
Lys og flott 3‑roms leilighet ‑ Ideell for studenter ‑ Nært  
studieplasser som NTNU og arbeidsplasser

Dalsenget



Fakta

Velkommen til Professor Brochs gate 9
Velkommen til Professor Brochs gate 9. 
En lys og trivelig leilighet som har 2 gode  
soverom, romslig stue og kjøkken samt et flott  
og romslig bad. Leiligheten ligger i  
underetasjen i bygget og er nybygd i 2010 og  
holder en god standard. Eiendommen ligger  
flott til og er sentrumsnær. I området rundt  
eiendommen er det gode studieplasser som  
NTNU og store arbeidsplasser som St. Olavs  
hospital. Skal du studere i Trondheim mener jeg  
at dette er leiligheten du bør ha. De som bor i  
huset vil også ha rett til å fiske i Nidelva. 

ADRESSE
Professor Brochs gate 9

PRISANTYDNING
kr 3 890 000,‑ + omk

TOTALPRIS
kr 3 988 620,‑

TOMT
2086.5 kvm eiet

FELLESUTGIFTER
kr 1 100,‑/     mnd

OMKOSTNINGER
kr 98 620,‑

BRA/     P‑ROM 
74/     69

EIERFORM
Eierseksjon

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

Informasjon om megler



Innhold

INNHOLD:
 Primærrom: Entré, 2 soverom, stue/     kjøkken, bad og  
WC.
Sekundærrom: Bod.

STANDARD:
 Underetasje
Entré
Flis på gulv, malte glatte veggflater, malt flate i  
himling.

Soverom 1
Flis på gulv, malte glatte veggflater, malt flate i  
himling.
Innredning: Garderobeskap.

Stue/     kjøkken
Flis på gulv, malte glatte veggflater, malt flate i  
himling.
Innredning: IKEA, hvitmalt glatt kjøkkeninnredning,  
laminert benkeplate. Ventilator. Integrerte hvitevarer  
som platetopp, stekeovn, mikrobølgeovn,  
oppvaskmaskin og kjøl‑og fryseskap.

Soverom 2
Laminat på gulv, malte glatte veggflater, malt flate i  
himling.
Innredning: Skyvedørsgarderobe.

Bad
Flis på gulv, flis og flislignende plater på vegger, malt  
flate i himling.
Innredning: Dusjhjørne, dvs. 2 stk buede innfellbare  
dusjdører, dusjbatteri, hodedusj og hånddusj.  
Baderomsinnredning med 2 stk servanter på  
underskap, 2 speil, sideskap. Opplegg for  
vaskemaskin.

WC

Flis på gulv, malte flater og flislignende plater på  
vegger, malt flate i himling.
Innredning: Veggmontert WC. Vegghengt  
håndvask. Speil.

Bod
Flis og malt betong på gulv, gipsplater og liggende  
glattpanel på vegger, underside stubbloft i himling.
Innredning: Varmtvannsbereder.

ADKOMST:
 Fra byen kjører en opp Elgeseter gate og ved de  
gamle trikkestallene tar en inn Professor Brochs gate  
og huset ligger i enden av veien på venstre side.

BELIGGENHET:
Leiligheten ligger meget flott til og har nærhet til  
studieplasser som NTNU og store arbeidsplasser som  
blant annet St. Olavs Hospital. Techno‑byen er en ny  
bydel hvor eldre bygårder og ledige arealer er  
ombygd til nye arbeidsplasser og dette ligger i  
umiddelbar nærhet til eiendommen.



Soverom 2 uten styling



Her er soverom 2 stylet på foto



Stylet stue mot kjøkken



Romslig stue som på dette bildet er stylet 



Stylet stue sett fra gangen



Romslig og delikat bad med vaskemaskin



OPPDRAG
1‑0013/     22

EIENDOM
Professor Brochs gate 9, 7030 TRONDHEIM

EIENDOMSBETEGNELSE
Gnr 62, bnr 252, snr 1 i Trondheim kommune.

EIER
Guttorm Gåsvand

PRISANTYDNING
Kr 3 890 000,‑

KJØPERS OMKOSTNINGER
Kr 98 620,‑
Dok avgift; 2,5 % av kjøpesum kr 97 250,‑
Tgl gebyr skjøte kr 585,‑
Tgl gebyr pantedokument inkl pantattest kr 785,‑

TOTAL KJØPESUM
Prisantydning 3 890 000,‑
+ Totale omkostn. kr. 98 620,‑
= sum kr. kr 3 988 620,‑

FELLESKOSTNADER
Kr 1 100,‑ pr. mnd. Felles forsikring, felles strøm, felles  
brannvarslingsanlegg, søppeltømming og  
vedlikehold

BOLIGTYPE/   EIERFORM
Eierseksjon

AREALER
BRA 74kvm
P‑rom 69kvm

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: 1922
BEBYGGELSEN

Om boligen

I området er det eldre trehusbebyggelse. I tillegg er  
det bygd mye nytt av kontorbygg og bydelen er i  
stor vekst. Fordelen er at det er og blir mange  
arbeidsplasser i nærheten.

OPPVARMING
Det er vannbåren gulvvarme i hele leiligheten med  
El‑varmeveksler

HVITEVARER
Dersom ikke annet er opplyst medfølger kun  
integrerte hvitevarer. 

BYGGEMÅTE
Bygningen, som er en eldre stor bolig, ble oppført i  
1922. Leilighet i underetasje ble innredet i 2010.  
Grunnmur er oppført i murverk og med  
lettklinkerblokker (Leca). Over grunnmur er  
bygningen oppført i reisverk, dvs. liggende eller  
stående plank 3" x 8". Utvendige fasader er med  
liggende trekledning, pusset og malt mur på  
underetasje. Etasjeskiller er med trebjelkelag. 
Vinduer er med 2‑lags isolerglass. Taket har en  
saltakskonstruksjon, tekket med skifer.

PARKERING
Det medfølger en parkeringsplass som er den som  
ligger nærmest postkassene/     Veisletten Alle.

ETASJE
0

GRUNNAREALER
Tomten er stort sett flat og opparbeidet hage med  
plen og prydbusker. Opparbeidet terrasse hvor  
soling og avslapping kan foregå. I tillegg er det  
nedgang til Nidelva hvor det også er opparbeidet  
et areal hvor en kan kose seg og fiske i elva.
Tomteareal: 2086.5 m²
Tomt/     Eierform: Eiet 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.
Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no 
Energimerke C og oppvarmingskarakter RØD
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du  
på www.energimerking.no

RADON
Radonmålinger er utført ved Landauer Nordic i 2014.
Verdi: 60+/     ‑ 10

OVERTAKELSE
Snarest dog etter avtale

FORMUESVERDI
Formuesverdi primær kr 761 596 for år 2020.
Formuesverdi sekundær kr 2 741 747 for år 2020.
Formuesverdien er den verdien Skatteetaten legger  
til grunn når de skal beregne formueskatten. For  
nordmenn er all eiendom skattepliktig – uansett om  
eiendommen ligger i Norge eller i utlandet. Denne  
beskatningen skjer hovedsakelig gjennom  
formuesskatten, i tillegg til at noen kommuner har  
eiendomsskatt. Begge blir beregnet ut fra  
formuesverdien.

KOMMUNALE AVGIFTER
Kr 8 556,‑ pr år.
Vi gjør oppmerksom på at kommunale avgifter som  
er oppgitt (kr 2 139,‑) gjelder for termin 2 av 4 i 2022.  
Totale kommunale avgifter for året vil da utgjøre kr 8  
556,‑ pr år. Disse avgiftene består av vann‑ og  
avløpsgebyr, renovasjonsgebyr, eiendomsskatt og  
feiegebyr.

TILBEHØR
De hvitevarer som står i leiligheten ved visning vil  
medfølge vederlagsfritt

DIVERSE
Leiligheten ble oppbygd i 2010 og er derfor generelt  
i god bruksstand.
Det bemerkes kun noen avvik:
‑ fuktsvelling nedkant baderomsdør
‑ stedvis ujevn flislegging på vegg bad
‑ mer enn halvparten av forventet brukstid oppbrukt  
på membranløsningen
‑ noen hakk og riper på benkeplate kjøkken
Eiendommen er forsikret i forsikringsselskapet IF med  
polisenr 2141851
Det er felles brannvarslingsanlegg på bygget som  
betales gjennom månedlige fellesutgifter.

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

ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

5001/     62/     252/     1:
20.03.1954 ‑ Dokumentnr: 302242 ‑ Erklæring/     avtale
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av  
ledninger m.v. 
Overført fra: Knr:5001 Gnr:62 Bnr:252 
Gjelder denne registerenheten med flere 

10.04.2019 ‑ Dokumentnr: 425932 ‑ Seksjonering
Opprettet seksjoner: 
Snr: 1 
Formål: Bolig 
Tilleggsdel: Bygning 
Sameiebrøk: 168/     1000 

VEI, VANN, AVLØP
Offentlig tilknyttet

FERDIGATTEST/     MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Professor Brochs gate 9, ferdigattest vedrørende  
tiltak for fasadeendring mot hage, nye større
vinduer i sokkel og ny inngang kjeller/     sokkel

OFFENTLIGE PLANER/     REGULERING/     KONSESJONSPLIKT
Området reguleres for følgende formål;
1. Offentlige bygninger
2. Boliger
3. Friområder
4. Fareområder
5. Trafikkområder
6. Spesialområder ‑ frisiktsone ved veg
7. Felles områder ‑ felles avkjørsler
Planen heter R1155 o og er stadfestet av bystyret  
7.3.91.

UTLEIEADGANG
Boligen kan fritt utleies

SAMEIE NAVN
Professor Brochsgt 9 ‑ Sameie orgnr 923764364

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

TAKST UTFØRT AV
Stein Roger Stene

SAMMENDRAG AV SELGERS EGENERKLÆRING
Vi har hatt utleie på leiligheten siden den ble  
nybygd og det har stort sett vært studenter og vi har  
ikke hørt annet enn at de har trivdes med å bo  
sentrumsnært og nært skoler (NTNU).
Sameiet har en sak med kommunen ang  
vannledning som går under et gjerde og må evt  
omlegges.
LOVANVENDELSE
Eiendommen selges etter reglene i  
avhendingsloven.



Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det  
som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg  
grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder  
salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers  
egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som  
er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold  
som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke  
påberopes som mangler. Dette gjelder uavhengig  
av om kjøper har lest dokumentene. Alle  
interessenter oppfordres til å undersøke  
eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig  
før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan  
ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde  
blitt kjent med ved undersøkelsen. 

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at  
kjøper rådfører seg med eiendomsmegler eller en  
bygningssakyndig før det legges inn bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det  
kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og  
synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme  
gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige  
opplysninger om eiendommen og dette har virket  
inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss  
tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan  
ha oppstått. Slik bruksslitasje må kjøper regne med,  
og det kan avdekkes enkelte forhold etter  
overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal  
slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er  
innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre  
en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik  
mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket  
er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller  
erstatning må kjøper selv dekke tap/     kostnader  
opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel). 

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen  
«som den er», og selgers ansvar er da begrenset jf.  
avhl. § 3‑9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers  
undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å  
undersøke eiendommen nøye, gjelder også for  
kjøpere som ikke anses som forbrukere.

BETALINGSBETINGELSER
Kjøpesum og omkostninger skal innbetales  
eiendomsmeglerforetakets klientkonto 2 dager før  
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
Fast provisjon kr 45 000,‑ 
Tilretteleggingsgebyr kr 23 000,‑
Oppgjørsgebyr kr 6 250,‑ 

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
27.07.2022

VEDLEGG TIL SALGSOPPGAVEN
Tilstandsrapport, energiattest,  
egenerklæringsskjema, vedtekter samt kommunale  
dokumenter.

Kontakt oss gjerne ved ønske om ytterligere  
informasjon.

BOLIGSELGERFORSIKRING
Selger har utfylt egenerklæringsskjema  
eierskifteforsikring, men har valgt å ikke tegne denne  
forsikringen

BOLIGKJØPERFORSIKRING
Kjøper kan tegne boligkjøperforsikring

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.

Plantegning



På kjøkkenet kan det lages mange gode måltider og har du selskap er du nært dine gjester



Oversikt over stue og kjøkken



EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma

Megleren Din AS

Oppdragsnr.

1-0013/22

Selger 1 navn

Guttorm Gåsvand

Gateadresse

Professor Brochs gate 9

Poststed

TRONDHEIM

Postnr

7030

Er det dødsbo?
Nei Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?
Nei Ja

Hjemmelshavers navn Guttorm Gåsvand

Har du kjennskap til eiendommen?
Nei Ja

Når kjøpte du boligen?

År 1981

Hvor lenge har du bodd i boligen?

Antall år 0

Antall måneder 0

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?
Nei Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap If

Polise/avtalenr. 2141851

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: GG 1
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2 Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Svar Ja, kun av faglært

Beskrivelse Aut. Firma

Arbeid utført av Meland Rørservice

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?
Nei Ja

2.2 Er arbeidet byggemeldt?
Nei Ja

Beskrivelse Byggmeldt av Meland Rørservice.

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 Ja, kun av faglært

Beskrivelse Aut

Arbeid utført av Meland Rørservice

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 Ja, kun av faglært

Beskrivelse Full installasjon av elektrisk anlegg.

Arbeid utført av Bravida Norge AS

11.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?
Nei Ja

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

Initialer selger: GG 2
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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

Beskrivelse Nytt bygg under oppføring over gaten fra leiligheten

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

21 Er det foretatt radonmåling?
Nei Ja

Beskrivelse Radonmålinger er utført ved Landauer Nordic.

21.1 Radonmåling

År 2014

Verdi 60 +\- 10

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

Initialer selger: GG 3
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Tilleggskommentar

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 i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler. 

Etter dette vil premien og forsikringsvilkårene kunne justeres. 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 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.
ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere
bolighandel).

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).

Gyldig forsikring forutsetter at det for helårs- og fritidsbolig foreligger tilstandsrapport som er i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere
bolighandel).

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.

Initialer selger: GG 4
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VEDTEKTER 

FOR SAMEIET PROFESSOR BROCHSGATE 9 
Org nr 923 764 364 

 
     

Vedtatt i sameiermøte 
Den 01.07.2022 

i medhold av lov om eierseksjoner 
23. mai 1997 nr. 31 

 
 
 

1.  NAVN OG OPPRETTELSE 
 

Sameiets navn er Professor Brochsgate 9, og har gårdsnummer 62 og bruksnummer 
252 i Trondheim kommune. Sameiet ble opprettet ved seksjoneringsbegjæring tinglyst 
10.04.2019 

 
Sameiet består av 5 boligseksjoner i henhold til oppdelingsbegjæring tinglyst den 
10.04.2019.  

 
 
2.  ORGANISERING AV SAMEIET, RÅDERETT 

 
2.1 Bebyggelsen og tomten ligger i sameie mellom eierne av de seksjoner som 

bebyggelsen og tomten er oppdelt i. Seksjonen kan ikke skilles fra deltakerinteressen i 
sameiet. For hver seksjon er det fastsatt en sameiebrøk som uttrykker sameieandelens 
størrelse.  

 
Tomten og alle deler av bebyggelsen som ikke etter oppdelingen omfattes av 
bruksenheter, er fellesarealer. 

 
2. 2  Rettslig rådighet over seksjonen1 

Med de unntak som er fastsatt i eierseksjonsloven og disse vedtekter, har den enkelte 
sameier full rettslig rådighet over sin seksjon, herunder rett til salg, bortleie og 
pantsettelse. Sameiets styre skal underrettes om alle overdragelser og leieforhold. 

 
 
2.3 Bruken av bruksenheter og fellesarealer 
2. 3. 1 Bruksenhetene og fellesarealer 

Den enkelte sameier har enerett til å bruke sin bruksenhet og rett til å benytte 
fellesarealene til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og for øvrig til bruk som er i 
samsvar med tiden og forholdene.  
 
Dersom sameiermøtet ikke har truffet vedtak om bruken, bestemmer styret hvordan 
fellesarealene skal brukes. Fellesarealene må ikke brukes slik at andre sameiere 

 
1 Det kan vedtektsfestes at sameiets styre skal godkjenne erverver og leier av seksjon i sameiet. Godkjenning kan 
bare nektes der erververens eller leierens forhold gir saklig grunn til det. En slik regel krever tilslutning fra de 
sameiere det gjelder. 
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hindres i å bruke dem. Alle installasjoner på fellesarealene må på forhånd godkjennes 
av styret. Tiltak som er nødvendige på grunn av en sameiers eller et husstandsmedlems 
funksjonshemning kan ikke nektes godkjent uten saklig grunn. 
 

Bruksenhetene og fellesarealene må ikke brukes slik at bruken på en urimelig eller 
unødvendig måte er til skade eller ulempe for andre sameiere. 

 
Sameiermøtet kan vedta og endre husordensregler med vanlig flertall av de avgitte 
stemmer. Sameierne plikter å følge de til enhver tid gjeldende husordensregler. 

 
2. 3. 2 Husdyrhold2 

Det er ikke tillatt å holde husdyr uten styrets forhåndsgodkjenning. Godkjenning er 
avhengig av at husdyret ikke er til sjenanse eller ulempe for andre sameiere.  
 

 
2. 3. 3 Midlertidig bruksrett til fellesareal 

Det kan vedtektsfestes at seksjonseiere skal ha en midlertidig enerett til bruk av deler 
av fellesarealene. Eneretten innebærer at andre sameiere ikke har disposisjonsrett over 
arealet. Varigheten av bruksretten kan vedtektsfestes. Er ikke bruksretten gjort 
tidsbegrenset i vedtektene, gjelder den inntil sameiermøtet vedtar som vedtektsendring 
at den skal opphøre. 

  

 
 
3. VEDLIKEHOLD 
 
3. 1 Bruksenhetene 

Det påligger den enkelte sameier å besørge og bekoste innvendig vedlikehold av 
bruksenheten, herunder inventar, utstyr, apparater, tapet, vegg-, gulv-, og 
himlingsplater, sluk og vann- og fukstsperrer i våtrom, skillevegger, listverk, skap, 
benker, ruter, innvendige dører og karmer, samt inngangsdør.  
 
Innvendige vann- og avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten så langt de er 
synlige i eller lett tilgjengelige fra bruksenheten, og ikke er bygget inn i etasjeskillere 
og andre bærende konstruksjoner, eller også betjener andre bruksenheter. Innkassing 
og andre hindringer utført av nåværende eller tidligere sameiere, fritar ikke for 
vedlikeholdsplikt.  
 
Sameieren er ansvarlig for elektriske ledninger til og med bruksenhetens sikringsboks. 
Sameieren er ansvarlig for å holde bruksenheten oppvarmet, slik at rør ikke fryser. 

 
Vedlikeholdsplikten omfatter også sluk, gulvbelegg, utgangsdør til og innsiden av 
balkonger og terrasser og andre arealer seksjonseieren har enerett til å bruke. 
 
Sameieren er ansvarlig for at bruksenheten er utstyrt med påbudt brannvernutstyr, og 
at dette fungerer og er i forskriftsmessig stand. 

 

 
2 Det kan vedtektsfestes forbud mot husdyrhold, men bruker av seksjon kan likevel holde husdyr 
dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe de øvrige brukere av eiendommen. 
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Sameieren har plikt til å gjennomføre forsvarlig vedlikehold, slik at det ikke oppstår 
skade på fellesarealer eller andre bruksenheter, eller ulempe for andre sameiere. 

 
3. 2  Fellesarealer 

Alt vedlikehold av fellesarealer og fellesanlegg ute og inne, så som tomten, hele 
bygningskroppen med vegger, trapperom, ganger, rør og ledninger, påhviler sameierne 
i fellesskap (sameiet). Dette omfatter ikke arealer som er underlagt en eller flere 
sameieres eksklusive bruksrett og derav følgende vedlikeholdsansvar. Utskifting av 
vinduer og inngangsdører til seksjonene påhviler sameiet. 

 
 
4. FELLESKOSTNADER 
 

Felleskostnader er alle kostnader ved eiendommens drift som ikke gjelder den enkelte 
bruksenhet, så som vedlikeholdskostnader, forsikringer, administrasjonskostnader, 
skatter og offentlige avgifter med mer.  

 
Styret skal påse at alle felleskostnader blir dekket av sameiet etter hvert som de 
forfaller, slik at man unngår at kreditor gjør krav gjeldende mot de enkelte sameiere 
for sameiernes felles forpliktelser. 

 
Til dekning av sin andel av felleskostnadene skal den enkelte sameier forskuddsvis 
hver måned betale et a kontobeløp fastsatt av styret. Endring av a kontobeløp kan 
tidligst tre i kraft etter en måneds varsel.  
 
Sameiermøtet vedtar med alminnelig flertall avsetning til fond til dekning av 
fremtidige vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen. 
De beløp sameierne skal betale til fondet innkreves samtidig med den månedlige 
betalingen til dekning av felleskostnader. 

 
Felleskostnadene skal fordeles mellom sameierne etter størrelsen på sameiebrøkene, 
med mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte 
bruksenhet eller etter forbruk, eller annet gyldig vedtas med tilslutning fra de sameiere 
det gjelder. 

 
For sameiernes felles ansvar og forpliktelser overfor utenforstående hefter den enkelte 
sameier i forhold til sameiebrøk. 

 
 
5.  LOVBESTEMT PANTERETT 
 

De andre sameierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot sameieren som 
følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver 
bruksenhet svarer til folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet da tvangsdekning 
besluttes gjennomført. 

 
 
6. SAMEIERMØTET 
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6. 1 Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet. Ordinært sameiermøte 
holdes hvert år innen utgangen av april. Ekstraordinært sameiermøte skal holdes når 
styret finner det nødvendig, eller når minst to sameiere som til sammen har minst en 
tiendedel av stemmene krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker 
behandlet. 

 
I rene boligsameier og sameier opprettet før 1.1.1998 regnes flertall etter seksjoner, 
slik at har hver seksjon har en stemme.3  

 
Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte, med forslags-, tale-, og stemmerett. 
Styreleder plikter å være tilstede på sameiermøtet, med mindre det er åpenbart 
unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. Ett ekstra husstandsmedlem fra hver 
boligseksjon, styremedlemmer og leiere av boligseksjon, har rett til å være tilstede på 
sameiermøtet og rett til å uttale seg. 

 
Sameiere har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og 
datert fullmakt. Fullmakten ansees å gjelde førstkommende sameiermøte, med mindre 
annet fremgår. Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. 

 
Sameiere har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom 
sameiermøtet gir tillatelse. 

 
Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over de saker som behandles og 
alle vedtak som treffes av sameiermøtet. Protokollen leses opp før møtets avslutning 
og underskrives av møtelederen og minst en av de tilstedeværende sameierne valgt av 
sameiermøtet. Protokollen skal holdes tilgjengelig for sameierne. 

 
 

6. 2 Innkalling til sameiermøte 
Innkalling til sameiermøtet skal skje skriftlig til sameierne med varsel på minst åtte 
dager, høyst tjue dager. Ekstraordinært sameiermøte kan, om det er nødvendig, 
innkalles med kortere frist, som likevel skal være minst 3 dager. 

 
Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for sameiermøtet, og om siste frist for 
innlevering av saker som ønskes behandlet. 

 
Skal et forslag som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst to 
tredjedels flertall, kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. 

 
Senest en uke før ordinært sameiermøte skal styrets årsberetning og regnskap sendes 
ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal også være tilgjengelige i 
sameiermøtet. 

 
Blir sameiermøte som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak i sameiermøte 
ikke innkalt, kan en sameier eller et styremedlem kreve at tingretten snarest, og for 
sameiernes felles kostnad, innkaller til sameiermøte. 

 

 
3 I sameier med både næringsseksjoner og boligseksjoner opprettet ved seksjonering etter 1.1.1998 
regnes flertall etter sameierbrøk. 
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6. 3 Saker som skal behandles på ordinært sameiermøte 

På det ordinære sameiermøtet skal disse saker behandles: 
 

- Konstituering. 
- Styrets årsberetning. 
- Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning. 
- Valg av styreleder. 
- Andre saker som er nevnt i innkallingen. 

 
 
6. 4 Møteledelse, flertallskrav og protokoll 

Sameiermøtet skal ledes av styrelederen med mindre sameiermøtet velger en annen 
møteleder, som ikke behøver være sameier.  

 
Med de unntak som følger av loven eller vedtektene avgjøres alle saker med 
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Hver seksjon har stemmerett i henhold til % 
eierskap i sameiet basert på areal. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Ved 
stemmelikhet foretas loddtrekning. 

 
Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmene i sameiermøtet for vedtak om: 

 
- ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter 

forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning eller vedlikehold, 
- omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende 

bruksenheter, 
- salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som 

tilhører eller skal tilhøre sameierne i fellesskap, 
- andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går utover vanlig forvaltning, 
- samtykke til endring av formål for bruksenheter, og til reseksjonering som 

medfører øking av det samlede stemmetall, 
- tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut 

over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk 
ansvar eller utlegg for sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige fellesutgiftene. 

 
Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt 
vedtak som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever tilslutning 
fra samtlige sameiere. 

 
Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og 
alle vedtak som gjøres av sameiermøtet. Protokollen skal underskrives av 
møtelederen og minst én sameier som utpekes av sameiermøtet blant de som er 
tilstede. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for sameierne. 
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7. STYRET 
 

7. 1 Sameiet skal ha et styre bestående av tre medlemmer. Styremedlemmer behøver ikke 
være sameiere, men må være myndig. Styrets medlemmer velges av sameiermøtet med 
vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrets leder velges særskilt.  

 
Styremedlemmer tjenestegjør i to år av gangen om ikke annet fastsettes i disse 
vedtektene. 
 

 
 
7. 2 Styrets oppgaver og myndighet 

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 
sameiermøtet.   

 
Styret kan treffe vedtak og sette i gang ethvert tiltak som ikke etter loven, vedtektene 
eller vedtak i det enkelte tilfelle, skal besluttes av sameiermøtet. 

 
Avgjørelser som kan tas av et alminnelig flertall i sameiermøte, kan også tas av styret 
om ikke annet følger av lov, vedtekter eller sameiermøtets vedtak i det enkelte tilfelle. 

 
I felles anliggender og ved salg, pantsettelse eller bortfeste, representerer styret 
sameierne og forplikter dem ved sin underskrift. Lederen og ett styremedlem i 
fellesskap forplikter sameiet og tegner sameiets navn. 

 
 
 
7. 3 Styremøter 

Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som det trengs. Et 
styremedlem eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles. 

 
Styret kan treffe vedtak når mer enn halvparten av medlemmene er til stede. Vedtak 
treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør lederens stemme utslaget. De 
som stemmer for et vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle 
styremedlemmene. 

 
Styremøtene ledes av styrelederen. Er ikke styreleder tilstede, skal styret velge en 
møteleder. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal 
underskrives av de fremmøtte styremedlemmene. 

 
 
8. HABILITETSREGLER FOR SAMEIERMØTE OG STYRE 

 
Ingen kan selv eller ved fullmektig delta i avstemming på sameiermøtet om avtale 
overfor seg selv eller nærstående eller i saker om sitt eget eller nærståendes ansvar, 
eller om pålegg om salg eller fravikelse av egen seksjon. Det samme gjelder for 
avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter eierseksjonsloven § 26 
eller § 27. 
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Styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som 
vedkommende selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk 
særinteresse i. 

 
 
 
9. BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 

 
Utskifting av vinduer og ytterdører, oppsetting av markiser, endring av 
fasadekledning, endring av utvendige farger etc, skal skje etter en samlet plan vedtatt 
av sameiermøtet. Skal noe slikt arbeid utføres av sameierne selv, må det kun skje etter 
forutgående godkjenning av styret. 

 
 Tilbygg/påbygg og andre endringer av bebyggelsen som etter vedtektenes punkt 6.4 
og eierseksjonsloven krever sameiermøtets samtykke, må ikke igangsettes før 
samtykke er gitt. Dette gjelder selv om bygningsmyndighetene har gitt tillatelse til 
igangsettelse. Søknad eller melding til bygningsmyndigehetene må godkjennes av 
styret før byggemelding kan sendes.  

 
10. SAMEIERS ERSTATNINGSANSVAR 
 

Ved skader som skyldes en seksjonseiers uaktsomhet, eller som en seksjonseier på 
annen måte er erstatningsansvarlig for, skal seksjonseierens forsikring benyttes så 
langt den rekker, inkludert mulig egenandel, før sameiets forsikring benyttes. Ved 
skade som skyldes seksjonseiers uaktsomhet og som dekkes av sameiets forsikring, 
skal seksjonseieren betale egenandelen og andre direkte utlegg som ikke dekkes av 
forsikringen og som er en følge av skaden. Bestemmelsen gjelder uansett om skaden 
oppstår på fellesareal eller i en bruksenhet. Bestemmelsen gjelder også når skaden er 
forårsaket av noen av seksjonseierens husstand eller personer som seksjonseieren har 
gitt adgang til eiendommen eller overlatt sin seksjon til. 
 
Når erstatningsansvaret er en følge av sameieforholdet, kan sameiets legalpanterett 
etter eierseksjonsloven § 25 og vedtektenes punkt 5 anvendes. 

 
 
11. MISLIGHOLD 
 

Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret 
pålegge vedkommende  å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 26. 

 
Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å 
kreve seksjonen solgt. Pålegget om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen 
kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen en frist som 
ikke skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt. 

 
 
12. FRAVIKELSE 

 
Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av 
eiendommen eller er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for 
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eiendommens øvrige brukere, kan sameiets styre kreve fravikelse av seksjonen etter 
tvangsfullbyrdelseslovens kapitel 13, jf. lov om eierseksjoner § 27. 

 
 
 
 
13.  MINDRETALLSVERN 
 

Sameiermøtet, styret eller andre som etter eierseksjonsloven § 43 representerer 
sameiet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse sameiere eller andre en 
urimelig fordel på andre sameieres bekostning. 

 
14. FORRETNINGSFØRER 
 

Sameiermøtet kan med vanlig flertall vedta at sameiet skal ha forretningsfører. 
Forretningsfører ansettes og sies opp av styret, som også fastsetter forretningsførers 
lønn og instruks. 

 
 

15. REVISJON OG REGNSKAP 
 

Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Sameiets revisor velges 
av sameiermøtet, og tjenestegjør inntil ny revisor velges. 
 
(Sameier med 21 eller flere seksjoner skal ha en eller flere statsautoriserte eller registrerte revisorer. Det 
samme gjelder sameier med ni eller flere seksjoner, der mindre enn tre fjerdedeler er boligseksjoner. I 
slike sameier skal styret sørge for at det blir ført regnskap og utarbeidet årsoppgjør etter reglene i lov 
om regnskapsplikt av 13. mai 1977 nr 35.) 

 
 
 
16. ENDRINGER I VEDTEKTENE 

 
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av sameiermøtet med minst to tredjedeler 
av de avgitte stemmer, med mindre eierseksjonsloven stiller strengere krav. 

 
 
17. FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER 

 
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner 
av 27. mai 1997 nr 31. 
 

 
18. VEDTATTE TILLEGG TIL STANDARDVEDTEKTER 
 

Renhold i felles arealer: Hver enkelt etasje har ansvar for å renhold av trapp fra sin 
etasje og ned til neste etasje. Der hvor det er flere leiligheter pr etasje må liste over 
fordeling av rengjøring av trapp/gang avtales.  

 
Hver enkelt seksjon forplikter å sette seg inn i brannforskrifter og inneha 
brannslukningsutstyr og brannteppe. Ved skifte til ny komfyr bør det anskaffes og 
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monteres komfyrvakt. Ved utløsning av felles brannvarsling på huset må den som har 
utløst alarmen så fort som mulig varsle andre beboere. Ved eventuell utrykning fra 
brann/vaktmannskap må den som har utløst alarmen dekke eventuelt utrykningsgebyr.  
 
Det innkalles til dugnader 2 ganger årlig. En på høst for klargjøring til vinter og en på 
vår. Der hvor det er utleie må utleier informere slik at leieboere deltar der hvor ikke 
utleier har mulighet.  
 
Hagefester mv. Ved utvendig arrangement i hagen gjelder først til mølla prinsippet. Gi 
beskjed til alle andre i sameiet. Her må det vises hensyn og respekt ved arrangement 
som varer utover kl 23.00.  
 
Alle seksjoner har tildelte parkeringsplasser. Det kan være tilfeller hvor det er ønskelig 
å låne parkering av andre seksjoner og her må det i hvert tilfelle avklares med eieren 
av parkeringsplassen.  
 
Snømåking. Hver enkelt seksjon må måke sin egen parkeringsplass. I tillegg har alle 
ansvar for at fellesarealer måkes slik at fremkommeligheten til postkasser, 
søppelkasser og inngangspartier er åpne.  
 
Søppelsortering: Hver enkelt seksjon forplikter seg til å sortere søppel i forhold til 
sorteringsrutinene til Trondheim Kommune. Tømmeplanen kan hentes på nettet slik at 
man vet når de forskjellige avfallstypene tømmes. Ved feil sortering som medfører 
bøter må den som er ansvarlig betale boten. Søppel skal ikke oppbevares i felles areal 
men fortløpende legges i søppelkasser. Hver enkelt må sørge for å kjøre bort annet 
avfall som skal avleveres på søppelfyllingen.  
 
Gressklipping: Her er det anskaffet robotgressklipper. Utover dette er det en del arbeid 
med blomsterbed, kantklipping, klipping av trær og busker hvor hver seksjon bør bidra 
med litt arbeid gjennom sommeren.  
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Byplankontoret  
 

  

            Planident: r20180044 
            Arkivsak:17/33142   
 

Planprogram for universitets- og campusformål i Bycampus Elgeseter  

Dato for siste revisjon av planprogrammet: 18.02.2019 
Dato for godkjenning av Bystyret:  25.04.2019 
 
Vedtak: 
1. Bystyret fastsetter planprogram for universitets- og campusformål i Bycampus Elgeseter, 

merket Trondheim kommune 18.2.2019 som vist i vedlegg 1. Det vises til plan- og 
bygningsloven § 12-9, jfr. § 4-1. 

2. Bystyret er dermed enig i at det kan igangsettes reguleringsplaner for utbygging av 
universitets- og campusformål i samsvar med de rammer og prinsipper som fremgår av 
planprogrammet. Det vises til forskrift om konsekvensutredninger § 32. 

3. Planprogrammet utfordrer viktige kulturminneverdier og eksisterende grøntstruktur. 
Reguleringsarbeidet må vise til og vurdere reelle alternativer til riving av bevaringsverdige bygg 
og bygging på grøntområder, som tar hensyn til både universitetets og byens behov og mål for 
utbyggingen. 

4. Bystyret forutsetter at målet om et nullutslippscampus følges opp i planprogrammet.  
 

FLERTALLSMERKNAD – SV, FrP, H, R, V, Sp, Ap, MDG, KrF, PP: 
Bystyret er positive til ambisjonene om et urbant campus og understreker viktigheten av 
studentboliger på området. Det er et sterkt ønske om at disse boligene skal eies og driftes av 
studentsamskipnaden. 
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Formål 
Planprogrammet har to formål: 1) Avklare overordnede rammer for NTNUs campussamling rundt 
Gløshaugen og 2) sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen 
av planer og tiltak for universitets- og campusformål i Bycampus Elgeseter, og når det tas stilling til 
om og på hvilke vilkår planer eller tiltak kan gjennomføres. 
 
Bakgrunn 
Forslag til planprogram er utarbeidet i samarbeid mellom NTNU og Trondheim kommune. For 
begrunnelser og vurderinger vises det til saksframstillingen, planident r20180044. 
 
Regjeringen besluttet 8.9.2015 at man ønsket å få utredet hvordan NTNU kunne samle sin 
virksomhet rundt Gløshaugen i Trondheim. I august 2017 sluttet regjeringen seg til anbefalingen 
fra NTNUs styre om utbygging i hovedsak vest for Gløshaugen, det vil si i retning mot Elgeseter 
gate og St. Olavs hospital. Områdene sørover fra Gløshaugen-platået ble avsatt som sekundært 
utbyggingsområde.  
 
Regjeringen besluttet 19.1.2018 konsept for samling av NTNUs campus. Campus skal utvikles 
videre som et helhetlig og sammenhengende konsept med tverrfaglig samling av fagmiljøer rundt 
Gløshaugen. Staten skal finansiere nybygg på inntil 92 000 m2 og ombygging av 45 000 m2 av 
eksisterende bygg. I tillegg planlegges det for langsiktig vekst og utvikling for universitetsformål 
samt arealbehov for campusformål som inkluderer behovene til Studentsamskipnaden i Gjøvik, 
Ålesund og Trondheim og andre relaterte aktører. 
 
NTNU har hovedansvaret for den høyere teknologiutdanningen i Norge og er landets fremste 
institusjon for utdanning av ingeniører. Universitetet har flere profesjonsutdanninger og et bredt 
fagtilbud innen naturvitenskap, samfunnsfag, lærerutdanning, humaniora, medisin og helsefag, 
økonomisk-administrative fag, arkitektur og kunstfag. Det brede fagtilbudet gir store muligheter 
for tverrfaglighet i studiene. 
 
Trondheim kommune har Bycampus som en av sine hovedsatsinger. I kommuneplanens 
samfunnsdel er en av de fire hovedmålsettingene å være en internasjonalt anerkjent teknologi- og 
kunnskapsby. Trondheim skal være Nordens mest attraktive by for studenter og forskere, og 
rammevilkårene for byens utdannings- og forskningsmiljøer skal styrkes. Trondheim kommune har 
som strategi å utvikle samarbeidet med NTNU og er tett involvert i hele prosessen for utvikling av 
nye campusområder i Elgeseterområdet. 
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Visjoner og mål 
Trondheim kommunes visjoner og mål 
Trondheim kommune har som visjon og mål at Trondheim skal videreutvikles som en attraktiv, 
kreativ og ledende kunnskapsby, nasjonalt og internasjonalt. Utviklingen skal bygge på tre verdier: 

 Framtidsrettet kunnskapsutvikling og næringsutvikling 
 Miljøvennlig byutvikling 
 Sosial bærekraft 

 
Mål for bycampus er beskrevet i fire hovedmål: 

 Utvikle et attraktivt og levende bycampus: samlokalisering av areal, realisere areal for 
innovasjon, formidling, relatert næringsvirksomhet, studentfrivillighet og kultur, samspill 
mellom bysamfunn og campus, utvikling av attraktive rammer for møter mellom 
mennesker, rekreasjon, byliv, kultur og andre aktiviteter, åpenhet, integrasjon og samspill 
mellom funksjoner og byrom, tilpasning til landskapstrekk, hensynta kulturminner, 
kulturmiljø, naturverdier, sikre effektive gang- og sykkelforbindelser og effektive 
kollektivsystem 

 Skape et bærekraftig bymiljø: prioritere at persontrafikk skal skje ved gange, sykling og 
kollektivreise, redusere arbeidsplassparkering, forebygge flom. 

 Styrke sosial bærekraft og folkehelse: trygg og attraktiv skoleveg, sikring av lekeareal, 
unngå økt miljøbelastning i eksisterende boligområder, frisk luft og grønne, trygge 
omgivelser, økt idretts- og rekreasjonsaktivitet og økt kulturaktivitet. 

 Utvikle samarbeidet: tett samarbeid basert på åpenhet, kunnskapsdeling og dialog, 
studentperspektiv og avklaring av myndighetskrav. 

 
NTNUs visjoner og mål for campusutvikling 
NTNUs visjon er kunnskap for en bedre verden. 

 Campus NTNU er de fysiske rammene for internasjonalt fremragende undervisning, 
forskning, innovasjon og formidling 

 Campus NTNU tiltrekker seg de dyktigste studentene, medarbeiderne og partnerne. 
 
NTNUs mål er beskrevet i 6 kvalitetsprinsipp som skal legges til grunn for at visjonen skal oppnås. 
Disse er: 

 Samlende: Campus samler fagmiljø, er konsentrert og har synlige og lett tilgjengelige 
møteplasser 

 Urban: Campus er åpen og inviterende; deler funksjoner med byen og har bymessige 
egenskaper 

 Nettverk av knutepunkt: Campus har profilerte og utadrettede knutepunkt; har gangbare 
avstander mellom knutepunkt og nettverket er en del av byens øvrige gatenett og 
transportsystem. 

 Effektiv: Campus har høy brukskvalitet, effektiv arealbruk og fleksibilitet i arealer og 
arealbruk. 

 Bærekraftig: Campus er energieffektiv og har lavt karbonfotavtrykk; har effektiv og grønn 
transport og mobilitet og har god holdbarhet og miljøvennlig livsløp. 

 Levende laboratorium: Campus er en eksperimentell arena; har attraktive arenaer for 
innovasjon, entreprenørskap og skaperglede og har lett tilgjengelig eksperimentell 
infrastruktur. 
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Beskrivelse av tiltak for universitets- og campusformål 
NTNUs samlede campus i Trondheim strekker seg 
fra Kalvskinnet til Valgrinda. På lang sikt er det 
også et vekstpotensial sørover mot Sluppen. Den 
overordnede prinsipplanen viser hvordan NTNUs 
campus i Trondheim skal henge sammen, både 
internt og med byen, på overordnet og langsiktig 
nivå. Figuren til høyre viser den overordnede 
prinsipplanen. Innenfor det som her er vist som 
campusområder markerer Hovedbygningen 
området som både funksjonelt og symbolsk skal 
være hovedknutepunktet og sentrum for NTNUs 
campus. De grønne pilene angir de viktigste 
adkomstene til campus. De røde linjene viser de 
viktigste forbindelsene/strøkene til og på campus, 
samt sammenhengen mellom de ulike 
delområdene. 
 
Illustrasjon til høyre viser NTNUs overordnede 
prinsipplan. 
 
Overordnede rammer og føringer 
Området som planprogrammet gjelder for 
 

 
Figur 1. 
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Planprogrammet gjelder for all videre reguleringsplanlegging for universitets- og campusformål 
innenfor planområdet vist i figur 1. Med campusformål menes formål i tilknytning til NTNUs 
primærvirksomhet, tilgrensende funksjoner (studentvelferd, studentboliger) og nære 
samarbeidspartnere.  Kommunen vil i oppstartsmøte avgjøre om planinitiativ vil omfattes av disse 
formålene.  
 
Planarbeid som skal være gjennomført før oppstart av reguleringsplanarbeid 

 Veiledende plan for offentlige rom og forbindelser (VPOR) 
 Plan for medvirkning 

 
Planarbeid som skal foreligge til høring sammen med høring av reguleringsplan 

 Hovedplan for vann og avløp med plan for overvannshåndtering 
 Trafikkanalyse 
 Plan for varelevering og avfallstransport 
 Plan for bygge- og anleggsfasen 

Planen skal vise midlertidige transportløsninger med særlig vekt på sykling og gange og 
skoleveg samt tilgjengelighet til busstopp og jernbanestasjon og vurdere avbøtende tiltak 
for trafikksikkerhet. Den skal også beskrive støy fra anlegg og anleggstransport og 
avbøtende tiltak. Videre skal planen angi riggområder, massedeponi og massebalanse.  

 
Utredningsprogram 
Temaene områdestabilitet og geoteknikk, virkninger som følge av klimaendringer, samt 
beredskap, terror-, sabotasje- og ulykkesrisiko skal også tas inn i risiko- og sårbarhetsanalyse. 
 
Som generelt kunnskapsgrunnlag skal i tillegg gjeldende kommuneplanens samfunnsdel og 
kommuneplanens arealdel med aktuelle temakart benyttes. 
 

Naturmangfold 

Problemstillinger Konsekvensutredningen skal vise hvordan tiltak i planen vil virke på 
overordnet grønnstruktur, naturverdier og grønne forbindelser, 
herunder økologiske korridorer. 

Aktuelt 
kunnskapsgrunnlag 

Stedsanalyse bycampus 
Temaplan for naturmiljøet i Trondheim 
Kommunens naturtype- og viltkart 
Nasjonale databaser (Naturbase, artskart m.m.) 

Behov for supplering av 
kunnskapsgrunnlaget 

Vurderes når planen omfatter naturverdier eller eksisterende 
kartlegging er mangelfull. 

Landskap 

Problemstillinger Vurderingen av temaet landskap/ bymiljø handler om hvordan visuelle 
omgivelser endres som følge av et tiltak. Dette omfatter hvordan 
tiltaket er tilpasset omgivelsene. 

Aktuelt 
kunnskapsgrunnlag 

Landskapsanalyse for Trondheim 
Temaplan for høyhus i Trondheim 
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Behov for supplering av 
kunnskapsgrunnlaget 

Ved regulering av høyhus eller tiltak som bryter med viktige og 
karakteristiske landskapsformer i bybildet skal det beskrives i tekst og 
lages illustrasjoner av de visuelle virkningene fra godkjente standpunkt. 

By- og friluftsliv 

Problemstillinger By- og friluftsliv omhandler utendørs opphold og fysisk aktivitet i 
utbyggingsområdene, byrom, parker og friluftsområder. Analysen skal 
belyse planens virkning for brukere av de berørte områdene. I analysen 
vurderes hvordan planen svekker eller bedrer de fysiske forholdene for 
trivsel, samvær og fysisk aktivitet i uteområder og byrom, inkludert 
turstier og grønne områder. 

Aktuelt 
kunnskapsgrunnlag 

Plan for friluftsliv og grønne områder 
Stedsanalyse bycampus 
Byromsundersøkelsene Folk i byen 2016 og 2017 

Behov for supplering av 
kunnskapsgrunnlaget 

Må avklares i oppstartsmøte. 

Befolkningens helse og sosial bærekraft 

Problemstillinger Helhetlig, sammenfattende vurdering av virkninger for befolkningens 
helse knyttet til innendørs og utendørs opphold. Aktuelle temaer å 
samordne er: By- og friluftsliv, barn og unges oppvekstvilkår, universell 
utforming, kriminalitetsforebygging og trygghet, kulturminner og 
kulturmiljø, arkitektonisk og estetisk utforming, forurensing, transport 
og lokalklima. 

Aktuelt 
kunnskapsgrunnlag 

Vurdering skal bygge på utredninger av øvrige temaer som har 
betydning for befolkningens helse. 

Behov for supplering av 
kunnskapsgrunnlaget 

Må avklares i oppstartsmøte. 

Barn og unges oppvekstvilkår 

Problemstillinger Beskrive barn og unges skolevei og tilbud i og bruk av området i dag, 
samt framtidige utfordringer og behov. Redegjøre for planforslagets 
konsekvenser for barn og unges aktivitetsmuligheter og skolevei i 
anleggs- og driftsfase. 

Aktuelt 
kunnskapsgrunnlag 

Barnetråkkregistrering 
Stedsanalyse bycampus 
Ungdommens campus 

Behov for supplering av 
kunnskapsgrunnlaget 

Ved tiltak i områder som brukes av barn skal det vurderes eventuelt 
nye befaringer og registreringer, samt samråd med brukere og barnas 
representant i kommunen. 



Side 7 
 

  
90000/19 

Universell utforming 

Problemstillinger Beskrive hvordan fremkommelighet og orienterbarhet er ivaretatt med 
hensyn til adkomst til inngangsparti og forbindelser mellom målpunkt. 
Vurdere hvordan universell utforming av uteanlegg er ivaretatt med 
hensyn til fremkommelighet og orienterbarhet og aktivitetsmuligheter 
for alle aldersgrupper. 

Aktuelt 
kunnskapsgrunnlag 

Universell utforming av veger og gater, Statens vegvesen 
Universell utforming av opparbeidete uteområder- krav og 
anbefalinger 

Behov for supplering av 
kunnskapsgrunnlaget 

Registreringer og samråd med interessegrupper og aktuelle 
myndigheter. Må avklares i oppstartsmøte. 

Kriminalitetsforebygging og trygghet 

Problemstillinger Utrede hvordan tiltak forebygger kriminalitet og utrygghet gjennom 
hele døgnet, blant annet med sosial kontroll, aktivitet mot og i byrom, 
belysning og god oversiktlige byrom og forbindelser. 

Aktuelt 
kunnskapsgrunnlag 

Tryggere nærmiljø – håndbok om kriminalitetsforebygging og fysiske 
omgivelser (Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging) 
Stedsanalyse Bycampus 

Behov for supplering av 
kunnskapsgrunnlaget 

Må avklares i oppstartsmøte. 

Kulturminner og kulturmiljø 

Problemstillinger Vurdere tiltakets virkning for kulturminner og kulturmiljøer. 
Kulturminner defineres som alle spor etter menneskelig virksomhet i 
vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter knyttet til historiske hendelser, 
tro eller tradisjon. Begrepet kulturmiljø er definert som et område hvor 
kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng.  

Aktuelt 
kunnskapsgrunnlag 

Riksantikvarens landsverneplaner 
Stedsanalyse bycampus 
Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 
Riksantikvarens NB-register 

Behov for supplering av 
kunnskapsgrunnlaget 

Ved tiltak i kulturmiljøer eller i områder med registrerte kulturminner 
skal det utarbeides en sakkyndig kulturminneutredning i samråd med 
kulturminnemyndighetene og Byantikvaren i Trondheim kommune i 
henhold til Riksantikvarens veileder om «Kulturminne og kulturmiljø i 
konsekvensutgreiingar». Det skal gjennomføres tilleggsutredninger og 
registreringer knyttet til kulturminnevern. 
 

Arkitektonisk og estetisk utforming 
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Problemstillinger Beskrive konsekvensen for bybildet av planens bebyggelsesstruktur, 
bebyggelsens høyder, typologi og utforming. 

Aktuelt 
kunnskapsgrunnlag 

Veileder for byform og arkitektur 

Behov for supplering av 
kunnskapsgrunnlaget 

Illustrasjoner og beskrivelse i tilknytning til hver reguleringsplan i tråd 
med Trondheim kommunes veileder for illustrasjoner i 
reguleringsplaner. 

Forurensing  

Problemstillinger Utslipp til luft, forurensning av vann og grunn, samt støy både i anleggs- 
og driftsfase. 

Aktuelt 
kunnskapsgrunnlag 

Aktsomhetskart for forurenset grunn 
Støysonekart 
Trafikkanalyse 

Behov for supplering av 
kunnskapsgrunnlaget 

Ved tiltak ved støykilder skal det gjøres kartlegging av støy og 
luftkvalitet i henhold til nasjonale retningslinjer. 

Transport 

Problemstillinger Beskrive hvordan tiltaket bidrar til endring i transportmengde og valg 
av transportmiddel for persontransport og næringstransport. 
Utrede virkninger for trafikksikkerhet, fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy og tilbringertjenester i både anleggs- og driftsfasen. 
Gi grunnlag for dimensjonering av trafikkanlegg. For dimensjonering av 
anlegg for gående vises det til metode beskrevet i VPOR. 

Aktuelt 
kunnskapsgrunnlag 

Trafikkanalyse 

Behov for supplering av 
kunnskapsgrunnlaget 

Supplere trafikkanalysen med tall for næringstransport. 
Vurdere behov for oppdatering eller mer detaljerte trafikkanalyser for 
delområder i samråd med Statens vegvesen og Trondheim kommune. 

Klimagassutslipp 

Problemstillinger Konsekvensutredningen skal redegjøre for virkningen av planforslaget 
med sikte på å nå et mål om lave klimagassutslipp i et 
livsløpsperspektiv. 

Aktuelt 
kunnskapsgrunnlag 

Miljøstrategi for bygg 2018-2022 (Trondheim kommune) 
Trafikkanalyse 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning 

Behov for supplering av 
kunnskapsgrunnlaget 

Det skal gjennomføres beregninger av klimagassutslipp som viser 
planforslagets utslippskonsekvenser. 
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Virkninger for tiltaket som følge av klimaendringer 

Problemstillinger Geoteknikk/grunnforhold, overvannshåndtering, lokalklima, vind, sol. 
Overvannshåndtering og forholdet mellom tette og permeable flater. 

Aktuelt 
kunnskapsgrunnlag 

Geotekniske vurderinger, overordnet notat (Multiconsult, 17.08.2018) 
og overordnet rapport (Multiconsult, 14.11.2018) 
Klimaprofil for Trøndelag. 

Behov for supplering av 
kunnskapsgrunnlaget 

Vurdering av alternative strategier for overvannsbehandling.  
Kartlegge konsekvenser av tiltaket gjennom eksisterende materiale, 
kontakt med relevante myndigheter. 

Lokalklima 

Problemstillinger Konsekvensutredningen skal redegjøre for planforslagets konsekvenser 
for lokale klima- og vindforhold. Konsekvensutredningen skal redegjøre 
for hvordan planforslaget tar hensyn gode solforhold på utvendige 
oppholdsarealer, og konsekvensene av forslaget for solforholdene for 
tilliggende bebyggelse.  

Aktuelt 
kunnskapsgrunnlag 

 

Behov for supplering av 
kunnskapsgrunnlaget 

Det skal utarbeides sol-/ skyggediagrammer som viser forholdene både 
i planområdet og for nabobebyggelsen. Det skal utarbeides 
representative diagrammer for ulike deler av året og tider av døgnet.  

Områdestabilitet og geotekniske forhold 

Problemstillinger Det skal gjøres en konsekvensutredning i forbindelse med hver 
reguleringsplan. 

Aktuelt 
kunnskapsgrunnlag 

Geotekniske vurderinger, overordnet notat (Multiconsult, 7.8.2018) 
Overordnet rapport (Multiconsult, 14.11.2018), vedlegg 2. 

Behov for supplering av 
kunnskapsgrunnlaget 

Sammenfatte eksisterende geotekniske vurderinger, eventuelt 
utarbeide mer detaljerte vurderinger etter behov. 
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Utredningsmetode 
Konsekvensutredningen skal benytte anerkjent metodikk og skal: 

 Redegjøre for positive og negative virkninger av planforslaget innenfor de aktuelle 
utredningstemaene. For noen av temaene vil det være aktuelt å sammenligne med en 
referansesituasjon. 

 Redegjøre for aktuelle avbøtende tiltak. 
 Gjøre en vurdering av behov for nærmere undersøkelser før og etter gjennomføring av 

planforslaget. 
 Redegjøre for hvordan planforslaget vil bidra til å nå nærmere spesifiserte miljø- og 

samfunnsmål. 
 Gi en begrunnet anbefaling av planforslaget. 

 
Innenfor hvert fagtema skal dagens situasjon beskrives ut fra eksisterende informasjon, 
observasjon, eventuelt målinger og beregninger. Konsekvenser av planforslaget skal utredes 
gjennom faglige vurderinger og skjønn, ut fra eksisterende informasjon, målinger, beregninger, 
kartstudier og nye undersøkelser der dette er aktuelt. Der det er relevant, skal de negative og 
positive virkninger av ikke kvantifiserbare effekter graderes etter en skala. Utredningene skal 
beskrive anvendt metodikk, modeller og datagrunnlag samt usikkerhet i forutsetninger og 
sluttresultat. 
 
Innen hvert fagtema skal det, i den grad det er hensiktsmessig og faglig forsvarlig, angis 
kvalitetsmål, for eksempel hva som er høy miljøstandard eller god kvalitet og komfort i byrom. 
Innen noen fagtemaer er det vanskelig å spesifisere og beskrive hva som er god kvalitet, og det må 
anvendes stor grad av faglig skjønn i både beskrivelse av hva som er status og hvordan tiltaket 
påvirker situasjonen. 
 
Beskrivelse av dagens situasjon baseres på observasjoner, målinger og beregninger. Beskrivelse av 
framtidig situasjon baseres på predikerte endringer innen de samme temaene. Konsekvensene 
beskrives i forhold til om forslaget, eventuelt alternative løsninger: 

 Gir negative eller positive virkninger. 
 Tilfredsstiller lov- og forskriftsfestede krav. 
 Bidrar til å oppnå spesifiserte miljø- og samfunnsmål. 

 
Avbøtende tiltak vurderes løpende underveis og innarbeides i planforslaget, eventuelt som 
rekkefølgekrav. Der det ikke er hensiktsmessig med innarbeiding i planforslaget redegjøres det 
separat for forslag til avbøtende tiltak. 
 
Konsekvensutredningen skal inneholde en beskrivelse av den nåværende miljøtilstanden og en 
oversikt over hvordan miljøet antas å utvikle seg hvis planen eller tiltaket ikke gjennomføres (null-
alternativet). Det kan i tillegg gjøres en sammenligning av konsekvenser med gjeldende 
reguleringsplan som alternativ der denne foreligger. 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Det skal utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med reguleringsplanarbeidet i tråd 
med Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskaps veileder Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging. 
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Krav til medvirkning 
Det skal legges stor vekt på åpenhet i reguleringsplanprosessene og dokumentasjon fra alle faser 
skal være offentlig tilgjengelig. Det skal være medvirkning og samråd med disse partene: 

 offentlige myndigheter 
 organisasjoner og virksomheter som anses berørt 
 naboer, gjenboere og andre berørte 
 grupper med behov for særlig tilrettelegging 

 
Ved oppstart av arbeid med reguleringsplan skal partene varsles med brev og offentligheten 
varsles med annonse. I annonsen og brevet skal opplegg for medvirkning og videre planprosess 
være beskrevet. 
 
I planer med større utbyggingstiltak skal det i tillegg legges til rette for en bred offentlig 
medvirkningsprosess gjennom åpne møter og dialogmøter. Det bør legges opp til aktiv deltakelse, i 
særlig grad i av interesserte via bruk av nettsider, sosiale medier eller andre relevante metoder. 
 
Der planforslaget kan få konsekvenser for barn og unge og mennesker med nedsatt funksjonsevne 
skal det i særlig grad legges til rette for aktiv medvirkning med dem. 
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Øvrige rammer og føringer for utbyggingstiltak i planområdet for universitets- og campusformål 
 Innenfor planområdet og i området merket campusområde på kartet som er vist over kan 

det settes i gang detaljregulering for universitets- og campusformål. 
 Området bør planlegges med god utnyttelse 
 I områder sør for Sentralbyggene kan det utredes for høyhus, jamfør Trondheim 

 
 Studentboliger innenfor området vist som campusområder bør etableres i regi av 

Studentsamskipnaden.  
 Bilparkeringsplasser som fjernes skal ikke erstattes. Det skal ikke etableres nye 

bilparkeringsplasser, med unntak av HC-parkering. 
 Forholdet til jernbanen skal ivaretas. 
 Etter oppfyllingstiltak i Høgskoledalen skal det grønne preget og 

naturkvalitetene reetableres. 
 
Øvrige planprinsipper 
NTNUs ni planprinsipp skal også legges til grunn for regulering av universitets- og campusformål i 
område Klostergata 9 - Grensen, område Hesthagen - Høgskoleparken søndre del, område 
Gløshaugen nord, område Gløshaugen sør. Utbygging av de tre første områdene prioriteres.  
 
De ni planprinsippene er: 

  
 Byen og campus knyttes sammen via portaler og tydelige forbindelser. 
 Kvartalsstruktur etableres og byrom oppgraderes for å gi urbane kvaliteter. 
 Grøntområdene skal ha mer aktivitet og binde by og campus sammen. 
 Levende campusstrøk binder delområdene sammen. 
 Aktivitet konsentreres rundt trafikale knutepunkt. 
 Overlapp etableres mellom ulike funksjoner og aktiviteter. 
 Grønn mobilitet er premiss for transportløsninger. 
 - og miljømål. 

 
Miljøprogram 
Det er enighet om at det skal utarbeides et miljøprogram. Miljøprogrammet skal foreslå 
overordnede miljømål som skal legges til grunn for valg av løsninger og tiltak gjennom hele 
livsløpet til prosjektet. Miljøprogrammet skal angi miljømål for: klimagassutslipp, energibruk- og 
energisystem, materialbruk i bygg og uteområder, avfall og forurenset grunn, anleggsplass og 
anleggstransport, klimatilpasning, biologisk mangfold, transport, herunder persontransport og 
varelevering. For å ivareta miljøprogrammets mål i planarbeidet, skal det utarbeides 
miljøoppfølgingsplan før søknad om byggetillatelse sendes inn. I miljøoppfølgingsplanene skal det 
angis miljømål basert på føringer gitt i miljøprogrammet, samt beskrivelse av løsninger og tiltak for 
å følge opp miljømålene. 
 
Aktuelt kunnskapsgrunnlag 
NTNU har følgende utredninger som skal legges til grunn i det videre planarbeidet deres:   

 Kvalitetsbeskrivelse for bygg og utomhus 
 Hovedplan for vann og avløp 
 Forvaltningsplan for fredede bygg 
 Registreringer knyttet til universell utforming 
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Tegnforklaring

Teiggrense god nøyaktighet Teiggrense dårlig nøyaktighet Teiggrense generert

Teiggrensepunkt Hekk Tre

Gatelys (belysningspunkt) Mast AnnetGjerde

Loddrett mur Bygningsdelelinje Bygningslinje

Mønelinje Takkant Takoverbyggkant

Taksprang Trapp inntill bygg Veranda

Godkjent byggesak etter 2015 Takoverbygg Udefinerte bygg

Bolig Garasje og uthus Annen næring

Husnummer Husnummer med bokstav Matrikkelnummer

Vegdekkekant Gangvegkant Vegkant annet vegareal

avgrensning

Vegkantavkjørsel Annet vegareal avgrensning Fortauskant

Jernbane Veg Parkeringsområde

Gang- og sykkelveg Kommunalveg gatenavn . Privatveg gatenavn .

Kystkontur Hav Forsenkningskurve

Høydekurve Høydekurve 5 m Seksjonert grunneiendom

Eiendomsinfo
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Tegnforklaring

RpOmråde igangsatt RpOmråde vedtatt linje - på

bakkenivå

RpOmråde vedtatt - på

bakkenivå

Eiendomsgrense god

nøyaktighet

Eiendomsgrense dårlig

nøyaktighet

Eiendomsgrense generert

Udefinert bygning Bygning Kommunalveg gatenavn .

Privatveg gatenavn . Plan dispensasjon punkt RpFormålGrense

RpAngittHensynGrense RpFareGrense RpGrense

Avkjørsel - både inn og

utkjøring

Byggegrense Planlagt bebyggelse

Bebyggelse som inngår i

planen

Bebyggelse som forutsettes

fjernet

Regulert senterlinje

Frisiktlinje Regulert kant kjørebane Måle- og avstandslinje

RpRegulertHøyde Frisiktsone ved veg Rasfare

Bolig Kontor Kjøreveg

Gang-/sykkelveg Park Felles avkjørsel

Annet kombinert formål RpBestemmelseOmråde Bevaring kulturmiljø

Ras- og skredfare Kombinert bebyggelse og

anleggsformål

Kjøreveg

Fortau Torg Sykkelveg/-felt

Annen veggrunn - grøntareal Naturformål av LNFR Gang- og sykkelveg

Veg
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Tilstandsrapport

TRONDHEIM kommune

Professor Brochs gate 9  , 7030 TRONDHEIM

Gnr. 62, Bnr. 252, Snr. 1

Befaringsdato: 18.07.2022 Rapportdato: 28.07.2022 Oppdragsnr: 20340-1062

Gyldig rapport
28.07.2022

Rapporten er gyldig i ett år fra rapportdato. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Stein Roger SteneSertifisert takstmann:Stene Takst ASAutorisert foretak:

RB4538Referansenummer:

 Areal (BRA): Boligbygg med flere boenheter  74 m²

Stene Takst AS
Stene Takst AS er et takstfirma med base i Trondheim og på Nerskogen. Firmaet drives
av Stein Roger Stene, som har utdanning og erfaring som bygningsingeniør,
tømrer/byggmester, takstingeniør og daglig leder, og har jobbet innen fagfeltet
taksering siden 1996.
Stene Takst AS bistår med det aller meste innen taksttjenester som:
- tilstandsrapport iht. ny avhendingslov
- verditaksering / verdivurdering
- tomtetaksering
- byggelånsoppfølging
- lovliggjøring av bygg
- uavhengig kontroll
- næringstaksering
- tilstandsanalyse / teknisk due diligence av bygg
Se www.stenetakst.no

Stene Takst AS Rapportansvarlig
Heggdalsringen 63
928 55 155
 
 

Stein Roger Stene
Uavhengig Takstmann
stein@stenetakst.no
928 55 155

Uavhengig Takstmann
28.07.2022 | TRONDHEIM

Stein Roger Stene
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Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Hva er en tilstandsrapport?

Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Hva inneholder tilstandsrapporten?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten 
fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder 
og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da 
boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje 
etter normal bruk regnes ikke som avvik.

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av  Forskrift til
avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller
kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger
eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre
enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig
Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at 
dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten 
boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger 
svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk 
og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere 
omganger, eller det oppføres tilbygg.  Særlig for boliger som er 
pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av 
overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er 
forbedret.

Vurdering mot byggeår
Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å 
bygge og regler som gjaldt da bygningen ble oppført 
(søknadstidspunktet). Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har 
betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som 
kommer frem av Forskrift til avhendingslova.
Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som 
gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den 
bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens 
regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3 uten at det 
nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres. 

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen
BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ (MED MINDRE BYGNINGSDELEN ER NEVNT I RAPPORTEN)

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • 
tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor 
bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens 
planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og 
arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • 
fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig 
tilknytning til boligen).

Professor Brochs gate 9  , 7030 TRONDHEIM
Gnr 62 - Bnr 252
5001 TRONDHEIM

Stene Takst AS
Heggdalsringen 63
7049 TRONDHEIM
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Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader
Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 
(TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har 
normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel 
utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. 
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk 
tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2 

I tillegg må bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år. Det må også foreligge dokumentasjon på faglig 
god utførelse.

Normal slitasje. Strakstiltak er ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er tilnærmet ny, og det ikke 
foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.

Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som ikke krever umiddelbare tiltak•
Tilstandsgrad 2, TG2: Avvik som kan kreve tiltak•

I denne rapporten kan TG2 i Rapportsammendrag være inndelt i tilstander som krever tiltak, og tilstander som 
ikke krever umiddelbare tiltak. TG2 betyr at konstruksjonen enten har feil utførelse, en skade eller tegn på 
skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid. Det er grunn til å varsle 
fare for skader på grunn av alder, eller overvåke bygningsdelen spesielt på grunn av fare for større skade eller 
følgeskade.  

TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK 
Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks 
eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE
Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Hva er et anslag på utbedringskostnad?
Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler, er et forsiktig 
anslag basert på nåværende kvalitet, registrert avvik og angitte 
tiltak i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og må ikke 
forveksles med et pristilbud fra en håndverker. Det kan foreligge 
avvik og tiltak som ikke kommer frem av rapporten. 
Utbedringskostnad avhenger blant annet av personlige valg av og 
markedspris på materialer og tjenesteyter.

I rapporten skal det settes anslag for utbedringskostnad for TG3, 
og slikt anslag kan også gis ved TG2.

Ingen umiddelbare kostnader

Tiltak under kr. 10 000

Tiltak mellom kr. 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr. 50 000 - 100 000

Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000

Tiltak over kr.  300 000

Professor Brochs gate 9  , 7030 TRONDHEIM
Gnr 62 - Bnr 252
5001 TRONDHEIM

Stene Takst AS
Heggdalsringen 63
7049 TRONDHEIM
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Leiligheten ble oppbygd i 2010 og er derfor generelt i god 
bruksstand. 
Det bemerkes kun noen avvik:
- stedvis ujevn flislegging på vegg bad
- mer enn halvparten av forventet brukstid oppbrukt på 
membranløsningen
- noen hakk og riper på benkeplate kjøkken

Boligbygg med flere boenheter  - Byggeår: 1922

UTVENDIG
Gå til side

Grunnmur er oppført i murverk (dobbel 
telsteinsmur) og med lettklinkerblokker (Leca).
Over grunnmur er bygningen oppført i 
reisverk, dvs. liggende eller stående plank 3" x 
8". 
Utvendige fasader er med liggende 
trekledning, pusset og malt mur på 
underetasje.
Etasjeskiller er med trebjelkelag. 
Vinduer er med 2-lags isolerglass. 
Taket har en saltakskonstruksjon, tekket med 
skifer.

INNVENDIG
Gå til side

Innvendige gulvoverflater: flis og laminat.
Innvendige veggoverflater: malte glatte flater.
Innvendige himlinger: malte flater.
Innvendige dører: malte glatte dører.

VÅTROM
Gå til side

Oppbygging/overflater:
Gulv: Betongdekke, påstøp, flis.
Vegger: Platekledd, flislagt + flislignende 
baderomsplater.
Himling: Malt glatt himling.
Sluk: 2 stk., plassert i dusjsone og ved plass for 
vaskemaskin.
Avtrekk: Mekanisk avtrekk via ventil i himling, 
ventilrist i nedkant dørblad.
Innredning: Dusjhjørne, dvs. 2 stk buede 
innfellbare dusjdører, dusjbatteri, hodedusj og 
hånddusj. Baderomsinnredning med 2 stk 
servanter på underskap, 2 speil, sideskap. 
Opplegg for vaskemaskin.

KJØKKEN
Gå til side

IKEA, hvitmalt glatt kjøkkeninnredning, 
laminert benkeplate. Ventilator. Integrerte 
hvitevarer som platetopp, stekeovn, 
mikrobølgeovn, oppvaskmaskin og kjøle-og 
fryseskap.

SPESIALROM
Gå til side

Arealer

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Boligbygg med flere boenheter 

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

Underetasje 74 69 5

Sum 74 69 5

Gulv: Flis.
Vegger: Malte plater og flislignende 
baderomsplater.
Innvendig tak: Glatt malt plate.
Ventilering: Avtrekk via ventil i himling, 
tilluftspalte under dørblad.
Innredning: Veggmontert WC. Vegghengt 
håndvask. Speil.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Gå til side

El. skap med automatsikringer.
Hovedoppvarming er med vannbåren 
gulvvarme i hele leiligheten med El-
varmeveksler.
Varmtvannsbereder 198 L, produsert 2022, 
plassert i bod.
Vannrør i kobber.
Avløpsrør av plast.

Forutsetninger og vedlegg

Lovlighet

Boligbygg med flere boenheter 

• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som 
stemmer med dagens bruk

Gå til side

Gå til side

Gå til side

Professor Brochs gate 9  , 7030 TRONDHEIM
Gnr 62 - Bnr 252
5001 TRONDHEIM

Stene Takst AS

7049 TRONDHEIM
Heggdalsringen 63

Beskrivelse av eiendommen
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Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.
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Fordeling av tilstandsgrader

TG0: Ingen avvik

TG1: Mindre eller moderate avvik
TG2: Avvik som ikke krever tiltak

TG2: Avvik som kan kreve tiltak

TG3: Store eller alvorlige avvik
TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

Hva er anslag på utbedringskostnad? Se side 4.
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Anslag på utbedringskostnad

Ingen umiddelbare kostnader

Tiltak under kr. 10 000

Tiltak mellom kr. 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr. 50 000 - 100 000

Tiltak mellom kr. 100 000 - 300 000

Tiltak over kr.  300 000

Oppsummering av avvik
Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i
rapporten.

For tilstandsrapporter som gjelder leilighet i et 
aksje/andelslag/borettslag/sameie, er undersøkelsene 
begrenset til innvendig i leiligheten. Evt. utvendige boder etc.  
er ikke inspisert.

Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Boligbygg med flere boenheter 

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad Gå til side

Det er avvik:

Flislegging på vegg er stedvis litt ujevn, flere av flisene 
trapper, dvs. er litt forskjøvet i forhold til hverandre.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > Bad Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på membranløsningen

Kjøkken > Overflater og innredning > Stue/kjøkken Gå til side

Det er avvik:

Benkeplate har noe skraper og hakk. 
Sokkel er litt ujevn.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Innvendig > Rom Under Terreng Gå til side

Professor Brochs gate 9  , 7030 TRONDHEIM
Gnr 62 - Bnr 252
5001 TRONDHEIM

Stene Takst AS

7049 TRONDHEIM
Heggdalsringen 63
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INNVENDIG

Overflater
Flis på gulv unntatt soverom 2 som har laminat.

Alder: 2010

Rom Under Terreng
Yttervegger er oppført med lettklinkerblokker (Leca) på innvendig side.

Alder: 2010

BOLIGBYGG MED FLERE BOENHETER 

Byggeår
1922

Standard
Normal standard på bygget utifra alder/konstruksjon - jamfør 
beskrivelse under konstruksjoner.

Tilbygg / modernisering

2010 Ombygging  

Innvendige dører
Malte glatte dører.

Alder: 2010

VÅTROM

Overflater vegger og himling
Flis og flislignende baderomsplater på vegger.

UNDERETASJE > BAD 

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Flislegging på vegg er stedvis litt ujevn, flere av flisene trapper, dvs. er 
litt forskjøvet i forhold til hverandre.

Tiltak
• Tiltak:

Alder: 2010

Overflater Gulv
Flislagt gulv.

Alder: 2010

Tilstandsrapport

Professor Brochs gate 9  , 7030 TRONDHEIM
Gnr 62 - Bnr 252
5001 TRONDHEIM

Stene Takst AS
Heggdalsringen 63
7049 TRONDHEIM
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Sluk, membran og tettesjikt
Badet har 2 stk plastsluk, hhv. plassert i dusjsone, og ved plass for 
vaskemaskin.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
membranløsningen
Tiltak
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må 
tettesjiktet skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er 
vanskelig å si noe om.

Alder: 2010

Sanitærutstyr og innredning
Dusjhjørne, dvs. 2 stk buede innfellbare dusjdører, dusjbatteri, 
hodedusj og hånddusj. Baderomsinnredning med 2 stk servanter på 
underskap, 2 speil, sideskap. Opplegg for vaskemaskin.

Alder: 2010

Ventilasjon
Badet har balansert ventilasjon, dvs. avtrekk via ventil i himling, 
ventilrist i nedkant dørblad.

Alder: 2010

Fukt i tilliggende konstruksjoner
 Hulltaking er foretatt, uten å påvise unormale forhold. Ved bruk av 
fuktmåler i svilla, ble det registrert 17,6 vektprosent fukt, dvs. tørt. For 
fuktmålinger i treverk, er det viktig at fuktverdiene er lavere enn 20 % 
for å unngå vekst av råtesopp. 

Alder: 2010

KJØKKEN

Tilstandsrapport

Professor Brochs gate 9  , 7030 TRONDHEIM
Gnr 62 - Bnr 252
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Overflater og innredning
IKEA, hvitmalt glatt kjøkkeninnredning, laminert benkeplate. 
Ventilator. Integrerte hvitevarer som platetopp, stekeovn, 
mikrobølgeovn, oppvaskmaskin og kjøle-og fryseskap.

UNDERETASJE > STUE/KJØKKEN 

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Benkeplate har noe skraper og hakk. 
Sokkel er litt ujevn.

Tiltak
• Tiltak:

Pussing og maling sokkel.
Kostnadsestimat :  Under 10 000

Alder: 2010

Avtrekk
Ventilator over platetopp med avtrekk ut.

SPESIALROM

Overflater og konstruksjon
Gulv: Flis.
Vegger: Malte plater og flislignende baderomsplater.
Innvendig tak: Glatt malt plate.
Ventilering: Avtrekk via ventil i himling, tilluftspalte under dørblad.
Innredning: Veggmontert WC. Vegghengt håndvask. Speil.

UNDERETASJE > WC 

Alder: 2010

TEKNISKE INSTALLASJONER

Vannledninger
Kobberrør med plastkappe.

Alder: 2010

Tilstandsrapport

Professor Brochs gate 9  , 7030 TRONDHEIM
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Avløpsrør
Avløpsrør av plast.

Ventilasjon
Leiligheten har balansert ventilasjon, aggregat plassert i kjeller.

Alder: 2010

Varmtvannstank
200 l Høiax varmtvannstank.

Alder: 2022

Elektrisk anlegg
Sikringsskap: 1 stk stålskap, plassert i kjeller
Fordelingssystem: TN-S
Type inntak: 230 V 
Overspenningsvern: 
Type sikringer: Automatsikringer 

1. Er det tegn til at det har vært termiske skader (tegn på varmgang) 
på kabler, brytere, downlights, stikkontakter og elektrisk utstyr? 
Sjekk samtidig tilstanden på elektrisk tilkobling av 
varmtvannsbereder, jamfør eget punkt under varmtvannstank
Nei

2. Er der synlig defekter på kabler eller er disse ikke tilstrekkelig 
festet?
Nei

3. Er det tegn på at kabelinnføringer og hull i inntak og sikringsskap 
ikke er tette, så langt dette er mulig å sjekke uten å fjerne 
kapslinger?
Nei

4. Finnes det kursfortegnelse, og er den i samsvar med antall 
sikringer?
Ja

Tilstandsrapport

Professor Brochs gate 9  , 7030 TRONDHEIM
Gnr 62 - Bnr 252
5001 TRONDHEIM

Stene Takst AS
Heggdalsringen 63
7049 TRONDHEIM
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    Arealer

Boligbygg med flere boenheter 

Bruksareal BRA m²

Etasje Totalt P-ROM S-ROM Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

Underetasje 74 69 5 Entré , Soverom , Stue/kjøkken , 
Soverom 2, Bad , Wc Bod 

Sum 74 69 5

Byggetegninger, brannceller og krav for rom til varig opphold
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, som stemmer med dagens bruk

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift?  Ja  Nei
Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?  Ja  Nei
Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?  Ja  Nei

Professor Brochs gate 9  , 7030 TRONDHEIM
Gnr 62 - Bnr 252
5001 TRONDHEIM

Stene Takst AS

7049 TRONDHEIM
Heggdalsringen 63
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Befaring

Dato Tilstede Rolle
18.7.2022 Stein Roger 

Stene
Takstmann

Matrikkeldata
Kommune
5001 TRONDHEIM

Gnr
62

Bnr
252

Areal
0 m²

Kilde
IKKE OPPGITT (Ambita)

Eieforhold
Eiet

Adresse
Professor Brochs gate 9  

Hjemmelshaver
Gåsvand Guttorm

Fnr Snr
1

Professor Brochs gate 9 ligger på Dalsenget, i sørenden av Elgeseter, like ved Teknostallen.

Beliggenhet

Eiendommen har adkomst via offentlig veg.

Adkomstvei

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

Tilknytning avløp

Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse.

Regulering

Tomten er opparbeidet med plen, beplantning,  treterrasser og flere p-plasser.

Om tomten

Eiendomsopplysninger

Siste hjemmelsovergang
Kjøpesum
0

År
1981

    Befarings - og eiendomsopplysninger

    Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Egenerklæring  Ingen 0 Nei

Professor Brochs gate 9  , 7030 TRONDHEIM
Gnr 62 - Bnr 252
5001 TRONDHEIM

Stene Takst AS

7049 TRONDHEIM
Heggdalsringen 63
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STRUKTUR•REFERANSENIVÅ•TILSTANDSGRADER
  
• Rapporten er basert på innholdskrav i Forskrift til
avhendingslova (tryggere bolighandel). Formålet er å gi en
tilstandsanalyse til bruk for den som bestiller og/eller i et salg til
forbruker, og ikke for andre tredjeparter. Rapportens omfang,
struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk
Standard NS 3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning
av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer ved
tilstandsrapportering for boliger og Takstbransjens retningslinjer
for arealmåling.
• Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for
vurderingen, er ikke bygningssakkyndiges ansvar. 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 tilstandsgradene.
• Tilstanden angis i rapporten og gir uttrykk for en gitt forventet
tilstand blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk slik:
  
i)Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen avvik eller skader. I tillegg må
bygningsdelen være tilnærmet ny, mindre enn 5 år, og det
foreligger dokumentasjon på faglig god utførelse.
  
ii)Tilstandsgrad 1, TG1: Mindre avvik. Normal slitasje.
Strakstiltak ikke nødvendig. TG1 kan gis når bygningsdelen er
tilnærmet ny og det ikke foreligger dokumentasjon på faglig god
utførelse.
  
iii)Tilstandsgrad 2, TG2: Vesentlige avvik, og mindre avvik som
etter NS 3600 gir TG 2, men som ikke nødvendigvis krever
umiddelbare tiltak. I denne rapporten kan TG2 i
Rapportsammendrag være inndelt i TG2 som krever tiltak og de
som ikke krever umiddelbare tiltak.
Konstruksjonen har normalt enten feil utførelse, en skade eller
symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon.
Vedlikehold eller tiltak trengs i nær fremtid, det er grunn til å
varsle fare for skader på grunn av alder eller overvåke spesielt på
grunn av fare for større skade eller følgeskade. For skjulte
konstruksjoner vil alder i seg selv være et symptom som kan gi
TG2. For synlige konstruksjoner kan alder sammen med andre
symptomer og momenter gi TG2. Avvik under TG2 kan gis
sjablongmessig anslag.
  
iv)Tilstandsgrad 3, TG3: Store eller alvorlige avvik. Kraftige
symptomer på forhold som man må regne med trenger utbedring
straks eller innen kort tid. Påvist funksjonssvikt eller
sammenbrudd. Avvik under TG3 skal gis sjablongmessig anslag. 
  
v)Tilstandsgrad TGiU: Ikke undersøkt/ikke tilgjengelig for
undersøkelse.
  
• 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 bruker av
rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler er et
sjablongmessig anslag basert på registrert avvik og angitte tiltak i
rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag og basert på
erfaringstall i seks intervaller, og kan ikke forveksles med en
konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker.
Det må eventuelt innhentes tilbud for en nærmere undersøkelse,
og konkret og nøyaktig vurdering av utbedringskostnad.
Kostnader til ikke oppdagede avvik/utbedringer/feil kan
forekomme. Utbedringskostnad avhenger av personlige
preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.
  
PRESISERINGER
• Avvik vurderes ut fra tekniske forskrifter på
godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler vurderes

etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette
gjelder blant annet:
  
i) Bad, vaskerom (våtrom) 
  
ii) Forhold rundt brann, rømming, sikkerhet, for eksempel
rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, brannceller
mv.
  
• For skjulte konstruksjoner slik som vann og avløp uten
dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.
  
• Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning
(downlights), demonteres ikke for å sjekke dampsperren bak.
Dette av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen
for skade.
  
•Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og
vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje
og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler skjer etter eiers
aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan unntaksvis
unnlates, se Forskrift til Avhendingsloven. 
  
• Kontroll av romfunksjoner for P-ROM utføres kun når det ikke
foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger
ikke stemmer med dagens bruk.
  
• Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske
forhold og elektriske installasjoner i boligen dersom det er mer
enn fem år siden sist boligen hadde el-tilsyn. Bygningssakkyndig
kan anbefale å konsultere offentlige myndigheter eller kvalifisert
elektrofaglig fagperson ved behov for grundigere undersøkelser.
  
  

TILLEGGSUNDERSØKELSER
  
Etter avtale kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte
tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.
  
  
BEFARINGEN
Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som
bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av
Forskrift til avhendingsloven. Rapporten er likevel ingen garanti
for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS
3600:2018 (Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har
undersøkelsesnivå fra 1 til 3, der undersøkelsesnivå 1 er det
laveste og baseres på visuell observasjon. Rapporten baseres på
undersøkelsesnivå 1 med få unntak (våtrom og rom under
terreng). 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).
  
• Flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er
tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert. Det foretas ikke
funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper,
ventilasjon, el. anlegg, osv.
  
• Det gis ingen vurdering av boligens tilbehør, hvite- og
brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert
tilbehør.
  
• Inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på
innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. Befaring av tak
må være sikkerhetsmessig forsvarlig for å kunne gjennomføres.
  
• Stikkprøvetakninger er utvalgt tilfeldig og kan innebære kontroll
under overflaten med spiss redskap eller lignende.
  
  

Professor Brochs gate 9  , 7030 TRONDHEIM
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UTTRYKK OG DEFINISJONER
  
• Tilstand: Byggverkets eller bygningsdelens tekniske,
funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.
  
• Symptom: Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken
tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes
ved beskrivelse av avvik.
  
• Skadegjørere: Zoologiske eller biologiske skadegjørere, i
hovedsak råte, sopp og skadedyr.
  
• Fuktsøk: Overflatesøk med egnet søkeutstyr (fuktindikator) eller
visuelle observasjoner.
  
• Fuktmåling: Måling av fuktinnhold i materiale eller i
bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr
(blant annet hammerelektrode og pigger).
  
• Utvidet fuktsøk (hulltaking): Boring av hull for inspeksjon og
fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende
vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede
kjellergulv.
  
• Normal slitasjegrad: Forventet nedsliting av materiale i
overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan
vurderes sammen med bygningsdelens alder.
  
• Forventet gjenværende brukstid: Anslått tid et byggverk eller en
del av et byggverk fortsatt vil være tjenlig for sitt formål (NS3600,
Termer og definisjoner punkt 3.9) 
  
  
  

AREALBEREGNING FOR BOENHETER
  
• Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven,
Takstbransjens retningslinjer for arealmåling og Norsk Standard
3940, Areal- og volum-beregninger av bygninger, med veiledning.
Hvis det er motsetning mellom disse, gjelder Takstbransjens
retningslinjer.
  
• Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det
tidspunkt oppmålingen fant sted. 
  
• Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor
omsluttede vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet
som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler
om fri bredde for at arealet skal være målbart, med betydning for
BRA av for eksempel loft med skråtak. Samlet BRA for et plan
eller en bruksenhet er P-ROM og S-ROM til sammen. P-ROM er
måleverdige rom som benyttes til kort eller langt opphold. P-ROM
er bruksareal av primærdelen. Vegger mellom P-ROM måles som
P-ROM. S-ROM er måleverdige rom som benyttes til lagring, og
tekniske rom. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne
regnes som S-ROM/målbart areal.
  
• Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM er basert på
retningslinjene og bygningssakkyndiges eget skjønn. Bruken av
et rom på befaringstidspunktet har betydning for om rommet
defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både
kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse i
kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning
for valg av arealkategori.
  
• Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent
matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i
rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes
for beregning av eiendommens verdi. 

  
  

PERSONVERN
  
Norsk takst, bygningssakkyndig og takstforetaket behandler
person-opplysninger som bygningssakkyndig trenger for å kunne
utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om
bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her
www.norsktakst.no/norsk/om-norsktakst/personvernerklaering/
  
  
DELING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR TRYGGERE
BOLIGHANDEL OG MULIG RESERVASJON
Norsk takst og deres samarbeidspartnere benytter
personopplysninger fra rapporten for analyse- og statistikkformål,
samt utvikling og drift av produkter og tjenester for takstbransjen
og andre aktører i bolig-omsetningen. Les mer om dette og
hvordan du kan reservere deg på
https://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-
takst/personvernerklaering/reservasjon/
  
Vendu lager en boliganalyse basert på opplysninger fra
rapporten. Les mer om dette og hvordan du kan reservere deg
her:https://samtykke.vendu.no/RB4538
  
  

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE
  
Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid
eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se  
www.takstklagenemnd.no for mer informasjon
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Fasade og leiligheten ligger i underetasjen

Stuen sett fra kjøkken

Adresse Professor Brochs gate 9

Postnr 7030

Sted Trondheim

Leilighetsnr.

Gnr. 62

Bnr. 252

Seksjonsnr. 1

Festenr.

Bygn. nr.

Bolignr.

Merkenr. A2022-1422901

Dato 19.07.2022

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 STEIN ROGER STENE

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. Bygningens identitet er ikke bekreftet fra Matrikkelen

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: Småhus

Bygningstype: Annet småhus

Byggeår: 2010

Bygningsmateriale: Mur/tegl

BRA: 74

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: Elektrisitet

Ventilasjon: Balansert

Detaljering varmesystem: Elektriske ovner og/eller varmekabler

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



Nidelva er nært huset og du har fiskerett i elva



 

 

    

 

KOMMUNAL INFORMASJON       08.07.2022 

ORDRENR:   6599714   

EIENDOMSOPPLYSNINGER 

Gnr: 62 Bnr: 252 Fnr: 0 Snr: 1 

Adresse: Professor Brochs gate 9, 7030 TRONDHEIM 

 

WI50010101 SKATTETAKST, TAKST FOR KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 

Bestilt Ikke bestilt 

SKATTETAKST (norske kroner):  3 046 000     

ANTALL BUNNFRADRAG:   1   

SKATTEGRUNNLAG (norske kroner): 1 582 200     

 

WI50011900 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER 

Bestilt Ikke bestilt 

BELØP (norske kroner): 2 139 Termin nr   2   av 4  i  2022 

Kommunale avgifter og gebyrer kan avvike fra en termin til en annen.  

 

 

WI50011800 TILKNYTTING OFFENTLIG VANN OG KLOAKK 

Bestilt Ikke bestilt 

EIENDOMMEN ER TILKNYTTET OFFENTLIG VANN  

EIENDOMMEN ER TILKNYTTET OFFENTLIG KLOAKK 

 

 

 

Flere produkt på neste side. 

 

  

WI50011810 VANNMÅLER  

Bestilt Ikke bestilt 

DET  ER INSTALLERT VANNMÅLER. 

Forrige avregning av vann- og avløpsforbruket er basert på en  avlesning   15.12.2021   av 

vannmålerstanden.  

    

Dersom forbruket er stipulert ved siste avregnig, eller det er svingninger i forbruket, kan det  være ubetalte 

vann- og avløpsgebyrer knyttet til eiendommen. 

Eiendom som ikke har installert vannmåler betaler vann- og/eller avløpsgebyr beregnet på grunnlag av 

bruksarealet. 

 

WI50012000 LEGALPANT 

Bestilt Ikke bestilt 

EIENDOMMEN HAR IKKE UOPPGJORTE KOMMUNALE AVGIFTER 

 

 

MERKNAD: 

Dette skjemaet er et samleskjema for produktene WI50010101 SKATTETAKST, WI50011900 KOMMUNALE 

AVGIFTER OG GEBYRER, WI50011800 TILKNYTTING OFFENTLIG VANN OG KLOAKK, WI50012000 

LEGALPANT og WI50011810 VANNMÅLER. 

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil. Status for vann og avløp bør sjekkes mot kart med 

ledningsinfo 

 

 



Les alt om boligkjøperforsikring på
eiendom.soderbergpartners.no

Boligkjøperforsikring

Forsikringen er meglet frem av Söderberg & Partners og er plassert hos Gar-Bo Försäkring AB. 

*Det tas forbehold om pris- og vilkårsendringer. 

Hvis din nye bolig har skjulte feil kan dette  
koste deg både tid og penger.

Spar 
verdifull 
tid 

Unngå 
bekymring 
og stress

Få 
advokatkostnadene 
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, saksbehandlere og 
jurister som er spesialiserte på eiendomskjøp. De står klare til å hjelpe
deg i fem år etter overtagelse – uten at du trenger å bekymre
deg for egne og eventuelle idømte saksomkostninger.

NÅR 
Du kjøper forsikringen  
når du kjøper en brukt 
bolig. Da gjelder  
avhendingsloven. 

HVOR 
Du kjøper forsikringen 
via en digital bestillings- 
løsning i etterkant av 
budaksept, eller hos 
eiendomsmegler senest 
ved kontraktsmøte. 

HVORDAN 
Forsikringsbevis og  
 vilkår sendes per 
e-post.

Pris:

Forsikringspremien trekkes i oppgjøret.

Borettslagseiendom:
Kr 5 000

Seksjonert eiendom/aksjebolig:
Kr 8 100

Enebolig/fritid/tomt:
Kr 12 100

Få hjelpen
du trenger!

Til deg som 
kjøper bolig

Få hjelpen
du trenger! Kjøkken med god skap‑/    arbeidsplass

Stua ligger midt i leiligheten og er sentral og vil være et rom for den sosiale tilværelse



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

1‑0013/     22 Ole Kristian Vaagan
40408588Professor Brochs gate 9,

7030 TRONDHEIM




