
TRONDHEIM
PLANETVEGEN 33

Prisant.: 7 200 000,-
Totalt: 7 393 370,-

P-rom: 162m²
Bra: 186m²



Fasade

Fasade





Gang med gulvvarme

Gangen inneholder også en TV-stue



Soverom beliggende i sokkeletasjen



Vaskerom med dusjkabinett og wc



Stue med �ott utskit



Stue med nærhet til spisestue og utgang til terrasse



Spisestue



TV-Stue



Stue med TV



Stue og spisestue



Kjøkken fra Marbodal



Kjøkkenet har god arbeidsplass



Kjøkken med plass til lite spisebord





Flott kjøkken

Kjøkken med god utsikt



Hovedsoverom i 1 etasje har også inngang til bad



Hovedbad er �islagt og har gulvvarme



Soverom med �ennomgang til bad og det er skyvedørsgarderobe på soverom



Badet



Soverom nr 2 i 1 etasje



Soverom nr 3 i 1 etasje og har inngang til en bod



Sokkelleilighetens stue



Stuen til sokkelleiligheten



Sokkelleilighetens kjøkken



Sokkelleilighetens soverom



Sokkelleilighetens bad



Badet i sokkelleiligheten



Terrasse på baksiden av huset



Baksidens terrasse



Terrasse over den gamle garasje (som er en bod)



Flott utsikt fra terrassen



Garasjen ble bygd i 2008

Fasade



Fasade

Fasade



Fasade

Planetvegen 33

Flott beliggende enebolig m/utleie - 4 soverom - 2 bad - Solrikt og �n utsikt - Stor terrasse - Garasje



EIENDOMSMEGLER MNEF

Ole Kristian Vaagan
okv@meglerendin.no

40 40 85 88

Gi bud

Nøkkelinformasjon

Prisantydning Kr 7 200 000,-
Totalt inkl. omk * Kr 7 393 370,-
Ligningsverdi primærbolig Kr 1 397 732,- pr. år 2020
Ligningsverdi sekundærbolig Kr 5 031 834,- pr. år 2020

Info formuesverdi
Formuesverdi er en gitt prosentandel av boligverdien og formuesverdien brukes som en del av
beregningen av formuesskatten din.

BRA/P-ROM 186/162
Rom (Soverom) ** 5 (4)
Ant. bad 2
Eierform Eiet
Boligtype Enebolig m/hybel/sokkelleilighet



Byggeår 1970
Etasje 2
Energimerke F

Tomt 654 m² (eiet)

Beskrivelse av tomt:
Tomten er pent opparbeidet med plen, asfaltert foran huset og terrasser på 2 sider av huset.

* Priant+f.�eld+omk. Forutsetninger: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at eiendommen selges til
prisantydning.

** Det er den faktiske bruken av rommet på markedsføringstidspunktet som er av�ørende. Bruken av rommet kan være i strid med
byggteknisk forskrift og/eller mangler godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

Leaflet | Kartverket

https://leafletjs.com/
http://www.kartverket.no/


Fakta om eiendommen

Oppdragsnummer 12-0004/22
Adresse Planetvegen 33, 7036 TRONDHEIM
Eiere Halvard Sve

Marie Kristine Sve
Gårdsnummer 90
Bruksnummer 52
Kommunale avgifter 18924,-
Kommunale avgifter pr. år 2022
Eiendomsskatt 2813000,-
Eiendomsskatt år 2022

Arealbeskrivelse
Planetvegen 33 
Bruksareal 
Kjeller: 99 kvm Hovedbolig; vindfang, hall/TV-stue m/trapp, bad/vaskerom, soverom. 
Hybel; vindfang, stue, kjøkken, bad og soverom. 
1. etasje: 87 kvm Hovedbolig; gang, 3 soverom, bad, stue og kjøkken 
Primærrom 
Kjeller: 77 kvm Hovedbolig; vindfang, hall/TV-stue m/trapp, bad/vaskerom, soverom. 
Hybel; vindfang, stue, kjøkken, bad og soverom. 
1. etasje: 85 kvm Hovedbolig; gang, 3 soverom, bad, stue og kjøkken 
Sekundærrom 
Kjeller: 22 kvm Bod 
1. etasje: 2 kvm Bod 

Beskrivelse av eiendommen
Velkommen på visning i Planetvegen 33. 
Her kan du få tak i en �ott enebolig på populære Stubban. Boligen går over 2 plan og har store �otte
terrasse utearealer. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som er utleid pr i dag. Leieinntekten er på kr 6
000,- + strøm. Hovedboligen består av 4 soverom, 2 bad, vaskerom, TV-stue, stue og kjøkken. Eiendommen
ligger �ott til med �otte sol- og utsiktsforhold. Området betraktes som rolig og er etterspurt og populært.
Gangavstand til nærbutikk, barnehager og skole. 
Kvaliteter verdt å nevne:
- utleieleilighet med bad, kjøkken, soverom og stue



- 4 soverom i hovedbolig og 2 bad
- �ott opparbeidet tomt med terrasser
- garasje med boder
- meget gode sol- utsiktsforhold

Beliggenhet
Eiendommen ligger �ott til i et ettertraktet boligområde på Stubban i Trondheim. Her har du god utsikt mot
sør og vest da boligen ligger høyt i boligfeltet. Solforholdene er meget bra. Området er særdeles attraktivt
og familievennlig med nærhet til barnehage, barneskole og diverse aktivitet- og fritidstilbud. Kort vei til
butikker og buss.

Innhold
1 etg: hybel på 34 m2 med stue, kjøkken, bad og soverom
Hovedhus 1 etg: gang, allrom, soverom, bod og vaskerom.
2 etg: gang, 3 soverom, bad, kjøkken og stue.

Standard
Hovedbolig 1 etg
Gang: Flis på gulv, panel på vegger og hvite Agnes takplater. Inngangsparti sammen med hybelleilighet.
Allrom/Tv-stue: Flis på gulv, malt panel på vegger og tak. Gulvvarme.
Soverom: Flis på gulv, malt glass�berstrie og panel på vegger og hvite Agnes takplater.
Skyvedørsgarderobe. 
Bod: Vinylbelegg på gulv, malt panel på vegger og hvite Agnes takplater. Rommet er utstyrt med store
garderobeskap med skyvedører og et stort skoskap. 
Vaskerom: Våtromsvinyl, malt panel på vegger og hvite Agnes takplater. VVB, dusjkabinett med bunn,
skyllekum, WC og opplegg for vaskemaskin. 

Hybelleilighet 1 etg
Gang: Flis på gulv, panel på vegger og hvite Agnes takplater. Inngangsparti sammen med hovedbolig. 
Stue: Parkett på gulv, malte panelplater og tapet på vegger og hvite Agnes takplater. 
Kjøkken: Linoleumsbelegg på gulv, malt tapet på vegger og hvite Agnes takplater. Hvit kjøkken innredning
med �is over benk. 
Soverom: Parkett på gulv, malt panel på vegger og hvite Agnes takplater. Garderobeskap. 
Bad: Våtromsbelegg på gulv, malt panel på vegger og hvite Agnes takplater. Dusjkabinett med bunn, wc,
servant og opplegg for vaskemaskin. 

Hovedbolig 2 etg
Gang: Parkett på gulv, malt brystpanel og tapet på vegger og malt plate i tak.
Soverom 1: Parkett på gulv, malt glass�berstrie på vegger og hvite Agnes takplater. Skyvedørsgarderobe
og inngang til bad.
Soverom 2: Parkett på gulv, malt tapet på vegger og malte takplater. Skyvedørsgarderobe.
Soverom 3: Parkett på gulv, tapet/malte plater på vegger og malte takplater. Skyvedørsgarderobe. Inngang
til en liten bod.



Bad: Flis på gulv og vegger, hvite Agnes takplater. Gulvvarme, dusjkabinett med bunn, nedfelt servant med
skuffer og WC.
Kjøkken: Parkett på gulv, malte gipsplater på vegger og malte takplater. Hvit Marbodal glatte fronter
innredning. Hvitevarer medfølger.
Stue med spisestue: Parkett på gulv, malte gipsplater på vegger og malte takplater. Vedovn og utgang til
terrasse.

Tidligere garasje er innredet som "snekkerbod". I forbindelse med terrassene er det bygd en utebod for
lagring av utemøbler. 
Garasje og carport som henger sammen og på enden er det en bod for oppbevaring av snøfreser.

Moderniseringer og påkostninger
Nytt kjøkken

Adkomst
Fra Trondheim sentrum kjører du Holtermanns veg forbi Lerkendal og du tar inn til venstre i krysset på
Tempe som tar deg videre til Nidarvoll og Stubban. Følg Bratsbergvegen og ta til venstre inn Venusvegen
og følge denne oppover til du kommer til Stubbsvingen. Ta da inn til høyre og fortsett til du møter
Planetvegen. Ta da til venstre og Planetvegen 33 ligger da på høyre side av vegen.

Skolekrets
Utleira barneskole og Hoeggen ungdomsskole

Barnehage/skole/fritid
I området er det 2 barnehager; Stubban barnehage og Motbakken barnehage

Offentlig kommunikasjon
Det er offentlig kommunikasjon i Bratsbergvegen og i Utleirvegen

Oppvarming
Hovedsakelig elektrisk oppvarming og Mitsubishi varmepumpe er montert i trappegang. Peisovn i stue.

Hvitevarer
De hvitevarer som står i boligen under visning, vil medfølge i handelen.

Parkering
I garasje og på egen tomt.

TV/Internett/Bredbånd
Tjenesten er levert av altibox.

Byggemåte
Grunnmur er oppført i betong og lettklinkerblokker. Over grunnmur er bygningen oppført i bindingsverk.
Utvendige fasader er med stående og liggende trekledning. Etasjeskiller er med trebjelkelag. Vinduer er



med 2-lags isolerglass og med 2-lags koblede glass. Taket har en �at konstruksjon, tekket med
takmembran (takpapp).

Bebyggelse
Nærområdet er bestående av eneboliger, tomannsboliger og rekkehus i et barnevennlig område.

Info kommunale avgifter
Kommunale avgifter er oppført med årlig kostnad og betales hvert kvartal med ca kr 4 731,-

Forsikringsselskap
If

Polisenummer
9150562

Overtakelse
Overtakelse etter nærmere avtale med selger. Det oppfordres til å nevne ønsket overtagelse i evt. bud.

Ferdigattest
Det er gitt midlertidig brukstillatelse fra Trondheim bygningskontroll den 17.12.1970.

Vei, vann og avløp
Offentlig

Adgang for utleie
Boligen kan leies ut i sin helhet og det er en hybelleilighet i huset som pr dags dato er utleid

Info energiklasse
Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se �guren. 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 �ort ut fra normal bruk ved et
�ennomsnittlig 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.



Reguleringsplan
Området er regulert til boligformål og plan id er R0210C. Kontakt megler for nærmere opplysninger.

Tinglyste heftelser og rettigheter
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved
overskjøting til ny hjemmelshaver:

5001/90/52:
24.06.1968 - Dokumentnr: 7497 - Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:5001 Gnr:90 Bnr:9 
OGSÅ FRADELT GNR 85 BNR 36 

18.04.1970 - Dokumentnr: 5243 - Registrering av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:5001 Gnr:90 Bnr:98 

01.01.2018 - Dokumentnr: 264779 - Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1601 Gnr:90 Bnr:52

Innbo og løsøre
Se vedlagte infoskriv om løsøre.

Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring, meglet frem av Söderberg & Partners. Dersom handelen �elder
småbruk er boligselgerforsikring begrenset til å �elde kun bolig/ kårbolig/ våningshus med tilhørende
garasje. Øvrige bygninger eller eiendommen for øvrig omfattes ikke av forsikringen. Forsikringen �elder
fra budaksept, maksimalt 12 mnd før overtagelse. Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens
salgssum, dog oppad begrenset til 10.000.000,- kroner. Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere,
dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det kan tegnes boligselgerforsikring på
kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen. 

Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på
www.soderbergpartners.no. Forsikringen dekker selgers mangelsansvar etter avhendingsloven. Av
vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og
overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller
dokumentasjon av slike, dekkes ikke. Forsikringen dekker ikke krav knyttet til ren�øring/rydding av
eiendommen, eller tilbehør som skal medfølge. Forsikringen omfatter heller ikke en redusert boligverdi
som skyldes insekter. Krav/erstatning under kr. 5.000,- dekkes ikke av forsikringen. I noen tilfeller er det
heller ikke dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det
reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest mulig og senest innen 2
mndr. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav på egen hånd, kan
dette medføre at reklamasjonsretten tapes.



Boligkjøperforsikring
Kjøper kan tegne boligkjøperforsikring i Help forsikring.

Meglerforetakets vederlag
Fast provisjon på kr 70 000,- og tilretteleggingsgebyr kr 20 000,-

Diverse
Utleieleilighet er utleid for kr 6 000,-. Selger har fått pålegg om utbedring av stikkontakt som manglet
jordforbindelse. Dette er utbedret og innmeldt Tensio av GK. Tak er etterisolert med isolasjon innblåst.
Dører i hovedplanet er heltre furu hvit. Baderomsinnredning i hovedbad er monter på ei list slik at det lett
kan løsnes og tas bort.

Info strømbruk
Selger har ikke oppgitt strømforbruk

Områdebenevnelse
Stubban

Info eiendomsskatt
Skattetaksten er av Trondheim kommune oppgitt til kr 5 590 000,- og det gis 2 bunnfradrag slik at
skattegrunnlaget er kr 2 813 000,- for 2022. Se forøvrig vedlagte skjema fra Trondheim kommune.

Omkostninger kjøper
Omkostninger basert på prisantydning:
1. Dokumentavgift 2,5% kr 180 000,-
2. Tinglysing skjøte kr 585,-
3. Tinglysing pantedokument kr 585,- pr. dokument
4. Grunnboksutskrift kr 200,-
5. Boligkjøperforsikring kr 12000,- (valgfritt)
Totalt kr 193 370,-

Radonmåling
Det er ikke foretatt radonmåling.

Renovert
2015

Sammendrag selgers egenerklæring
Kjøper bør sette seg inn i vedlagte egenerklæringsskjema vedr boligselgerforsikring.

Vedlegg salgsoppgave
Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring



Reguleringsbestemmelser
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse

Betalingsbetingelser
Med mindre annet er avtalt forutsettes det at kjøpesum inkl. omkostninger er innbetalt og disponibelt på
meglerforetakets klientkonto senest to dager før overtakelse.

Sentrale lover
Avtaleforholdet mellom partene reguleres av avhendingslova (L03.07.1992 nr. 93 Lov om avhending av fast
eigedom)

Lov om hvitvasking
Eiendomsmeglere er underlagt Lov om tiltak mot hvitvasking og terror�nansiering (hvitvaskingsloven) -
L01.06.2018 nr. 23. Det følger av loven at megler bl.a. har plikt til å �ennomføre kundekontroll. I de tilfeller
hvor kunden er juridisk person skal megler også kartlegge hvem som er reelle rettighetshavere. Med reelle
rettighetshavere menes fysiske personer som eier eller kontrollerer mer enn 25% av eierandelene i
selskapet. Partene må bidra til at kundekontrollen lar seg �ennomføre på en hensiktsmessig måte. Megler
plikter å rapportere mistenkelige transaksjoner til Økokrim. Ved slik rapportering vil ikke partene blir
varslet.

Personopplysningsloven
I henhold til personopplysningsloven �ør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre
oppfølgning.

Budgivning
Alle bud skal inngis skriftlig til megler.

Benytt «Gi bud»-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker
løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Fremgangsmåte ved budgivning:
Benytt «Gi bud»-knappen for å logge inn ved BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert
som en del av innloggingen.
Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtakelse og �nansieringsplan.
Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk.
Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID.
Du kan også sende svar til SMS-kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud
gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som mottatt av megler før du
har fått en bekreftelse på sms.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste annonserte
visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers



kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å
akseptere det høyeste budet på eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvendig og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i
budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne
bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang
akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser
skal derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand.
Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at
budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det Forbrukerinformasjon om budgivning , som er vedlagt salgsoppgaven.

Ansvarlig megler
Ole Kristian Vaagan

Produksjonsdato
11.11.2022 kl. 13:15 v1

Vilkår

Ved kjøp av fast eiendom er det selve grunnen med påstående bygningsmasse som skifter eier.
Grunneieren har fri rådighet over eiendommen innenfor de begrensninger som følger av �eldende
lovgivning og andres særlige rettigheter til bruk av grunnen. Ved at eiendomsretten omfatter de
rådighetsformer som ikke er positivt unntatt ved lov eller særlig er rettigheter for andre enn eieren, sies
det ofte at eiendomsretten er negativt avgrenset. I de tilfeller hvor tomten er festet er det inngått et
leieforhold mellom en grunneier (bortfester) og fester/leietager. Det er retten til å leie/feste tomten som
skifter eier. Avtalen som regulerer leieforholdet kalles festekontrakt og vil ofte (normalt) være tinglyst som
heftelse på bortfesterens eiendom. Dersom festeretten er tinglyst kan den pantsettes. Festeren betaler
som regel en årlig leie (festeavgift) til bortfester.

Opplysninger som fremgår i denne salgsoppgaven er i hovedsak gitt av nåværende eier. Megler har også
innhentet informasjon fra andre til�engelige kilder. Interessenter oppfordres til selv å foreta



undersøkelser som kan ha betydning for eventuelle handlingsvalg forbundet med bud/kjøp av
eiendommen.

Det oppfordres spesielt til å:

Besiktige eiendommen nøye, �erne sammen med bygningskyndig person.
Undersøke vann- og kloakkforhold med kommunen.
Undersøke reguleringsforhold med kommunen.
Undersøke sluk/avløp på bad.

Interessenter som mottar informasjon som oppfattes ikke å sammenfalle med informasjonen gitt i
salgsoppgaven oppfordres til å ta dette opp med megler snarest.

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 �elder uavhengig av om kjøper har lest
dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, �erne sammen med
fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke �øre �eldende 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 �elder 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 nødvendig�ør utbedringer. Normal slitasje og
skader som nødvendig�ør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke ut�øre 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, �elder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.



Gi bud





Tilstandsrapport

TRONDHEIM kommune

Planetvegen 33  , 7036 TRONDHEIM

Gnr. 90, Bnr. 52

Befaringsdato: 01.11.2022 Rapportdato: 11.11.2022 Oppdragsnr: 20340-1084

Gyldig rapport
11.11.2022

Rapporten er gyldig i ett år fra befaringsdato. Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.
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Norsk takst er bransjeorganisasjonen for landets bygningssakkyndige og takstforetak, med om lag 1400 sertifiserte  medlemmer fordelt 
på omtrent 1000 bedrifter. I boligomsetningen regnes takstrapportene som et helt avgjørende  element i den informasjonen som 
gjøres tilgjengelig for kjøper. Årlig leverer medlemmene rundt 120.000 slike takster.   Det gir unik oversikt over norske boliger, og bidrar 
til at alle oppdrag kan utføres med utgangspunkt i erfaringsbasert kvalitet.

Det stilles høye krav til utdanning, sertifisering og yrkesetikk. Norsk takst er opptatt av at boligomsetningen skal være  trygg, og legger 
vekt på å opptre uavhengig av andre bransjeaktører. Bygningssakkyndige fakturerer sine tjenester uten  hensyn til hvilken pris som 
oppnås, og skal heller ikke på annen måte ha noen egeninteresse knyttet til handelen. 

Uavhengighet og god fagkunnskap har over tid bygget troverdighet og tillit. Både selger og kjøper skal kunne stole  på 
bygningssakkyndiges vurderinger. For tilfeller der det likevel skulle oppstå misnøye med utført arbeid, har vi  sammen med 
Forbrukerrådet etablert en klagenemnd.  

Norsk takst har en sentral rolle i utviklingen av norske standarder, regler og profesjonsprinsipper, og representerer   bransjen i alle 
relevante internasjonale fora. Dette sikrer at norske bygningssakkyndige tidlig kan tilpasse seg krav og bransjetrender fra utlandet, 
samtidig som takseringsfaget får en norsk stemme på verdensbasis. Organisasjonen bidrar i næringspolitisk sammenheng, og har vært 
en pådriver for å sikre at lover og regler gir trygghet for forbrukerne i  boligomsetningen. 

Norsk takst

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
11.11.2022 | 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).
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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
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Boligen er i god bruksstand iht. byggeår da det er utført en 
del oppgraderinger, men det er noen avvik som krever 
utbedring, bl.a.:
Utvendig:
- fuktsikring av grunnmur med tiltak slik at overflatevann ikke 
renner inn mot grunnmur
- vurdere utskifting de eldste vinduene + montering 
sålebenkbeslag
- montere håndløper for utvendig trapp
Innvendig:
- besørge tilluft på våtrom
- tiltak vedr trapp

Enebolig - Byggeår: 1970

UTVENDIG
Gå til side

Grunnmur er oppført i betong og 
lettklinkerblokker.
Over grunnmur er bygningen oppført i 
bindingsverk.
Utvendige fasader er med stående og liggende 
trekledning.
Etasjeskiller er med trebjelkelag. 
Vinduer er med 2-lags isolerglass og med 2-lags 
koblede glass 
Taket har en flat konstruksjon, tekket med 
takmembran (takpapp).

INNVENDIG
Gå til side

Innvendige gulvoverflater: flis, parkett, 
vinylbelegg og laminat
Innvendige veggoverflater: malt panel, beiset 
panel, malte panelplater, malt strie, tapet, malte 
flater
Innvendige himlinger: himlingsplater, malt 
takpanel.

VÅTROM
Gå til side

Bad 1.etasje
Gulv: Flis.
Vegger: Flis.
Himling: Himlingsplater.
Baderomsinnredning med servantplate, 1 nedfelt 
servant, speil med sideskap. Gulvmontert WC. 
Dusjkabinett. Veggskap.

Bad/vaskerom kjeller
Gulv: Oppforet gulv, vinylbelegg.
Vegger: Malt panel.
Himling: Himlingsplater.
Innredning: Vaskekar. Gulvmontert WC. Kran og 
avløp for vaskemaskin. Dusjkabinett. 
Varmtvannsbereder.

Bad/vaskerom utleie
Gulv: Betonggulv, vinylbelegg.
Vegger: Malt panel.
Himling: Himlingsplater.
Innredning: Veggmontert håndvask, speilskap. 
Gulvmontert WC. Kran og avløp for vaskemaskin. 
Dusjkabinett. Innbygd varmtvannsbereder.

KJØKKEN
Gå til side

Kjøkken 1.etasje
Marbodal, hvit glatt kjøkkeninnredning, heltre 
benkeplater. Ventilator. Integrerte hvitevarer som 
platetopp, stekeovn, oppvaskmaskin, kjøleskap 
og microovn.

Kjøkken utleie
Kjøkkeninnredning med hvite glatte fronter, 
laminerte benkeplater. Ventilator. Komfyr og kjøle
-og fryseskap.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Gå til side

Hovedleilighet
El. skap med automatsikringer av nyere dato, 
plassert i underetasje/hall med trapp .
Oppvarming er med varmepumpe luft til luft, 
vedfyring og el.
Varmtvannsbereder 194 L, produsert 2007, 
plassert i bad/vaskerom kjeller.
Vannrør i kobber.
Avløpsrør av plast.

Utleie
El. skap med automatsikringer av nyere dato, 
plassert i underetasje/hall med trapp .
Oppvarming er med varmepumpe luft til luft, 
vedfyring og el.
Varmtvannsbereder ca 120 L, plassert i 
bad/vaskerom.
Vannrør i kobber.
Avløpsrør av plast.
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Arealer

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Enebolig

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

1.etasje 87 85 2

Underetasje 99 77 22

Sum 186 162 24

Forutsetninger og vedlegg

Lovlighet

Enebolig
• Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men 
det er avvik fra disse.

Gå til side

Gå til side

Gå til side
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Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

0

5

10

15

20

An
ta

ll

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.

Garasje med carport og utebod er ikke vurdert.
Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Enebolig

STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom Gå til side

Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk 
etter dagens krav. 

Iht. NS 3600:2018 er det fastsatte tilstandsgrader 
ved påviste avvik/feil, noe som ofte kan oppfattes 
som en for streng bedømming, men som utførende 
bygningssakkyndig/takstmann ikke har noen 
innvirkning på. Dette gjelder spesielt for våtrom bygd 
etter byggeforskrifter fra før 1997 som automatisk 
får TG 3.
Dette bad/vaskerommet er fullt brukbart slik det 
framstår, med bruk av dusjkabinett og at påføring av 
fritt vann på vegger unngås.

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Våtrom > Generell > Bad/vaskerom 2 Gå til side

Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk 
etter dagens krav. 

Iht. NS 3600:2018 er det fastsatte tilstandsgrader 
ved påviste avvik/feil, noe som ofte kan oppfattes 
som en for streng bedømming, men som utførende 
bygningssakkyndig/takstmann ikke har noen 
innvirkning på. Dette gjelder spesielt for våtrom bygd 
etter byggeforskrifter fra før 1997 som automatisk 
får TG 3.
Dette bad/vaskerommet er fullt brukbart slik det 
framstår, med bruk av dusjkabinett og at påføring av 
fritt vann på vegger unngås.

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Tomteforhold > Terrengforhold Gå til side

Terreng faller inn mot bygning. 

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > 
Bad/vaskerom 

Gå til side

Våtrom > Fukt i tilliggende konstruksjoner > 
Bad/vaskerom 2

Gå til side
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AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Utvendig > Taktekking Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på taktekkingen.

Stedvis litt lavvekst registrert.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Utvendig > Veggkonstruksjon Gå til side

Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.

Kledningen er stedvis oppsprukket og uttørket, 
spesielt gjelder dette fasade mot vest. Det ble også 
registrert noen skadde bord og feilkuving.

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Utvendig > Takkonstruksjon/Loft Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Gesims på bakside er ikke helt rett, noe nedbøyning i 
område over overbygd platting.

Utvendig > Vinduer Gå til side

Det er påvist andre avvik:
Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. 

På vindu montert i mur, mangler det sålebenkbeslag.
Vindu med 2 glass i koblede rammer, er vindu med 
dårlig isoleringsevne, benevnt som U-verdi. To vanlige 
glass i koblede rammer har en U-verdi: 2,6 – 2,4 
Videre er normal levetid for de fleste isolerglassene 
utgått, iflg NBI er normal levetid på isolerglass 15 - 25 
år. 

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Utvendig > Utvendige trapper Gå til side

Det er avvik:

Det mangler håndlist på vegg for trapp fra 
underetasjeplan og opp til platting. For trapp for 
terrasse mangler det rekkverk.

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Gå til side

Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor 
en lengde på 2 meter. Tilstandsgrad 2 gis med 
bakgrunn i standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Radon Gå til side

Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller 
ikke utført med radonsperre.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Innvendig > Rom Under Terreng Gå til side

Det er avvik:

Fuktmåling ble foretatt i svill/trevirke helt inn mot 
grunnmuren, her ble det registrert 20 vektprosent 
fuktighet. Treverk skal ha fuktinnhold lavere enn 15 
vektprosent. I treverk med fuktighet over 17 
vektprosent, øker faren for råte og muggsoppvekst 
vesentlig. 

Innvendig > Innvendige trapper Gå til side

Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav 
til rekkverk i trapper.
Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til 
rekkverk i trapper.
Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn 
dagens forskriftskrav.
Det er avvik:

Videre er det knirk i trappa.

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Innvendig > Innvendige dører Gå til side

Det er påvist avvik som tilsier det  bør foretas tiltak på 
enkelte dører.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Våtrom > Overflater Gulv > Bad Gå til side

Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav 
i forskrift på byggetidspunktet. 

Noe av påført vann blir stående.

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

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på membranløsningen
Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og 
rengjøring.

Våtrom > Ventilasjon > Bad Gå til side

Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. 
spalte/ventil ved dør.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Tekniske installasjoner > Varmtvannstank Gå til side

Det er avvik:

Varmtvannstank for utleieleilighet snart 30 år.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Tomteforhold > Drenering Gå til side

Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at 
drenering/tettesjikt har begrenset effekt.
Mer enn halvparten av forventet  levetid på drenering 
er overskredet.
Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. 
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Ut fuktmålinger foretatt på innside av grunnmur, er 
det klare indikasjoner på mangler ved drenering.
Se mer utførlig vurdering under pkt Rom under 
terreng.

Tomteforhold > Grunnmur og fundamenter Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Det ble påvist noen sprekker i overkant mur på hjørne 
nv ved bod, og noen mindre sprekkdannelser/riss i 
nedkant framside.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Tomteforhold > Forstøtningsmurer Gå til side

Konstruksjonene har skjevheter.

Flere av de store steinblokkene har blitt skjøvet 
utover, dette pga. jordtrykk.

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000
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UTVENDIG

ENEBOLIG

Byggeår
1970

Taktekking
Taket er tekket med takpapp.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
taktekkingen.
Stedvis litt lavvekst registrert.

Tiltak
• Tidspunkt for utskiftning av taktekking nærmer seg.
• Overvåk tilstanden jevnlig. For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må 
tekkingen skiftes ut, men tidspunktet for når dette er nødvendig er 
vanskelig å si noe om. 
• Andre tiltak:

Rengjøring.
Kostnadsestimat :  Under 10 000

Alder: 2004 Kilde: Eier

Tilstandsrapport

Planetvegen 33  , 7036 TRONDHEIM
Gnr 90 - Bnr 52
5001 TRONDHEIM

Stene Takst AS
Heggdalsringen 63
7049 TRONDHEIM
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Nedløp og beslag
Selv om taket har det som benevnes en flat takkonstruksjon, har det 
en salttaksform med svak helling til hver side, hvor taket med tekking 
er forsenket og formet som ei bred renne. Avrenning av takvann skjer 
derfor fra hver side av taket og ledes ned til nedløp i sort metall.

Alder: 2004

Veggkonstruksjon
Liggende trekledning (weatherboards) på fasade underetasje og på 
gesims/parapet, stående trekledning (tømmermannspanel) på fasader 
1.etasje. Kledningen er mørk brunbeiset og opplyst å være i 
impregnert virke. Vurdering av avvik:

• Det er værslitt/oppsprukket trevirke/trepaneler.
Kledningen er stedvis oppsprukket og uttørket, spesielt gjelder dette 
fasade mot vest. Det ble også registrert noen skadde bord og 
feilkuving.

Tiltak
• Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Tilstandsrapport

Planetvegen 33  , 7036 TRONDHEIM
Gnr 90 - Bnr 52
5001 TRONDHEIM

Stene Takst AS
Heggdalsringen 63
7049 TRONDHEIM
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Takkonstruksjon/Loft
Flat takkonstruksjon, iflg. eier er takverket et gittertak og har blitt 
etterisolert med innblåsing.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Gesims på bakside er ikke helt rett, noe nedbøyning i område over 
overbygd platting.

Vinduer
Malte trevinduer med 2-lags isolerglass, de fleste fra 1987, noen vindu 
med nyere glass. I kjellerdel er det 2 stk vindu med 2 stk koblede glass 
fra byggeår.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
• Det er påvist avvik rundt innsettingsdetaljer. 
På vindu montert i mur, mangler det sålebenkbeslag.
Vindu med 2 glass i koblede rammer, er vindu med dårlig 
isoleringsevne, benevnt som U-verdi. To vanlige glass i koblede 
rammer har en U-verdi: 2,6 – 2,4 
Videre er normal levetid for de fleste isolerglassene utgått, iflg NBI er 
normal levetid på isolerglass 15 - 25 år. 

Tiltak
• Det bør gjøres tiltak for å lukke avviket.

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Alder: 1987

Tilstandsrapport
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Dører
Malt ytterdør i tre med mindre glassfelt ved inngang. Malt balkongdør 
ved utgang terrasse. Malt dør for bod under terrasse. Alle dørene ble 
skiftet noen år tilbake.

Balkonger, terrasser og rom under balkonger
Det er anlagt en terrasse mot vest, dvs. på tak over bod.

Utvendige trapper

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Det mangler håndlist på vegg for trapp fra underetasjeplan og opp til 
platting. For trapp for terrasse mangler det rekkverk.

Montering håndlist og rekkverk.

INNVENDIG

Tilstandsrapport

Planetvegen 33  , 7036 TRONDHEIM
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Overflater

Etasjeskille/gulv mot grunn
Gulv mot grunn er i betong, etasjeskille i tre mellom underetasje og 
1.etasje.

Vurdering av avvik:
• Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 
meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til 
godkjente måleavvik.
Tiltak
• For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil 
imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående 
tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan 
man vurdere slike tiltak.

Radon

Vurdering av avvik:
• Det er ikke foretatt radonmålinger, og bygget er heller ikke utført 
med radonsperre.
Tiltak
• Det bør gjennomføres radonmålinger.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Pipe og ildsted
Pipe: 
Hytta har ei elementpipe, pålimt villskifer på innvendig side.
Ildsted: 
Peisovn på stue.

Tilstandsrapport
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Rom Under Terreng
Hulltaking ble foretatt mot grunnmur/i yttervegg mot sør, dvs. inne i 
skyvedørsgarderobe i gang underetasje.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Fuktmåling ble foretatt i svill/trevirke helt inn mot grunnmuren, her 
ble det registrert 20 vektprosent fuktighet. Treverk skal ha fuktinnhold 
lavere enn 15 vektprosent. I treverk med fuktighet over 17 
vektprosent, øker faren for råte og muggsoppvekst vesentlig. 

Tiltak
• Tiltak:

Da grunnmur ikke har plast grunnmursplate som fuktsikring, må det 
påregnes montering av dette, ny drenering og endring av fall på plen 
slik at dette blir fra grunnmur.

Innvendige trapper

Vurdering av avvik:
• Åpninger i rekkverk er større enn dagens forskriftskrav til rekkverk i 
trapper.
• Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
• Rekkverkshøyder er under dagens forskriftskrav til rekkverk i trapper.
• Åpninger mellom trinn i innvendig trapp er større enn dagens 
forskriftskrav.
• Det er avvik:
Videre er det knirk i trappa.

Tiltak
• Åpninger  er såpass  store  at det ut ifra sikkerhetsmessige forhold 
anbefales å lage mindre åpninger.
• Håndløper bør monteres, men det var ikke krav på byggetidspunktet. 
• Rekkverket er såpass lavt at det på grunn av sikkerhetsmessige 
forhold anbefales økning av høyde.

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Tilstandsrapport
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Innvendige dører
Heltre furu fyllingsdører, ubehandlet i underetasje, malt i 1.etasje.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist avvik som tilsier det  bør foretas tiltak på enkelte dører.

Tiltak
• Enkelte dører må justeres.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

VÅTROM

Generell
Gulv: Betonggulv, vinylbelegg.
Vegger: Malt panel.
Himling: Himlingsplater.
Sluk: Plassert under dusjkabinett.
Avtrekk: Avtrekk via ventil i yttervegg.
Innredning: Veggmontert håndvask, speilskap. Gulvmontert WC. Kran 
og avløp for vaskemaskin. Dusjkabinett. Innbygd varmtvannsbereder.

UNDERETASJE > BAD/VASKEROM 

Vurdering av avvik:
• Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. 
Iht. NS 3600:2018 er det fastsatte tilstandsgrader ved påviste 
avvik/feil, noe som ofte kan oppfattes som en for streng bedømming, 
men som utførende bygningssakkyndig/takstmann ikke har noen 
innvirkning på. Dette gjelder spesielt for våtrom bygd etter 
byggeforskrifter fra før 1997 som automatisk får TG 3.
Dette bad/vaskerommet er fullt brukbart slik det framstår, med bruk 
av dusjkabinett og at påføring av fritt vann på vegger unngås.

Tiltak
• Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, 
sluk m.m. må dokumenteres.

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Tilstandsrapport
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Fukt i tilliggende konstruksjoner
Hulltaking er ikke foretatt da badet har tett dusjkabinett, videre er 
vegger ikke bygd for å tåle påføring av vann (panel ).

Alder: 1993

Generell
Gulv: Oppforet gulv, vinylbelegg.
Vegger: Malt panel.
Himling: Himlingsplater.
Sluk: Plassert under dusjkabinett.
Avtrekk: Avtrekk via ventil i yttervegg.
Innredning: Vaskekar. Gulvmontert WC. Kran og avløp for vaskemaskin. 
Dusjkabinett. Varmtvannsbereder.

UNDERETASJE > BAD/VASKEROM 2

Vurdering av avvik:
• Våtrommet må oppgraderes for å tåle normal bruk etter dagens krav. 
Iht. NS 3600:2018 er det fastsatte tilstandsgrader ved påviste 
avvik/feil, noe som ofte kan oppfattes som en for streng bedømming, 
men som utførende bygningssakkyndig/takstmann ikke har noen 
innvirkning på. Dette gjelder spesielt for våtrom bygd etter 
byggeforskrifter fra før 1997 som automatisk får TG 3.
Dette bad/vaskerommet er fullt brukbart slik det framstår, med bruk 
av dusjkabinett og at påføring av fritt vann på vegger unngås.

Tiltak
• Våtrommet må totalrenoveres. Alle forhold med tettesjikt, våtsone, 
sluk m.m. må dokumenteres.

Kostnadsestimat :  50 000 - 100 000

Alder: 1987 Kilde: Eier

Tilstandsrapport
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Fukt i tilliggende konstruksjoner
Hulltaking er ikke foretatt da badet har tett dusjkabinett, videre er 
vegger ikke bygd for å tåle påføring av vann (panel). 

Alder: 1993 Kilde: Eier

Overflater vegger og himling
Flis på vegger, himlingsplater på innvendig tak

1.ETASJE > BAD 

Alder: 1998

Overflater Gulv

Vurdering av avvik:
• Det er påvist avvik i fallforhold til sluk i forhold til krav i forskrift på 
byggetidspunktet. 
Noe av påført vann blir stående.

Tiltak
• Våtrommet fungerer med dette avviket.

Sluk, membran og tettesjikt
Smøremembran med ukjent utførelse, plastsluk.

Vurdering av avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
membranløsningen
• Sluk har begrenset mulighet for inspeksjon og rengjøring.
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.
Iflg. eier er skapet ved dusjkabinettet montert på en list slik at skapet 
er enkelt å løfte av. Derved kan kabinettet flyttes og sluk kan rengjøres.

Alder: 1998

Sanitærutstyr og innredning
Baderomsinnredning med servantplate, 1 nedfelt servant, speil med 
sideskap. Gulvmontert WC. Dusjkabinett. Veggskap.

Alder: 1998

Tilstandsrapport

Planetvegen 33  , 7036 TRONDHEIM
Gnr 90 - Bnr 52
5001 TRONDHEIM

Stene Takst AS
Heggdalsringen 63
7049 TRONDHEIM

20340-1084Oppdragsnr: 01.11.2022Befaringsdato: Side: 18 av 29



Ventilasjon
Elektrisk styrt avtrekksvifte

Vurdering av avvik:
• Våtrommet mangler tilluftsventilering, f.eks. spalte/ventil ved dør.
Tiltak
• Det bør etableres tilfredsstillende tilluft til våtrom f.eks. luftespalte 
ved dør e.l.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Fukt i tilliggende konstruksjoner
Hulltaking er ikke foretatt da eier mente dette ikke var nødvendig, 
dette pga at badet ble oppbygd på nytt i 1998 med membran, og at 
tett dusjkabinett ble montert med en gang. Vegger har altså ikke blitt 
fuktutsatt. 

KJØKKEN

Overflater og innredning
Kjøkkeninnredning med hvite glatte fronter, laminerte benkeplater. 
Ventilator. Komfyr og kjøle-og fryseskap.

UNDERETASJE > KJØKKEN 

Alder: 1993

Avtrekk
Ventilator over platetopp med avtrekk ut.

Tilstandsrapport
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Overflater og innredning
Marbodal, hvit glatt kjøkkeninnredning, heltre benkeplater. Ventilator. 
Integrerte hvitevarer som platetopp, stekeovn, oppvaskmaskin, 
kjøleskap og microovn.

1.ETASJE > KJØKKEN 

Alder: 2015

Avtrekk
Ventilator over platetopp med avtrekk ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER

Vannledninger
Kobber.

Avløpsrør
Avløpsrør av plast og jern.

Ventilasjon

Tilstandsrapport
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Varmtvannstank
For hovedleilighet: cTc varmtvannstank 194 l produsert i 2007, plassert 
på bad/vaskerom
For utleieleilighet: innbygd, ca 120 l, fra 1993

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Varmtvannstank for utleieleilighet snart 30 år.

Utskifting må etterhvert påregnes.
Kostnadsestimat :  Under 10 000

Alder: 2007

Elektrisk anlegg

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

5. Foreta en helhetsvurdering av det elektriske anlegget, dets alder, 
allmenne tilstand og fare for liv og helse. Bør det elektriske 
anlegget ha en utvidet el-kontroll?
Ukjent

Sikringsskap for utleie er fra byggeår, dette har berøringsfare og
har kun skrusikringer.

Tilstandsrapport
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Branntekniske forhold

1. Er det mangler for brannslukningsutstyr i boligen iht. 
forskriftskrav?
Nei

2. Er det skader på brannslokkingsutstyr eller er apparatet eldre enn 
10 år?
Nei

3. Er det mangler på røykvarsler i boligen iht. forskriftskrav?
Nei

4. Er det skader på røykvarslere?
Nei

TOMTEFORHOLD

Byggegrunn
Byggegrunn av leirholdige masser

Drenering
Det ble gravd opp noe for å sjekke fuktsikring av grunnmuren, synlige 
grunnmursflater under jordbandet er kun påsmurt asfaltimpregnering, 
dvs. Gudron. 

Vurdering av avvik:
• Det er ut ifra observasjoner påvist indikasjoner på at 
drenering/tettesjikt har begrenset effekt.
• Mer enn halvparten av forventet  levetid på drenering er 
overskredet.
• Det er ikke tegn på noe utvendig fuktsikring. 
Ut fuktmålinger foretatt på innside av grunnmur, er det klare 
indikasjoner på mangler ved drenering.
Se mer utførlig vurdering under pkt Rom under terreng.

Grunnmur og fundamenter
Grunnmur ser ut til å være i betong og lettklinkerblokker.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:

Tilstandsrapport
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Det ble påvist noen sprekker i overkant mur på hjørne nv ved bod, og 
noen mindre sprekkdannelser/riss i nedkant framside.

Kostnadsestimat :  Under 10 000

Forstøtningsmurer
Natursteinsmur

Vurdering av avvik:
• Konstruksjonene har skjevheter.
Flere av de store steinblokkene har blitt skjøvet utover, dette pga. 
jordtrykk.

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Terrengforhold

Vurdering av avvik:
• Terreng faller inn mot bygning. 

Kostnadsestimat :  10 000 - 50 000

Tilstandsrapport
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Arealer, byggetegninger og brannceller

Hva er bruksareal?

Hva er måleverdig areal?

BRA (BRUKSAREAL)   =   P-ROM (PRIMÆRROM)   +   S-ROM (SEKUNDÆRROM)

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med 
skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 
0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv. 

BRA er måleverdig areal innenfor yttervegger. P-Rom er rom som benyttes til kort eller langt opphold. 
S-ROM er rom som benyttes til lagring, samt tekniske rom.

Mer om arealer
Takstbransjens retningslinjer for arealmåling forklarer 
målereglene nærmere, blant annet om måling av areal ved bjelker 
og skråtak. For areal gjelder også Norsk standard 3940 areal- og 
volum-beregninger av bygninger med veiledning. Arealmålingene 
er basert på retningslinjene og bygnings-sakkyndiges eget skjønn. 
Arealet avrundes og oppgis i hele kvadratmeter (m2), og gjelder 
for tidspunktet da boligen ble målt.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig
Bruken av et rom på befaringstidspunktet har betydning for om 
rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. For eksempel kan et rom 
som under befaringen brukes til beboelse, bli regnet som primærrom, 
selv om kommunen ikke har godkjent det til slik bruk, eller selv om 
bruken er i strid med teknisk forskrift.

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det 
er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og 
utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler 
som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk 
beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. 
Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne 
eiendommens verdi.

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning 
hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til 
andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en 
fastsatt tid.

Om brannceller

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til 
en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel 
hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom, 
eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger. 

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse, 
rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke 
kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med 
å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for 
eksempel krav til rømningsvei. 

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt 
bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og 
bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen 
kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å 
rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Om bruksendring

Den bygningssakkyndige ser på bruken av boligen opp mot byggetegninger og brannceller
Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige, og vurderer da bruken av boligen opp mot tegningene. Bygningssakkyndig kan avdekke om
boligen ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggteknisk forskrift. Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre
faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak
for kravene som gjelder.  Vil du vite mer?
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    Arealer

Enebolig

Bruksareal BRA m²

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

1.etasje 87 85 2 Stue , Kjøkken , Gang , Bad , Soverom , 
Soverom 2, Hobbyrom Bod 

Underetasje 99 77 22
Vindfang , Hall m/trapp , Soverom , 
Gang , Bad/vaskerom , Stue , Soverom 
2, Kjøkken , Bad/vaskerom 2

Bod 

Sum 186 162 24

Byggetegninger
Det foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, men det er avvik fra disse.

Kommentar:

Er det påvist synlige tegn på avvik i branncelleinndeling utifra dagens byggteknisk forskrift?  Ja  Nei

Brannceller

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år?  Ja  Nei

Nyere håndverksjenester

Er det påvist avvik i forhold til rømningsvei, dagslysflate eller takhøyde?  Ja  Nei

Krav for rom til varig opphold

Kommentar: 

Lovlighet

Bruksendring bod i underetasje til bad/vaskerom er ikke omsøkt. Videre er det noe endret planløsning av
utleieleilighet.
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Befaring

Dato Tilstede Rolle
01.11.2022 Stein Roger Stene Takstmann

Matrikkeldata

Kommune
5001 TRONDHEIM

Gnr
90

Bnr
52

Areal
654 m²

Kilde
BEREGNET AREAL 
(Ambita)

Eieforhold
Eiet

Adresse
Planetvegen 33  

Hjemmelshaver
Sve Halvard, Sve Marie Kristine

Fnr Snr
0

Boligen ligger på Stubban, et etablert boligområde ca 1 mil sørøst for Trondheim sentrum.

Beliggenhet

Eiendommen har adkomst via offentlig veg eller gate.

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

Tomta er flat og er opparbeidet med plen og asfaltert innkjørsel og p-plasser.

Om tomten

Eiendomsopplysninger

Siste hjemmelsovergang
Kjøpesum
905 000

År
1986

    Befarings - og eiendomsopplysninger
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    Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Egenerklæring  Ingen 0 Nei
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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.
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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/BX1882
  
  

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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EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma

Megleren Din As

Oppdragsnr.

12-0004/22

Selger 1 navn

Marie Kristine Sve

Selger 2 navn

Halvard Sve

Gateadresse

Planetvegen 33

Poststed

TRONDHEIM

Postnr

7036

Er det dødsbo?

Nei Ja

Avdødes navn

Er det salg ved fullmakt?

Nei Ja

Hjemmelshavers navn

Har du kjennskap til eiendommen?

Nei Ja

Når kjøpte du eiendommen?

År 1986

Hvor lenge har du bodd i boligen?

Antall år 35

Antall måneder 10

Har du bodd i boligen siste 12 måneder?

Nei Ja

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?

Forsikringsselskap If

Polise/avtalenr. 9150562

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

Svar Ja, kun av faglært

Beskrivelse Byggmester

Arbeid utført av Byggmester Halvard Sve

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

Nei Ja

Beskrivelse Hele våtrom belagt med membran. Kun dusjkabinett med direkte avløp til sluk er brukt.

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

Nei Ja

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

Nei Ja

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

Svar Nei

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

Nei Ja

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

Nei Ja

Beskrivelse Utettheter i tak gammel garasje. Utbedret i 2022

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

Beskrivelse Ulmebrann i sot i pipe. Pipe testet og fotografert av feiervesenet. Ok. 20/6-2013

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 på eiendommen 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 Nytt sikringsskap

Arbeid utført av G.K.

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

Beskrivelse Lokale eltilsyn

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
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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 Ja, kun av faglært

Beskrivelse Ny terrasse over gammel garasje bygd i 2022. Inngangsparti bygd av faglært. Ny papp lagt og sveist på gammel
garasje under terrasse. Hagebod og «ny» garasje bygd av faglært.

Arbeid utført av Byggmester Halvard Sve

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

Nei Ja

Beskrivelse Utleiedel i underetasjen.

17.1 Er ovenfornevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?

Nei Ja

Beskrivelse Stue, kjøkken, soverom, bad og bod.

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

Nei Ja

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

Nei Ja

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

Nei Ja

21 Er det foretatt radonmåling?

Nei Ja

22 Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

Nei Ja

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

Nei Ja

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

Nei Ja

Initialer selger: MKS, HS 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 (aksjeboliger), 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: MKS, HS 4

D
oc

um
en

t r
ef

er
en

ce
: 1

2-
00

04
/2

2



E-Signing validated secured by

NAME OF SIGNER

Marie Kristine Sve

IDENTIFIER

74ae8f90db15077f739a6ad
46a5878dc557fe54e

TIME

09.11.2022 
14:33:28 UTC

ELECTRONIC ID

Signer authenticated by 
Nets One time code

NAME OF SIGNER

Marie Kristine Sve

IDENTIFIER

74ae8f90db15077f739a6ad
46a5878dc557fe54e

TIME

09.11.2022 
14:35:52 UTC

ELECTRONIC ID

Signer authenticated by 
Nets One time code

This is a PDF document digitally signed by Nets' E-Signing service.→      

The document's integrity is protected by signing and sealing the contents with a certificate issued to Nets by a third party. 

Validating the signature confirms that the contents have not been modified since the time of signing.

→      

For more information about document formats, see https://www.nets.eu/developer→      

D
oc

um
en

t r
ef

er
en

ce
: 1

2-
00

04
/2

2



Adresse Planetvegen 33

Postnr 7036

Sted Trondheim

Leilighetsnr.

Gnr. 90

Bnr. 52

Seksjonsnr.

Festenr.

Bygn. nr.

Bolignr.

Merkenr. A2022-1453215

Dato 09.11.2022

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.

http://www.energimerking.no/


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: Enebolig med utleiedel
Byggeår: 1970
Bygningsmateriale: Tre
BRA: 186
Ant. etg. med oppv. BRA: 2
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

Varmepumpe
Ved

Varmepumpe: Henter varme fra uteluft

Ventilasjon: Periodisk avtrekk fra bad/kjøkken

Detaljering varmesystem: Elektriske ovner og/eller varmekabler
Lukket peis eller ovn

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).

http://www.energimerking.no/beregninger
http://www.energimerking.no/


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

http://www.enova.no/hjemme
http://www.energimerking.no/
http://www.energimerking.no/NS3031
http://www.energimerking.no/
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Forord

Kommuneplanens arealdel består av plankart, planbeskrivelse og bestemmelser med 
retningslinjer. Retningslinjene er vist i kursiv sammen med bestemmelsene de utfyller. 

Bestemmelsene legges til grunn i kommunens behandling av planforslag og søknader om 
tiltak. Retningslinjene utfyller bestemmelsene og angir viktige hensyn og vurderingstema 
for saksbehandlingen. Retningslinjene henviser også til kommunens forvaltningsbaser, 
temakart og veiledninger, samt nasjonale retningslinjer. 

04.12.2012

Einar Aassved Hansen

Kommunaldirektør

Ann-Margrit Harkjerr

Byplansjef
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Generelle bestemmelser

Plankrav, rekkefølgekrav og innholdet i utbyggingsavtaler

1. Forholdet til kommunedelplaner

§ 1.1 Følgende kommunedelplaner gjelder sammen med kommuneplanens arealdel:

•   Kommunedelplan for havneområdene, vedtatt 28.06.01, med unntak av område B1.

•   Kommunedelplan for Lade, Leangen og Rotvoll, vedtatt 28.04.05, med unntak av en-       
dring i området langs Lade Allé.

Kommunedelplanene suppleres av kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer der tilsvarende 
tema ikke er behandlet i kommunedelplanene. Kommuneplanens bestemmelser om parkering og 
uterom gjelder foran kommunedelplanene.

§ 1.2  For bestemmelsesområde Tunga gjelder bestemmelser i bystyrets vedtak i sak 132/12, vedtatt 
30.08.2012, om endring av kommuneplanens arealdel.

�.  Forholdet til reguleringsplaner

§ 2.1  I landbruks-, natur- og friluftsområder (LNFR) og i områder regulert til naturvern gjelder fort-
satt gjeldende reguleringsplaner foran kommuneplanens arealdel.

§ 2.2 I områder regulert til bevaring på grunn av historisk, antikvarisk eller annen kulturell verdi 
gjelder fortsatt gjeldende reguleringsplaner foran kommuneplanens arealdel. 

�.  Krav om reguleringsplan 

§ 3.1 Større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og sam-
funn krever reguleringsplan. 

Tiltak med maksimalt 4 nye boenheter i områder vist som eksisterende boligbebyggelse krever normalt ikke 
utarbeiding av reguleringsplan dersom volum og form tilpasses omkringliggende bebyggelse og forholdet til 
transportnett og øvrige bestemmelser ivaretas. 

Trondheim kommunes veiledningsmateriale skal benyttes ved utarbeidelse av planforslag.

§ 3.2 Områder vist som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNFR) er unntatt fra plankrav.

4.   Rekkefølgekrav for etablering av samfunnsservice og teknisk infrastruktur 

§ 4.1  Bebyggelse kan ikke tas i bruk før nødvendig samfunnsservice og teknisk infrastruktur er eta-
blert.
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§ 4.2 Nye boliger kan ikke tas i bruk før det er etablert tiltak for trafikksikker skoleveg.

§ 4.3 Før feltene N7 og N8 på Tiller kan tas i bruk skal det gjennomføres en trafikkanalyse som viser 
atkomstløsning, trafikale virkninger og behov for avbøtende tiltak for området i sin helhet.  Trafikkana-
lysen og avbøtende tiltak skal godkjennes av veieier. 

§ 4.4 Detaljregulering og utbygging av N8 på Tiller skal avvente lokalisering av logistikknutepunkt 
(godsterminal). Dersom logistikknutepunkt skal etableres ved Torgård, skal planlegging og utbygging av 
N8 skje i sammenheng med planlegging og utbygging av logistikknutepunktet.

§ 4.5 Ved regulering innenfor hensynssone ras og skredfare H310 på Tiller skal det foreligge do-
kumentasjon som viser tilstrekkelig sikkerhet for tiltaket i henhold til gjeldende regler for bygging i 
områder med ras- og skredfare.

�.   Innholdet i utbyggingsavtaler

§ 5.1 Geografisk avgrensning 

Kommunens forventninger til inngåelse av utbyggingsavtale gjelder hele kommunen når en eller flere 
forutsetninger om avtaleinngåelse for øvrig er til stede. Ved utarbeidelse av kommunedelplan eller regu-
leringsplan for et større område kan det fattes mer spesifikke vedtak i henhold til plan- og bygningsloven 
§ 17-2, der det vil gi bedre forutsigbarhet med hensyn til forutsetninger for utbygging innenfor planom-
rådet. 

§ 5.2 Avgrensning etter type tiltak 

Utbyggingsavtale forutsettes inngått før igangsettingstillatelse gis, der utbygging i henhold til vedtatt 
arealplan (kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller reguleringsplan) med tilhørende bestem-
melser også forutsetter bygging av offentlige anlegg og/ eller tilpasning til slike anlegg. Med offentlige 
anlegg menes alle anlegg/tiltak som er vist som offentlig regulerte formål i arealplanen, eller som følger 
av bestemmelser til planen, for eksempel offentlige trafikkanlegg og offentlige friområder. Offentlige 
anlegg omfatter også ledninger for vann, avløp, fjernvarme o.l. 

§ 5.3 Boligsosiale tiltak 

Utbyggingsavtale forutsettes inngått der kommunen eller andre skal ha forkjøpsrett eller tilvisningsrett 
til en andel av boligene. 

§ 5.4 Hovedprinsipper for kostnadsfordeling 

Prinsippet om full kostnadsoverveltning som vedtatt i bystyrets sak 75/ 1993, ”Avgifter/ kostnads-
overveltning” opprettholdes.

Barn og unge, kriminalitetsforebygging og folkehelse

6.   Barn og unge 

§ 6.1  Ved planlegging og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 skal barn og unges behov for 
leke- og oppholdsarealer ivaretas. 
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Det skal tas særlig hensyn til trafikksikre snarveier, gang- og sykkelforbindelser og varierte aktivitetsområder. 
Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller avsatt til uterom, fellesareal, fri- eller uterområde til skoler og 
barnehager, som brukes til eller er egnet for lek, skal det gjøres en vurdering av leke- og oppholdssituasjonen og 
skaffes fullverdig erstatning i rimelig nærhet. 

Barn og unge skal inviteres til å medvirke i saker som angår dem. De skal få uttale seg om utformingen av 
felles uterom og lekeplasser. Barnetråkk og uttalelser fra elevråd og ungdommens bystyre skal brukes som 
dokumentasjon i saker som angår barn og unge. 

7.   Kriminalitetsforebygging 

§ 7.1 Alle tiltak skal planlegges slik at fare for kriminelle handlinger og utrygghet reduseres. 

8.   Folkehelse

§ 8.1 Arealplanlegging skal bidra til å fremme god folkehelse. 

Virkemidler for å fremme folkehelsen kan blant annet være universell utforming, miljøfaktorer (støy og 
luftkvalitet), andre helsefremmende faktorer (tilgang til grøntarealer, tilrettelegging for fysisk aktivitet, 
solforhold), kriminalitets- og ulykkesforebygging og tiltak for å utjevne sosiale helseforskjeller, som sosiale 
møteplasser. Reguleringsplan skal redegjøre for virkninger for folkehelse i planområdet og i influensområder.

Byform og kulturmiljø

9.   Byforming og arkitektur

Veileder for byform utdyper bestemmelsene og retningslinjene om byforming og arkitektur.

§ 9.1 Stedskarakter og gode helhetsløsninger skal vektlegges i fortettingsprosjekter. Der høy tetthet 
gir brudd med eksisterende karakter, skal utbyggingsprosjekter tilføre nye kvaliteter.

Særlig gater og uteoppholdsplasser skal ha god kvalitet. Bebyggelsen skal utformes og plasseres slik at den ikke 
er til hinder for at hele bebyggelsesstrukturen i området omformes med tilsvarende tetthet.

§ 9.2 Reguleringsplaner skal definere rammer for helhetlig utforming av byrom, grønne forbindelser 
og trafikkløsninger innenfor området som helhet. I fortettingsprosjekter skal det tas tydelig stilling til 
bebyggelsesstrukturen.

§ 9.3 Bebyggelsen skal underordnes viktige landskapstrekk og landemerker.

Byens viktigste landskapstrekk er høydedragene som omkranser byen, strandsonen, elve- og bekkedalene, 
jordbrukslandskapet, sammenhengende grøntdrag og markante trær.

Høyhus tillates kun i eksisterende høyhusområder eller der det skal markere en viktig fellesskapsfunksjon. Det 
skal ikke plasseres høyhus i Midtbyens landskapsrom.
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§ 9.4 Byrom skal ha god form, være universelt utformet, ha god sammenheng med eksisterende 
og planlagt bystruktur, kollektivholdeplasser, historiske strukturer og grøntdrag og ta utgangspunkt i 
viktige siktlinjer.  

Bystrukturen skal utformes slik at den gir kortest mulig avstander for gående og syklende. Byrom skal invitere til 
opphold for alle brukergrupper.

§ 9.5  Bebyggelsen skal plasseres slik at det dannes gode, klare offentlige rom og fellesarealer. 

Dette er spesielt viktig i områder med sentrumsfunksjoner og i gater som er hovedårer og binder sammen 
mange andre gater. Byrommene skal formes med vekt på trygghet og attraktivitet. Primært skal plassering av 
bebyggelsen benyttes som støyskjerming. Støyskjermer bør unngås.

§ 9.6  Arkitektonisk utforming skal forholde seg til bygningens funksjon og betydning for allmen-
nheten og være i samspill med omgivelsenes karakter og form. Signalbygg tillates kun for felleskaps-
bygg. 

Bebyggelsen skal ha en helhetlig form- og volumoppbygging som bidrar til å understreke og forsterke gate- eller 
plassrommet. 

§ 9.7 For tiltak inntil eksisterende bygning som i seg selv eller som del av et bygningsmiljø har histor-
isk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi, skal hensynet til slike verdier vektlegges.

Det skal legges vekt på å legge til rette for bruk av historisk verdifulle bygninger.

§ 9.8 Bygninger og utomhusanlegg som vil være tilgjengelig for publikum, skal være universelt ut-
formet.

10. Kulturminner og kulturmiljø

§ 10.1 Tiltak som berører fredede kulturminner/områder skal ikke utføres uten godkjennelse fra 
kulturminnemyndighetene, jf. kulturminneloven. Kulturminnelovens meldeplikt vedrørende fornmin-
nefunn i grunnen gjelder for hele kommunen. 

§ 10.2 Bebyggelse markert som antikvarisk verdifull i klasse A, B eller C på “Aktsomhetskart 
kulturminner”. skal søkes bevart. Takform, fasader, vinduer og dører, materialbruk og farger skal 
søkes opprettholdt for å bevare bygningers og anleggs karakter. 

Kartvisning av kjente fredede fornminner, bygninger og områder med mer finnes på kulturminnesok.no og 
kommunens “Aktsomhetskart kulturminner”. 

Planforslag og søknad om tiltak som berører eksteriørverdier i bygninger i klasse A, B eller C, markert på 
“Aktsomhetskart kulturminner” skal forelegges byantikvaren.

§ 10.3 Ved istandsetting av kulturminner som vil være tilgjengelige for publikum skal kravene til uni-
versell utforming oppfylles der dette er mulig. *)

*) Flertallsmerknad, se side 27
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Landskap og grønnstruktur

11. Blå og grønne verdier 

§ 11.1 Sammenhengende grøntdrag, grønne lunger, turveier og områder for lek og rekreasjon skal 
ivaretas og styrkes. 

Minimumsbredde på turdrag bør være 30 meter. Områder tilrettelagt for lek, opphold og rekreasjon skal være 
universelt utformet.

Arter som er svartelistet og definert som problemart i Trondheim skal unngås i grønnstrukturen. Det bør i størst 
mulig grad brukes stedegen vegetasjon i grønnstrukturen. 

§ 11.2 Alle planforslag som berører natur skal vurderes etter naturmangfoldloven kapittel II.

Hensynet til naturmangfoldet skal vektlegges og avveies mot andre samfunnsinteresser, jf. veileder til 
naturmangfoldloven kapittel.II,  forskrift om utvalgte naturtyper med veileder og  i kommunens forvaltningsbase 
for naturdata. 

§ 11.3  I områder registrert med verdi A, B, C og D for naturtyper og vilt i kommunens forvaltnings-
base for naturdata, samt større sammenhengende naturområder og viltkorridorer, skal økologiske 
funksjoner søkes opprettholdt.  

Tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 bør ikke tillates innenfor områder registrert med verdi A og B for 
naturtyper og vilt.

§ 11.4 Langs vassdrag skal naturverdier, landskap, kulturminner og friluftslivsinteresser ivaretas. Langs 
alle vassdrag med årssikker vannføring, inklusive elver, bekker, vann og tjern, skal det opprettholdes 
og om mulig utvikles et naturlig vegetasjonbelte som ivaretar viktige økologiske funksjoner, motvirker 
erosjon og tjener flomsikring og friluftslivet.

For vassdrag med årssikker vannføring, avmerket på temakart ”vannforekomster”, gjelder generelle kantsoner 
fra normal strandlinje på begge sider: et 10-metersbelte innenfor tettbebygde områder og et 50-metersbelte 
innenfor LNFR-områder. For noen utvalgte vassdrag er kantsoner arrondert for å ivareta viktige økologiske 
funksjoner.

Krav til minstebredden for vegetasjonsbeltet er beskrevet i Kantsoneveileder og levende skog-standarden. 

1�. 100-metersbeltet i strandsonen

§ 12.1 I 100-metersbeltet fra strandlinjen langs sjø, vist i temakart ”vannforekomster” er det forbudt 
med byggetiltak. Forbudet gjelder ikke der annen byggegrense fremgår av gjeldende reguleringsplan. 
Byggetiltak for å fremme friluftslivet kan tillates så fremt viktige økologiske funksjoner i strandsonen 
blir opprettholdt.

Regionale mål i “Strandsoneplan for Trondheimsregionen” (inntatt i fylkesdelplan ”Ny giv”) skal legges til grunn. 



Side 11Bestemmelser og retningslinjer  - Kommuneplanens arealdel  �01�-�4

Transport og parkering

1�. Transport

§ 13.1 Alle planforslag skal ta hensyn til tilgjengelighet for gående, syklende og reisende med kolle-
ktivtransport, samt virkningene for trafikksikkerhet og framkommelighet på berørt veinett. 

§ 13.2  Kollektivtransportens framkommelighet skal sikres på alle hovedruter. Der det er nødvendig 
skal det settes av areal til reserverte kjørefelt for kollektivtrafikk. Trafikksikkerhet må alltid vurderes før 
det etableres nye kjørefelt for kollektivtrafikk. 

§ 13.3 Hovedruter for sykkel skal sikres og etableres i samsvar med hovedvegnett for sykkel. Nye ut-
byggingsområder skal tilrettelegges med effektive sykkelforbindelser til hovedvegnettet. Hovedvegnet-
tet skal primært etableres som et eget tilbud for syklende, adskilt fra gangtrafikk. 

§ 13.4 Korte og trafikksikre gangforbindelser til viktige målpunkt, herunder lokale tjenestetilbud og 
kollektivholdeplass skal ivaretas i all arealplanlegging. 

Hovedstrukturen skal ha universell utforming. Dersom korte gangforbindelser ikke kan forenes med universell 
utforming, skal ulike kompromisser vurderes.  

§ 13.5 Ved etablering av næringsvirksomhet skal det legges til rette for trafikksikker og effektiv 
varelevering, primært på egen grunn.

§ 13.6 Fjernveier og hovedveier skal gi god og trafikksikker framkommelighet. Dette skal oppnås gjen-
nom en restriktiv holdning til nye avkjørsler og opparbeidelse av sikre traséer og kryssingspunkter for 
gående og syklende.

§ 13.7 Atkomstveger skal som hovedregel reguleres som felles veg. Når vegen skal benyttes av buss, 
eller det er behov for å sikre et offentlig gang- og sykkeltilbud, skal atkomstveger reguleres offentlige. 

§ 13.8 I planforslag og søknader om tiltak som berører arealer inntil 50 meter på hver side av dagens 
jernbanespor mellom Trondheim S og Malvik grense skal det tas hensyn til framtidig utbygging av dob-
belspor.

§ 13.9 Langs kommunale veier tillates ikke tiltak som kan hindre opplag av snø innenfor en avstand av 
minimum 1 meter fra ytre veikant eller regulert veikant.

14. Parkering

§ 14.1  Det skal avsettes plass for biler og sykler på egen grunn i samsvar med soneavgrensning vist på 
figur 1. Soneavgrensningen fremgår også som bestemmelsesområde på plankartet. 

Kommunens veileder for parkering skal legges til grunn for utformingen.

Plasseringen og fordelingen mellom plasser for biler og sykler skal vises på en egen parkeringsplan som skal 
følge planforslag eller søknad om tiltak. Dersom parkeringskravet fravikes, skal det i en parkeringsplan gjøres 
rede for konsekvensene for omgivelsene og hvilke avbøtende tiltak som gjennomføres.
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Krav til antall parkeringsplasser for bil

Arealkategori
Grunnlag pr. 

parkeringsplass
Midtbyen Indre sone Midtre sone Ytre sone

Bolig 70 m2 BRA el. 
boenhet

Min
0,5

Min
0,8

Min
1,2

Kontor 100 m2 BRA
Maks
0,25

Maks
0,5

Min - Maks
0,5 - 1

Min - Maks
1 - 2

Forretning og 
service 100 m2 BRA

Maks
1

Maks
1,25

Min - Maks
1 - 1,5

Min - Maks
1,5 - 4

Dersom det ikke er tilstrekkelig areal til å oppfylle kravene til både uterom og parkering, skal uterom prioriteres 
foran parkering.

Boligparkering bør samles og plasseres ved inngang til felt. Atkomst til boliger skal være mest mulig bilfri, 
utenom nyttetransport. 

Krav til antall parkeringsplasser for sykkel 

Arealkategori
Grunnlag pr. 

parkeringsplass
Midtbyen Indre sone Midtre sone Ytre sone

Bolig 70 m2 BRA el. 
boligenhet

Min
2

Min
2

Min
2

Min
2

Kontor 100 m2 BRA
Min

2
Min

2
Min
1,75

Min
1,5

Forretning og 
service 100 m2 BRA

Min
2

Min
2

Min
1,5

Min
1

Sykkelparkering kan anlegges i kjeller, på terreng i eller i fellesbod. Virksomheter skal fortrinnsvis ha lett 
tilgjengelige sykkelplasser for besøkende nær inngangspartiet og under tak. 

§ 14.2 Ved utbyggingsprosjekter over 30 boliger eller over 2000 m2 BRA for kontor/forretning skal det 
tilrettelegges for ladestasjoner for elbil. 

§ 14.3 Ved utbygging til kontorformål, herunder undervisning og forskning, med flere enn 7 parker-
ingsplasser, kan maksimalt 15 % av tomtearealet benyttes til parkering på terrengnivå. I avlastnings-
sentrene (områdene med sentrumsformål på Tiller, Lade og Leangen/Rotvoll) tillates ikke parkering på 
terrengnivå.

§ 14.4  Ved utbygging til forretnings- og serviceformål med flere enn 7 parkeringsplasser skal maksi-
malt 20 % av tomtearealet benyttes til parkering på terrengnivå.

§ 14.5  Det skal settes av minimum 5 % parkeringsplasser for mennesker med nedsatt bevegelse-
sevne. 
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§ 14.6 Ved offentlige anlegg for tjenesteyting skal det avsettes tilstrekkelig med besøksparkering, 
inkludert plasser for bringing og henting av barn i barnehager og skoler.  Det skal som hovedregel ikke 
anlegges parkering for ansatte.

Unntatt er: 

Maksimalt 2 parkeringsplasser for ansatte med nedsatt bevegelsesevne.

Parkeringsplasser for ansatte som jobber utenom vanlig arbeidstid – kveld, natt og helger.

Parkeringsplasser for ansatte ved anlegg som ligger utenfor områder med kollektivdekning.

Ved helse- og velferdssentre gjelder følgende retningslinjer:

For beboere på sykehjem skal det anlegges for 0,1 parkeringsplasser per boenhet 

For beboere i omsorgsboliger skal det anlegges 0,1 - 0,5 parkeringsplasser per boenhet 

Midtre sone

Indre sone

Midtbysonen

Soner for parkeringsdekninig

Ytre sone

Figur 1  Soner for parkeringsdekning. 
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Handel

1�. Lokalisering og handelsareal

§ 15.1 Etablering av nytt eller utvidelse av eksisterende forretningsareal med samlet BRA over 
2000m2 tillates kun i områder angitt som bestemmelsesområde regionalt handelssenter og bestem-
melsesområde lokalsenter.

Spesialiserte og unike forretnings- og servicetilbud som har kommunen eller et større område som omland, bør 
lokaliseres i bestemmelsesområde regionalt handelssenter i Midtbyen. 

Arealkrevende handelskonsepter, bør primært lokaliseres innenfor bestemmelsesområde regionalt handelssenter 
på Tiller og Lade-Leangen. Med arealkrevende handelskonsepter menes eksempelvis møbler og hvitevarer samt 
arealkrevende detaljhandel, eksempelvis stormarked.

§ 15.2 Etablering for plasskrevende varegrupper tillates i tillegg i områdene N2 og N3 på Tiller og 
områder avsatt i kommunedelplan Lade, Leangen og Rotvoll. Som plasskrevende varegrupper regnes 
for eksempel biler, båter, landbruksmaskiner, trelast, byggevarer og planteskole/hagesentre. 

§ 15.3 Etablering av forretningsareal med samlet BRA over 2000 m2 i fremtidig sentrumsformål 
Tempe, Sluppen/Nidarvoll forutsetter utarbeidelse av overordnet plan.  Samlet tillatt handelsareal for 
disse områdene må være tilpasset befolkningsgrunnlaget i det lokale omland.

§ 15.4  Nærbutikker med dagligvareprofil og et forretningsareal på inntil 2000 m2 BRA kan etableres 
i tilknytning til boligområder utenfor bestemmelsesområde regionalt handelssenter og bestemmelse-
sområde lokalsenter. 

Teknisk infrastruktur, miljøkvalitet og samfunnssikkerhet

16. Vann i by

§ 16.1 Eksisterende bekker skal bevares så nært opptil sin naturlige form som mulig. Bekkelukking 
tillates ikke. Lukkede vannveier bør åpnes og restaureres i den grad det er praktisk gjennomførbart. 

§ 16.2 I arealplaner skal terreng- og overflateutforming, grønnstruktur, vegetasjon og overvann-
shåndtering samordnes. Overvann skal i den grad det er mulig tilbakeføres til grunnen og til vegetasjon 
nærmest mulig kilden.

Vann og overvann skal søkes utnyttet som positivt element i bymiljøet. Grønne overvannsløsninger i 
kombinasjon med tradisjonelle overvannsløsninger bør vurderes i alle utbygginger.

For alle planforslag med bebyggelse og anlegg skal det utarbeides en overordnet vann- og avløpsplan, i henhold 
til Trondheim kommunes VA-norm. 

Ved utbygging av mer enn 4 boenheter og alle øvrige bygninger og anlegg der overordnet VA-plan ikke 
foreligger, skal vann- og avløpsløsninger avklares med kommunen. Ved behov kan overordnet VA-plan kreves 
utarbeidet.
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17. Flomveier

§ 17.1 Naturlige flomveier skal kartlegges og i størst mulig grad bevares. Der det er behov skal det 
avsettes areal for nye flomveier.

§ 17.2  Bygninger og anlegg ved flomveier skal utformes slik at tilstrekkelig sikkerhet oppnås. 

Dersom reguleringsplaner eller tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 berører områder for flomveier kartlagt 
i aktsomhetskart for flomveier, berører en flomvei som ikke er kartlagt, eller vil skape nye flomveier som følge 
av planlagt utbygging, skal konsekvenser kartlegges. Plassering av bygninger og anlegg skal sikre at flomveier 
ivaretas og at tilstrekkelig sikkerhet oppnås.  

Vurdering av konsekvenser og behov for risikoreduserende tiltak utredes etter NVE’s retningslinjer for Flaum- og 
skredfare i arealplanar og aktsomhetskart for flomveier i Trondheim kommunes kartløsning.

18. Kvikkleireskred, jordskred og steinsprang

§ 18.1 Skredsikkerhet og bebyggbarhet skal dokumenteres i forbindelse med reguleringsplan.

§ 18.2 Der skredsikkerhet ikke er dokumentert i forbindelse med reguleringsplan skal dette gjøres ved 
byggesøknad. 

NVE retningslinje2-2011,eller etterfølgende revisjoner av denne skal legges til grunn for dokumentasjon av 
skredsikkerhet.

19. Forurenset grunn

§ 19.1  Alle tiltak skal planlegges og gjennomføres slik at forurensing fra grunnen ikke kan føre til 
helse- eller miljøskade. 

I områder der det er mistanke om forurenset grunn, skal det utarbeides og godkjennes tiltaksplan jfr 
forurensningsforskriftens kap.2. Kommunens forvaltningsdatabase Aktsomhet – forurenset grunn skal benyttes 
som grunnlag for å vurdere risiko for forurensning.

Ved etablering av lekeareal skal grunnen tilfredsstille tilstandsklasse 2 i klima- og forurensningsdirektoratets 
veileder TRA-2553/2009. Klima- og forurensningsdirektoratets veileder for undersøkelse av jordforurensning i 
nye barnehager og lekeplasser TA-2261/2007 bør benyttes for planlegging av undersøkelser og tiltak.

�0. Elektromagnetiske felt

§ 20.1 Alle tiltak skal planlegges slik at negative helsevirkninger av elektromagnetiske felt unngås i 
størst mulig grad.

Ved etablering av boliger, barnehager, skoler og utelekeområder og andre rekreasjonsområder nær 
høyspentanlegg eller transformatorstasjoner, skal det foretas en utredning av virkningene dersom det 
elektromagnetiske feltet ved gjennomsnittlig årlig strømbelastning overstiger 0,4 μT. Det samme gjelder ved 
etablering av høyspentanlegg eller transformatorstasjoner. Utredningene skal foreslå avbøtende tiltak.
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�1. Støy

§ 21.1  Alle tiltak skal planlegges slik at støyforholdene innendørs og utendørs blir tilfredsstillende. 

Miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanlegging, T-1442/2012, skal legges til grunn for 
planlegging og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1. Retningslinjene skal også følges ved planlegging av 
landingsplass og nye traseer for helikopterflyging.

Kommunens støysonekart for veg og jernbane skal legges til grunn ved vurdering av støypåvirkning og behov for 
utredninger.

Støyende næringsaktivitet bør ikke etableres i samme bygning som boliger. I plan- og byggesaker for støyende 
næringsvirksomhet skal det fastsettes maksimumsgrenser for støy for tidsrommet 23-07 og på søn- og 
helligdager, maksimumsgrenser for dag og kveld samt ekvivalente støygrenser.  

Lydnivå (Lden)i grønnstruktur skal holdes under 55 dBA og et lydnivå ned mot 50 dBA skal tilstrebes. I og i 
nærheten av rekreasjonsområder med lydnivå under 50 dBA, såkalte stillesoner, skal utbygging og endring av 
virksomhet planlegges slik at økning av støynivået i rekreasjonsområdet unngås.

§ 21.2  Det tillates støyfølsom arealbruk i gul støysone, dersom bebyggelsen har en stille side og 
tilgang til egnet uteplass med tilfredsstillende støynivå.

§ 21.3 I rød støysone tillates det ikke støyfølsom arealbruk. Etablering av nye boliger kan likevel 
vurderes i sentrale byområder og andre viktige fortettingsområder langs kollektivtrase med støynivå 
(Lden) inntil 70 dBA ved fasade, dersom boenhetene er gjennomgående og har en stille side hvor 
uterom kan plasseres. Minst halvparten av rom for varig opphold og minst ett soverom skal vende mot 
stille side. 

Med støyfølsom bruk menes skoler, barnehager, boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, og rekreasjonsarealer. 

Med planforslag eller søknad om ny bebyggelse eller om anlegg som kan produsere økt støy, skal det følge en 
støyfaglig utredning med beregning og kartfesting av støysoner, samt påvirkning på nærliggende støyømfintlig 
bruk, med forslag til avbøtende tiltak og en vurdering av effekten av disse. 

Det tillates ikke støyfølsom bebyggelse i rød støysone med brudd på forurensningsforskriften.

��. Luftkvalitet

§ 22.1 Alle tiltak skal planlegges slik at luftkvaliteten innendørs og utendørs blir tilfredsstillende. 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av lokal luftkvalitet i arealplanlegging T-1520, skal legges 
til grunn for planlegging og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1.

Det bør ikke tillates bebyggelse med formål som er følsom for luftforurensning nærmere tunnelåpninger enn 50 
til 100 meter, avhengig av trafikkmengde

§ 22.2  I områder med brudd på forskrift om lokal luftkvalitet tillates det generelt ikke bebyggelse 
som er følsom for luftforurensing.  

§ 22.3 I rød sone skal det normalt ikke tillates arealbruk som er følsom for luftforurensning.  Unntak 
kan bare skje i sentrale byområder og andre viktige fortettingsområder, etter en helsefaglig vurdering. 
Uteareal skal sikres tilfredsstillende luftkvalitet.
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Gul sone er en vurderingssone hvor det skal vises varsomhet med å tillate etablering av bebyggelse med 
bruksformål som er følsomt for luftforurensning. I gul sone skal det legges vekt på at uteoppholdsarealer får 
minimal eksponering og at det sikres godt inneklima. Dersom området også er utsatt for støy skal den totale 
belastningen vurderes.

��. Krav til bygge- og anleggsfasen

§ 23.1  Plan for beskyttelse av omgivelsene i bygge- og anleggsfasen skal godkjennes før igangset-
tingstillatelse gis. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet 
for gående og syklende, støyforhold, rystelser og vibrasjoner, renhold og støvdemping. Nødvendige 
beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes.

For å oppnå akseptable støy- og luftkvalitetsforhold i anleggsfasen, skal støygrenser som angitt for bygge- og 
anleggsvirksomhet i Miljøverndepartementets Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, 
T-1442/2012, og luftkvalitetsgrenser angitt i Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging,          
T-1520, tilfredsstilles.

�4. Energibruk i bygg

§ 24.1  Ved utbygging eller ved hovedombygging med samlet areal over 500 m2 BRA innenfor konses-
jonsområdet for fjernvarme skal bebyggelsen tilknyttes fjernvarmeanlegg. Tilknytningsplikten gjelder 
også for areal under 500 m2 BRA innenfor konsesjonsområdet dersom arealet er en del av framtidig 
større utbyggingsprosjekt.

For nye reguleringsplaner som omfatter areal som ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme, skal 
det vurderes å innføre rekkefølgekrav om at området ikke kan tas i bruk til utbygging før det inngår i 
konsesjonsområdet for fjernvarme.

I alle forslag til reguleringsplaner med bebyggelse skal det i planbeskrivelsen redegjøres for hvordan 
bebyggelsen er tenkt løst med hensyn til energieffektivitet.

I reguleringsplaner for større utbygginger skal det i planbeskrivelsen redegjøres for prosjektets totale 
energiforbruk og for planer for miljøoppfølging av anleggsvirksomheten. Med større utbygginger menes 
boligprosjekt med mer enn 50 boenheter og andre typer bygg på mer enn 5000 m² BRA.

��. Husholdningsavfall og næringsavfall

§ 25.1 I alle planforslag og søknader om byggetiltak skal det legges ved en plan for oppsamling og 
tømming av avfall. Planen skal godkjennes av kommunen.

§ 25.2 Nedgravde avfallsløsninger for husholdninger skal være universelt utformet. Oppsamlingsma-
teriell over og under bakken skal løses på egen grunn.
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§ 25.3 Krav til avfallsløsning for nye husholdninger etter boligtetthet:

Oppsamlingsenhet Antall boliger

Småbeholder på hjul under 10 boliger

Nedgravd bunntømt 10-50 boliger

Mobilt avfallssug 50-300 boliger

Stasjonært avfallssug mer enn 300 boliger

§ 25.4  Håndtering av næringsavfall skal løses på egen grunn og fortrinnsvis innomhus. Utomhus skal 
det tilstrebes nedgravde oppsamlingsløsninger. Nedgravde avfallsløsninger skal være universelt ut-
formet. 

�6. Deponi

§ 26.1 Bygninger over søppelfylling/deponi angitt i kommunens forvaltningsbase ”Aktsomhet- foru-
renset grunn” må være tette uten innlekkasje av gass fra grunnen. I disse områdene tillates ikke etab-
lering av nye boliger eller annen følsom bebyggelse.

§ 26.2  Ved behandling av søknad om etablering av deponi for rene masser skal det foreligge en 
vurdering av geotekniske forhold, landbruksfaglige forhold, kulturlandskap/ stedskvalitet og biologisk 
mangfold.  
Bestemmelse § 23 om bygge- og anleggsfasen skal gjelde for drift av deponi.
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Bestemmelser og retningslinjer til arealformål 
Her er det gitt bestemmelser og retningslinjer for hvilke funksjoner som tillates innenfor de ulike arealformålene 
vist på plankartet, samt for hvilke hensyn som skal tas ved planlegging og byggetiltak. Plankartet skiller mellom 
eksisterende og fremtidige arealformål. Opparbeidede områder er i hovedsak vist som eksisterende arealformål, 
mens fremtidig er områder som ennå ikke er bebygd. Dette gjelder også ubebygde områder som ble tatt inn ved 
forrige arealdel. 

�7. Krav til tetthet for arealformålene boligbebyggelse, sentrumsformål, og bestem-

melsesområder kollektivåre og lokalsenter 

Boligbebyggelse omfatter i hovedsak boliger, men også mindre næringsvirksomhet og offentlig og privat service. 
Områdene for boligbebyggelse skal utvikles som boligområder, men andre formål kan tillates, særlig i områder 
angitt som bestemmelsesområde lokalsenter.  Sentrumsformål omfatter også boliger.

§ 27.1  Ved regulering av områder på 1,5 - 6 dekar i eksisterende boligbebyggelse skal det være en 
arealutnyttelse på minimum 3 boliger per dekar.

§ 27.2 Ved regulering av nye områder for boligbebyggelse eller ved regulering av mer enn 6 dekar i 
eksisterende boligbebyggelse skal det være en arealutnyttelse på minimum 6 boliger per dekar.

§ 27.3 I områder for sentrumsformål skal det være en arealutnyttelse på minimum 10 boliger per 
dekar. 

§ 27.4  I områder over 1,5 dekar vist som bestemmelsesområde lokalsentre og langs bestemmelse-
sområder kollektivåre skal det være en arealutnyttelse på minimum 6 boliger per dekar. 

§ 27.5  På Byneset, Klett og Bratsberg skal det være en arealutnyttelse på minimum 1,5 bolig per 
dekar. 

70 m ² BRA brukes som gjennomsnittstørrelse på en bolig ved beregning av tetthet. I eksisterende byggeområder 
skal nytt byggeareal med tilhørende uterom, parkering og atkomst legges til grunn for beregning av antall 
boenheter. I framtidige utbyggingsområder skal areal vist på plankartet legges til grunn ved beregning av antall 
boliger. 

�8. Bokvalitet

§ 28.1  I reguleringsplaner med småhus skal minimum 30 % av boenhetene ha alle hovedfunksjoner 
på inngangsplanet og universelt utformet uteareal. 

Med småhus menes eneboliger, to - til firemannsboliger, rekkehus og kjedehus. Med hovedfunksjoner menes 
stue, kjøkken, soverom, bad og toalett. 

§ 28.2 Det tillates ikke ensidig belyste østvendte eller nordvendte boliger. 
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�9. Variert boligsammensetning

§ 29.1 Det skal vektlegges varierte bygningstyper og boligstørrelser ut fra en vurdering 
av tilliggende områders boligstruktur. Befolknings- og levekårsdata skal legges til grunn ved 
vurdering av boligsammensetning. 

Det bør planlegges for noen større og familievennlige boliger på bakkeplan i alle større utbygginger.

�0. Uterom for bolig

§ 30.1  Uterom skal være mest mulig 
sammenhengende, ha gode solforhold, 
tilfredsstillende støynivå og være skjermet mot 
motorisert trafikk og forurensing. 

§ 30.2 Uterom for felles bruk skal utformes 
etter prinsippene om universell utforming. 
Uterommet skal være godt egnet som sosial 
møteplass for alle aldersgrupper og utformes 
slik at det kan brukes til alle årstider. 

Avstand mellom boligblokker på motstående sider 
av felles uteoppholdsareal bør være minimum 1,5 
ganger bygningenes gjennomsnittlige gesimshøyde.

Uterom bør utformes i samsvar med Veileder 
for uterom. I alle plan- og byggesaker skal det 
dokumenteres hvordan bestemmelsene om uterom 
er ivaretatt. 

§ 30.3 Det skal avsettes egnet uterom på 
egen grunn, i samsvar med soneavgrensning 
vist på figur  2, etter følgende krav:

        
Midtbyen og 

indre sone
Midtre og 
ytre sone

Minimumskrav til 

samlet uterom

Grunnlag per 100 m2 BRA 

boligformål eller boenhet
30 m2 50 m2

§ 30.4  Minst halvparten av uterommet skal anlegges på terrengnivå og opparbeides som felles leke- 
og oppholdsareal. For utbygging under 400 m 2 eller med 4 boliger eller mindre er det ikke krav om 
felles uterom.

Midtbyen og indre sone

Soner for krav til uterom

Øvrige områder

Figur 2  Soneavgrensning for krav til uterom
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Uterom kan lokaliseres på tak over bakkeplan i områder med krav til høy utnytting (minimum 6 boliger 
pr. dekar), hvis det kan oppnås gode sol -, støy og miljøforhold. Uterom over bakkeplan skal ha universell 
tilgjengelighet og god fysisk og visuell kontakt med omgivelsene, til gangveier, plasser og gater. Dekket må tåle 
en jordoverdekning som gjør at det kan plantes busker og annen vegetasjon.

Fellesareal kan avsettes på planlagt eller eksisterende offentlig friområde med god standard, kapasitet og 
tilgjengelighet dersom avstanden er maksimalt 200 m langs trygg gangveg. 

Eventuelt behov for opprusting for å tåle økt bruk eller oppnå trafikksikker atkomst må sikres som vilkår for å 
frafalle kravet til felles uterom.

§ 30.5 Ved søknad om tiltak for nye småhus i eksisterende boligbebyggelse er uteromskravet 70 m² 
per boenhet eller per 100 m2 BRA, når det er mer enn 200 meter trygg gangveg til nærmeste offentlige 
lekeplass med tilstrekkelig standard og kapasitet.

�1. Offentlig tjenesteyting

§ 31.1 Arealene vist som offentlig tjenesteyting skal benyttes til offentlige anlegg, herunder 
barnehager, barne- og ungdomsskoler eller helse- og velferdssentre.

Retningslinjer for uterom for offentlig tjenesteyting 

Barnehager: Det bør settes av minimum 25 m2 uteoppholdsareal per barn. Arealene skal være egnet for lek og 
opphold, ha god sammenheng og kunne gjerdes inn.

Skole: Det bør settes av minimum 25 m2 godt egnet uteoppholdsareal per elev. Arealene skal være egnet for 
lek og opphold, ha god sammenheng og ligge i direkte tilknytning til skoletomta. Deler av arealene kan være 
regulert som offentlige friområder og inngå som en del av tilliggende grønnstruktur. 

Ved planlegging av nye skoler innenfor eksisterende bystruktur hvor arealkravet ikke lar seg oppfylle skal skolen 
planlegges på en slik måte at minst mulig arealer går bort til bebyggelse, parkering, kjørearealer og andre 
restarealer som er uegnet som uteoppholdsarealer for elevene.

Helse- og velferdssenter: Det bør settes av minimum 25 m2 godt egnet uteoppholdsareal per 100 m2 bruksareal. 

§ 31.2 Ved regulering av arealer vist som boligbebyggelse eller sentrumsformål skal det alltid vur-
deres behov for offentlige tjenesteyting og idrett. Dersom arealene overstiger størrelsene angitt under, 
skal følgende arealbruk vurderes: 

• Ved arealer over 3 daa skal behovet for barnehage vurderes.

• Ved arealer over 8 daa skal behovet for barnehage og helse- og velferdssenter vurderes.

• Ved arealer over 18 daa skal behovet for barnehage, helse- og velferdssenter og barne-/ungdomsskole 
vurderes.

Barnehagetomter skal primært lokaliseres i barnas nærmiljø, sekundært i tilknytning til hovedfartsårer inn mot 
sentrum og større arbeidsplasskonsentrasjoner. Skole- og barnehagetomter skal så fremt det er mulig lokaliseres 
i direkte tilknytning til offentlige friområder, turdrag, idrettsanlegg eller markaområder som kan benyttes av 
barna. Skoler og barnehager bør av hensyn til støy- og støvproblematikk ikke lokaliseres i direkte tilknytning til 
sterkt trafikkerte trafikkårer.



Side �� Bestemmelser og retningslinjer  - Kommuneplanens arealdel  �01�-�4

Helse- og velferdssentre skal primært lokaliseres innenfor eller i tilknytning til lokalsentre.

Skolekapasitet skal vurderes ved all planlegging og utbygging

§ 31.3 Ved opphør av eksisterende virksomhet innenfor områder vist som bestemmelsesområde of-
fentlig tjenesteyting skal behovet for å benytte arealene til offentlig tjenesteyting vurderes. 

��. Kombinert bebyggelse og anlegg

§ 32.1  Kombinert bebyggelse og anlegg er en samlekategori for flere typer arealbruk, men omfatter i 
all hovedsak offentlig tjenesteyting kombinert med boligområder. Mindre næringsvirksomhet og privat 
tjenesteyting kan tillates.   

��. Grønnstruktur

Grønnstruktur som er offentlig eller inngår i sammenhengende grøntdrag er vist på plankartet. 

§ 33.1  Tiltak for å fremme friluftslivet, turveier og områder for lek og rekreasjon kan tillates dersom 
viktige økologiske funksjoner blir opprettholdt.  Andre tiltak tillates ikke. 

�4. Næringsbebyggelse

§ 34.1 Næringsvirksomhet skal lokaliseres i samsvar med målsetting om rett virksomhet på rett sted.

§ 34.2  Næringsvirksomhet skal primært bygges i arealformålene næringsbebyggelse og sentrums-
formål. Det kan bygges næringsvirksomhet på arealer avsatt til andre arealformål der det lar seg forene 
med omgivelsene. 

Arbeids- og/eller besøksintensive virksomheter skal lokaliseres i områder med god tilgjengelighet for fotgjengere 
og god kollektivdekning, fortrinnsvis innenfor arealformålet sentrumsformål. Kontor kan også lokaliseres i 
områder med god kollektivtilgjengelighet, definert som midtre sone for parkeringsdekning. Næringsområder 
med god tilgjengelighet for bil og dårlig kollektivtilgjengelighet forbeholdes lager- og industrivirksomhet. 

Ved utbygging til arbeidsintensiv virksomhet/kontorformål bør det settes av areal til uterom for ansatte.

§ 34.3 Innenfor områdene vist som næringsbebyggelse tillates ikke boliger, forretning og handel. 

§ 34.4 Effektiv arealutnyttelse skal ivaretas gjennom høy tetthet tilpasset omgivelsene og områdets 
tilgjengelighet. 

Ved planlegging og utbygging i områder med god tilgjengelighet for fotgjengere og god kollektivdekning, bør 
arealutnyttelsen være minimum 140 % BRA. 

Ved planlegging og utbygging i områder med lav kollektivtilgjengelighet og lav tilgjengelighet for fotgjengere 
kan arealutnyttelsen være under 100 % BRA.

Alle planforslag og søknad om tiltak skal vise hvordan plassering og utforming av bebyggelse og adkomster kan 
bidra til maksimal utnytting av tomta.
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��. Landbruks, natur og friluftsområder (LNFR)

§ 35.1 Spredt bolig- og ervervsbebyggelse og tiltak som medfører nye boenheter er ikke tillatt, med 
mindre bebyggelsen er tilknyttet stedbunden næring. 

Ved søknad om fradeling av eksisterende bolig som er en følge av bruksrasjonaliseringstiltak i landbruket, 
godkjent etter jordlov og konsesjonslov, kan dispensasjon vurderes. Fradeling av boenheter som ligger på tunet 
tillates ikke.

Nybygg og tilbygg tilknyttet landbruket skal tilpasses eksisterende bygningsmiljø og landskapet.

§ 35.2 Oppføring av ny eller utvidelse av bestående fritidsbebyggelse er ikke tillatt. Det samme 
gjelder for bruksendring fra fritidsbebyggelse til bolig. 

Vurdering av dispensasjonssøknader i LNFR-områder

I LNFR- områder legges hensynet til landbruk, natur og allmenn rekreasjon til grunn for kommunens forvaltning. 
Det tas særlig hensyn til langsiktig forvaltning av natur- og kulturlandskapet.

For endringer på bebygde eiendommer legges det vekt på tiltakets tilpasning på eiendommen og helhetlige 
kulturlandskapsvurderinger. 

Der det er nødvendig for å sikre og vedlikeholde bygninger og tun kan bruksendring til annen virksomhet 
vurderes. Endringen må kunne forsvares ut fra landbruks- virksomheten og bygningenes uttrykk og form skal 
opprettholdes. 
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Bestemmelser og retningslinjer til hensynssoner 

�6. Retningslinjer for hensynssone kulturmiljø og kulturlandskap

I områder avmerket som hensynssoner kulturmiljø og kulturlandskap skal den kulturhistorisk verdifulle 
bebyggelsen og områdenes særpregede miljø, herunder landskapsverdier, søkes bevart. *)

Alle planforslag og søknader om tiltak som berører verdier knyttet til kulturmiljø og/eller kulturlandskap 
innenfor hensynssonene, skal forelegges byantikvaren.

Ved nye tiltak innenfor hensynssonene, kan kommunen kreve at kulturmiljøet/landskapet dokumenteres og at 
det redegjøres for hvordan disse verdiene i området vil bli ivaretatt. 

I førkrigsområder som Elgeseter, Ila og Lademoen bør gater utformes som symmetriske bygater.

For hensynssone Midtbyen gjelder i tillegg følgende:

Midtbyens særpreg og helhetsmiljø skal bevares og videreutvikles. Det kreves detaljregulering ved nybygg.

Arealene i Midtbyen skal utnyttes så godt som mulig, innenfor hensynet til verneverdiene.

Gatestrukturen skal bevares slik at Cicignons byplan fra 1681 opprettholdes.

Bygningsmiljøet og byrommene er kulturhistorisk verdifullt, og det skal derfor legges stor vekt på bevaring av 
dette. Den historiske trehusbebyggelsen skal tas spesielt hensyn til.

Utforming av ny bebyggelse, særlig høyder, skal fastsettes etter følgende hensyn:

• For å bevare Nidarosdomens dominans i landskapet, skal virkningen på Midtbyens silhuett vurderes.

• Den historiske eiendoms- og bebyggelsesstrukturen skal være førende for skalering av ny bebyggelse, 
forstått som rytmen i gatene og oppdeling av volumer. 

• For å sikre gode gaterom og videreføring av de offentlige rommenes karakter, skal virkninger i gatebildet 
vurderes.

• For å sikre de lave trehusenes betydning i byrommet skal virkninger for disse vurderes. 

�7. Retningslinjer for hensynssone viltkorridor

Innenfor hensynssone viltkorridor bør det ikke tillates tiltak som forringer viltkorridorens økologiske funksjon. 
Alle tiltak som berører viltkorridoren må vurderes ut fra den samlede belastningen tiltakene vil ha på området. 
Det skal legges vekt på å opprettholde og helst forsterke/reetablere skogstruktur og vegetasjonskjermer 
innenfor korridoren.

*) Flertallsmerknad, se side 27
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�8. Bestemmelser for hensynssone drikkevann

§ 38.1   Drikkevannet i Trondheim skal ha høy kvalitet.

§ 38.2   Ved utøvelse av kommunal myndighet og eierskap skal drikkevannsinteressen være overordnet 
alle andre interesser innenfor hensynssonen. I tillegg gjelder følgende bestemmelser ovenfor enhver 
som ferdes eller oppholder seg ved drikkevannskilden Jonsvatnet, samt nedbørsfeltet:

• Bading (både for mennesker og dyr), brettseiling, dykking og lignende aktiviteter er forbudt.

• Det er forbudt å sette opp telt, bobil eller på annen måte slå leir innenfor en sone på 100 
 meter fra Jonsvatnet. Forbudet mot telting og leirslagning gjelder også på øyene i Jonsvatnet.

• Det er forbudt å arrangere sportsstevner eller andre arrangementer ute på Jonsvatnet. I en  
 sone på 100 m fra vannkanten er arrangementer forbudt uten tillatelse fra kommunen.

• Hund skal holdes i bånd nærmere vannkanten enn 50 meter. Avføring fra hund skal innenfor  
 sonen på 50 meter samles opp og bringes ut av virkeområdet. De samme regler gjelder også 
 for ferdsel på Jonsvatnet når dette er islagt.

• Riding er forbudt i en sone på 50 meter fra Jonsvatnet. Offentlig vei, adkomstveier samt god 
 kjent/sikret beiteareal er unntatt fra forbudsonen. Når Jonsvatnet er islagt, er det forbudt å ta  
 hest med ut på isen.

• Transport og lagring av oljeprodukter og andre kjemikalier skal foregå på en slik måte at det  
 ikke utgjør noen fare for forurensing av Jonsvatnet. Forbudet omfatter også håndtering av 
 maskiner eller andre kjøretøy ved vask, reparasjoner, oljeskift og lignende aktiviteter som med 
 fører fare for forurensing.

• I nedbørsfeltet er det et forbud mot all installasjon og bruk av nedgravde oljetanker. Dette for 
 budet gjelder også for oljetanker som er mindre enn 3200 liter. 

• I nedbørsfeltet er det forbudt å ta med levende organismer som ved å etablere levedyktige be 
 stander kan innvirke negativt på vannkvaliteten i Jonsvatnet.

• Fritidsboliger skal ikke ha innlagt vann. Fritidsboliger skal ha godkjent biologisk toalett, 
 forbrenningstoalett eller annen løsning godkjent av Trondheim kommune. 

• Uten særskilt tillatelse er det forbudt å bruke motorfartøy på Jonsvatnet. Forbudet gjelder alle  
 typer motorer.



Side �6 Bestemmelser og retningslinjer  - Kommuneplanens arealdel  �01�-�4

Bestemmelser og retningslinjer for 
bestemmelsesområder

�9. Bestemmelsesområde lokalsenter 

§ 39.1 Lokalsentre skal utvikles innenfor områder markert som bestemmelsesområde lokalsenter og 
planlegges helhetlig.  

Etablering av ny bebyggelse skal ved lokalisering og utforming bidra til god og helhetlig stedutvikling, samt 
bidra til å bygge opp under områdets tilgjengelighet, attraktivitet og struktur. Nye etableringer må ikke belaste 
tilgrensende boligområder med vesentlig trafikk, støy eller andre miljøbelastninger.  

§ 39.2 Lokalsentre skal ha høy arealutnyttelse, tydelige senterfunksjoner og offentlig torg eller park. 
Lokalsentre skal samlokalisere boliger, varehandel og andre servicefunksjoner. Handels- og serviceom-
rådet skal lokaliseres sentralt og samlet innenfor bestemmelsesområdet.

Lokalsenteret skal ha konsentrert bebyggelse og god tilknytning til kollektivtransport. Bebyggelsen 
i senterområdene skal utformes som gode rammer for gater og plasser. Det skal legges stor vekt på 
trafikksikkerhet i og omkring senteret. Tilgjengelighet for fotgjengere skal prioriteres. Uterom skal være 
universelt utformet og opparbeides med høy standard på utforming og materialer. 

Bebyggelse for handel og publikumsrettet service skal utformes med utadrettet fasade og funksjoner i 
hovedetasjer.  Første etasje skal forbeholdes handel og publikumsrettet service.

§ 39.3  Tjenesteyting skal vurderes etablert i eller i tilknytning til områder angitt som bestemmelse-
sområde lokalsenter.

§ 39.4 Innenfor områder angitt som bestemmelsesom-
råde lokalsenter tillates etablert nytt eller utvidelse av ek-
sisterende forretningsareal (BRA) i samsvar med følgende 
tabell:  

Tabellen er retningsgivende for omfanget av handel i hvert 
område. Endelig forretningsareal avklares ved helhetlig plan. 

For øvrige etableringer skal samlet tillatt forretningsareal 
tilpasses befolkningsgrunnlaget i det lokale omland. 

40. Bestemmelsesområde marka

§ 40.1   Innenfor bestemmelsesområde marka skal det tas 
særskilt hensyn til natur og friluftsinteresser. Tilretteleg-
ging for friluftsliv i samsvar med arealformålet kan tillates dersom viktige økologiske funksjoner blir 
opprettholdt. Andre tiltak tillates ikke.

Søknad om tilbygg/påbygg på eksisterende boligeiendommer vurderes særlig strengt.

Lokalsenter
Maksimalt 

forretningsareal
(BRA lokalsenter) 

Byåsen 6000 m2

Hallset 6000 m2

Flatåsen 6000 m2

Saupstad 6500 m2

Risvollan 7000m2

Nardo 8000 m2

Moholt/Vegamot 16 500 m2

Valentinlyst 11 500 m2

Østmarkvegen 7500 m2

Munkvoll 7000 m2

Stavset 5000 m2

Ranheim 8500 m2

Dragvoll nord 5000 m2
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41. Bestemmelsesområde havnivåstigning

§ 41.1  Reguleringsplaner og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 som berører bestemmelse-
sområde havnivåstigning skal planlegges og utformes slik at tilstrekkelig sikkerhet oppnås. Behov for 
risikoreduserende tiltak skal alltid vurderes.

For reguleringsplaner som berører bestemmelsesområde for havnivåstigning skal det gjennomføres ROS-
analyse.

Vurderinger av havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning skal utføres etter “Håndtering av havnivåstigning 
i kommunal planlegging” og ved bruk av hensynssone for havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning vist i 
kommunens forvaltningsbase.

4�. Bestemmelsesområde Nidelvkorridoren 

§ 42.1 Innenfor bestemmelsesområde Nidelvkorridoren skal det tas særskilt hensyn til natur, land-
skap, kulturminner og friluftslivsinteresser. 

§ 42.2  Innenfor bestemmelsesområde Nidelvkorridoren oppstrøms Stavne jernbanebru og langs 
Gaula og Vikelva er tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 a, d, f, j, k og l ikke tillatt inntil 100 meter 
fra normal strandlinje jf. temakart ”vannforekomster”.

Flertallsmerknader  fra Bystyrevedtaket 21.03.13

 § 10.3:   FLERTALLSMERKNAD – Ap, SV, Sp: 

I mange tilfeller lar det seg gjøre på en estetisk og funksjonell måte å fremme tilgjengelighet også i byg-
ninger med kulturminneverdi. Derfor mener Bystyret at denne bestemmelsen skal tolkes dit hen at det i 
størst mulig grad skal oppnås universell utforming, og at hensynet til vern ikke skal kunne gå foran dette 
kravet.

§ 36:  FLERTALLSMERKNAD – SV, Ap, H, MDG, Sp, KRF, R, FrP, V, MDG:

Merknadsstiller vil understreke at hensynssonen for Gløshaugen skal ivareta bebyggelse og Gløshaugens 
markering av bybildet. Dette må ikke komme til hinder for en videre utbygging og utnyttelse av området. 
Dette gjelder spesielt områdene sør for Realfagbygget og Richard Birkelands vei mot jernbanelinja
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Bygning Bestemmelsesområde

parkering og uterom

Bestemmelsesområde

kollektivåre

Bestemmelsesområde

nidelvkorridoren

Bestemmelsesområde

havstigning

Bestemmelsesområde

lokalsenter

Påskrift kommuneplan Hovedveg - På bakken -

Nåværende

Sykkelveg - På bakken -

Framtidig

Gangveg - På bakken -

Nåværende

Turvegtrase - På bakken -

Nåværende

Turvegtrase - På bakken -

Framtidig

Kollektivtrase  - På bakken -

Nåværende

Bevaring naturmiljø Bevaring kulturmiljø

Boligbebyggelse - Nåværende Offentlig eller privat

tjenesteyting - Nåværende

Næringsvirksomhet -

Nåværende

Grav- og urnelund -

Nåværende

Kombinert bebyggelse og

anlegg - Framtidig

Boligbebyggelse - Framtidig

Offentlig eller privat

tjenesteyting - Framtidig

Grønnstruktur - Nåværende Grønnstruktur - Framtidig

LNFR for tiltak basert på

gårdens ressursgrunnlag -

Nåværende

Bruk og vern av sjø og

vassdrag med tilhørende

strandsone - Nåværende

Næringsbebyggelse -

Nåværende

Gang- og sykkelveg Veg
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Trondheim

PlanOversikt

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 90 Bnr: 52 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Planetvegen 33

7036 TRONDHEIM

Annen info:
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Tegnforklaring

Udefinert bygning Bygning Fylkesveg gatenavn .

Kommunalveg gatenavn . Privatveg gatenavn . Gang- og sykkelveg

Veg RpOmråde vedtatt - på

bakkenivå
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Trondheim

Planstatus

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Adresse

5001 - Trondheim 90 52 0 0 Planetvegen 33, 7036 TRONDHEIM

KOMMUNEPLAN/KOMMUNEDELPLAN
Eiendommen ligger i område som i kommuneplanen/kommunedelplanen er avsatt til Plan (vedtaksdato)

Tettbebyggelse - Nåværende Kommuneplanens arealdel 2012-2024 (21.3.2013)

Ukjent

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?

PLANID Plannavn (vedtaksdato) Reguleringsformål

Ja

5001 r0210c Endring av reguleringsplanen for et område ved krysset Planetvegen -
Stubbsvingen (14.7.1964)

RELATERTE PLANER
PLANID Plannavn (vedtaksdato)

r20130053 Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr 90/9 m.fl. (29.9.2016)

r0210 Flatheim, Tvereggmoen, Karlgård, Stubli m.fl. Deler av Stubban Øvre og Utleiren, gnr.85/2,3,5 (4.10.1960)

BEBYGGELSESPLAN
Omfattes eiendommen eller en del av eiendommen av en bebyggelsesplan etter eldre PBL?

Nei

REGULERING UNDER ARBEID
Er det igangsatt planleggingsarbeid på et område som inkluderer/berører eiendommen?

Nei

PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?

Nei 
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KOMMENTARFELT:

 

 

 

 

 

Det tas forbehold om feil og mangler.
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Trondheim

Matrikkelkart

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

5001 - Trondheim 90 52 0 0 

 

Orientering om matrikkelkart 

Matrikkelen ble etablert ved overføring av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte tilfeller kan grensepunkt

og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Fullstendighet og stedfestingsnøyaktighet er generelt bedre innenfor enn utenfor tettbygd strøk. Matrikkelkartet angir en

nøyaktighet på grensepunktene som standardavvik i cm. I tilknytning til arealberegning blir det angitt dersom arealet begrenses av ulike typer hjelpelinjer. Fargene på grensene i kartet forteller

hvilken nøyaktighet det er på de registrerte grensene. Grønne grenser er mest nøyaktige, og derfra blir de gradvis mer unøyaktige mot rød, som er skissenøyaktighet.

28.10.2022 12:20:11 Side 1 av 4



28.10.2022 12:20:13 Side 2 av 4



28.10.2022 12:20:13 Side 3 av 4



Areal og koordinater

Areal: 654,00 Arealmerknad: 

Representasjonspunkt:     Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32                     Nord: 7029626,68       Øst: 570964,80

Ytre avgrensning

Grensepunkt/Grenselinje Merke nedsatt i/ Grensepunkttype/

Løpenr Nord Øst Lengde Hjelpelinjetype Målemetode Nøyaktighet Radius

1 7029610,13 570958,17 Jord Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 10

27,58 Ikke hjelpelinje 11

2 7029635,81 570948,10 Jord Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 10 100,00

20,87 Ikke hjelpelinje 11

3 7029642,48 570967,85 Jord Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 10

0,91 Ikke hjelpelinje 11

4 7029642,79 570968,71 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 11

0,91 Ikke hjelpelinje 11

5 7029642,89 570969,61 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 11

0,91 Ikke hjelpelinje 11

6 7029642,79 570970,51 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 11

0,91 Ikke hjelpelinje 11

7 7029642,49 570971,37 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 11

0,91 Ikke hjelpelinje 11

8 7029642,00 570972,14 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 11

0,91 Ikke hjelpelinje 11

9 7029641,35 570972,78 Ikke spesifisert Ukjent 10 Terrengmålt 11

0,91 Ikke hjelpelinje 11

10 7029640,57 570973,25 Ikke spesifisert Asfaltspiker 10 Terrengmålt 10

17,99 Ikke hjelpelinje 11

11 7029624,45 570981,24 Ikke spesifisert Asfaltspiker 10 Terrengmålt 10

3,13 Ikke hjelpelinje 11

12 7029621,40 570980,52 Jord Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 10

25,03 Ikke hjelpelinje 11
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Trondheim

KARTUTSNITT

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 90 Bnr: 52 Fnr: 0 Snr: 0

Adresse: Planetvegen 33

7036 TRONDHEIM

Annen info:
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Tegnforklaring

Teiggrense god nøyaktighet Teiggrense dårlig nøyaktighet Teiggrensepunkt

Hekk Gatelys (belysningspunkt) AnnetGjerde

Loddrett mur Bygningsdelelinje Bygningslinje

Grunnmur Mønelinje Takkant

Takoverbyggkant Taksprang Trapp inntill bygg

Veranda Fiktiv bygningsavgrensing Godkjent byggesak etter 2015

Godkjent byggesak før 2016 Godkjent delesak ikke

matrikkelført

Frittstående trapp

Takoverbygg Udefinerte bygg Bolig

Garasje og uthus Husnummer Husnummer med bokstav

Matrikkelnummer Vegdekkekant Gangvegkant

Gang- og sykkelvegkant Vegkantavkjørsel Annet vegareal avgrensning

Fortauskant Veg Gang- og sykkelveg

Fylkesveg gatenavn . Kommunalveg gatenavn . Privatveg gatenavn .

Hav Forsenkningskurve Høydekurve

Høydekurve 5 m Seksjonert grunneiendom Eiendomsinfo
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282134
Dato:

Viser til tilsyn utført på deres anlegg den 12.02.2020. Vi har ikke mottatt noen tilbakemelding om at
tilsynsrapporten etter dette tilsynet er utbedret.

Saksnr:Til stede:

Vedlagt følger tilsynsrapport fra tilsyn av Deres elektriske anlegg, målernr. 6970631400737412.

Ved eventuelle forespørsler, ring 73934424

13.10.2020

Med hilsen
Tensio TS AS

7036 TRONDHEIM

SVE HALVARD
PLANETVEGEN 33

Rapport avsluttet uten tilbakemelding

SVE HALVARD

Dokumentasjon på at retting er utført skal sendes til Tensio TS AS.

Saken er nå avsluttet fra vår side og vil bli liggende som en heftelse på deres anlegg i vår database. De
påpekte manglene er offentlige, dvs. åpne for politi og forsikringsselskaper ved skade/ulykke.
Manglende utbedring kan for deg som eier/bruker få konsekvenser ved eventuell strømulykke eller
brann.

Håvard Brustuen Runningen
Elsikkerhetsingeniør

Tensio TS AS

Telefon: 74 12 15 00 Besøksadresse:
Klæbuveien 118
7031 Trondheim

www.tensio.no
dle.ts@tensio.no
Org.nr: 978 631 029 MVA

Postadresse:
Postboks 9480 Sluppen
7496Trondheim



Tilsynsrapport

SVE HALVARD
Planetvegen 33

7036 TRONDHEIM

Planetvegen 0033
7036 TRONDHEIM

Saksnr.
4039
Pinkode

282134

Beh. avKontrolltype
PERIODISK

Kontrolldato
12.02.2020

Håvard Brustuen Runningen

Til utførende elektroinstallatør: Bekreftelse på rettingsarbeid oversendes på e-post til: dle.ts@tensio.no
”Rettingsarbeidet skal beskrives slik det er utført punkt for punkt”.

Kontrollen er utført i samsvar med ”Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap” sine krav til offentlig
kontroll. Det kan ikke utelukkes at anlegget har flere feil/mangler enn det som fremgår av tilsynsrapporten.

Tensio TS AS
Postboks 9480 Sluppen
7496 Trondheim
Tlf. 74 12 15 00

Anleggsnr.

67984078
Målepunktsid.

Målernr.
6970631400737412109269-001

Stue Stikkontakt manglet jordforbindelse. Jf. fel § 211
Gjelder stikkontakter ved gulv i stue fra trapp og videre.

DET LOKALE ELTILSYN:

Underskrift
………………………………………………………………
Dato

…………………………………………………………………
Dato Underskrift installatør

RETTELSE ER UTFØRT AV:

…………………………………………………………………
Dato Underskrift montør

Isol.motst. ved kontroll Etter utbedring

M ohm ……………6,01 M ohm 

12.02.2020



 

Manglende brukstillatelse eller ferdigattest 

Vi får ofte spørsmål om hva man må gjøre hvis boligen eller liknende mangler brukstillatelse eller 
ferdigattest. Spesielt blir dette en aktuell problemstilling ved et salg. Hvordan dette løses avhenger 
av når byggesøknaden ble innsendt. 

Byggesøknader innsendt før 1.1.1998 
Det er ikke lenger mulig å få ferdigattest for tiltak som er omsøkt før 1. januar 1998. Dersom 
bygget er omsøkt og godkjent fra Byggesakskontoret, vil det ikke være ulovlig å bruke bygningen 
selv om ferdigattest mangler. 

Eventuelle ulovlige byggetiltak vil ikke automatisk være godkjent i slike saker, og tegningene som 
lå til grunn for byggetiltaket er de som fortsatt gjelder. Det er da byggets eier som er ansvarlig for 
at bygget er utført i tråd med tillatelsen. 

Byggesøknader innsendt mellom 1.1.1998 og 30.6.2010 
Hvis det er gitt midlertidig brukstillatelse for tiltaket, kan Byggesakskontoret gi ferdigattest basert 
på: 

● erklæring fra ansvarlige foretak fra byggesaken, eller 
● akseptere en egenerklæring fra tiltakshaver 

Dette vil være avhengig av omfanget og kompleksiteten av det arbeidet som gjensto da 
brukstillatelsen ble gitt. Dersom det ikke er mulig å få tak i de foretakene som hadde ansvarsrett i 
byggesaken, må et eller flere andre foretak ta over ansvaret. Byggesakskontoret kan pålegge 
uavhengig kontroll av arbeidet der vi anser det som nødvendig. 

Egenerklæring fra tiltakshaver er for eksempel tilstrekkelig der de gjenstående arbeidene i seg selv 
ikke ville vært ansvarsbelagt. 

Dersom det ikke er blitt gitt midlertidig brukstillatelse må ansvarlige foretak gå god for arbeidet; 
enten de som fikk ansvarsrett i byggesaken, eller nye foretak som tar over ansvaret. Uavhengig 
kontroll av utført arbeid kan ofte være aktuelt i slike tilfeller. 

Byggesøknader innsendt etter 30.6.2010 
For disse søknadene er det ingen unntak. Dette betyr at ansvarlige foretak skal gi 
samsvarserklæring for arbeidet de utfører, og Byggesakskontoret skal gi ferdigattest på bakgrunn 
av disse erklæringene. 

Mindre byggetiltak uten ansvarlige foretak 
Enkelte byggetiltak blir omsøkt og gjennomført uten ansvarlige foretak. I de tilfellene er det 
tilstrekkelig med en bekreftelse fra tiltakshaver om at arbeidet er utført i tråd med tillatelsen. 

Relevant lovverk 
Plan- og bygningsloven § 21-10. Sluttkontroll og ferdigattest 
Byggesaksforskriften (SAK10) § 8-1. Ferdigstillelse av tiltak 

 

 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A721-10
https://lovdata.no/forskrift/2010-03-26-488/%C2%A78-1




 

 
Postadresse: 

TRONDHEIM KOMMUNE 

Byggesakskontoret 

7004 TRONDHEIM 

 
Besøksadresse: 

Erling Skakkes gate 14 

 
Telefon: 

+47 72542500 

 
Telefaks: 

+47 72542511 

 
Organisasjonsnummer: 

NO 989 091 565 
 

E-postadresse:  byggesak.postmottak@trondheim.kommune.no

Internettadresse:  www.trondheim.kommune.no/byggesak/

77389/08 

  

 
 
Byggesakskontoret  
 

 

           Delegasjonssak nr: FBR ETT 1434/08 
 
Halvard Sve 

Plantevegen 33 

 

N-7036 TRONDHEIM 

 

IGANGSETTINGS-
TILLATELSE 

 

 
Vår saksbehandler 

Dagfinn M. Berg 

Vår ref. 

08/14485 

oppgis ved alle henvendelser 

Deres ref. 

 

Dato 

06.05.2008 

 

 

Planetvegen 33, melding om tiltak for garasje. Melding om tiltak endret til søknad om 
tillatelse til tiltak. 
 

Byggested:    Planetvegen 33 Gnr.: 90  Bnr.: 52 
Ansvarlig søker:  Halvard Sve 

Tiltakshaver:   Halvard Sve 

 

Bygningssjefen har etter delegasjon, gitt i medhold av plan- og bygningsloven § 8 og Trondheim 

kommunes delegasjonsreglement, behandlet og fattet vedtak i påfølgende sak. 

 

Innledning 
Deres melding om tiltak etter plan- og bygningsloven § 86a, er mottatt byggesakskontoret 

03.04.2008. 

 

Omsøkte tiltak kan imidlertid ikke behandles som melding om tiltak, jf. plan- og bygningsloven 

§86a, da tiltaket framtvinger en dispensasjon fra veglovens §29 om avstand fra offentlig veg. 

Meldingen er derfor endret til søknad om tillatelse til tiltak, jf. plan- og bygningslovens §93. Dette 

innebærer imidlertid ikke at plan- og bygningslovens krav om ansvar og kontroll kommer til 

anvendelse. 

 

Det vises til foreløpig melding datert 14.04.08. 

 

Tegninger og dokumentasjon mottatt byggesakskontoret 03.04.2008 ligger til grunn for 

behandlingen av søknaden. 

 

Søknaden gjelder frittstående garasje. 

 

 

Naboer og gjenboere er varslet på lovbestemt måte. Det er ikke innkommet merknader til omsøkte 

tiltak. Hjemmelshaveren til g.nr.: 90 b.nr.: 51 Planetvegen 31, Lillian Håbrekke og Per 

Hangerhagen, har gitt skriftlig erklæring på at garasjen kan komme , med ytterste bygningsdel, 2,0 

m fra felles grense. 

 

 



Side 2 

TRONDHEIM KOMMUNE 

Byggesakskontoret 

Vår referanse 

08/14485 

Vår dato 

06.05.2008 

 

  

77389/08 

Planstatus 
Eiendommen omfattes av reguleringsplan 210C, stadfestet 14.07.1964. Eiendommen er regulert til 

boligformål. 

 

 

Vurdering/begrunnelse 
Omsøkte tiltak er en frittstående garasje på 31 m². Dern er vist plassert på eiendommens nord-vestre 

hjørne, med garasjens vestvegg plassert 2,0m parallell med eiendomsgrensen. Plasseringen kommer 

10 m fra centerlinjen av regulerte Planetvegen. Den har utkjøring fra egen gårdsplass. 

 

Omsøkte tiltak krever dispensasjon fra veglovens § 29. En dispensasjon forutsetter at det foreligger 

”særlige grunner”, jf. plan- og bygningsloven § 7. Uttrykket ”særlige grunner” må ses i forhold til 

de offentlige hensyn plan- og bygningslovgivningen skal ivareta. De særlige grunner som kan 

begrunne en dispensasjon er i første rekke knyttet til areal- og ressursdisponeringshensyn. Bare i 

helt spesielle tilfeller vil forhold vedrørende tiltakshavers person kunne anses som særlig grunn. 

 

Det er i dette aktuelle området gitt tidligere dispensasjoner fra veglovens § 29. I dette tilfellet vil 

utkjørselen  fra garasjen ikke skje direkte ut i gaten, men fra egen gårdsplass. 

 

På bakgrunn av ovennevnte vurdering finner byggesakskontoret å kunne dispensere fra veglovens   

§ 29 om avstand fra offentlig veg for omsøkte garasje, 

 

Byggesakskontoret har ingen vesentlige innvendinger til omsøkte tiltak og arbeidet kan igangsettes. 

 

 

 

VEDTAK: 
 

SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GODKJENNES. 
 

I medhold av plan- og bygningsloven § 7 gis dispensasjon fra veglovens §29. Det vises til 
ovennevnte begrunnelse. 
 

Det vises til plan- og bygningsloven §§ 93 og 95.  

 

Vedtaket kan påklages av alle involverte parter innen 3 uker. For nærmere orientering, se vedlagte 

melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak. 

 

Byggesakskontoret gjør oppmerksom på følgende: 

 

Gebyrer og avgifter 

Gebyrer og avgifter i samsvar med utstedte fakturaer skal betales. 

 

Bortfall av tillatelse 

Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at rammetillatelse er gitt, faller tillatelsen bort, jf. plan- 

og bygningsloven § 96. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i lengre tid enn 2 år. 
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TRONDHEIM KOMMUNE 

Byggesakskontoret 

Vår referanse 

08/14485 

Vår dato 

06.05.2008 

 

  

77389/08 

Med hilsen  

TRONDHEIM KOMMUNE 

 

 

 

Lisbeth Glørstad Aspås 
bygningssjef 

Dagfinn M. Berg 
saksbehandler 

 

 

Vedlegg: 

Melding om rett til å klage på forvaltningsvedtak 

 

 

 

Kopi uten vedlegg: Lillian Håbrekke og Per Hangerhagen, Planetvegen 31, 7036 Trondheim 
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TRONDHEIM KOMMUNE 

Byggesakskontoret 

Vår referanse 

08/14485 

Vår dato 

06.05.2008 

 

  

77389/08 

MELDING OM IGANGSETTING 
 
Vår ref.: 08/14485 

oppgis ved alle henvendelser 

 

 
Byggested:      Gnr.: Bnr.:  

Arbeidets art:     

Ansvarlig søker:  Halvard Sve 

Tiltakshaver:    Halvard Sve 

 

I henhold til delingsloven og forskrift til delingsloven av 19.10.1979 skal kommunen melde fra til 

GAB-systemet blant annet ved igangsetting av nybygg, tilbygg, påbygg og riving. 

 

På bakgrunn av dette ber byggesakskontoret Dem vennligst om å sende denne melding om 

igangsetting til Trondheim kommune, byggesakskontoret, 7004 Trondheim. 

 

Byggesakskontoret gjør oppmerksom på at eier/rettighetshaver, i medhold av forskrift til 

delingsloven av 19.10.1979, kan pålegges å framskaffe nødvendige opplysninger. 

 

 

 

Tiltaket igangsettes _______________________________ 

 

 

 

Underskrift  _____________________ 
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TRONDHEIM KOMMUNE 

Byggesakskontoret 

Vår referanse 

08/14485 

Vår dato 

06.05.2008 

 

  

77389/08 

 

MELDING OM RETT TIL Å KLAGE PÅ FORVALTNINGSVEDTAK 
 

Denne meldingen gir viktige opplysninger hvis De ønsker å klage på vedtak De har fått underretning om. 
 

Klagerett 
De har rett til å klage på vedtaket. 

 

Hvem kan De klage til? 
Klagen sendes byggesakskontoret, som tar standpunkt til den. 

 

Blir klagen ikke tatt til følge, sendes den til endelig avgjørelse i klageinstansen, som er Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 

 

Klagefrist 
Klagefristen er 3 uker fra den dag De mottar vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom De 

klager så sent at det kan være uklart for oss om De har klaget i rett tid, bør De oppgi datoen for når De mottok dette brevet. 

 

Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. De kan søke om å få forlenget fristen. I så fall må De oppgi årsaken til 

at De ønsker dette. 

 

Rett til å kreve begrunnelse 
Dersom De mener byggesakskontoret ikke har begrunnet vedtaket, kan De kreve en slik begrunnelse før fristen går ut. Ny 

klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar begrunnelsen. 

 

Innholdet i klagen 
De må presisere: 

- hvilket vedtak De klager over 

- årsaken til at De klager 

- den eller de endringer som De ønsker 

- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen. 

 

Klagen må undertegnes. 

 

Utsetting av gjennomføringen av vedtaket 
Selv om De har klagerett, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. De kan imidlertid søke om å få utsatt 

gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er ute eller til klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42. 

 
Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning 
Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i forvaltningslovens  

§§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med byggesakskontoret. 

 

Byggesakskontoret kan gi nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og om reglene for 

saksbehandling. 

 

Kostnader ved klagesaken 
De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. Vanligvis gjelder visse 

inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller Deres advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. 

 

Det er også adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken. Forutsetningen er da 

vanligvis at vedtaket blir endret til gunst for en part. Reglene om erstatning for sakskostnader finnes i forvaltningsloven 

§ 36. Klageinstansen kan orientere Dem om retten til å kreve slik dekning. 

 

 

  
Postadresse: 

TRONDHEIM KOMMUNE 

Byggesakskontoret 

7004 TRONDHEIM 

 
Besøksadresse: 

Erling Skakkes gate 14 

 
Telefon: 

+47 72542500 

 
Telefaks: 

+47 72542511 

 
Organisasjonsnummer: 

NO 989 091 565 
 

E-postadresse:  byggesak.postmottak@trondheim.kommune.no

Internettadresse:  www.trondheim.kommune.no/byggesak

 



















































Oversikt over løsøre og tilbehør til eiendommen

GENERELT:
Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved overdragelse av 
fast eiendom og andeler i borettslag. 

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet 
offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. 
avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva som omfattes av "innredning og utstyr", og over hva som skal regnes som 
"fastmontert eller særskilt tilpasset".  

Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med eiendommen, 
er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen 
måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.   

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti. 

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

01. Hvitevarer medfølger der dette er spesielt angitt i 
salgsoppgaven.

02. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

03. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og 
panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående 
biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det 
følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller 
fastmonterte varmekilder på visning.

04. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for 
TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-boks 
medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm 
med tilhørende festeordning samt musikkanlegg følger ikke med 
(se også punkt 12).

05. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, 
dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte glass- 
og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt 
baderomsinnredning, medfølger.

06. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. 
Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning 
i garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte 
trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger. 

07. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, 
fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

08. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig 
solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og liftgardiner 
medfølger.

09. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte 
aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, 
herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte "spotlights", 
oppheng og skinner med spotlights samt utelys og hagebelysning 
medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, 
prismelamper og lignende som er koblet til sukkerbit eller 
stikkontakt følger likevel ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer 
lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som brytere, 
sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle 
lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun styrer lyspærer 
eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse 
medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert 
tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks.
badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, 
lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange, med- 
følger.  Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper 
medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for 
denne medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL
medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur 
medfølger.

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der 
dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

20. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og 
RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og 
brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. 
Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge 
med ved salg av eiendom.

21. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av 
skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler til 
eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus 
e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til 
bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

23. PLANTER, BUSKER og TRÆR som er plantet på tomten, eller 
fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og 
medfølger i handelen.

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens 
Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020. 



 
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse med 

ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.  

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

Nedenfor gis en oversikt over de retnings-linjer som forbruker-
myndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved bud-
givning 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, her-
under eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

Gjennomføring av budgivning:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eien-
dommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse 
videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også 
budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før 
formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig 
legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon 
og signatur er oppfylt for budgivere som benytter e-signatur, 
eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige bud
menes også elektroniske meldinger som e-post og SMS når 
informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/
bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finans-ierings-
plan, akseptfrist, overtakel-sesdato og eventuelle forbehold 
som for eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig 
ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før for-
beholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av bu-
drunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbru-
ker) 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 aksept-
frist 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 interessen-
ter et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler 
fraråde budgiver å stille slik frist.

5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud 
overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i 
punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde bud-
giverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle 
forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig 
overfor budgivere at budene deres er mottatt.

7. 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.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrun-
net opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er 
viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes 
gjennom fullmektig. 

Viktige avtalerettslige forhold:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innhol-
det 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 eiendommen er 
solgt til en annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eien-
dommer samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en 
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



Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrun-
den. Megler skal styre budgivningen ved blant annet å avpasse 
tempoet slik at oppdragsgiver og aktuelle interessenter kan 
sikres et forsvarlig grunnlag for sine handlingsvalg.

Bud som avgis er bindende for budgiver.

Megler skal opplyse interessenter og involverte i budrunden om
status i budgivningen. Informasjonen gis skriftlig.

Før megler kan videreformidle bud til selger eller andre in-
teressenter må budgiver ha legitimert seg og avgitt signatur. 
Hva som regnes som gyldig legitimasjon fremgår av eget skriv 
vedlagt salgsoppgaven. Skrivet kan også lastes ned fra våre 
hjemmesider på www.garanti.no. 

For at megler skal kunne formidle bud til selger eller øvrige 
interessenter må budet foreligge skriftlig. Vi ber om at første 
bud inngis på fastsatt budskjema. Kravet til skriftlighet gjelder 
også budforhøyelser, motbud, aksept og avslag. Skriftlighet i 
elektronisk form f.eks som SMS er godkjent. 

Når budet videreformidles skal det opplyses
om budets størrelse, eventuelle forbehold og akseptfrist. Dette 
gjelder ved formidling av bud til oppdragsgiver, budgivere og 
øvrige interessenter. Det gjelder imidlertid bare i den grad det 
er nødvendig og mulig. 

Når bud er mottatt skal megler så snart som mulig bekrefte 
skriftlig overfor budgiver at budet er mottatt.

Legitimasjon og kundekontroll
Før du kan legge inn bud hos GARANTI Eiendomsmegling må du
avgi legitimasjon. Megler kan ikke videreformidle bud hverken 
til selger eller andre før legitimasjon foreligger.

Gyldig legitimasjon:
• Pass
• Førerkort (ikke grønt førerkort)
• Norsk bankkort med bilde
• Forsvarsdepartementets ID-kort
• Postens ID-kort utstedt etter 1. oktober 1994
• Nasjonale ID-kort utstedt innenfor EØS-området

Personer uten norsk fødselsnummer eller D-nummer:
Gyldig legitimasjon er:

• Pass
• Nasjonalt ID-kort utstedt innenfor EØS-området

Foretak/juridiske personer
• Bekreftet kopi av firmaattest ikke eldre enn tre måneder 

samt kopi av legitimasjon til den/de som har signatur i 
foretaket

• Nasjonalt ID-kort utstedt innenfor EØS-området

Reelle rettighetshavere
Hvis tegningen utføres for en bedrift eller annen juridisk per-
son, må det oppgis navn, fødselsdato og kontaktopplysninger 
på personen(e) som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer 
mer enn 25 prosent av stemmene eller eierandelene i den juri-
diske personen, eller som på annen måte eier eller kontrollerer 
den juridiske personen i siste instans. Her skal det benyttes 
eget skjema.

Fremgangsmåten ved budgivning



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!


