøkken med spisestue Romslig kjøkken Kjøkken sett fra vinduene og terrasse



Stue mot kjøkken



Stue med tv‑krok

Gode lys‑ og utsiktsforhold fra stuen

Bad

Overbygd veranda med god utsikt mot byen



TV‑kroken



OPPDRAG
1‑0024/    21

EIENDOM
Brøsetvegen 186A, 7050 TRONDHEIM

EIENDOMSBETEGNELSE
Gårdsnummer 53, bruksnummer 203,  
seksjonsnummer 117 i Trondheim kommune.

EIER
Astrid Kilaas

PRISANTYDNING
Kr 3 500 000,‑

KJØPERS OMKOSTNINGER
Kr 94 865,‑
Kjøper skal betale dokumentavgift på 2,5 % av  
kjøpesum, tgl gebyr skjøte kr 585,‑, tgl gebyr  
pantedokument kr 585,‑, grunnboksutskrift kr 200,‑  
samt eierskiftegebyr til forretningsfører kr 5 995,‑

ANDEL FELLESGJELD
Kr 115 717

KOMMENTAR FELLESGJELD
Fellesgjeld som fremkommer under pkt. 3 i  
boligrapporten, er festeavgift beboerforeningen  
betaler til bortfester.

ANDEL FELLESFORMUE
Kr 32 348,‑

TOTAL KJØPESUM
Prisantydning 3 500 000,‑
+ Fellesgjeld kr. 115 717,‑
+ Totale omkostn. kr. 94 865,‑
= sum kr. kr 3 710 582,‑

FELLESKOSTNADER
Kr 4 041,‑ pr. mnd. Felleskostnad driftsdel kr 3 794,‑ og  
vedlikeholdsfond kr 247,‑

BOLIGTYPE
Eierseksjon

EIERFORM
Eierseksjon

AREALER
BRA 82kvm
P‑rom 82kvm

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
2

BYGGEÅR
Byggeår: 2006

BEBYGGELSEN
Området har en del blokker, eneboliger, rekkehus og  
leiligheter. Noe næring i området.

OPPVARMING
Fjernvarme og gulvvarme på begge bad.

HVITEVARER
Dersom ikke annet er opplyst medfølger kun  
integrerte hvitevarer. 

BYGGEMÅTE
Leilighetsbygg oppført med hovedkonstruksjon av  
betong. Bygget er oppført i 3 etasjer over  
sokkeletasje. Utvendig fasade kledd med  
fasadeplater, flatt tak antatt tekket med papp.  
Vinduer med isolerglass. Leiligheten fremstår i  
normalt god stand og godt vedlikeholdt på  
befaringsdagen. Det ble ikke registrert eller  
avdekket noen behov for bygningsmessige  
strakstiltak utover normalt vedlikehold. Forøvrig vises  
til beskrivelser og vurderinger for de enkelte  
bygningsdeler i rapporten

PARKERING
Det medfølger en parkeringsplass i parkeringskjeller.  
Gjesteparkering rett nedenfor leiligeten.

ETASJE
3

GRUNNAREALER

Tomten er felles og festet av sameiet. Flat tomt pent  
opparbeidet med plener, internveier,  
biloppstillingsplasser, div. trær og prydbukser.
Tomteareal: 10718 m²
Tomt/    Eierform: Festet tomt

ENERGIMERKING
Energimerket angir boligens energistandard.  
Energimerket består av en energikarakter og en  
oppvarmingskarakter, se figuren. Energimerket  
symboliseres med et hus, hvor fargen viser  
oppvarmingskarakter, og bokstaven viser  
energikarakter. 
Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen  
er, inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren  
er beregnet ut fra den typiske energibruken for  
boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et  
gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige  
standard og ikke bruken som bestemmer  
energikarakteren.
A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at  
boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter  
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. 
Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av  
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og  
varmtvann) som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.  
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass, mens  
rød farge betyr høy andel el, olje og gass.  
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk av  
varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

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

RADON
Det er ikke foretatt radonmåling.

OVERTAKELSE
Etter avtale, dog tidligst 15.11.21.

FORMUESVERDI
Formuesverdi primær kr 875 793 for år 2019.
Formuesverdi sekundær kr 3 152 854 for år 2019.

KOMMUNALE AVGIFTER
Kr 2 858,‑
Kommunale avgifter betales hvert kvartal og  
beløpes til kr 11 432,‑ pr år. 

TILBEHØR
De hvitevarer som er i kjøkkeninnredning følger  
vederlagsfritt i handelen.

UTLEIEADGANG
Boligen kan fritt leies ut.

DIVERSE
Borettslaget Boxbo og Sameiet Brøsetvegen 186 /      
Moholt Ark beboerforening har felles bygg forsikring.  

Fellesgjeld som fremkommer under pkt. 3 i  
boligrapporten, er festeavgift beboerforeningen  
betaler til bortfester. Postkassene og ringeklokkene  
skal merkes med navn. 
STRØMAVTALE. TOBB har samarbeidsavtale med  
Trøndelagskraft AS om levering av strøm til våre  
beboere. Mer informasjon om tilbud og bestilling på  
https:/    /    www.trondelagkraft.no/    privat/    tobb/    .
DIVERSE UTSTYR. Brannslokkingsapparat, røykvarsler,  
TV‑dekoder med fjernkontroll, evt nøkler til tørkerom  
og utvendige kraner, rød boks for farlig avfall etc.  
følger vanligvis leiligheten over til ny eier. Det er  
boligselskapet sin eiendom. Ta kontakt med styret  
hvis du er i tvil. 
VAKTMESTER: Boligselskapet kjøper tjenester av  
eksternt firma.

VEI, VANN, AVLØP
Offentlig vei, vann og avløp via private stikkanlegg.

OFFENTLIGE PLANER/    REGULERING/    KONSESJONSPLIKT
Eiendommen ligger i et område regulert av plan R  
1162X, blant annet til bolig. Kopi av situasjonskart,  
målebrev, reguleringsplaner med bestemmelser  
mm. kan fås ved henvendelse til eiendomsmegler.  
Interessenter oppfordres til å gjøre seg kjent med  
disse.

SAMEIE NAVN
Moholt Ark Beboerforening
        
Sameie orgnr 993 309 915

INFORMASJON OM SAMEIE
Ønsker du ytterligere informasjon om sameiet, kan  
vedtekter og husordensregler m.m. sees hos megler.

FORKJØPSRETT
Ingen har forkjøpsrett.

STYREGODKJENNELSE
Eierskifte skal meldes styret for registrering.

VEDTEKTER/    HUSORDENSREGLER
Vedlagt i salgsoppgaven

FORRETNINGSFØRER
TOBB Eiendomsforvaltning AS

TAKST UTFØRT AV
Witsø Takst 

SAMMENDRAG AV SELGERS EGENERKLÆRING
Flott leilighet som er lite slitt og har en god standard.  
Fint område og sameie å bo i. Innenfor bomring og  
mange butikker å handle dagligvare i.

TINGLYSTE HEFTELSER OG RETTIGHETER
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser  
og rettigheter som følger eiendommens matrikkel  

Om boligen



ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5001/    53/    203/    117:
29.12.1983 ‑ Dokumentnr: 24853 ‑ Festekontrakt ‑  
vilkår
Gjelder feste 
ÅRLIG AVGIFT NOK 12,450 
BESTEMMELSER OM FORKJØPSRETT 
BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN 
MED FLERE BESTEMMELSER 
BEST. OM VARIGHET 
Overført fra: Knr:5001 Gnr:53 Bnr:203 Snr:1 F 
Gjelder denne registerenheten med flere 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Nye vilkår 
Årlig festeavgift: 750000 
Bestemmelser om regulering av leien 
Endring av formål til bolig og næring 
Kan ikke innløses 
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr:5001 Gnr:53 Bnr:203 Snr:1 F 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Nye vilkår 
Utvidelse av festekontrakt dgbnr.24853/    83 
på gnr. 53 bnr. 104, 105 og 203 

29.10.1970 ‑ Dokumentnr: 14851 ‑ Erklæring/    avtale
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde  
ledninger mv 
Klausul m.h.t. bebyggelse av eiend. og best. om  
erstatning 
for skader som måtte oppstå ev. om erstatn. for  
skader som 
måtte oppstå ev. fastsatt ved skjønn. 
Overført fra: Knr:5001 Gnr:53 Bnr:203 Snr:1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

29.10.1970 ‑ Dokumentnr: 14851 ‑ Erklæring/    avtale
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde  
ledninger mv 
Klausul m.h.t. bebyggelse av eiend. 
Overført fra: Knr:5001 Gnr:53 Bnr:203 Snr:1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

29.12.1983 ‑ Dokumentnr: 24853 ‑ Festekontrakt ‑  
vilkår
ÅRLIG AVGIFT NOK 12,450 
BESTEMMELSER OM FORKJØPSRETT 
BESTEMMELSER OM REGULERING AV LEIEN 
MED FLERE BESTEMMELSER 
BEST. OM VARIGHET 
Gjelder denne registerenheten med flere 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Nye vilkår 
Årlig festeavgift: 750000 
Bestemmelser om regulering av leien 
Endring av formål til bolig og næring 

Kan ikke innløses 
Med flere bestemmelser 
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑
Nye vilkår 
Utvidelse av festekontrakt dgbnr.24853/    83 
på gnr. 53 bnr. 104, 105 og 203 

29.12.1983 ‑ Dokumentnr: 24854 ‑ Best.  
omadkomstrett
GJENSIDIG 
Overført fra: Knr:5001 Gnr:53 Bnr:203 Snr:1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

10.10.2005 ‑ Dokumentnr: 21818 ‑ Erklæring/    avtale
Denne seksjon har tilleggsdel ‑ bygning. 
Overført fra: Knr:5001 Gnr:53 Bnr:203 Snr:1 
Gjelder denne registerenheten med flere 

04.10.2006 ‑ Dokumentnr: 23019 ‑ Erklæring/    avtale
Denne seksjon har tilleggsdel ‑ bygning. 
Gjelder denne registerenheten med flere 

04.10.2006 ‑ Dokumentnr: 23019 ‑ Resek/    tilleggssek
Ny seksjon: 
Snr: 117 
Formål: Bolig 
Sameiebrøk: 98/    8060 
Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter. 
Gjelder seksjon nr. 106 ‑ 129 

BOLIGSELGERFORSIKRING
Selger har utfylt egenerklæring om  
boligselgerforsikring, men har valgt å ikke tegne  
forsikringen.

BOLIGKJØPERFORSIKRING
Kjøper kan kljøpe boligkjøperforsikring og vil få tilbud  
om dette. Se vedlegg.

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. Megler kan også kontaktes for  
tilsendelse av budkjema 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.

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 enn  
kjøper 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
Kjøpesum + omkostninger skal betales  
vedovertagelse.

HVITVASKINGSREGLENE
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvaskingog  
er forpliktet til å rapportere til Økokrim  
ommistenkelige 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  
vioppmerksom på at interessenter kan bli registrert  
for videre oppfølgning.

DYREHOLD
Det er tillatt å holde husdyr så lenge disse ikke er til  
sjenanse for de andre beboerne. Hunder skal holdes  
i bånd, og eier har ansvar for at sameiets  
fellesområde ikke blir tilgriset. Lufting av husdyr er  
ikke tillatt på felles terrasse.

EIENDOMSMEGLER/    DAGLIG LEDER
Ole Kristian Vaagan
tlf: 404 08 588
okv@meglerendin.no

MEGLEREN DIN AS
Sorgenfriveien 9
7031 Trondheim
Org.nr.: 997 885 406

SALGSOPPGAVE DATO
18.10.2021

VEDLEGG TIL SALGSOPPGAVEN
Tilstandsrapport, energiattest, egenerklæring  
boligselgerforsikring, forretningsførers informasjon og  
diverse kommunale dokumenter.

Kontakt oss gjerne ved ønske om ytterligere  
informasjon.



Plantegning

Hovedbad



Romslig stue



Romslig stue



Hovedbad med dusjsone og plass til vaskemaskin og tørketrommel



Romslig stue og kjøkken på 40 kvm Godt med plass på badet



EGENERKLÆRINGSSKJEMA
EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Meglerfirma

Megleren Din AS

Oppdragsnr.

1-0024/21

Selger 1 navn

Bjørn Einar Kilaas

Selger 2 navn

Lasse Kilaas

Gateadresse

Brøsetvegen 186A

Poststed

TRONDHEIM

Postnr

7050

Er det dødsbo?
Nei Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?
Nei Ja

Hjemmelshavers navn Astrid Kilaas

Har du kjennskap til eiendommen?
Nei Ja

Når kjøpte du boligen?

År 2006

Hvor lenge har du bodd i boligen?

Antall år 16

Antall måneder 5

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?
Nei Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap

Polise/avtalenr.

Spørsmål for alle typer eiendommer

1 Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?
Nei Ja

Initialer selger: BEK, LK 1
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2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Svar Nei

3 Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?
Nei Ja

4 Kjenner du til feil eller om har vært utført arbeid/kontroll på vann/avløp?

Svar Nei

5 Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasje/kjeller?
Nei Ja

6 Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?
Nei Ja

7 Kjenner du til om det er/har vært problemer med ildsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?
Nei Ja

8 Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
Nei Ja

9 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som rotter, mus, maur eller lignende?
Nei Ja

10 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?
Nei Ja

11 Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el-anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Svar Nei

12 Kjenner du til om det er utført kontroll av el-anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?
Nei Ja

13 Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?
Nei Ja

14 Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. drenering,
murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

Nei Ja

15 Er det nedgravd oljetank på eiendommen?
Nei Ja

16 Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Svar Nei

17 Selges eiendommen med utleiedel, leilighet, hybel eller tilsvarende?
Nei Ja

18 Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut i kjeller eller loft eller andre deler av boligen?
Nei Ja

19 Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av dens omgivelser?

Nei Ja

20 Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?
Nei Ja

Initialer selger: BEK, LK 2
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21 Er det foretatt radonmåling?
Nei Ja

22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?
Nei Ja

23 Kjenner du til om det foreligger skaderapporter/ tilstandsvurderinger eller utførte målinger?
Nei Ja

24 Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?

Nei Ja

Spørsmål for bolig i sameie/borettslag/boligaksjeselskap:

25 Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?
Nei Ja

26 Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?
Nei Ja

27 Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som rotter, mus,
maur eller lignende?

Nei Ja

28 Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?
Nei Ja

Beskrivelse Har vært utført kontroll i borettslaget, men er ikke påvist noe i vår leilighet.
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Tilleggskommentar

Leilighet selges med de opplysninger som framkommer i rapport fra takstmann

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende
opplysninger om eiendommen, vil forsikringsselskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt
eller delvis, jfr. vilkår for boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtaleloven kapittel 4.

Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt etter kjøpsloven (akjseboliger), og om forsikringsgiver sitt
boligselgerforsikringstilbud.

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt
(budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver frem til og med 31.12.21. Det betyr at hvis budaksept er fra
og med 01.01.22 vil ikke dette tilbudet om forsikring være bindende for forsikringsselskapet. Grunnen til dette er at for eiendommer som er
solgt (budaksept) fra og med 01.01.22 gjelder det nye regler i avhendingsloven. Hvis eiendommen ikke er solgt (budaksept) innen 31.12.21 er
jeg klar over at jeg ikke har boligselgerforsikring, med mindre jeg har tegnet en ny forsikring som gjelder i de tilfeller eiendommen er solgt
(budaksept) fra og med 01.01.22.  

 

Når premietilbudet ikke lenger er bindende for forsikringsselskapet må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer
påføres. Det vil da være forsikringspremien og forsikringsvilkårene på ny signeringsdato som legges til grunn.

Det vil bli mulig å tegne en ny boligselgerforsikring hos forsikringsselskapet som gjelder i de tilfeller boligen er solgt (budaksept) fra og med
01.01.22.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller
mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.

Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.

Dersom forsikringsselskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.

Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

Forøvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendigsloven § 3-10 og kjøpsloven § 20
(aksjeboliger).

Jeg ønsker boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i
forbindelse med kjøp av boligselgerforsikring.

Jeg ønsker ikke boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å kjøpe slik forsikring.

Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.
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E-Signing validated secured by

NAME OF SIGNER

Bjørn Einar Kilaas
IDENTIFIER

+4792662200
TIME

29.09.2021 
17:31:44 UTC

ELECTRONIC ID

Signer authenticated by 
Nets One time code

NAME OF SIGNER

Lasse Kilaas
IDENTIFIER

+4792662200
TIME

29.09.2021 
17:32:48 UTC

ELECTRONIC ID

Signer authenticated by 
Nets One time code

This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.→      
The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. 
Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.

→      

For more information about document formats, see https://www.nets.eu/developer→      
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 Boligopplysninger:
Dato utkjørt: 11.10.21  Side 1 av 3Saksbehandler: Katherin Kanne

Moholt Ark Beboerforening 06.06.1944Fødselsdato eier:

Brøsetvegen 186 A

Organisasjonsnr: 993 309 915

7048 TRONDHEIM

Vår ref.:

Type:

Eiere: Astrid Kilaas, Bjørn Kilaas

510/117

Sameie frittstående

117Seksjonsnr:

19.06.1944Fødselsdato medeier:

1: Fellesutgifter
Tot. innev. måned: 4 041
Fellesutgifter: Felleskostnad driftsdel 3 794

Vedlikeholdsfond 247

Kollektiv avtale med Telenor

Boligselskapet er ikke med i sikringsordning.

FELLESKOSTNADER. Andel felleskostnader forfaller til betaling den 1. i hver måned. Ved salg faktureres felleskostnadene til kjøper
fra 1. i første hele måned. Ved overtakelse på annen dato enn 1. må kjøper og selger gjøre opp seg imellom. Felleskostnadene bør
sjekkes før overtakelse, da det kan ha skjedd endringer etter avgitt informasjon.

MILJØGEBYR. TOBB ønsker å delta aktivt til nytte for miljøet. Et av elementene er fokus på avfall og bruk av papir. Vi har derfor et
miljøgebyr på papirfakturaer for felleskostnader. Miljøgebyr unngås ved å inngå avtale om AvtaleGiro eller eFaktura.

3: Fellesgjeld
Gjeld siste årsoppg.:Ajourf. Andel f.gj. (lån): 0 115 717
Klient gj. s. årsoppg.:Klient ajourf. lån: 0 2 805 576

4: Særskilte opplysninger
Klausuler:
Styreleder: Arve Haugan

Adresse: Brøsetvegen 186 A

Postnr/-sted: 7050  TRONDHEIM

E-post: moholtark@styrepost.no

5: Restanse fellesutgifter pr. 11.10.2021
Fellesutgifter: 0
Gebyr: 0
Rente: 0

6: Ligning - 2020
Gjeld: Andre inntekter: 115 717 78
Utgifter: Annen formue: 32 348 0

7: Pålydende
Opprinnelig innskudd:Pålydende:

117Seksjonsnr:

8: Bygning/eiendom
Gårds/bruksnr: 53/203 - seksjon:117

Bygningstype: Lav blokk

FestetFeste/eiet tomt: 
Årlig festeavgift: 271 920,00

Avg. reguleres: <ukjent>

BYGNINGSINFO. TOBB har begrenset med informasjon om boligene og bygningene. Vi har kun opprinnelig boareal og opprinnelig
antall rom registrert på boligene. Kommunen har oversikt over søknadspliktige endringer som er utført. De har også informasjon om
eventuell vernestatus på bygning, reguleringsendringer etc

EIENDOMSINFO. Opplysningene ang gårds- og bruksnr samt tomteforhold er ikke kontrollert av TOBB. Vi tar derfor forbehold om
riktigheten. Opplysningene må også innhentes fra det offentlige registeret.

9: Forsikring
Gjensidige Forsikring Polisenr: Forsikret i: 89556344

FORSIKRING SAMEIE. Det varierer hvordan bygningsmassen i et sameie er forsikret. Enkelte sameier har felles bygningsforsikring
evt. felles forsikring av deler av bygningsmassen. Andre har ikke inngått felles forsikringsavtale. Hver enkelt seksjonseier må alltid
skaffe egen innboforsikring. Ved skifte av forsikringsselskap kan det ta tid før våre opplysninger er oppdatert. Vi gjør derfor eiere/
kjøpere oppmerksom på at de må gjøre seg kjent med hvordan bygningsmassen er forsikret.

10: Fasiliteter og andre enhetsopplysninger
    SSBnr: H0304

 Boligopplysninger:
Dato utkjørt: 11.10.21  Side 2 av 3Saksbehandler: Katherin Kanne

Moholt Ark Beboerforening 06.06.1944Fødselsdato eier:

Brøsetvegen 186 A

Organisasjonsnr: 993 309 915

7048 TRONDHEIM

Vår ref.:

Type:

Eiere: Astrid Kilaas, Bjørn Kilaas

510/117

Sameie frittstående

 

19.06.1944Fødselsdato medeier:

10: Fasiliteter og andre enhetsopplysninger
Oppvarmingstype: Etasje: Fjernvarme  

Nei  Heis: 
Parkeringstype:              Plass i felles garasjeanlegg følger leiligheten.

Ja Antall rom: Systemlås:   
Oppr. antall rom:Husdyrhold:  

Nei Kategori:Livsløp standard: gruppe 4  
Fasiliteter: 
 Felleskostnader – gjeld

Borettslaget Boxbo og Sameiet Brøsetveien 186 / Moholt Ark beboerforening har felles byggforsikring.

Fellesgjeld som fremkommer under pkt. 3 i boligrapporten, er festeavgift beboerforeningen  betaler til bortfester.
Garasjer – Parkering

Det er garasjeplass til hver leilighet. Viser til husordensreglene for mer informasjon eller kontakt styret dersom De har noen spørsmål.

Annen informasjon

Styret har og anledning til å innkalle til dugnad.

Alle leilighetene har fått utlevert en F.D. V perm ( forvaltning, drift og vedlikehold) – dokumentasjon som inneholder oversikt over
matrialvalg, leverandør samt bruker og vedlikeholdsanvisninger.

Postkassene og ringeklokkene skal merkes med navn

Moholt Ark er en del av Eierseksjonssameiet Brøsetveien 186, som også består av
B/L Boxbo (104 leiligheter) og Moholt Næringsbygg AS (næringsseksjonen).

STRØMAVTALE. TOBB har samarbeidsavtale med Trøndelagskraft AS om levering av strøm til våre beboere. Mer informasjon om
tilbud og bestilling på https://www.trondelagkraft.no/privat/tobb/.

DIVERSE UTSTYR. Brannslokkingsapparat, røykvarsler, TV-dekoder med fjernkontroll, evt nøkler til tørkerom og utvendige kraner,
rød boks for farlig avfall etc. følger vanligvis leiligheten over til ny eier. Det er boligselskapet sin eiendom. Ta kontakt med styret hvis
du er i tvil.

NØKLER: Boligselskapet har avtale med TOBB om oppbevaring av hovednøkler. TOBB har inngått avtale med Avarn Security om
oppbevaring av nøklene. TOBB formidler bestilling av ekstra nøkler ved behov for dette. Skjema for nøkkelbestilling finnes på
www.tobb.no. Boligselskapet har avtale om innlåsing. Mot betaling kan andelseier kontakte NOKAS for å få hjelp til innlåsing i egen
leilighet.

VAKTMESTER: Boligselskapet kjøper tjenester av eksternt firma.

FAKTURA GEBYRER/EHF. Hvis deres firmas (megler) organisasjonsnummer er registrert i ELMA-registeret/EHF får dere nå
fakturaene tilsendt i EHF. Alle fakturaene er merket med deres oppdragsnummer. Dette gjelder faktura for boliginformasjon,
forkjøpsrett og eierskifte (ikke forhåndsvarsel).
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19.06.1944Fødselsdato medeier:

10: Fasiliteter og andre enhetsopplysninger

GEBYR TOBB VED SALG I FRITTSTÅENDE SAMEIE. Meglerpakke: kr 3 085,-. Eierskiftegebyr: kr 5 995,-. Vi tar forbehold om at
prisene kan endres etter oppstart av en sak. Noen av prisene beregnes ut fra rettsgebyret og reguleres i samsvar med disse ved
årsskiftet.



























 

Husordensregler Beboerforeningen Moholt Ark 
Brøsetvegen 186 A 

 
1. Formål 
2. Hensyn til øvrige beboere 
3. Organisasjonsfor 
4. Vaktmester/dugnad 
5. Garasjeanlegg 
6. Privat bod 
7. Røyking i fellesområdet 
8. Postkasser og ringeklokker 
9. Orden i fellesområdet 
10. Inngangsdør 
11. Søppel 
12. Spesialavfall 
13. Oppussing/Vedlikehold 
14. Skadeansvar 
15. Grilling 
16. Banking av tepper – Blomsterkasser 
17. Husdyr 
18. Mating av fugler 
19. F.D.V. Perm 
20. Vedtekter 
21. Oppslagstavle 
22. Spørsmål 
23. Brudd på ordensregler 



 

1.Formål 
 
 

Husordensreglene har til formål å skape gode 
forhold innen sameiet og mellom naboer, i 
tillegg til å verne om eiendommen, anlegg og 
felles utstyr. Samt bevare et enhetlig preg i 
eiendommen 
 

2.Hensyn til øvrige beboere 
 

 

Vis nødvendig hensyn til andre beboere. 
Enhver sameier plikter å påse at leiligheten 
brukes slik at det ikke oppstår ulempe eller 
ubehag for andre beboere. Det skal være 
alminnelig ro mellom kl 2300 og 0700. 
Ved større private arrangement bør naboer 
varsles i god tid. Dører og vinduer bør holdes 
lukket under arrangementet.. 
Sameiere/beboere er ansvarlige for at ingen 
av dem man gir adgang til seksjonen lager 
ubehag/ulempe for øvrige beboere eller gjør 
skade på felles eiendom. 
Spesielt ved spilling av musikk skal ikke 
lydnivået være sjenerende. 

3.Organisasjonsform 
Sameiet Brøsetvegen 
186 

 

Moholt Ark B/L Box Bo Moholt 
Næringsbygg 
a/s 

 
 
 

Moholt Ark er en del av Sameiet 
Brøsetvegen 186. 
 
Moholt Ark er organisert som en 
beboerforening 

4.Vaktmester / Dugnad 

 
 

Moholt Ark har vaktmestertjenester sammen 
med  b/l Box Bo og Moholt Næringsbygg a/s. 
Det foreligger instruks for vaktmester for den 
del som angår Moholt Ark. 
 
Styret kan tegne avtale om 
vaktmestertjeneste. Styret har og anledning 
til å innkalle til dugnad 

5.Garasjeanlegg 

 

Det er en garasjeplass til hver leilighet. 
Denne skal fortrinnsvis brukes til parkering 
av bil. Oppbevaring av sykler, bildekk o.a. 
skal skje innenfor sin EGEN oppmerkete p-
plass. Alt annet skal oppbevares i bod. 
Sykler, sportsutstyr og lignende skal ikke 

settes til sjenanse i fellesområdet. Hold 

garasjeanlegget ryddig. 

 
 
 
 

Vinterlagring av sykler kan skje i utvendig 
teknisk rom. Vasking og mekking av bil er 
ikke tillatt 
 
 

6.Privat bod 

 

 
Farlig materiale samt giftige, eksplosive eller 
brennbare substanser, må ikke oppbevares i 
garsjebod p.g.a. brannfare samt mat eller 
stoffer som kan tiltrekke seg utøy, skadedyr 
etc. 

7.Røyking i fellesområdet 
 
 

 

 
 
 
Røyking i heis og innvendig fellesområde er 
ikke tillatt 
 

8.Postkasser og ringeklokker 

 

Postkassene skal merkes med navn. Prøv å 
merke disse mest mulig likt. 
Uønsket reklame skal ikke legges igjen ved 
postkassene, men kastes i 
avfallscontainer(papir). 
Merk ringeklokkene på utsiden med navn. 

9.Orden i fellesområdene 

Styret oppfordrer alle til å vise nødvendig 
hensyn til naboer og eiendom. Beboerne 
oppfordres til, i egen interesse, å verne om 
fellesarealene og alle må medvirke til at 
området i og rundt eiendommen skal holdes 
ryddig og pent.  
Barnevogner og rullatorer kan om nødvendig 
settes i felles inngang. 

10.Inngangsdør 
 

 

Alle inngangsdører skal være lukket og låst 
hele døgnet. Man skal sjekke at døren går i 
lås når man forlater bygget. Dette gjelder 
også garasjeporten. 

 

 Det er i alles interesse at man minsker 

adgangen for fremmede  til 

garasjeanlegget, boder og fellesarealet.  

 
 

 
 



 
 

11.Søppel 

 

 
 
 
 
 
 
Alt husholdningsavfall pakkes inn og kastes i 
avfallscontainere. Hvis det ikke er plass skal 
dette oppbevares i husstanden til container er 
tømt. Det samme gjelder papir og 
miljøavfall. Prøv å redusere volumet på 
søppelet så mye som mulig. Pappkartong etc. 
skal brettes/flatklemmes. 

 

12.Spesialavfall  

 

 
Spesialavfall skal kastes i egne bokser som 
skal oppbevares i leilighetene. Det blir gitt 
beskjed når disse blir tømt 

13. Oppussing / Vedlikehold 
 

  

Vis hensyn når du skal pusse opp. Det skal 
ikke foretas støyende arbeid etter kl 21 – 
mandag til fredag. 
Lørdag til kl 1800. 
Søndag; stille hele dagen. 
Ved omfattende arbeider som medfører mye 
støy skal naboene varsles. Arbeid på bad, 
kjøkken som inkluderer røropplegg skal 
utføres av autoriserte firma.  

14. Skadeansvar 
 

 
 
 

Sameier kan bli holdt ansvarlig for skader 
som ved forsett eller grov uaktsomhet 
påføres bygget av sameieren selv eller av 
hans besøkende eller leietakere. Sameier er 
også ansvarlig for at husordensregler blir 
overholdt av hele husstanden, fremleietaker 
eller andre personer som er gitt adgang til 
leiligheten/fellesarealet. 

15.Grilling · 

 

Det er ikke tillatt å bruke annet en gass eller 
elektrisk grill på terrassene, veranda og 
svalgang. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
16. Banking av tepper og 
lufting av tøy.Blomsterkasser 
 
 

 
 

 
 
 
Banking/risting av tepper fra veranda er ikke 
tillatt. Det vil bli etablert eget stativ for dette, 
 
 
Blomsterkasser skal henge på innsiden av 
rekkverket. Unngå at vannsøl og jordrester 
kommer ned på terrassen under 

17. Husdyr 
 
 

 

 
Det er tillatt å holde husdyr så lenge disse 
ikke er til sjenanse for de andre beboerne. 
Hunder skal holdes i bånd, og eier har ansvar 
for at sameiets fellesområde ikke blir 
tilgriset.  
Lufting av husdyr er ikke tillatt på felles 
terasse. 
 
 
 
 

 
 

18.Mating av fugler 

 

  
 
Det er ikke tillatt å mate fugler verken på 
egen veranda eller på sameiets fellesareal. 
Dette p.g.a. faren for rotter og mus samt 
generell forurensing 

19. 
F.D.V (Forvaltning, drift og vedlikehold) 

Alle leilighetene har fått utlevert en F.D.V 
perm – dokumentasjon som inneholder 
oversikt over materialvalg, leverandør samt 
bruker og vedlikeholdsanvisninger 

20.Vedtekter                           

                         § 
 

Sameiet har egne vedtekter. Disse følger som 
bilag. Moholt Ark har også egne vedtekter. 
Sammen med ”Husordensregler for Moholt 
Ark” utgjør disse retningslinjer, 
bestemmelser og regler for sameiet. 
Alle er ansvarlig for at reglene blir overholdt 



 
 

av alle som gis adgang til leiligheten. 
Reglene kan taes opp til revidering på 
årsmøtet. 

21.Oppslagstavle 
 
 
 

Denne står ved heisen i inngangspartiet, og 
disponeres av styret, og skal brukes til 
informasjon om ting som omhandler Moholt 
Ark.Styret kan gi anledning til andre å  bruke 
denne. 

   

 
22.Spørsmål                                          

 

 
 
 
 
Er det noe dere lurer på, er misfornøyd med 
eller dere har forslag til forbedringer for å 
øke trivselen, nøl ikke med å ta kontakt med 
styret. Man kan eventuelt legge en lapp i 
postkassen til styrets formann. 

23.Brudd på husordensreglene 

Eventuelle klager på nabo for brudd på 
husordensreglene eller 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 i mellom. 
Gjentatte og /eller grove overtredelser kan 
rapporteres skriftlig til styret. Styret skal ha 
myndighet til å treffe nærmere forføyning i 
sakens anledning. 

  

 Takk for at dere hjelper oss med å 
opprettholde et godt bomiljø 

 
 
 

Sameiet har en flott bakhage 



Adresse Brøsetvegen 186 A

Postnr 7050

Sted TRONDHEIM

Leilighetsnr.

Gnr. 53

Bnr. 203

Seksjonsnr. 117

Festenr.

Bygn. nr.

Bolignr. H0306

Merkenr. A2021-1321503

Dato 07.10.2021

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 Gunnar  Witsø

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: 2007

Bygningsmateriale: Betong

BRA: 82

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
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Boligtype

Leilighet
Adresse

Brøsetvegen 186A

7050 Trondheim

5001/53/203/117/0/0
Rapportdato

07.10.2021

TG 0 1

TG 1 5

TG 2 0

TG 3 0

TG IU 0

Befaring utført den 07.10.2021 av:

Tom Gunnar Witsø

Witsø Takst AS

Innherredsveien 26

7042 Trondheim

+4747025224

Tomg@witsotakst.no

Byggmester og takstmann med 19 års erfaring fra byggebransjen.
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Levetidsbetraktninger

Når det refereres til levetid er dette basert på takstmannens erfaringstall og Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold

og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007.

Levetidsbetraktningene beregnes med hovedvekt på takstmannens skjønnsmessige vurdering av den enkelte bygningsdelens

antatte gjenstående levetid. Dette avhenger også av forskjellige faktorer som kan gjøre seg gjeldende når det gjelder

værforhold og bruk. Levetiden vil variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel vedlikehold, estetikk,

økonomi, sikkerhet, funksjon eller andre brukerønsker, er lagt til grunn. Alderen er kun en del av tilstandsgraden (TG) sammen

med funksjonaliteten.

Forventet gjenværende brukstid vil kunne avhenge av tilstand, egenskaper, design, utførelse, gjennomført vedlikehold, alder,

miljø (bruk og ytre påkjenninger), forventet framtidig slitasje og konsekvens ved brudd.

Alle bygningsdeler er under vedvarende aldring og forventet levealder er oppgitt under levetidsbetraktninger. I mange tilfeller

kan levetid i praksis være både kortere og lengre. Graden TG2 er i enkelte tilfeller benyttet på forhold og bygningsdeler som ikke

har synlig svekkelse, men der normal levetid er marginal eller har usikker restlevetid.

Om SMARTtakst rapporten

Rapporten fra Smart takst er basert på NS3600 : 2013 – Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Det er grundig

beskrevet hva takstmannen kontrollerer, og det som ikke er nevnt i teksten for gjeldende bygningsdel er ikke kontrollert med

mindre det er tegn som indikerer en grundigere undersøkelse. Rapporten er utarbeidet av takstmenn med forskjellige

mesterutdanninger.

Takstrapporten er spesi�kk for serti�serte takstmenn.

Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det �nnes feil/mangler

som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.

Krav til takstmannen

Tilstandsanalysen skal utføres etter beste faglige skjønn og upåvirket av partsinteresser av noe slag. Den som utfører analysen,

skal opplyse om sitt forhold til alle parter som kan ha interesse av resultatene fra analysen.

Tilstandsanalysen skal utføres av en eller �ere bygningssakkyndige med godkjent eller dokumentert bygningsfaglig kompetanse.

Dokumentert kompetanse omfatter utdanning og relevant praksis, herunder erfaring med gjennomføring av tilstandsanalyser.

Den som gjennomfører tilstandsanalyser, skal ha nødvendig kompetanse for de sjekkpunktene som omfattes av standarden.

Ved behov for ytterligere undersøkelser som ett av tilleggsdelene som El og brann vil det kunne settes andre kompetansekrav.

Takstmannens integritet

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. 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.
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Tilstandsgradene

TG 0 Ingen avvik
Det er ingen merknader (feilfritt). Dokumentasjon for fagmessig utførelse inklusive

materialbruk og løsninger, der dette er pålagt eller anses nødvendig, er lagt fram.

TG 1 Mindre eller moderate avvik
Som TG 0, men bygningsdelen har slitasje uten at tiltak anses nødvendig.

TG 2 Vesentlige avvik
Bygningsdelen har en feil utførelse, en skade (eller symptomer på skade), sterk

slitasje; eller nedsatt funksjon, og det er behov for tiltak; eller

det er kort gjenværende brukstid; eller

bygningsdelen er skjult og kan ha en feil/skade eller være utgått på dato. Det kan

være behov for tiltak; eller

det foreligger ikke dokumentasjon for fagmessig utførelse, selv om bygningsdelen

er ny; eller

det er grunn til overvåking av denne bygningsdelen for å sikre mot større skade og

følgeskader; eller

særlig fuktutsatt konstruksjon hvor dokumentasjon på riktig utførelse ikke foreligger

eller at det er en særlig fuktutsatt konstruksjon uten inspeksjonsmulighet.

TG 3 Store eller alvorlige avvik
Total funksjonssvikt. Bygningsdelen fyller ikke lengre formålet; eller

det er fare for liv og helse; eller

det er et akutt behov for tiltak (strakstiltak); eller

det er avvik fra lover og forskrifter som gjelder den aktuelle bygningsdelen eller

byggverket.

TG IU Ikke undersøkt
TGIU skal kun brukes unntaksvis. Eksempler kan være snødekket tak eller krypkjeller

uten inspeksjonsmulighet på undersøkelsestidspunktet; eller

bygningsdelen eller arealet eller rommet er ikke tilgjengelig for inspeksjon på

tidspunktet for analysen. Dersom TGIU omfatter særlig fuktutsatte konstruksjoner,

skal dette angis særlig.

Eiers plikter

Forut for tilstandsanalysen skal det foreligge en egenerklæring fra eier. Eier skal framskae relevant dokumentasjon for boligen.

Dette gjelder for eksempel kvitteringer, samsvarserklæringer, kontrollseddel fra brann/ feiervesenet etc.

Eier skal legge forholdene til rette for inspeksjon, inkludert å gi adgang til bygningsdeler og rom.
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Nivå av analysen

Tilstandsanalysen utføres ved grundige visuelle observasjoner kombinert med undersøkelser, nødvendige målinger, bruk av

egnede instrumenter og registreringer.

Tilstandsanalysen omfatter ikke destruktive inngrep. Det kan utføres inngrep i vegg eller etasjeskiller ved bad og i rom

under terreng for undersøkelse av fukt ved mistanke til alvorlige avvik, så fremt dette er godkjent på forhånd av selger/

hjemmelshaver.

Alle bygningsdeler som nevnt i rapporten vil bli undersøkt, med stor vekt på de områdene som takstmannen,

erfaringsmessig, kjenner som svake punkter og hvor det kan oppstå kon�ikter i etterkant.

Selv om takstmannens analyser er svært grundig, kan det forekomme skjulte feil og mangler. For boliger er referansenivået for

de ulike rom og bygningsdeler gitt som krav til tilstandsgrad TG 1, det vil si uten skader og fagmessig riktig utført og i henhold til

gjeldende lov/forskrift som gjelder for den aktuelle boligen der ikke tilleggene angir annet. Generelt er referansenivået

byggeforskrifter som var gjeldende når bygningen/bygningsdelen ble byggesøkt.

For alle TG 3 og TGIU anbefales det tiltak i form av ytterligere undersøkelser for å avdekke årsak og skadeomfang som grunnlag

for et mer detaljert kostnadsoverslag.

Forutsetninger

På bakgrunn av dagens strenge krav til fallsikring vil tak og taktekking normalt besiktiges fra bakkenivå og eventuelt stige

der dette er forsvarlig etablert. Svill og innvendige konstruksjoner vil ikke bli kontrollert med mindre dette anses som en

ytterst nødvendighet og der dette er tilgjengelig.

Svill, bindingsverk og lukkede konstruksjoner vil ikke bli kontrollert med mindre dette anses som en ytterst nødvendighet

og der dette er tilgjengelig.   Yttervegger, gulv på grunn, etasjeskillere og himling vil normalt ikke bli kontrollert med

rettningsmålere for og �nne eventuelle skjevheter, med mindre dette er opplyst i rapporten.

Det gjøres oppmerksomt på at møbler og inventar ikke blir �yttet på under befaringen.

Boligen er ikke isolasjonsvurdert da dette krever avansert teknologi.

Formål

Formålet med rapporten er å bidra til en enhetlig analyse og best mulig informasjon om boligen, som igjen vil føre til redusert

kon�iktnivå ved omsetning. Datagrunnlaget framkommet ved tilstandsanalysen kan også brukes til utarbeidelse av

vedlikeholdsplaner og ved utleie.

For å unngå ulik tolkning av begreper som oppussing, vedlikehold, modernisering, rehabilitering med videre er det i rapporten

konsekvent brukt begrepet tiltak. Tiltak er arbeider som skal til for å lukke et avvik. Rapporten erstatter ikke selgers

opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt ved eierskifte. Tilstandsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av byggverk

og bygningsdeler som takstmannen har observert, og som har betydning ved eierskifte. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon

som har betydning for vurderingen, er ikke takstmannens ansvar. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan �nnes

skjulte feil, skader og mangler.

Rapporten gir normalt ingen vurdering av boligens tilbehør, som hvitevarer, brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også om

tilbehøret er integrert. Produktnavn nevnes ikke.
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Struktur og referansenivå

Rapportens omfang, struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2013 (Teknisk tilstandsanalyse

ved omsetning av bolig), NS 3424:2012 (Tilstandsanalyse av byggverk) og veiledningene til disse. Referansenivået som brukes i

rapporten er forhåndsde�nerte krav til tilstand som tilsvarer tilstandsgrad 0 (TG0).

Normalt vil referansenivået være byggeskikken og tilstanden ved byggeåret for boligen eller bygningsdelen. Rapporten

beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved

boligen ut over det som fremgår av tilstandsgraden på rom og bygningsdeler. Ved TG0 og TG1 gis det normalt ingen begrunnelse

for valg av tilstandsgrad, fordi bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må

leser av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.

NS 3424 (Tilstandsanalyse av byggverk) har undersøkelsesnivåer fra 1 til 3. Tilstandsrapporten er basert på undersøkelsesnivå 1,

som er laveste nivå. Dette betyr at tilstandsanalysen utføres ved visuelle observasjoner kombinert med undersøkelser, målinger

og bruk av instrumenter og registreringer. Tilstandsanalysen omfatter ikke destruktive inngrep. Det kan utføres inngrep i vegg

ved bad og i rom under terreng for undersøkelse av fukt ved mistanke om alvorlige avvik, samt at selger/ hjemmelshaver

godkjenner inngrepet.

Tilleggsundersøkelser

Piper og ildsteder:

Grundig undersøkelse av piper og ildsteder anbefales utført i samråd med o�entlige godkjenningsmyndigheter som for

eksempel det lokale brann og feiervesenet.

Elektrisk anlegg og brannforebyggende tiltak:

Ved omsetning av bolig vil man ofte få endring i bruk av det elektriske anlegget. Takstmannen anbefaler på generelt grunnlag at

en registrert elektroinstallatør foretar en kontroll av boliginstallasjon ved eierskifte.

Dette kan for eksempel være en rapport fra periodisk kontroll av boliginstallasjon i henhold til NEK 405-2, som omfatter kontroll

av både det elektriske og det branntekniske anlegget.

Øvrig info

Boligens tilstandsgrader er satt ut i fra tilstanden på befaringsdagen. Det gjøres oppmerksomt på at enkelte elementer kan

svikte eller forverres med tiden etter befaringsdato.
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Om boligen

Adresse: Brøsetvegen 186A , 7050, Trondheim

Matrikkel: 5001 /53/203/117/0/0

Boligtype: Leilighet

Byggeår: 2007

Tomt: 10 718 m

Hjemmelshaver(e): Astrid Kilaas

Rekvirent: Selger koordinerte takstmann gjennom megler

Tilstede på befaring: Familie til hjemmelshaver

Byggemetode: Leilighetsbygg oppført med hovedkonstruksjon av betong. Bygget er oppført i 3 etasjer over sokkeletasje.

Utvendig fasade kledd med fasadeplater, att tak antatt tekket med papp. Vinduer med isolerglass.

Overordnet faglig vurdering:

Leiligheten fremstår i normalt god stand og godt vedlikeholdt på befaringsdagen. Det ble ikke registrert eller avdekket noen

behov for bygningsmessige strakstiltak utover normalt vedlikehold. Forøvrig vises til beskrivelser og vurderinger for de enkelte

bygningsdeler i rapporten.

Hindringer på befaringsdagen

Nei.

Vesentlige endringer/oppgraderinger etter byggeår:

Nei

2
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Areal

Arealmålingene i denne rapporten måles etter Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling. Arealer oppgis i hele kvadratmeter

i denne rapporten, og gjelder for det tidspunkt rapporten er datert. BRA er bruksarealet av boligen som tilsvarer bruttoareal

minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige arealer: Større arealer enn nødvendig åpninger for trapp, heis sjakter og

lignende regnes ikke med i etasjens areal. Rom som måles må være tilgjengelig, slik at det kan måles. Rommene kan stride mot

byggeforskriftene, men likevel være måleverdige. 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.

Enkelte boliger kan ha skråhimling mot yttervegger. Dette er avgjørende for hvor mange m2 som blir godkjent som måleverdi.

Takhøyden i rommet må være minst 1,9 meter og bredden minst 60 cm. For deler av rommet med skråtak skal likevel arealet

inntil 60 cm utenfor høyden på 1,9 meter tas med i målingen, dvs omliggende areal der høyden er lavere enn 1,9 meter.

3. Etasje

Primærrom

82 m

Sekundærrom

0 m

BTA

89 m

Beskrivelse primærrom

Entré/gang, 2 soverom, toalettrom, bad, gang, stue og

kjøkken.

Beskrivelse sekundærrom

-

Merknader om areal: Andel av fellesareal og boder utenfor leiligheten er ikke arealmålt eller medregnet i leilighetens

totale bruksareal.

Oppsummert

Alle bygningsdeler med TG 2, TG 3 eller TG IU er oppsummert her. Dette gir et bedre bilder til leser av rapporten på hva man

burde være ekstra obs på eller hvilke større mangler boligen har. Detaljert informasjon om eventuelle mangler vil du nne under

de respektive bygningsdelene i rapporten.

0 Bygningsdeler med TG 2 TG 2

0 Bygningsdeler med TG 3 TG 3

0 Bygningsdeler med TG IU TG IU

2 2

BRA (P-ROM + S-ROM) 

82 m2 2
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1 Dokumentasjon

2 Elektrisk

Det elektriske anlegget er ikke tilstandsvurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon.

Nei

Ble det framlagt dokumentasjon på befaringsdagen? 

Nei

Ble selgers egenerklæring fremlagt på befaring? 

Automatsikring

Type sikringer: 

Inne i skyvedørsgarderobe.

Hvor er sikringsskapet lokalisert? 

Nei

Er det gjort arbeid på boligen etter originalt byggeår? 

Nei

Kommentar:

Ikke i sikringsskapet. 

Foreligger det samsvarserklæring? 
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3 Kjøkken TG 1

Her vurderes om det er støvkondens, heksesot og svertesopp. Det vurderes også om det er knirk, fuktskjolder og fuktskader,

spesielt under og rundt oppvaskmaskin, varmtvannsbereder og kjøleskap. Forøvrig vurderes, vanntrykk, avløp og røropplegg.

Kjøkkeninnredningen vurderes med hensyn til riss, sprekker og alder.

Normal levetid på kjøkkeninnredning 20-60 år.  

Antatt normal levetid på blandeventil 10-25 år.  

Nei

Kommentar:

Det ble ikke registrert forhøyede fuktverdier på utsatte steder. Ingen synlige fuktskader ble observert. 

Er det symptom på fuktskader i området rundt vask, kjøleskap eller oppvaskmaskin? 

Ja

Kommentar:

Mekanisk avtrekk (sentralavtrekk) over stekesonen. 

Fungerer avtrekk over stekesone? 

Kjøkkeninnredningen fra byggeåret består av over- og underskap med folierte fronter og skrog. Laminat benkeplate med

nedsenket oppvaskkum og platetopp. Det er etablert mekanisk avtrekk over stekesonen (balansert ventilasjon), denne fungerte

normalt ved enkel test på stedet. Tilfeldigvalgte dører og skuer ble funksjonstestet uten avvik. Innredningen fremstår i god

stand. Ved stikkprøvekontroll med fuktindikator på erfaringsmessig utsatte steder (foran oppvaskmaskin/kjøleskap, benkeskap

for oppvaskkum) ble det ikke registrert negative fuktindikasjoner. Vannrør av plast (rør-i-rørsystem). Plastavløp, røropplegg for

oppvaskmaskin. Visuell kontroll og enkel funksjonstest ga ingen tegn til svikt. Normalt vanntrykk og god avrenning på avløpet.

Generell beskrivelse av innredning 

Kombiskap, Oppvaskmaskin, Platetopp, Stekeovn, Ventilator

Integrerte hvitevarer: 

Nei

Kommentar:

Ikke krav iht. Etableringsåret. 

Er det etablert komfyrvakt / automatisk vannstopper? 

Kommentar:

Innredningen fremstår i god stand uten skader eller tegn til svikt. 

Totalvurdering av kjøkken 

Levetid: 
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4 VVS TG 1

Her vurderes ventilasjon ut ifra om det er avtrekk over tak eller via balansert luftbehandlingsaggregat, samt

overstrømningsmulighet (tilluft) fra tilstøtende rom. Hvor er ventilasjonsaggregat eventuelt installert. Generell ventilering av

oppholdsrom, våtrom og kjøkken. Ved synlige og tilgjengelige rør, sjekk materiale og sammenkoplingspunkter. Sjekk

kondensisolasjon og termisk isolasjon. Lokalisering og sjekking av stoppekran. Ved rør i rør, sjekk samleskap for tilgjengelighet,

avløp til rom med sluk og foringsrør. Om materiale og type er kjent; vurder sammen med alder. For skjulte anlegg uten

dokumentasjon vurderes kvalitet og alder.

Normal levetid på avtrekksvifte/ventilasjonsanlegg ca. 15 år.  

Forventet levetid på rørinstallasjon er 30-50 år.  

Nei

Er det utført arbeider på vann eller avløpsledninger etter byggeår? 

Ja

Er vanntrykk tilfredsstillende ved prøving av to tappesteder samtidig? 

Sentralavtrekk

Ventilasjon: 

Nei

Kommentar:

Felles fjernvarmeanlegg. 

Er varmtvannsberederen kontrollert? 

Kommentar:

Rør- og avløpsanlegget fungerte ved en enkel test av dette på stedet. Videre kontroll av anlegget krever avansert teknologi.

Dette ble ikke rekvirert. Utvendige stengekraner ble ikke søkt påvist.

Totalvurdering av VVS 

Nei

Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales? 

Levetid: 

11/13

5 Bad

Antatt normal levetid for iser m/tettesjikt på lettvegger 10-20 år.  

Badet fra opprinnelig byggeår består av isbelagte overater med malt slett himling.

Beskrivelse av våtrom 

Nei

Kommentar:

Fra 2007

Er det utført arbeider på våtrom etter byggeår? 

Overater

Her vurderes overater og eventuelle riss, sprekker i fuger, bom i iser, samt spor etter zoologiske eller biologiske skadegjørere.

På våtrom med vinylbelegg e.l på gulv, vurderes skader,riss,slitasje og alder.

Nei

Er det skader eller avvik på overater? 

Kommentar:

Ingen skader eller avvik utover normal bruksslitasje avdekket på overatene.

Totalvurdering av overater 

TG 1

Levetid: 

Membran, tettesjikt og sluk

Membran og tettesjikt vurderes ved å åpne slukrist, eventuelt ut i fra andre steder man kan komme til membranen uten å gjøre

fysiske inngrep. Alder på membran vurderes i forbindelse med tilstandsgrad. På generelt grunnlag informeres det om at tekking

(membran og mansjetter) ikke er kontrollerbare fordi dette bare kan gjøres ved å demontere iser. Denne type destruktive

undersøkelser blir aldri foretatt ved en tilstandskontroll for eierskifterapport. Det forutsettes/forventes at bruk av tett eventuell

membran er benyttet som fuktsikring bak og under is. I tillegg undersøkes om det er tilstrekkelig fall til sluk. Anbefalt fall på

badegulv er 1:100 og 1:50 lokalt i dusjsone.

Ja

Kommentar:

Plastsluk i dusjsonen. Jevnlig rengjøring anbefales for god avrenning på avløpet. 

Er sluk tilgjengelig for inspeksjon? 

Ja

Kommentar:

Ja, ingen avvik. 

Er det synlig mansjett i sluk? 

Ja

Kommentar:

Det registreres en høydeforskjell på 17mm fra gulv ved døråpningen til topp slukrist. 

Er det fall til sluk? 
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Normal forventet levetid på smøremembran er 10-20 år.  

Antatt normal levetid for plastsluk 30-50 år.  

Forventet levetid på rørinstallasjon er 30-50 år.  

Kommentar:

Ingen symptomer på svikt i tettesjikt ble avdekket.

Totalvurdering av membran, tettesjikt og sluk 

TG 1

Levetid: 

Sanitært utstyr og ventilasjon

Her vurderes rør med vannstand i sluk ved tapping av tilknyttet utstyr. Avrenning vurderes ved åpen vannkran i servant/dusj. For

skjulte anlegg uten dokumentasjon på utførelse vurderes kvalitet og alder. Sanitær vurderes ut fra riss, sprekker, svelling,

skjolder og merker etter avdrypp.

Ingen skader observeres på sanitærutstyret. Toalettet er stabilt festet og spylefunksjonen fungerte normalt. Vannrør av plast,

plastavløp, røropplegg for vaskemaskin.

TIlstand på sanitært utstyr (skader, vanntrykk, avrenning osv) 

Ja

Kommentar:

Mekanisk avtrekk med tilluft. 

Er det avtrekk på badet? 

Vegghengt toalett, Innredning med servant, Opplegg for vaskemaskin (Kran og avløp), Dusjnisje med dusjgarnityr på vegg

Sanitærutstyr: 

Kommentar:

Ingen skader observeres på innredningen eller sanitærutstyret. Toalettet er stabilt festet og spylefunksjonen fungerer normalt. 

Rør- og avløpsanlegget i boligen fungerte etter enkel test av dette på stedet. Ingen lekkasje var å se på besiktigelsen. Videre

kontroll av anlegget krever avansert teknologi. Dette ble ikke rekvirert.

Totalvurdering av sanitært utstyr og ventilasjon 

TG 1

Levetid: 

Fuktsøk

Her vurderes fukt. Fuktmåling utføres ved å kontrollere fra tilstøtende rom og underliggende himling hvis dette er mulig.

Fuktsøk utføres normalt ikke inne på våtrom med isbelagte overater, men i tilstøtende konstruksjon. Visuell kontroll av

overatene utføres for å se etter tegn til svikt/fuktskader.

Kommentar:

Det er utført søk etter fukt fra tilstøtende rom der dette var mulig. Ingen tegn til forhøyede fuktverdier på baksiden av membran

på tilfeldige valgte plasser.

Totalvurdering av fuktsøk 

TG 0
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Nei

Anbefalte tiltak / ytterligere undersøkelser anbefales? 







Fasade på inngangssiden



Trondheim

KARTUTSNITT

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 53 Bnr: 203 Fnr: 0 Snr: 117

Adresse: Brøsetvegen 186A

7050 TRONDHEIM

Annen info:

15.10.2021 13:37:34 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen. Side 1 av 2



Les alt om boligkjøperforsikring på
soderbergpartners.no

Boligkjøperforsikring

Forsikringen er meglet frem av Söderberg & Partners og er plassert hos If Skadeforsikring. 
Skadebehandlingsselskapet er Crawford & Company.

Hvis din nye bolig har skjulte feil kan dette 
koste tid og penger. Hvem betaler?

Spar
verdifull
tid

Reduser
risiko og
bekymring

Få dine
utgifter
dekket

med vår boligkjøperforsikring er du i trygge hender  
hvis du oppdager feil eller mangler ved boligen du har kjøpt.

Forsikringen gir deg tilgang på hjelp fra advokater og jurister
spesialisert på eiendomskjøp. De står parat til å hjelpe
deg i fem år etter overtagelse – uten at du trenger å bekymre
deg for egne og evt. idømte saksomkostninger.

NÅR 
Tegnes ved kjøp av 
boliger solgt etter  
avhendingsloven.

HVOR 
Hos eiendomsmegler.

HVORDAN 
Bestilles senest på  
kontraktsmøte. For-
sikringsbevis og vilkår 
sendes i e-post.

Dette koster det:

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Borettslagseiendom:

Kr 4300
Seksjonert eiendom/aksjebolig:

Kr 7100
Enebolig/fritid/tomt:

Kr 10 500

Få hjelpen
du trenger!

Til deg som 
kjøper bolig





Annet



Sameiets parkeringskjeller og plass 304 tilhører leiligheten



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

1‑0024/    21 Ole Kristian Vaagan
40408588Brøsetvegen 186A,

7050 TRONDHEIM




