
TRONDHEIM
MELLOMILA 69

Prisant.: 3 450 000,-
Totalt: 3 545 620,-
Felleskost.: 2 273,-

P-rom: 53m²
Bra: 53m²



Fasade med tun



Fra tunet ser du leiligheten (det røde merket)



Dette er fasaden hvor du ser terrassen (det røde merket)



Velkommen inn i gangen som tar deg inn til bad og soverom



Leilighetens soverom



Soverommet



Kompakt bad med alt hva du trenger



Badet



Nedfelt servant med skuffer



Kjøkken har plass til spisebord



HTH innredning med hvitevarer



Romslig kjøkken



Koselig kjøkken



Ut til stue fra kjøkken



Stuen



Lys og trivelig stue



Plass til en kontorplass



Fra stuen går du rett ut på balkongen



Her ser du litt av hvilken plass du har på stuen



Balkongen ligger i 4 etasje og du har gode lys- og solforhold



Litt mer av stuen



Fra stuen inn mot kjøkken



Plass til skjenker



Stuen



Her ser du tunet fra leiligheten



Juletre er tent og satt opp på tunet



Fasade sommers tid med tun

Mellomila 69

Flott selveier leil i Ilsvika med sentrumsnær og praktisk beliggenhet, med nærhet til alt.



EIENDOMSMEGLER MNEF

Ole Kristian Vaagan
okv@meglerendin.no

40 40 85 88

Gi bud

Nøkkelinformasjon

Prisantydning Kr 3 450 000,-
Totalt inkl. omk * Kr 3 545 620,-
Felleskost. totalt ** Kr 2 273,-

Felleskost inkluderer:
Felleskostnad driftsdel kr 1 793,- + tillegg elektroniske fellesavtaler kr 480,-. Andel felleskostnader forfaller
til betaling den 1. i hver måned.

Ligningsverdi primærbolig Kr 854 970,- pr. år 2021
Ligningsverdi sekundærbolig Kr 3 077 890,- pr. år 2021

Info formuesverdi
Formuesverdien er den verdien Skatteetaten legger til grunn når de skal beregne formueskatten. For
nordmenn er all eiendom skattepliktig, uansett om eiendommen ligger i Norge eller i utlandet. Denne



beskatningen skjer hovedsakelig �ennom formuesskatten, i tillegg til at noen kommuner har
eiendomsskatt. Begge blir beregnet ut fra formuesverdien, som tidligere var kjent som ligningsverdi.
Formuesverdi er ikke det samme som boligverdi eller markedsverdi, og er som regel lavere enn begge disse
da formuesverdien settes til en prosentvis andel av boligverdien.

BRA/P-ROM 53/53
Rom (Soverom) *** 2 (1)
Ant. bad 1
Eierform Eierseksjon
Boligtype Eierleilighet
Byggeår 2004
Etasje 3
Energimerke D

Tomt 4679.2 m² (eiet)

Beskrivelse av tomt:
Eiendommen eier tomten som er en fellestomt for sameierne.

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

** Rentek.+avdr.+driftsutg.

*** 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

Fakta om eiendommen

Oppdragsnummer 12-0006/22
Adresse Mellomila 69, 7018 TRONDHEIM
Eier Per Asbjørn Haugdal
Forretningsførers navn TOBB
Gårdsnummer 417
Bruksnummer 82
Sameie Ilsvika Garden AS;
Org.nr 921175817

Regnskap/Budsjett
Vedlagt i salgsoppgaven er regnskap og budsjett og interessenter oppfordres til å sette seg inn i dette.

Kommunale avgifter 11040,-
Kommunale avgifter pr. år 2022
Eiendomsskatt 3090000,-
Eiendomsskatt år 2022
Sameiebrøk 50/6243

Om sameiet
Sameiet har egen hjemmeside: http://ilsvikagarden.no

Dyrehold
Dyrehold er tillatt etter vedtektene. Kjøper bes sette seg inn i vedtekter og husordensregler.

Vedtekter/husordensregler
Selger ber kjøper/interessenter om å sette seg inn i vedtekter og husordensregler.

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


Arealbeskrivelse

Bruksareal 
3. etasje: 17 kvm Gang m/trapp, bad/vaskerom og soverom 
4. etasje: 36 kvm Trapperom, stue og kjøkken 
Primærrom 
3. etasje: 17 kvm Gang m/trapp, bad/vaskerom og soverom 
4. etasje: 36 kvm Trapperom, stue og kjøkken 

Beskrivelse av eiendommen
Leiligheten går over 2 plan og har gang, bad og soverom i sin første etasje og kjøkken og stue i sin andre
etasje. Rolig og skjønne omgivelser med strandpromenaden like ved. Den holder en pen standard med lyse
�ater på vegger og tak. Kjøkkenet er pent og praktisk med integrerte hvitevarer.

Beliggenhet
Leiligheten ligger i den nye bydelen i Ila som heter Ilsvika med sykkelavstand til St. Olavs Hospital, NTNU
Gløshaugen, Trondheim spektrum og nye Hist. Boligen nyter godt av en hyggelig vest vendt og solrik
balkong og området rundt er pent opparbeidet med diverse beplantning og et rolig plenområde. Her er det
tilgang til sandvolleybane og badeplass ved strandpromenaden for aktivitet og avslapping. Som turterreng
har du Bymarka som er et yndet sted for Trondhjemsbefolkningen med svært varierte turområder.
Trondheim golfklubb ligger også ved Bymarka med dens naturskjønne beliggenhet. I umiddelbar nærhet
har man bl.a. dagligvarebutikk med post, kafe, restaurant, legesenter, frisør, solstudio, treningssenter og
bussholdeplass.

Innhold
Gang, soverom, bad, kjøkken og stue.

Standard
Gang; Parkett på gulv, malt tapet på vegger og malt himling. Skyvedørsgarderobe. Sikringsskap.
Soverom; Parkett på gulv, malte glatte vegg�ater og malt himling. Skyvedørsgarderobe. 
Bad; Flis på gulv og vegger og systemhimling (pressede mineralullplater). Gulvvarme. Innredning: Servant
på underskap, speilskap. Dusjhjørne, dvs. 2 stk buede innfellbare dusjdører, dusjbatteri, hånddusj. Kran og
avløp for vaskemaskin. Veggmontert WC. 
Kjøkken; Parkett på gulv, malte glatte vegg�ater og malt betonghimling. HTH innredning med plane fronter,
laminert benkeplate. Integrerte hvitevarer som platetopp, stekeovn, kjøleskap og oppvaskmaskin.
Mosaikk�is mellom over- og underskap. Plass til spisebord.
Stue; Parkett på gulv, malte glatte vegg�ater og malt betonghimling. Utgang til balkong.

Adkomst
Fra sentrum kjører du til Ila og tar av mot Ila og du kommer til en rundkjøring som enten tar deg til
Solsiden eller Trolla. Fra rundkjøringen tar du rett frem mot Ilsvika og holder til venstre ved Extra.



Mellomila 69 ligger da på venstre side av veien. Det vil bli skiltet av Megleren Din visningsskilt på
visningsdagen.

Skolekrets
Ila Barneskole fra 1-7 klasse, Steinerskolen fra 1-10 klasse, Sverresborg ungdomsskole. Thora Storm avd
Adolf Øien og Trondheim Katedralskole.

Barnehage/skole/fritid
Det er �ere barnehager i området, Vestkanten barnehage og Iladalen barnehage.

Offentlig kommunikasjon
Offentlig kommunikasjon må de�neres som meget gode.

Oppvarming
Elektrisk

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

Parkering
Eiendommen har ikke parkeringsplass. Det er parkeringsmuligheter i området etter �eldende takster og
regler, samt mulighet til å leie parkeringsplass i garasjen under bygget.

TV/Internett/Bredbånd
Leiligheten har Telenor som leverandør.

Byggemåte
Bygningen, som er ei boligblokk/ et leilighetsbygg oppført i 2004, er i 4 etasjer. Hovedkonstruksjonen og
etasjeskillere er oppført i betong. Utvendige fasader kledd med trekledning. Flat takkonstruksjon tekket
med takmembran/asfaltbelegg. Vinduer med 2-lags isolerglass.

Bebyggelse
Området er hovedsakelig bestående av lavblokkbebyggelse av nyere dato og trehusbebyggelse i Ilsvikøra.

Info kommunale avgifter
Kommunale avgifter er oppgitt med årsbeløp. Det betales hvert kvartal med kr 2 760,-

Forsikringsselskap
If Skadeforsikring Nuf

Polisenummer
SP868597

Overtakelse
Overtakelse etter avtale



Vei, vann og avløp
Offentlig

Adgang for utleie
Boligen kan leies ut i sin helhet, men korttidsutleie er regulert i vedtekter.

Info energiklasse
Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i �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 forretning/kontorer og �eldende reguleringsplan r1058e er
stadfestet den 31.10.2002. 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:

5001/417/82/124:
29.06.2004 - Dokumentnr: 13115 - Erklæring/avtale
Rettighetshaver: Knr:5001 Gnr:417 Bnr:83 
Bestemmelse om adkomstrett 
Bestemmelse vedr.veggliv inntil grensen 
Rett til bruk av fellesarealer,felles lekeplass og 
uteområder med vedlikehold 
Bruksrett til 19 parkeringsplasser med andel av drifts- 
kostnader m.m. 
Overført fra: Knr:5001 Gnr:417 Bnr:82 
Gjelder denne registerenheten med �ere 



29.06.2004 - Dokumentnr: 13116 - Seksjonering
Opprettet seksjoner: 
Snr: 124 
Formål: Bolig 
Sameiebrøk: 50/6243 
Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter. 
Gjelder seksjon nr. 2 og 133 

Boligselgerforsikring
Det er ikke tegnet boligselgerforsikring mot vesentlige skjulte feil og mangler. Selgers egenerklæring og
takstrapport for eiendommen er vedlagt salgsoppgaven. Alle interessenter blir oppfordret til å besiktige
eiendommen nøye.

Ved salg der kjøper hovedsakelig skal bruke eiendommen til næringsformål, jfr. avhl. § 1 - 2, (3) blir
eiendommen solgt i den stand den er og selger fraskriver seg bestemmelsene i avhendingsloven.

Boligkjøperforsikring
Kjøper kan tegne boligkjøperforsikring i Help forsikring.

Meglerforetakets vederlag
Oppdragsgiver har inngått følgende avtale med Megleren Din AS: Vederlag kr 37 500,- + opp�ørsgebyr kr 6
250,- + tilretteleggingsgebyr kr 20 000,-.

Diverse
2 skjenker/benker på stue og skap på kjøkken vil medfølge. Bod i p-kjeller er merket med D - 313. Sameiet
har ikke lån. Sameiet har eget styre med styreleder og 4 medlemmer.

Områdebenevnelse
Ila

Info eiendomsskatt
Skattetaksten på boligen er oppgitt til å være kr 3 090 000,- og det gis ett bunnfradrag slik at
skattegrunnlaget er kr 1 613 000,-.

Omkostninger kjøper
Omkostninger basert på prisantydning:
1. Dokumentavgift 2,5% kr 86 250,-
2. Hjemmelsoverføring kr 585,-
3. Tinglysing pantedokument inkl grunnbok kr 785,- pr. dokument
4. Boligkjøperforsikring kr 8 000,- (valgfritt)
Totalt kr 95 620,-



Radonmåling
Det er ikke �ennomført radonmåling da det ikke er krav om det i 3 og 4 etasje.

Sammendrag selgers egenerklæring
Vedr terrassegulv; det er hver eiers ansvar for vedlikehold av dette. Det er også avrenning av takvann
under gulvet. Nytt gulv og ren�øring av renne ble �ort sommeren 2021.

Vedlegg salgsoppgave
Følgende dokumenter inngår i salgsoppgaven eller utleveres på forespørsel til megler:
Tilstandsrapport
Selgers egenerklæring
Reguleringsbestemmelser
Vedtekter 
Husordensregler 
Regnskap 
Budsjett 
Årsberetning fra sist avholdte sameiemøte 
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
30.12.2022 kl. 12:02 v1



Vilkår

Eierseksjoner kalles ofte selveierleiligheter. Her er seksjonseier sameier i hele bygningen og tomten, videre
er det knyttet en enerett (eksklusiv bruksrett) til bestemte deler av eiendommen (seksjonen og eventuelle
tilleggsdeler). Forholdet sameierne imellom er regulert i eierseksjonsloven. Øverste myndighet i et
eierseksjons-sameie utøves av sameiemøte. Viktige dokumenter å �øre seg kjent med ved kjøp av
eierseksjon er vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og protokoll fra sameiemøte.

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

Mellomila 69, 7018 TRONDHEIM

gnr. 417, bnr. 82, snr. 124

Befaringsdato: 15.12.2022 Rapportdato: 27.12.2022 Oppdragsnr.: 20340-1093

Stein Roger SteneSertifisert Takstingeniør:Stene Takst ASAutorisert foretak:

CX2135Referansenummer:

 Areal (BRA): Boligbygg med flere boenheter  53 m²

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.

Gyldig rapport
27.12.2022



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 Takstingeniør
stein@stenetakst.no
928 55 155

Uavhengig Takstingeniør
27.12.2022 | TRONDHEIM

Stein Roger Stene

20340-1093Oppdragsnr.: 15.12.2022Befaringsdato: Side: 2 av 18



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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Arealer

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Boligbygg med flere boenheter 

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

4.etasje 36 36 0

3.etasje 17 17 0

Sum 53 53 0

Leiligheten ble bygd i 2004 og er derfor generelt i god 
bruksstand. 
Det bemerkes kun noen avvik:
- mer enn halvparten av forventet brukstid oppbrukt på 
membranløsningen på bad
- et mindre hakk på servant
- litt fuktsvelling nedkant baderomsdør

Boligbygg med flere boenheter  - Byggeår: 2004

INNVENDIG
Gå til side

Støpt dekke, fliser på gulv i bad, ellers parkett.
På vegger er det malte plater og litt tapet, fliser 
på bad.
Malte innvendige tak.
Lakkert tretrapp.
Malte glatte dører.

VÅTROM
Gå til side

Gulv: Påstøp, flis. 
Sluk: Plassert i dusjsone.
Vegger: Flis.
Himling: Systemhimling (pressede 
mineralullplater).
Ventilering: Avtrekk via ventil i himling.
Innredning: Servant på underskap, speilskap. 
Dusjhjørne, dvs. 2 stk buede innfellbare 
dusjdører, dusjbatteri, hånddusj. Kran og avløp 
for vaskemaskin. Veggmontert WC. 

KJØKKEN
Gå til side

Kjøkkeninnredning med glatte fronter, laminerte 
benkeplater. Ventilator. Integrerte hvitevarer som 
platetopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kjøle-og 
fryseskap.
Ventilator over platetopp med avtrekk ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER
Gå til side

Vannledninger i plast. Stoppekran med 
vannmåler i himling på bad.

Gå til side

Forutsetninger og vedlegg

Lovlighet

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

Gå til side

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

TG0: Ingen avvik

TG1: Mindre eller moderate avvik

TG2: Avvik som ikke krever tiltak

TG2: Avvik som kan kreve tiltak

TG3: Store eller alvorlige avvik

TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

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

Ingen umiddelbare kostnader

Tiltak under kr 10 000

Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000

Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000

Tiltak over kr  300 000

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

For tilstandsrapporter som gjelder leilighet i et aksje/andelslag 
(borettslag), er undersøkelsene begrenset til innvendig i 
leiligheten. Evt kjellerbod og utvendig bod er ikke inspisert.

Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Boligbygg med flere boenheter 

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Innvendig > Etasjeskille/gulv mot grunn Gå til side

Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele 
rommet. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i 
standardens krav til godkjente måleavvik.

Innvendig > Innvendige trapper Gå til side

Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.

Kostnadsestimat:  Under 10 000

Innvendig > Innvendige dører Gå til side

Det er avvik:

Baderomsdør er fuktsvellet i nedkant. Soveromsdør 
har mindre skader i nedkant.

Våtrom > Sluk, membran og tettesjikt > 
Bad/vaskerom 

Gå til side

Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på membranløsningen

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > 
Bad/vaskerom 

Gå til side

Det er påvist skader på innredning.

Mindre hakk på servant.
Dusjdører tetter ikke godt nok.

Mellomila 69, 7018 TRONDHEIM
Gnr 417 - Bnr 82
5001 TRONDHEIM

Stene Takst AS

7049 TRONDHEIM
Heggdalsringen 63

Sammendrag av boligens tilstand Sammendrag av boligens tilstand 

20340-1093Oppdragsnr.: 15.12.2022Befaringsdato: Side: 6 av 18



INNVENDIG

Overflater
Støpt dekke, fliser på gulv i bad, ellers parkett.
På vegger er det malte plater og litt tapet, fliser på bad.
Malte innvendige tak.

Etasjeskille/gulv mot grunn

Vurdering av avvik:
• Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. 
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.

BOLIGBYGG MED FLERE BOENHETER 

Byggeår
2004

Innvendige trapper
Lakkert tretrapp.

Vurdering av avvik:
• Det mangler håndløper på vegg i trappeløpet.
Tiltak
• Håndløper må monteres på vegg for å tilfredsstille krav på 
byggetidspunktet. 

Kostnadsestimat:  Under 10 000

Tilstandsrapport
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Innvendige dører
Malte glatte dører.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Baderomsdør er fuktsvellet i nedkant. Soveromsdør har mindre skader 
i nedkant.

Tiltak
• Tiltak:

VÅTROM

Generell
Aktuell byggeforskrift
Tekniske forskrifter i perioden 1997-2010 
Gulv: Påstøp, flis. 
Sluk: Plassert i dusjsone.
Vegger: Flis.
Himling: Systemhimling (pressede mineralullplater).
Ventilering: Avtrekk via ventil i himling.
Innredning: Servant på underskap, speilskap. Dusjhjørne, dvs. 2 stk 
buede innfellbare dusjdører, dusjbatteri, hånddusj. Kran og avløp for 
vaskemaskin. Veggmontert WC. 

3.ETASJE > BAD/VASKEROM 

Tilstandsrapport
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Overflater vegger og himling
Flis på vegger, systemhimling (pressede mineralullplater) på innvendig 
tak.

Overflater Gulv
Flislagt gulv.

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

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

Tilstandsrapport
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Sanitærutstyr og innredning
Servant på underskap, speilskap. Dusjhjørne, dvs. 2 stk buede 
innfellbare dusjdører, dusjbatteri, hånddusj. Kran og avløp for 
vaskemaskin. Veggmontert WC. 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist skader på innredning.
Mindre hakk på servant.
Dusjdører tetter ikke godt nok.

Tiltak
• Lokal utbedring må utføres.

Ventilasjon
Avtrekk via ventil i himling, tilluftspalte under dørblad. 

Tilliggende konstruksjoner våtrom
Hulltaking er foretatt, uten å påvise unormale forhold.

KJØKKEN

Tilstandsrapport
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Overflater og innredning
Kjøkkeninnredning med glatte fronter, laminerte benkeplater. 
Ventilator. Integrerte hvitevarer som platetopp, stekeovn, 
oppvaskmaskin og kjøle-og fryseskap.

4.ETASJE > KJØKKEN 

Avtrekk
Ventilator over platetopp med avtrekk ut.

TEKNISKE INSTALLASJONER

Vannledninger
Vannledninger i plast. Stoppekran med vannmåler i himling på bad.

Elektrisk anlegg

1. 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

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

3. 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?
Nei

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

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

Boligbygg med flere boenheter 

Bruksareal BRA m²

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

4.etasje 36 36 0 Trapperom , Stue , Kjøkken 

3.etasje 17 17 0 Hall m/trapp , Bad/vaskerom , Soverom 

Sum 53 53 0

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

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
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Befaring

Dato Til stede Rolle
15.12.2022 Stein Roger Stene Takstingeniør

Matrikkeldata

Kommune
5001 TRONDHEIM

gnr.
417

bnr.
82

Areal
0 m²

Kilde
IKKE OPPGITT (Ambita)

Eieforhold
Eiet

Adresse
Mellomila 69  

Hjemmelshaver
Haugdal Per Asbjørn

fnr. snr.
124

Mellomila 69 ligger ca 2 km vest for Trondheim Torg.

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

Eiendomsopplysninger

Siste hjemmelsovergang
Kjøpesum
2 725 000

År
2014

    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/CX2135
  
  

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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Adresse Mellomila 69

Postnr 7018

Sted TRONDHEIM

Andels- 
/leilighetsnr.  / 

Gnr. 417

Bnr. 82

Seksjonsnr. 124

Festenr.

Bygn. nr. 21044539

Bolignr. H0304

Merkenr. A2014-467826

Dato 28.07.2014

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en opp-
varmingskarakter, se i figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmings-
karakter, og bokstaven viser energikarakter.

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.

Eier Tove / Andreas Bredesen / Søyland

Innmeldt av Tove / Andreas Bredesen / Søyland

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

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

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, Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer 
men dette vil ikke påvirke boligens energimerke. på boligen.

Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme.
anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av
er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke. bygningen eller utskifting av teknisk utstyr.

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

- Montere urstyring på avtrekksvifter / ventilasjonsanlegg

- Temperatur- og tidsstyring av panelovner
- Installere ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner til 

erstatning for mekanisk ventilasjon

Tiltaksliste (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)



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

Bygningskategori: Boligblokker
Bygningstype: Leilighet
Byggeår: 2004
Bygningsmateriale: Betong
BRA: 61
Ant. etg. med oppv. BRA: 2
Detaljert vegger: Nei
Detaljert vindu: Nei

Teknisk installasjon
Oppvarming: Elektrisitet

Ventilasjon: Mekanisk avtrekk

Detaljering varmesystem: Elektriske ovner og/eller varmekabler

http://www.energimerking.no/beregninger


For ytterligere råd og veiledning om effektiv energibruk, vennligst se  www.enova.no/hjemme 
eller ring Enova svarer på tlf. 800 49 003.

Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes  For å se detaljer må du velge "Gjenbruk" av aktuell attest

ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge under Offisielle energiattester i skjermbildet "Adresse".

inn via MinID/Altinn. Dette forutsetter at du er registrert som Boligeier er ansvarlig for at det blir brukt riktige opplysninger.

eier av denne boligen i matrikkelen, eller har fått Eventuelle gale opplysninger må derfor tas opp med selger

delegert tillatelse til å gå inn på energiattesten. eller utleier da dette kan ha betydning for prisfast-

settelsen. Eier kan når som helst lage en ny energi-

attest.

Om grunnlaget for energiattesten

Om energimerkeordningen

Norges vassdrags- og energidirektorat er ansvarlig for attesten, energimerkeordningen eller gjennomføring
energimerkeordningen. Energimerket beregnes av energieffektivisering og tilskuddsordninger kan
på grunnlag av oppgitte opplysninger om boligen. rettes til Enova svarer på tlf. 800 49 003, eller
For informasjon som ikke er oppgitt, brukes typiske svarer@enova.no
standardverdier for den aktuelle bygningstypen
fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene Plikten til energimerking er beskrevet i energimerke-
for energikarakteren baserer seg på NS 3031 forskriften, vedtatt desember 2009, og sist endret i 
(www.energimerking.no/NS3031) januar 2012

NVE samarbeider med Enova om rådgivning knyttet Nærmere opplysninger om energimerkeordningen
til energimerkeordningen. Spørsmål om energi- 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/NS3031
http://www.energimerking.no/


Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1)
Adresse: Mellomila 69 Gnr: 417
Postnr/Sted: 7018 TRONDHEIM Bnr: 82
Leilighetsnummer: Seksjonsnr: 124
Bolignr: H0304 Festenr: 
Dato: 28.07.2014 10:42:18 Bygnnr: 21044539
Energimerkenummer: A2014-467826
Ansvarlig for energiattesten: Tove / Andreas Bredesen / Søyland
Energimerking er utført av: Tove / Andreas Bredesen / Søyland

Tiltak på luftbehandlingsanlegg
Tiltak 1: Montere urstyring på avtrekksvifter / ventilasjonsanlegg
Det bør undersøkes hvorvidt ventilasjonsanlegget har mulighet for trinnvis regulering av luftmengden (1,2,3 eller max/normal/min) og evt. 
urstyring tilknyttet denne funksjonen. Det bør evt. ettermonteres et ukesur som styrer luftmengdene avhengig av brukstiden. For boliger 
bør ikke ventilasjonen stoppes når boligen ikke er i bruk, men det bør være en minsteventilasjon på ca 0,2 l/s pr. m². 

Tiltak 2: Installere ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner til erstatning for mekanisk ventilasjon
Boligen har mekanisk ventilasjon, dvs. at luftutskiftning (medfølgende varmetap) skjer uten varmegjenvinning. Det kan vurderes å 
installere et balansert ventilasjonsanlegg, som gir varmegjenvinning fra avkastluften. Nytt anlegg med både ur- og mengdestyring vil gi 
muligheter for behovsstyring og dermed energisparing. Ventilasjonsanlegget kan ha et vannbårent eller elektrisk varmebatteri.

Tiltak på elektriske anlegg
Tiltak 3: Temperatur- og tidsstyring av panelovner
Evt. eldre elektriske varmeovner uten termostat skiftes ut med nye termostatregulerte ovner med tidsstyring, eller det ettermonteres 
termostat / spareplugg på eksisterende ovn. Dersom mange ovner skiftes ut bør det vurderes et system hvor temperatur og 
tidsinnstillinger i ulike rom i boligen styres fra en sentral enhet.

Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten



ILSVIKA GARDEN ÅRSMØTE 

Dato: 02.05.22 

Tid/sted: 17:00/Extra lokalet (Mellomila 91A) 

  

Oppmøte: 

13 stk. stemmeberettiget  

 

Møteleder:  

Vedtak: Per Haugdal (styreleder) 

 

Godkjenning av innkalling og dagsorden:: 

Vedtak: Innkalling og dagsorden er godkjent 

 

Protokollfører:  

Vedtak: Aksel Andrè Wiik Martinsen 

 

Stemmetellere og signere protokoll: 

Vedtak: Ida Celine Stuenes og Kristine Malm 

 

Gjennomgang av årsrapport: 

1. Nøkler 
Piratnøkler i omløp. Sameiet har IKKE universalnøkkel. Opprinnelig 3 nøkler per. Leilighet. Enkelte leiligheter 
har tatt ut opp til 15 nøkler.  

2. Adgangskort 
Alle kort som ikke har blitt brukt det siste året vil ikke fungere nå lenger. Kort bestilles på hjemmesidene våre 
og det er CERTEGO som står for disse.  

3. Vedlikehold 
Innvendig vedlikehold har den enkelte beboer ansvar for og utvendig har sameiet ansvar for skallforsikring. 
Balkongdekket er den enkeltes bebors ansvar. Bygget er fra 2004, og det skal undersøkes status på avløp fra 
bad/WC. Det vil bli utført noen stikkontroller i sameiet. En beboer har hatt tette rør 2 ganger siden hen flyttet 
hit i 2009.  

4. Klager på internettilgang 
Telia har vært leverandør.  

5. Utbedringsarbeider 
6. Lekkasje fra hage til kjeller 

Tre punkter hvor det lekker inn i parkeringskjelleren. Det kan være røtter fra trær i hagen. Dette burde 
undersøkes videre av det nye styret.  

7. Brannvarsling 
Det har blitt montert direkte kontakt til brannvesenet når brannvarslerne blir utløst. Brannvesenet har tilgang 
til en K1 nøkkel som gir tilgang til alle leilighetene i sameiet.  

 

 

 



Generelle saker diskutert: 

Styreformann påpeker at beboerne burde si ifra til styret om de ser noe i sameiet som burde utbedres eller fikses. 
For eksempel dårlig vask, nøkkel brukket i nøkkellås og eventuelle andre bemerkelser.  

Styret kan kun behandle skriftlige saker. Det oppfordres til å holde dialog mellom styret og beboere.  

Spørsmål om uavklart sak mellom Ilsvika Garden og AHA eiendom/Trondheim bolig: Avtalen er ferdig og venter kun 
på underskrift.  

Skjøteledninger i boder som blir brukt under C/D-blokken. Dette er ikke lov og kan medføre brannfare. Oppfordring 
fra brannvesenet til å ta ned alt som ligger over bodene i parkeringskjelleren.  

Vaktmester har fått beskjed om å fjerne alt som ligger løst rundt omkring i sameiet. Det blir plassert i en bod som 
tilhører sameiet, og fjernet til avfallsstasjonen. I fjor ble 50 sykler kastet, og kun én som tok kontakt med sameiet.  

 

Regnskap pr. 31/12 i revidert tilstand: 

Gjennomgang av regnskapet og gjort rede for underskudd (skyldes bla. høye strømpriser i vintermånedene).  

  Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmøtet. 

 

Budsjett for inneværende år med avsetning til vedlikehold: 

Budsjettet står på resultatregnskapet. Ingen synspunkter fra årsmøtet.  

 

Innkomne forslag: 

Ingen innkomne forslag. 

 

Saker som styret forelegger: 

1. Styrehonorar: 
Ingen kommentarer.  

Vedtak: Styrehonoraret er godkjent av årsmøte. 

 
2. Registering av leietakere. 

All informasjon fra styret går til eier av leiligheten. Vedtektsendring/-tillegg. Kun en oppfordring i dag. 
Formuleringen av vedtekten er formulert i samarbeid med advokat i TOBB. 
 
  Vedtak: Enstemmig flertall. Årsmøtet godkjenner vedtektsendringen. 
 

3. Overgang fra kabel til fiber: 
Styret har bestemt å gå for Telenor som leverandør og en presentasjon av de to pakkene (S og M) årsmøtet skal 
gå for ble presentert. Moderniserer Ilsvika Garden ved å gå fra kabel til fiber. Telenor tar investeringskostnaden 
på NOK 1.7 millioner og sørger for en sømløs overgang fra Telia. Årsmøtet stemmer over de to pakkene.  
 

Vedtak: Enstemmig flertall. Årsmøtet bestemmer at sameiet går for M.  
 

4. Årets underskudd kr. 170 740,- overføres til neste års drift (2022) 
 

Vedtak: Godkjent av årsmøtet.  
 
 
 
 
 



5. Valg 
Valgkomitéen presenterer styremedlem til valg som ikke er til stede. Mangler et varamedlem.  
 

 
Vedtak:  
Per Haugdal, leder 
Ida Celine Stuenes, styremedlem  
Kjetil Utne, styremedlem 
Aksel Andrè Wiik Martinsen, 1.varamedlem  
Sondre Beck Orekåsa, 2.varamedlem  
 
Ingen ønsker å stille til valgkomité.  
Styret får fullmakt av årsmøtet til å plukke ut 2.stk til en valgkomité.  

 
   
 

 
Protokollunderskrivere 
 
 
 
 
Ida Celine Stuenes      Kristine Malm 
 
 
 
 
 

Vi takker for oppmøte og et vel gjennomført årsmøte! 







 Vedtekter for sameiet 
 

Vedtatt 7. mai 2003, revidert av årsmøtet 10. april 2019. Sist endret 25.08.2020. 
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VEDTEKTER 
FOR 

SAMEIET ILSVIKA GARDEN 
(org.nr. 988 234 788) 

INNLEDENDE BESTEMMELSER 

§ 1 NAVN OG FORMÅL 
Sameiets navn er Sameiet Ilsvika Garden. Sameiet omfatter eiendommen gnr. 417, bnr. 82 i 
Trondheim kommune. 

Eiendommens adresse er: Mellomila 61, 63, 69, 71. 

Sameiet er iht. oppdelingsbegjæring oppdelt i 134 seksjoner. Seksjonene 1, 2, 133 og 134 er 
seksjonert til næringsformål mens seksjonene 3 til 132 er seksjonert til boligformål. Fastsettelse av 
sameiebrøken bygger på bruksenhetens areal i eiendommen. 

Sameiet har til formål å ivareta sameiernes felles interesser som sameiere. Disse vedtektene 
regulerer forholdet mellom de enkelte sameiere og foreskriver drift og administrasjon av 
eiendommen, samt sameiets forhold til naboeiendommer. Tomten og deler av bebyggelsen som 
ikke omfattes av eierseksjoner er fellesarealer. Eier av hver seksjon har eksklusiv bruksrett til 
sin seksjon. 

§ 2 EIERFORHOLD 
Både enkeltpersoner og juridiske personer kan eie seksjoner i sameiet. Med sameier menes i disse 
vedtekter den som står som eier, eller de som i felleskap står som eiere av en bestemt seksjon. 

Den enkelte sameier står fritt til å selge sin seksjon til den han eller hun måtte ønske. Ingen 
seksjonseiere eller andre har noen form for forkjøpsrett til seksjoner i sameiet. 

Ingen kan eie mer enn to seksjoner i sameiet. 

§ 3 RÅDERETT 
Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon. Årsmøtet setter opp ordensregler 
som blir å respektere av samtlige. Boligen kan fritt utleies. Forpliktelser og rettigheter etter disse 
vedtekter kan ikke skilles fra eierandelen, og er den enkelte seksjonseiers fulle ansvar. 
 
Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 60 døgn årlig er ikke tillatt. Med korttidsutleie 
menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende.  

Den enkelte seksjon samt fellesarealene kan bare nyttes i samsvar med formålet, og må ikke 
nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for de øvrige seksjonene. Fellesanlegg må ikke 
nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig hindres i den bruk av anleggene som er avtalt 
eller forutsatt mellom sameierne. 

Boligseksjonene skal kun benyttes til boligformål. 

Drift av næringsseksjonene skal ikke påføre de øvrige sameierne ulempe utover hva som normalt 
følger av bruk av lokalene til forretning, lager eller/og kontor. Virksomhet i næringsseksjonen kan 
ha åpningstid som vanlig for tilsvarende virksomhet. Innehaver av næringsseksjonen har adgang til 
profilering på eiendommens fasade, i tråd med hva som er vanlig for tilsvarende virksomhet, dog 
ikke slik at lysreklame mv. er til sjenanse for beboerne. I næringsseksjon 2 kan det ikke drives salg 
av varer som kommer i konkurranse med Coop Midt-Norges dagligvareforretning i seksjon 1. 

Ledninger, rør og liknende nødvendige installasjoner kan føres gjennom bruksenheten hvis det ikke 
er til vesentlig ulempe for sameieren. Sameieren skal gi adgang til bruksenheten for nødvendig 
ettersyn og vedlikehold av installasjonene. Spesielt brann- eller eksplosjonsfarlige, etsende eller 
andre farlige stoffer tillates ikke oppbevart verken i leilighet, boder eller andre fellesrom, eller 
utendørs på eiendommen. 

http://org.nr/


Hver sameier plikter å overholde bestemmelsene som følger av oppdelingsbegjæringen, lov om 
eierseksjoner, disse vedtekter, sameiets ordensregler, samt de til enhver tid gjeldende 
offentlige bestemmelser. 



ÅRSMØTET 

§ 4 OM ÅRSMØTET OG INNKALLING 
Den øverste myndighet i sameiet utøves av årsmøtet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 
utgangen av juni måned. Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller 
når sameier(e) som til sammen har minst en tiendedel av stemmene krever det og samtidig 
oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 

Innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig til medlemmene med varsel på minst åtte dager, høyst tjue 
dager. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon. Saksliste skal medfølge innkallingen. 
Ekstraordinært årsmøte kan likevel, om det er nødvendig, innkalles med kortere frist som likevel 
skal være minst tre dager. 

Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for årsmøtet og om siste frist for innlevering av 
saker som ønskes behandlet. Skal et forslag, som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må 
vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i 
innkallingen. Senest en uke før ordinært årsmøte skal revidert årsregnskap sendes ut til alle 
sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal også være tilgjengelige i årsmøtet. 

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

§ 5 SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆRT ÅRSMØTE  
På det ordinære årsmøtet skal disse saker behandles: 

• Årsrapport fra styret 

• Regnskap pr. 31.12. i revidert stand 

• Budsjett for inneværende år med avsetning til vedlikehold 

• Saker som styret forelegger 

• Innkomne forslag 

• Valg på 
o a) styreleder og fire styremedlemmer 
o b) to varamedlemmer 
o c) revisor 
o d) valgkomite bestående av to personer 

Valgene foregår muntlig hvis ikke årsmøtet ved det enkelte valg bestemmer noe annet. 
Styremedlemmer og styreleder velges for to år, øvrige verv for ett år. Styrets leder velges 
særskilt. 

§ 6 STEMMERETTSREGLER 
Sameierne avgir stemme på årsmøtet basert på den enkelte sameiers sameiebrøk. 

§ 7 MØTELEDELSE OG FLERTALLSKRAV 
Årsmøtet skal ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder som ikke 
behøver være sameier. 

Med de unntak som følger av lov eller vedtektene avgjøres alle saker med alminnelig (simpelt) 

flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning. 

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

• ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter 
forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning eller vedlikehold, og som gjelder alle 
bruksenhetene. 

• Omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende 
bruksenheter. 

• Salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører eller 
skal tilhøre sameierne i fellesskap. 

• Andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning. 

• Samtykke til endring av formål for bruksenhet og til reseksjonering som medfører økning 
av det samlede stemmetall. 



• Tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- og bruksinteresser og som går ut over 
vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller 
utlegg for sameierne på mer enn 5 % av de årlige felleskostnadene. 

Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som går ut over 
vanlig forvaltning, og som fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte 
seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket 
besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige. 

Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller ved skriftlig samtykke, uttrykkelig si seg enige hvis 
sameiet skal kunne ta beslutning om oppløsning av sameiet, tiltak som medfører vesentlig endring 
av sameiets karakter eller salg av hele eller vesentlige deler av eiendommen. Det samme gjelder 
tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på 
kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket 
medfører for de enkelte seksjonseiere. 

§ 8 GJENNOMFØRING AV ÅRSMØTET 
Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert 
fullmakt. Fullmakten anses å gjelde førstkommende sameiermøte, med mindre annet fremgår. 
Fullmakten kan når som helst kalles tilbake. Sameieren har rett til å ta med rådgiver. Rådgiveren 
har bare rett til å uttale seg dersom årsmøtet gir tillatelse. 

Styreleder og forretningsfører plikter å være til stede på årsmøtet, med mindre det er åpenbart 
unødvendig eller det foreligger gyldig forfall. Revisor og ett ekstra husstandsmedlem fra hver 
boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og rett til å uttale seg. 

Alle årsmøter skal: 

• velge møteleder 

• godkjenne innkalling til møtet 

• godkjenne dagsorden 

• registrere fremmøte 

• velge en til å føre protokoll 

• velge stemmetellere 

• velge to sameiere til å signere protokollen 

STYRET 

§ 9 STYRET 
Sameiet skal ha et styre med fem medlemmer. Styret skal bestå av en leder og fire andre 
medlemmer samt to varamedlemmer. Styret velges av årsmøtet med alminnelig flertall. Kun 
fysiske personer kan være styremedlemmer. Så langt det er mulig skal både bolig- og 
næringsseksjonene være representert i styret. Når næringsseksjonene ikke er representert i styret 
skal disse innkalles til styremøter ved saker som berører disse seksjonene. 

Styret har selv myndighet til å fastsette fordeling av styrehonorar, men fortrinnsvis 40 % til 
styreleder og resterende 60 % til fordeling på styremedlemmene. Varamedlemmer honoreres ikke, 
med mindre de tiltrer som fullverdig styremedlem. Næringsseksjonenes styremedlemmer 
honoreres ikke. 

§ 10 STYRETS KOMPETANSE 
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og eller sørge for forvaltningen av 
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet. Styret kan treffe 
beslutninger og iverksette disse når det gjelder alle forhold vedrørende eiendommens drift, 
vedlikehold og investeringer innenfor det vedtatte årsbudsjett, vedtekter og vedtak i årsmøtet. 

Årsmøtet kan trekke opp nærmere retningslinjer for styrets arbeid. Avgjørelser som kan tas av et 
vanlig flertall i årsmøtet, kan også tas av styret som ikke annet følger av lov eller vedtekter eller 
årsmøtets vedtak i det enkelte tilfelle. 

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



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

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

Styremøtene ledes av styrelederen. Er ikke styreleder til stede, og det ikke er valgt noen nestleder, 
skal styret velge en møteleder. Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Protokollen skal 
underskrives av de fremmøtte styremedlemmene. 

HABILITETSREGLER 

§ 12 HABILITETSREGLER 
Ingen kan som sameier eller fullmektig eller ved fullmektig delta i noen avstemming på årsmøtet 
om rettshandel overfor seg selv eller om eget ansvar. Heller ikke kan noen delta i avstemming om 
rettshandel overfor tredjemann eller om tredjemanns ansvar dersom vedkommende har en 
fremtredende personlig eller økonomiske særinteresse i saken. 

Styremedlem eller forretningsfører må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsm l 
som vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomiske særinteresse i. 

ANSVAR OG KOSTNADSFORDELING 

§ 13 REGISTRERING AV SAMEIERE 
Erverver og leier av seksjon må meldes til styret eller forretningsfører for registrering. Ved 
eierskifte betales et eierskiftegebyr til forretningsfører. 

§ 14 REVISJON OG REGNSKAP 
Sameiets revisor velges av årsmøtet og tjenestegjør inntil ny revisor velges. Styret skal sørge for 
ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. 

§ 15 FORSIKRING 
Sameiet plikter å holde eiendommen behørig forsikret gjennom gårdseierforsikring. Innboforsikring 
for den enkelte seksjon med tilhørende utstyr og innretninger påhviler den enkelte seksjonseier. 

§ 16 VEDLIKEHOLD 
Innvendig vedlikehold av egen seksjon, herunder dører og vinduer, samt andre rom som hører 
under seksjonen påhviler fullt ut for egen regning den enkelte sameier. Innvendig vann- og 
avløpsledninger omfattes av vedlikeholdsplikten til og med forgreiningspunktet inn til seksjonen og 
elektriske ledninger til og med seksjonens sikringsboks. 

Seksjonseiere som disponerer egen balkong har ansvar for utvendig vedlikehold, herunder 
periodisk renhold og vedlikehold av sluk. Vedlikeholdet inkluderer rydding av snø for å forebygge 
frost- og vannskader på bygningsmassen, i tillegg til sikring av rømningsveier i tilfelle brann. 

Alle seksjonseiere er ansvarlig for fjerning av istapper utenfor egen seksjon. I de tilfeller hvor 
fjerning er problematisk skal styret varsles. 

Det ytre vedlikehold av bygningene og av alle felles rom, anlegg og utstyr, herunder 
trappeoppganger, fasader og tak samt uteareal skal besørges og bekostes av sameiet. Alt som 
kommer inn under felles vedlikehold skal til enhver tid utføres så ofte som det etter sin art er 
påkrevet for eiendommens bevarelse og utseende. 

Utvendige arrangement (parabolantenne, varmepumpe, markise mv.) på bygningen er ikke tillatt 
uten styrets og bygningsmyndighetenes godkjennelse. Det påhviler den enkelte eier å vedlikeholde 
alle egne, utvendige arrangementer også av hensyn til eiendommens utseende. 

Næringsseksjonene har ansvar for vedlikehold/rengjøring/strøing etc. på fortau foran 
næringsarealene. Utvendig vedlikehold av fellesarealer skal så langt dette fremstår som 
hensiktsmessig holdes adskilt mellom bolig- og næringsseksjonene. 
Utfyllende regler om vedlikeholdsansvar i sameiet følger av eierseksjonsloven §§ 34 og 35. 



§ 17 PARKERING OG BODER 
Sameiet disponerer til sammen 88 parkeringsplasser i parkeringskjeller. Av disse ligger 78 plasser 
på fellesareal og 10 som tilleggsdeler til seksjonene 2 (1 plass), 133 (8 plasser) og 134 (1 plass). 
Styret holder oversikt over hvilke seksjonseiere som til enhver tid har bruksrett til parkeringsplass 
på fellesarealet. 

Alle seksjoner har bruksrett til bod på fellesareal i kjeller. Et eventuelt bytte av parkeringsplass 
eller bod mellom seksjonseierne skal meldes til og godkjennes av sameiets styre. Styret har ansvar 
for administrasjon og oppfølging av bruk av bod og parkeringsplasser. Hvis bytte ikke er godkjent 
av styret, vil opprinnelig listeført bod eller parkeringsplass følge seksjonen ved salg. 

Seksjonene som disponerer p-plass tilpasset personer med nedsatt funksjonsevne (HC-plass) 
i parkeringskjeller er forpliktet til midlertidig plassbytte ved behov. Styret administrerer 
bytteordningen. Denne vedtektsbestemmelsen kan ikke endres uten at samtlige seksjonseiere 
uttrykkelig sier seg enige. Kommunen har vetorett mot endringen. 

En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i 
tilknytning til en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. 
Styret kan bare nekte samtykke dersom det foreligger en saklig grunn. Kostnader til etablering av 
ladepunkt, vedlikehold og strøm dekkes av den enkelte sameier. 

§ 18 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 
Utskifting av vinduer og dører, oppsetting av markiser, endring av fasadekledning, endring av 
utvendige farger etc., kan skje etter en samlet plan for den enkelte bygning, men utgiftene skal 
holdes adskilt mellom bolig- og næringsseksjonen i sameiet. Søknadspliktig arbeid skal ha styrets 
godkjenning før byggemelding kan sendes. Hvis det søkes om endringer av ikke uvesentlig 
betydning for de øvrige sameiere, skal styret forelegge spørsmålet for årsmøtet til avgjørelse. 

Ved vesentlige bygningsmessige endringer/arbeider innen den enkelte seksjon, skal styret skriftlig 
orienteres på forhånd. Styret har rett til å kreve dokumentasjon fra seksjonseier på at arbeidene 
ikke vil medføre bygningsmessig skade/fare for bygningsmessig skade på eiendommen. Styret kan 
i mangel av slik dokumentasjon, stanse bygningsarbeidene. 

§ 19 FELLESKOSTNADER 
Felleskostnader er utgifter ved eiendommen som ikke er knyttet til den enkelte bruksenhet. 
Sameiets felleskostnader skal fordeles mellom sameierne ihht sameiebrøken med følgende 
justering: Seksjon 1 sitt bruksareal er økt med 204 m2 etter ombyggingen. Dette skal ved fordeling 
av felleskostnader hensyntas slik at seksjon 1 sin brøkandel økes med 204 fra 1050 til 1254. 
Nevneren for alle seksjoner økes med 204 fra 6243 til 6447. 
Utgiftene skal så langt det lar seg gjøre søkes skilt mellom bolig- og næringsseksjoner, ved at 
utgifter som relaterer seg til næringsseksjoner; herunder fellesarealer og utomhusareal som nyttes 
av disse seksjonene dekkes av disse, og utgifter som relaterer seg til boligseksjonene; herunder 
fellesarealer og utomhusareal som nyttes av disse seksjonene dekkes av disse. 

Alle utgifter som relateres til parkeringskjeller, samt avsetning til vedlikehold av denne skal 
fordeles pr. plass, jfr. vedtektene § 1. 

Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis hver måned betale et akontobeløp fastsatt av styret for 
å dekke sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til 
framtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har 
vedtatt slik avsetning. 

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

§ 20 AVSETNING TIL VEDLIKEHOLD 
Årsmøtet vedtar avsetning til dekning av fremtidige vedlikeholdsutgifter, påkostninger eller 
andre fellestiltak på eiendommen. De beløp seksjonseierne skal innbetale innkreves sammen 
med felleskostnadene. 

§ 21 TEKNISK UTSTYR TILKNYTTET KOLLEKTIVE AVTALER 



Teknisk utstyr (f.eks. dekoder til kabel-TV) tilhørende den enkelte seksjon er seksjonseiers 
ansvar. I tilfelle skade eller tap er seksjonseier erstatningsansvarlig. 

MISLIGHOLD OG FRAVIKELSE 

§ 22 MISLIGHOLD 
Hvis en sameier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge 
vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonsloven § 38. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse 
om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Pålegget om salg skal gis 
skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er 
etterkommet innen en frist som ikke skal settes kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt. 

§ 23 FRAVIKELSE 

Medfører sameierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen eller 
er sameierens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan 
sameiet kreve fravikelse av seksjonen etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, jfr. lov om 
eierseksjoner § 39. 

VEDTEKTSENDRINGER OG FORHOLD TIL LOV OM EIERSEKSJONER 

§ 24 ENDRINGER I VEDTEKTENE 
Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av de avgitte 
stemmer. 

§ 25 FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER 
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, eller når vedtektene strider mot eierseksjonsloven, 
gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr. 65. 

OVERVÅKING 

§ 26 KAMERAOVERVÅKING 
For å sikre verdier og eiendom kan fellesarealene i sameiet kameraovervåkes. Opptakene skal 
behandles etter gjeldende regler og kun være tilgjengelig for styret og ekstern 
behandlingsansvarlig. Ved mistanke om straffbare handlinger kan opptakene utleveres til 
politimyndighetene. Styret kan bruke opptakene dersom de beviser brudd på sameiets vedtekter 
eller husordensregler. 



  Husordensregler 
 

Innhold: 

1. Velkommen til sameiet Ilsvika Garden 

2. Bruk av fellesarealer, tilkomstarealer og fellesanlegg 

3. Bruk av leilighet 

4. Dyrehold 

5. Avfallshåndtering – hygiene 

6. Parkering 

7. Ansvar og omfang 

8. Orden og alminnelige hensyn 

9. Bygningsmessige forhold 

10. Kommunikasjon 

11. Vedlegg:Branninstruks 

Avfallshåndtering 

 

Husordensregler for Ilsvika Garden Rev. 20.04.2016 

 

VELKOMMEN TIL SAMEIET ILSVIKA GARDEN 
 

Et godt bomiljø avhenger i første rekke av beboernes egen evne til å omgås medmennesker og 

vise hensyn og omtanke under de forskjellige forhold. I noen sammenhenger er det likevel 

nødvendig med felles regler, og derfor er disse husordensreglene laget. 

 

2. BRUK AV FELLESAREALER, TILKOMSTAREALER OG FELLESANLEGG 

Ganger, trapperom og andre tilkomst og fellesarealer skal ikke benyttes til oppbevaring av 

privat utstyr som for eksempel sykler (se parkering). 

Det er røykeforbud i sameiets fellesarealer, tilkomstarealer og fellesanlegg. 

Rømnings og tilkomstveier må ikke blokkeres av emballasje, utstyr, sykler el lignende. 

For å øke sikkerheten, skal alle dører til fellesrom og andre låsbare rom / innretninger være 

låst når ingen oppholder seg der. Dette gjelder også dører til egne boder. 

 

3. BRUK AV LEILIGHETEN 

For å unngå kondens eller muggskader i leiligheten skal avtrekksventiler på kjøkken, bad og 

toalett holdes åpne. 

Ved fravær og spesielt i den kalde årstiden må leiligheten holdes tilstrekkelig oppvarmet slik 

at vann- og avløpsrør ikke får frostskader. 

 

4. DYREHOLD 

Dyrehold er tillatt med mindre det er til sjenanse eller ulempe for de andre beboerne. 

Styret kan nekte dyrehold, og i særlige tilfeller beslutte at dyret må fjernes av hensynet til 

beboere (for eksempel av helsemessige hensyn overfor allergikere eller lignende og når 

reglene for dyrehold ikke blir etterfulgt). 

http://ilsvikagarden.no/


Den som holder dyr må til enhver tid sørge for å ha full kontroll over dyret og påse at dyret 

ikke er til sjenanse for andre og ikke tar seg inn i andres leilighet eller oppholder seg på privat 

område.  

Det er båndtvang i alle fellesarealer. 

Kjæledyr skal holdes vekk fra sandkasser og lekeplasser. 

Hundeeier er pliktig til å ta opp og fjerne hundens avføring på en forsvarlig måte. 

 

5. AVFALLSHÅNDTERING – HYGIENE 

Restavfall, papp/papir, og plast/emballasje kastes i containere ved nedkjøring til 

garasjekjeller. Miljøavfall og spesialavfall skal sorteres etter Renholdsverkets sorteringsliste. 

Returpunkt for glass/metall finnes i nabolaget. 

For alt annet avfall kan for eksempel kommunalt avfallsmottak på Heggstadmoen benyttes. 

Det skal ikke hensettes avfall og/eller gjenstander i området rundt containerne eller i 

fellesarealer tilhørende Ilsvika Garden. 

Etterlatt avfall (eks. flyttesøppel) fører til ekstrautgifter i forbindelse med opprydding og 

bortkjøring. Kostnaden vil bli belastet den enkelte som hensetter avfall på ureglementert vis. 

Foring av husdyr og fugler samt rester av mat som etterlates utendørs kan trekke skadedyr 

som rotter og mus til sameiet og er derfor forbudt.» 

 

6. PARKERING 

Parkeringsplasser skal kun brukes til parkering av kjøretøy og tilhengere. Det skal ikke 

plasseres dekk og annet løsøre på biloppstillingsplassene. Dette vil bli fjernet på eiers regning. 

Ved utleie av parkeringsplass må eier tilse at leietaker følger husordensreglene. 

Parkering må foregå på anviste plasser og slik at det ikke er til sjenanse eller hindrer noen 

former for trafikk til og fra sameiet og de enkelte leilighetene. 

Vasking/spyling av bil eller sykkel skal foregå utvendig på offentlig parkeringsplass. 

Sykler parkeres i sykkelstativene rundt plenen i det utvendige fellesarealet eller i privat bod. 

Det er forbud mot å sette sykler på fortauet, ved trapper eller på svalganger der de er til hinder 

for funksjonshemmede, renhold/snørydding og plenklipping. 

 

7. ANSVAR OG OMFANG 

Husordensreglene er til for at alle i sameiet skal ta hensyn til hverandre og trives i Ilsvika 

Garden. Alle sameiets beboere, eiere og andre som oppholder seg her plikter å sette seg inn i 

og etterfølge husordensreglene. 

Hver enkelt seksjonseier er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og 

leietagere gjøres kjent med reglene og overholder disse. 

Eventuelle klager på andre i sameiet for brudd på husordensreglene skal i utgangspunktet 

forsøkes tatt opp direkte med vedkommende og søkes løst i minnelighet. 

Klager skal sendes skriftlig (brev eller e-post) til styret, se adresser under overskriften 

Hvordan kontakte styret. 

Som husordensregler gjelder også oppslag og særskilte instrukser som er gitt av styret. 

Leilighetseier skal på egen kostnad besørge forsvarlig vedlikehold innenfor egen leilighet og i 

ytre rom som tilhører denne (dører vinduer etc.). Det gjøres spesielt oppmerksom på 

muligheten for fuktskader på dørstokker og vindusrammer, samt at avløp skal holdes åpne. 

Felles ledningsnett og anlegg som går gjennom leiligheter vedlikeholdes av sameiet. Alle 

ledninger og innretninger seksjonseier selv har satt opp, uansett plassering skal vedlikeholdes 

av seksjonseier selv. Sameiets styre skal ha melding om lekkasjer samt oppståtte skader og 

feil i ledningsnett. Det henvises generelt til hver leilighets FDV perm som fulgte med i 

leveransen fra utbygger. 

 



8. ORDEN OG ALMINNELIGE HENSYN 

Alle beboere skal ha frihet til normal livsutfoldelse i sin leilighet såfremt det ikke er til 

sjenanse for andre. 

Alle dager mellom kl 23:00 og 07:00 skal det være ro i sameiet. Banking, boring, og annen 

støy fra arbeid, musikkanlegg og lignende må ikke foregå innenfor dette tidsrommet. Det skal 

fremdeles tas hensyn til andre utenfor dette tidsrommet. 

Unødig støy i leiligheten og i felles/tilkomstarealer i huset eller utenfor naboenes vinduer og 

verandaer er ikke tillatt. All virksomhet som kan tenkes å støye mer enn normalt kan bare 

drives dersom sameiets styre og naboer har samtykket. 

Teppebanking og risting av tøy eller gulvmatter skal foregå slik at det ikke er til sjenanse for 

andre beboere og vis hensyn til de som bor i etasjene under deg ved rengjøring eller 

snømåking av balkong. 

Tillatte grilltyper er elektrisk grill og gassgrill, alle andre former for utendørs grilling er 

forbudt. Etterlat ikke ting som ikke er i bruk eller skal kastes i fellesareal eller felles 

tilkomstveier. 

 

9. BYGNINGSMESSIGE FORHOLD. 

Det skal ikke gjøres bygningsmessige endringer som berører bærende/støttende elementer. 

Det må søkes styregodkjennelse før montering av markiser, platter, levegger e.l. 

Dersom slikt utstyr skal monteres skal type, fargevalg etc. samordnes og godkjennes av styret. 

Blomsterkasser skal være i sink utførelse. 

Det er ikke tillatt å sette opp utvendige antenner. 

 

10. KOMMUNIKASJON 

Meddelelser fra styret eller sameiets vaktmester til sameierne skal enten skje direkte til den 

enkelte sameiers postkasse eller ved oppslag på sameiets oppslagstavler. 

Meddelelsen anses for gitt dagen etter at denne er levert i sameiernes postkasse eller slått opp 

på oppslagstavla. 

Alle saker som ønskes behandlet av styret skal inngis skriftlig til adresser nedenfor og 

undertegnes av den sameier som inngir forslag/klager. 

Anonyme henvendelser behandles ikke. 

 

11. HVORDAN KONTAKTE STYRET 

E-post; post@ilsvikagarden.com, 

Internett: www.ilsvikagarden.no. 

Pr brev; Legg ditt brev i postkassen merket ”Post til Ilsvika Garden” som er plassert i kjeller 

hus A, på vegg i rommet mellom garasjekjeller og Coop Prix. 

Forretningsadresse: Sameiet Ilsvika Garden, Fjordgata 43, 7010 Trondheim. 
  



  Branninstruks 
 

Vedlegg til Husholdsregler for Ilsvika Garden 

 

 

Når det brenner skal du:  

Varsle 

Meld fra til alle som er i umiddelbar fare, bruk manuell brannmelder. Ring brannvesenet på 

telefon 110. 

 

Redde 

Lukke alle dører og vinduer slik at røyk sprer seg minst mulig. 

Sørg for at alle kommer seg ut, oppsamlingsplass er ved Solsiden legekontor. Bruk ikke heis. 

 

Slukke 

Prøv å slukke med tilgjengelige slukningsmidler. 

Når brannvesenet er på plass overtar de slukkearbeidet. 

 

Rekkefølgen av ovennevnte punkter må du ut fra situasjonen avgjøre selv. 

 

Gjør deg på forhånd kjent med følgende: 

• Rømningsveier 

• Nærmeste brannmelder 

• Nærmeste slokkeapparat 

• Nærmeste brannslange 

• Varslingsanleggets tavle i P-kjeller 

• Oppsamlingsplass 

 

For spørsmål angående brannsikring i Ilsvika Garden kontakt styret; post@ilsvikagarden.com 

eller pr brev til postkasse merket ”Post til Ilsvika Garden” som er plassert i kjeller hus A, på 

vegg i rommet mellom garasjekjeller og Coop Prix. 
 

  

http://ilsvikagarden.no/


  Avfallshåndtering 

Vedlegg til Husholdsregler for Ilsvika Garden 

Håndtering av avfall i Ilsvika Garden Containere er plasserte ved nedkjørsel til P-

kjeller: 

• Restavfall 

Skal legges i containerne merket restavfall. 

Restavfall skal ikke legges på bakken, prøv heller åpningen på motsatt side. 

• Papp & Papir 

Skal legges i containerne merket papp og papir. 

Esker eller poser med papir skal ikke settes på bakken prøv heller åpningen på motsatt 

side. 

• Plast 

Skal legges i containerne merket plast. 

Esker eller poser med papp skal ikke settes på bakken, prøv heller åpningen på motsatt 

side. 

Annet avfall: 

• Glass & metall 

Nærmeste container for glass og metall finnes i retning sentrum ved 

Hanskemakerbakken. 

• Miljøavfall 

Hver leilighet har fått utlevert rød boks til spesial og miljøavfall. Denne boksen 

tømmes på egnet mottakssted eller på oppfordring fra kommunen. 

• Større gjenstander som ikke går å kaste i containerne 

Skal beboere selv frakte vekk. 

For eksempel til kommunens gjennbrukstasjon på Heggstadmoen. 

Det skal ikke hensettes avfall og/eller gjenstander i området rundt containerne eller i 

fellesarealer tilhørende Ilsvika Garden. 

Etterlatt avfall (eks. flyttesøppel) fører til ekstrautgifter i forbindelse med opprydding og 

bortkjøring. Dette må du som beboer i Ilsvika Garden betale for i form av økte fellesutgifter. 

For spørsmål angående håndtering av avfall i Ilsvika Garden kontakt styret; 

post@ilsvikagarden.com eller pr brev til postkasse merket ”Post til Ilsvika Garden” som er 

plassert i kjeller hus A, på vegg i rommet mellom garasjekjeller og Coop Prix. 

 

 

http://ilsvikagarden.no/








Budsjett 2022Budsjett 2021Regnskap 2020Regnskap 2021

Sameiet Ilsvika Garden  -  Resultatregnskap  2021

Note

Driftsinntekter
Felleskostnader 2 461 5962 401 5562 344 5962 391 528
Inntekter garasjer 196 800196 800223 200223 200
Tillegg elektroniske fellesavtaler 616 200611 500591 240611 520
Andre driftsinntekter 0009 7001
Sum driftsinntekter 3 274 5963 209 8563 159 0363 235 948

Driftskostnader
Personalkostnader -23 100-22 400-21 785-22 5682
Styrehonorar -163 800-159 000-154 500-159 0003
Forretningsførerhonorar -187 350-180 800-175 488-180 746
Eksterne honorar -43 900-73 400-25 826-74 1324
Drifts- og serviceavtaler -627 200-554 500-567 727-555 0805
Løpende vedlikehold -60 000-225 000-232 621-321 4836
Periodisk vedlikehold -840 900-830 000-288 380-995 4487
Elektroniske fellesavtaler -616 200-611 500-603 702-612 300
Forsikring -346 200-340 000-319 418-267 8088
Energi, felles -140 000-130 000-84 621-157 4679
Andre driftsutgifter -44 000-44 000-42 698-65 99510
Tap på fordringer 00-67 932011
Sum driftskostnader -3 092 650-3 170 600-2 584 697-3 412 027

DRIFTSRESULTAT 181 94639 256574 339-176 079

Finansinntekter og kostnader
Finansinntekter 27 00027 00013 2035 635
Finanskostnader 00-32-296
Netto finansposter 27 00027 00013 1705 339

Ordinært resultat før skatt 208 94666 256587 509-170 740

Ordinært resultat etter skatt 208 94666 256587 509-170 740
ÅRSRESULTAT 208 94666 256587 509-170 74013, 14

Disponering av totalresultat: 208 94666 256587 509-170 740
Overført til annen egenkapital 00587 5090
Overført fra annen egenkapital 000-170 740

Org.nr: 988 234 788 - 787



Regnskap 2020Regnskap 2021

Sameiet Ilsvika Garden  -  Balanse 2021

Note

EIENDELER

Finansielle anleggsmidler
Øremerkede bankinnskudd 1 503 9672 009 29212, 14
Sum anleggsmidler 1 503 9672 009 292

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Periodiserte kostnader 199 606554 982
Kundefordringer 48 05439 64711
Opptjente renter 2 15631011
Bankinnskudd og kontanter
Bankinnskudd 1 238 571604 09112
Sum omløpsmidler 1 488 3861 199 030

SUM EIENDELER 2 992 3533 208 322

Org.nr: 988 234 788 - 787



Regnskap 2020Regnskap 2021

Sameiet Ilsvika Garden  -  Balanse 2021

Note

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 2 755 0972 084 35713
Sum egenkapital 2 755 0972 084 357

GJELD
Avsetninger og forpliktelser
Fremtidige avsetninger 0500 00014
Sum avsetninger og forpliktelser 0500 000

Kortsiktig gjeld
Mellomregning BBL finans 88 51513 145
Forskudd kunder 27 43227 968
Leverandørgjeld 113 307545 603
Skyldig off. myndigheter 22
Påløpte kostnader 8 00036 548
Annen kortsiktig gjeld 0700
Sum kortsiktig gjeld 237 256623 966
Sum gjeld 237 2561 123 966

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 992 3533 208 322

Sted:____________________, dato:___________

Per Asbjørn Haugdal
Leder

Aksel Martinsen
Styremedlem

Thora Hansebakken
Styremedlem

Vegard Brattli
Styremedlem

Emilie Norset
Styremedlem

Org.nr: 988 234 788 - 787



Sameiet Ilsvika Garden  -  Noter  2021

Note 0 - REGNSKAPSPRINSIPP
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven samt god regnskapsskikk for små foretak.

Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen er til stede.

Inntektsføring er foretatt ut fra opptjeningsprinsippet.

Fordringer og gjeld er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld hvis de forfaller innen ett år etter
regnskapsavslutningstidspunktet.

Omløpsmidler er verdsatt til laveste av historisk kost og virkelig verdi. Tilsvarende vurderingsprinsipp er også benyttet for
kortsiktig gjeld. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler, og øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig.

BBL Finans forskutterer hver måned budsjetterte felleskostnader til sameiet. Iht. lov om eierseksjoner § 31 har de andre
seksjonseierne panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke
overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning
besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det har kommet inn en begjæring til
namsmyndighetene om tvangsdekning. På bakgrunn av dette anses det at det ikke foreligger risiko for vesentlige tap på
utestående felleskostnader.

Note 1 - ANDRE DRIFTSINNTEKTER
20202021

Utleie av parkering/garasjer 02 100
Viderefakturering 07 600
Sum andre inntekter 09 700

Note 2 - PERSONALKOSTNADER
20202021

Arbeidsgiveravgift 21 78522 419
Reisekostnader 0149
Sum personalkostnader 21 78522 568

Samlet antall årsverk: 0
Obligatorisk tjenestepensjon
Boligselskapet oppfyller ikke kravene for OTP, og har av den grunn ikke inngått noen pensjonsordning.

Org.nr: 988 234 788 - 787



Sameiet Ilsvika Garden  -  Noter  2021

Note 3 - STYREHONORAR
20202021

Styrehonorar 154 500159 000

Note 4 - EKSTERNE HONORARER
20202021

Revisjonshonorar (inkl. mva) 12 56311 875
Fakturerte tjenester 4 85728 519
Juridisk rådgivning 8 40733 739
Sum eksterne honorarer 25 82674 132

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjonen.

Note 5 - DRIFTS- OG SERVICEAVTALER
20202021

Vedlikeholdsplan 15 76416 268
Avtale om HMS-tjenester 15 49615 806
Andre administrasjonsavtaler 3 1203 215
Avtale om vaktmestertjenester 60 78698 483
Avtale om vintervedlikehold 63 21377 259
Avtale om sommervedlikehold 50 89163 558
Avtale om renholdstjenester 212 810111 290
Avtale om vakt- og sikringstjenester 6 5280
Avtale om drifts- og serviceavtaler heis 51 37546 531
Avtale om drift og kontroll port/garasje 5 3651 384
Avtale om varme, ventilasjon og sanitærtjenester 16 36431 827
Avtale om skadedyrbekjempelse 12 28313 041
Avtale om ettersyn/utbedring - bygg og tomter 6 2535 000
Avtale om adgangskontroll og dører 10 35010 733
Avtale om kontroll  og drift av branntekniske anlegg 37 12960 686
Sum drifts- og serviceavtaler 567 727555 080

Andre administrasjonsavtaler gjelder hovednøkler.

Org.nr: 988 234 788 - 787



Sameiet Ilsvika Garden  -  Noter  2021

Note 6 - LØPENDE VEDLIKEHOLD
20202021

Snekkerarbeid 16 68617 613
Vakthold 3 0790
Lekeplasser 05 386
Rørleggerarbeid 5 5009 838
Malearbeid og -utstyr 059 507
Elektrikerarbeid 43 87147 952
Dør og vinduer 6 2506 735
Feiing areal/tømt sandfang 13 46018 880
Blikkenslagerarbeid 022 659
Snøbrøyting, sandstrøing 11 708466
Gartnerarbeid, planter, jord m.m. 015 176
Garasjeanlegg 1 7250
Heisanlegg 6 59028 065
Ventilasjon 07 400
Avfallstømming/søppelsuganlegg 13 6978 873
Renholdartikler/renhold 20 1758 946
Forbruksmateriell 5010 166
Skilt 011 917
Nøkler, lås 40 79516 715
Brannsikring 44 8850
Fasade/vindu/takrennevask 2 05014 250
Postkasser 03 831
Annet vedlikehold 2 1017 029
Vaktmesterarbeid 078
Sum vedlikehold 232 621321 483

Org.nr: 988 234 788 - 787
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Note 7 - PERIODISK VEDLIKEHOLD
20202021

Snekkerarbeid 65 9810
Veger, gater og park.plasser 020 000
Malearbeid og -utstyr 019 778
Elektrikerarbeid 22 9030
Murerarbeid 109 9070
Garasjeanlegg 032 125
Heisanlegg 80 6250
Fasade 0833 110
Prosjektvedlikehold 8 27169 311
Sum periodisk vedlikehold 288 380995 448

Note 8 - FORSIKRING
20202021

Forsikring 319 418267 808

Pga endring i hovedforfallet til If skadeforsikring er det kun bokført 10 mnd i 2021

Note 9 - ENERGIKOSTNADER
20202021

Energikostnader
Energikostnader strøm 84 621157 467
Sum energikostnader 84 621157 467

Note 10 - ANDRE DRIFTSUTGIFTER
20202021

Verktøy, driftsmateriell, inventar 3458 992
Kontorrekvisita, trykksaker 7 8757 039
Kostnader vedr. styrearbeid 8109 992
Generalforsamling/årsmøte 1 3004 450
Bankgebyrer 5 8707 357
Andre gebyrer 2 76615 695
Tilskudd bomiljø 04 074
Hjemmeside/internett/TV-abo 16 9511 250
Julebord/ styresamling 07 145
Bøter/ sanksjoner 6 7790
Andre kostnader 32
Sum andre driftsutgifter 42 69865 995

Note 11 - UTESTÅENDE FORDRINGER
Utestående fordringer er gjennomgått og vurdert. Boligselskapet behøver ikke å regne med fremtidige tap på disse og det er
derfor ikke foretatt tapsavsetning.

Tap på fordringer kr 67 932,- gjelder etterfakturering av felleskostnader. Det er inntekstført i 2019 som Andre driftsinntekter.
Etter avtale mellom styret og skyldner er fakturaen kreditert i 2020 og dermed kostnadsført for å nullstille fordringen.

Org.nr: 988 234 788 - 787
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Note 12 - BANKINNSKUDD OG ØREMERKEDE AVSETNINGER
20202021

Øremerkede bankinnskudd
Øremerkede bankinnskudd vedlikehold 1 503 9672 009 292
Sum øremerkede bankinnskudd 1 503 9672 009 292

Bundne midler og bankinnskudd
Bundne midler for skattetrekk 2727
Bankinnskudd 1 238 544604 064
Sum bankinnskudd 1 238 571604 091

Note 13 - EGENKAPITAL
20202021

SUM EGENKAPITAL 01.01 2 167 5872 755 097

Annen egenkapital 01.01 2 167 5872 755 097
Årets resultat 587 509-170 740
Annen egenkapital 31.12 2 755 0972 084 357
SUM EGENKAPITAL 31.12 2 755 0972 084 357

I sum egenkapital er det fratrukket 500 000 kroner som er overført til øremerkede bankinnskudd for vedlikehold

Org.nr: 988 234 788 - 787
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Note 14 - DISPONIBLE MIDLER
20202021

Disponible midler 01.01 674 6671 251 130
Endring i disponible midler:
Årets resultat 587 509-170 740
Overført øremerkede midler -11 047-505 325
Årets endring i disponible midler 576 462-676 065

Disponible midler i periodens slutt 1 251 130575 065
Øremerkede midler avsatt til vedlikehold 01.01. 1 492 9201 503 967
Endring øremerkede midler:
Årets midler satt av til vedlikehold 11 047505 325
Totale øremerkede midler i periodens slutt 1 503 9672 009 292

Endring langsiktige avsetninger:
Totale langsiktige avsetninger i periodens slutt 0-500 000

Disponible og øremerk. midler justert for langsiktige avsetninger 2 755 0972 084 357

Org.nr: 988 234 788 - 787



Resultat og balanse med noter for Sameiet Ilsvika Garden.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Sameiet Ilsvika Garden

Styreleder Per Asbjørn Haugdal (sign.) 19.04.2022
Styremedlem Emilie Norset (sign.) 13.04.2022
Styremedlem Aksel Martinsen (sign.) 13.04.2022
Styremedlem Thora Hansebakken (sign.) 13.04.2022
Styremedlem Vegard Brattli (sign.) 19.04.2022









Innkalling til ordinært årsmøte i                        
Sameiet Ilsvika Garden

Tid: Torsdag 22.04.2021 - kl.18:00  
Sted: Ilsvika Extra. Mellomila 95

Forbeholdgjeldendekoronabestemmelser.

Ihtsameietsvedtekterkantoprhusstandmøte,menmednåværendekoronaregler
kanantalletblireduserttilkunenprhusstand.

Saksbehandlingifølgevedtekteneetterfølgendedagsorden:

Konstituering1.

Valg av møteleder1.1

Valg av sekretær1.2

Valg av en seksjonseier til å undertegne protokollen sammen 
med møteleder

1.3

Registrering av antall stemmeberettigede og ev. fullmakter1.4

Godkjenning og ev. bemerkninger til innkallingen1.5

Årsoppgjør for 20202.

Godkjennelse av regnskap2.1

Disponering av resultat2.2

Revisjonsberetning2.3

Styrets årsmelding for 20203.

Godtgjørelse til styret for perioden 2020-20214.
Sevedlegg.

Valg5.

Styremedlem for 2 år5.1
Påvalg:
ToreJohanSørum
MagnarBrandseth




2 varamedlemmer for 1 år5.2
Påvalg:
ThoraHansebakken
ElinCharlotteNeerland



Valgkomite for 1 år5.3
Påvalg:
SigridBaardsdatterKleveland
KristinTorske


Årsmøtet kan bare treffe beslutning om saker som er angitt i innkallingen. Seksjonseier
har rett til å delta i årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett, jfr vedtektene.
Seksjonseiers ektefelle, samboer eller et annet medlem av seksjonseiers husstand, eller
leier av boligseksjon har rett til å være til stede og til å uttale seg. En seksjonseier kan
være representert ved fullmektig. En person kan ha ubegrenset antall fullmakter i
årsmøtet. Dersom ektefelle eller samboer ikke er registrert som seksjonseier må det
medbringes fullmakt. Seksjonseierne har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet.
Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom årsmøtet gir tillatelse med vanlig flertall.

08.04.2021
Sameiet Ilsvika Garden  
Styret



Budsjett 2021Budsjett 2020Regnskap 2019Regnskap 2020

Sameiet Ilsvika Garden  -  Resultatregnskap  2020

Note

Driftsinntekter
Felleskostnader 2 401 5562 344 5562 319 9962 344 596
Inntekter garasjer 196 800196 800223 200223 200
Tillegg elektroniske fellesavtaler 611 500591 240591 240591 240
Andre driftsinntekter 0067 93205
Sum driftsinntekter 3 209 8563 132 5963 202 3683 159 036

Driftskostnader
Personalkostnader -22 400-21 800-21 150-21 7856
Styrehonorar -159 000-154 500-150 000-154 5007
Forretningsførerhonorar -180 800-175 500-170 868-175 488
Eksterne honorar -73 400-13 400-16 313-25 8268
Drifts- og serviceavtaler -554 500-434 670-430 899-567 7279
Løpende vedlikehold -225 000-200 000-236 766-232 62110
Periodisk vedlikehold -830 000-700 000-1 303 103-288 38011
Elektroniske fellesavtaler -611 500-591 240-594 044-603 702
Forsikring -340 000-305 000-277 754-319 418
Energi, felles -130 000-150 000-134 676-84 621
Andre driftsutgifter -44 000-39 600-56 527-42 69812
Tap på fordringer 000-67 9323
Sum driftskostnader -3 170 600-2 785 710-3 392 099-2 584 697

DRIFTSRESULTAT 39 256346 886-189 731574 339

Finansinntekter og kostnader
Finansinntekter 27 00022 30027 23613 203
Finanskostnader 000-32
Netto finansposter 27 00022 30027 23613 170

Ordinært resultat før skatt 66 256369 186-162 496587 509

Ordinært resultat etter skatt 66 256369 186-162 496587 509
ÅRSRESULTAT 66 256369 186-162 496587 5091, 4

Disponering av totalresultat: 66 256369 186-162 496587 509
Overført til annen egenkapital 000587 509
Overført fra annen egenkapital 00-162 4960

Org.nr: 988 234 788 - 787



Regnskap 2019Regnskap 2020

Sameiet Ilsvika Garden  -  Balanse 2020

Note

EIENDELER

Finansielle anleggsmidler
Øremerkede bankinnskudd 1 492 9201 503 9671, 2
Sum anleggsmidler 1 492 9201 503 967

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Periodiserte kostnader 194 917199 606
Kundefordringer 75 20248 0543
Andre fordringer 11 30903
Opptjente renter 02 1563
Bankinnskudd og kontanter
Bankinnskudd 567 7551 238 5712
Sum omløpsmidler 849 1821 488 386

SUM EIENDELER 2 342 1022 992 353

Org.nr: 988 234 788 - 787



Regnskap 2019Regnskap 2020

Sameiet Ilsvika Garden  -  Balanse 2020

Note

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 2 167 5872 755 0974
Sum egenkapital 2 167 5872 755 097

GJELD
Kortsiktig gjeld
Mellomregning BBL finans 22 91388 515
Forskudd kunder 47 90927 432
Leverandørgjeld 79 119113 307
Skyldig off. myndigheter 22
Påløpte kostnader 24 5738 000
Sum kortsiktig gjeld 174 515237 256
Sum gjeld 174 515237 256

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2 342 1022 992 353

Sted:____________________, dato:___________

Per Asbjørn Haugdal
Leder

Kristin Enevoldsen
Styremedlem

Tore Johan Sørum
Styremedlem

Vegard Brattli
Styremedlem

Magnar Brandseth
Styremedlem

Org.nr: 988 234 788 - 787



Sameiet Ilsvika Garden  -  Noter  2020

Note 0 - REGNSKAPSPRINSIPP
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven samt god regnskapsskikk for små foretak.

Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen er til stede.

Inntektsføring er foretatt ut fra opptjeningsprinsippet.

Fordringer og gjeld er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld hvis de forfaller innen ett år etter
regnskapsavslutningstidspunktet.

Omløpsmidler er verdsatt til laveste av historisk kost og virkelig verdi. Tilsvarende vurderingsprinsipp er også benyttet for
kortsiktig gjeld. Øvrige eiendeler er klassifisert som anleggsmidler, og øvrig gjeld er klassifisert som langsiktig.

BBL Finans forskutterer hver måned budsjetterte felleskostnader til sameiet. Iht. lov om eierseksjoner § 31 har de andre
seksjonseierne panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke
overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning
besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det har kommet inn en begjæring til
namsmyndighetene om tvangsdekning. På bakgrunn av dette anses det at det ikke foreligger risiko for vesentlige tap på
utestående felleskostnader.

Org.nr: 988 234 788 - 787
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Note 1 - TOTALE MIDLER
20192020

Disponible midler 01.01 852 465674 667
Endring i disponible midler:
Årets resultat -162 496587 509
Overført øremerkede midler -15 302-11 047
Årets endring i disponible midler -177 798576 462

Disponible midler i periodens slutt 674 6671 251 130
Øremerkede midler avsatt til vedlikehold 01.01. 1 477 6181 492 920
Endring øremerkede midler:
Årets midler satt av til vedlikehold 15 30211 047
Totale øremerkede midler i periodens slutt 1 492 9201 503 967

Disponible og øremerk. midler justert for langsiktige avsetninger 2 167 5872 755 097

Note 2 - BANKINNSKUDD OG ØREMERKEDE AVSETNINGER
20192020

Øremerkede bankinnskudd
Øremerkede bankinnskudd vedlikehold 1 492 9201 503 967
Sum øremerkede bankinnskudd 1 492 9201 503 967

Bundne midler og bankinnskudd
Bundne midler for skattetrekk 2727
Bankinnskudd 567 7281 238 544
Sum bankinnskudd 567 7551 238 571

Note 3 - UTESTÅENDE FORDRINGER
Utestående fordringer er gjennomgått og vurdert. Boligselskapet behøver ikke å regne med fremtidige tap på disse og det er
derfor ikke foretatt tapsavsetning.

Tap på fordringer kr 67 932,- gjelder etterfakturering av felleskostnader. Det er inntekstført i 2019 som Andre driftsinntekter.
Etter avtale mellom styret og skyldner er fakturaen kreditert i 2020 og dermed kostnadsført for å nullstille fordringen.

Note 4 - EGENKAPITAL
20192020

SUM EGENKAPITAL 01.01 2 330 0832 167 587

Annen egenkapital 01.01 2 330 0832 167 587
Årets resultat -162 496587 509
Annen egenkapital 31.12 2 167 5872 755 097
SUM EGENKAPITAL 31.12 2 167 5872 755 097

Org.nr: 988 234 788 - 787



Sameiet Ilsvika Garden  -  Noter  2020

Note 5 - ANDRE DRIFTSINNTEKTER
20192020

Ekstrainnbetaling 67 9320
Sum andre inntekter 67 9320

Note 6 - PERSONALKOSTNADER
20192020

Arbeidsgiveravgift 21 15021 785
Sum personalkostnader 21 15021 785

Samlet antall årsverk: 0
Obligatorisk tjenestepensjon
Boligselskapet oppfyller ikke kravene for OTP, og har av den grunn ikke inngått noen pensjonsordning.

Note 7 - STYREHONORAR
20192020

Styrehonorar 150 000154 500

Note 8 - EKSTERNE HONORARER
20192020

Revisjonshonorar (inkl. mva) 13 12512 563
Fakturerte tjenester 04 857
Juridisk rådgivning 3 1888 407
Sum eksterne honorarer 16 31325 826

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjonen.

Org.nr: 988 234 788 - 787



Sameiet Ilsvika Garden  -  Noter  2020

Note 9 - DRIFTS- OG SERVICEAVTALER
20192020

Vedlikeholdsplan 15 30415 764
Avtale om HMS-tjenester 15 04515 496
Andre administrasjonsavtaler 3 0363 120
Avtale om vaktmestertjenester 81 70760 786
Avtale om vintervedlikehold 61 52463 213
Avtale om sommervedlikehold 60 65350 891
Avtale om renholdstjenester 100 258212 810
Avtale om vakt- og sikringstjenester 06 528
Avtale om drifts- og serviceavtaler heis 43 14851 375
Avtale om drift og kontroll port/garasje 05 365
Avtale om varme, ventilasjon og sanitærtjenester 15 66016 364
Avtale om skadedyrbekjempelse 11 54512 283
Avtale om ettersyn/utbedring - bygg og tomter 6 1936 253
Avtale om adgangskontroll og dører 010 350
Avtale om kontroll  og drift av branntekniske anlegg 16 82637 129
Sum drifts- og serviceavtaler 430 899567 727

Andre administrasjonsavtaler gjelder hovednøkler.

Note 10 - LØPENDE VEDLIKEHOLD
20192020

Snekkerarbeid 12 70116 686
Vakthold 6253 079
Veger, gater og park.plasser 31 3770
Rørleggerarbeid 17 1235 500
Elektrikerarbeid 24 03243 871
Dør og vinduer 06 250
Feiing areal/tømt sandfang 32 10213 460
Blikkenslagerarbeid 8 7300
Snøbrøyting, sandstrøing 011 708
Garasjeanlegg 23 0211 725
Heisanlegg 20 0006 590
Egenandeler, differanser skader 22 9000
Avfallstømming/søppelsuganlegg 4 21913 697
Renholdartikler/renhold 020 175
Forbruksmateriell 2 20450
Nøkler, lås 4 38140 795
Brannsikring 3 43444 885
Fasade/vindu/takrennevask 02 050
Leie stillas/maskiner 29 9190
Annet vedlikehold 02 101
Sum vedlikehold 236 766232 621

Org.nr: 988 234 788 - 787
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Note 11 - PERIODISK VEDLIKEHOLD
20192020

Snekkerarbeid 065 981
Elektrikerarbeid 22 37522 903
Murerarbeid 86 036109 907
Heisanlegg 080 625
Brannsikring 41 3420
Utbedring vakt og sikring 6 5280
Prosjektvedlikehold 1 146 8228 271
Sum periodisk vedlikehold 1 303 103288 380

Note 12 - ANDRE DRIFTSUTGIFTER
20192020

Verktøy, driftsmateriell, inventar 1 004345
Kontorrekvisita, trykksaker 07 875
Telefon og porto 2 5000
Kostnader vedr. styrearbeid 7 440810
Generalforsamling/årsmøte 2 5501 300
Bankgebyrer 5 2495 870
Andre gebyrer 702 766
Tilskudd bomiljø 5 5960
Hjemmeside/internett/TV-abo 19 50016 951
Julebord/ styresamling 2 9400
Bøter/ sanksjoner 06 779
Erstatning 1 7990
Servering dugnad 2000
Andre kostnader 03
Sum andre driftsutgifter 56 52742 698

Org.nr: 988 234 788 - 787



Resultat og balanse med noter for Sameiet Ilsvika Garden.

Dokumentet er signert elektronisk av:

For Sameiet Ilsvika Garden

Styreleder Per Asbjørn Haugdal (sign.) 27.03.2021
Styremedlem Kristin Enevoldsen (sign.) 27.03.2021
Styremedlem Vegard Brattli (sign.) 23.03.2021
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Styremedlem Tore Johan Sørum (sign.) 26.03.2021
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Uavhengig revisors beretning 
Til årsmøtet i Sameiet Ilsvika Garden 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

 

Konklusjon 

Vi har revidert årsregnskapet til Sameiet Ilsvika Garden. 

Årsregnskapet består av: 

• Balanse per 31. desember 

2020 

• Resultatregnskap for 2020 

• Noter til årsregnskapet, 

herunder et sammendrag av 

viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening: 

Er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

og gir et rettvisende bilde av sameiets finansielle stilling 

per 31. desember 2020, og av dets resultater for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 

internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 

plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 

årsregnskapet. Vi er uavhengige av sameiet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre 

øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 

revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Andre forhold 

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. 

Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet 

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 

forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig 

for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge 

av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til sameiets evne til fortsatt drift og 

opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 

grunn så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
N

JP
SY

-V
O

6J
X-

N
G

VH
B-

Q
3I

XT
-Z

H
U

N
H

-M
3I

U
F



 
 

Uavhengig revisors beretning - 2020  side 2 av 2 
 

BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, 

som består av uavhengige selskaper i de enkelte land. Foretaksregisteret: NO 993 606 650 MVA. 

 

 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 

som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 

for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 

alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 

misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 

samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 

på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 

https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 

registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 

bokføringsskikk i Norge. 

 

 

BDO AS 

 

John Christian Løvaas 

statsautorisert revisor 

(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

John Christian Løvaas
Partner
På vegne av: BDO AS
Serienummer: 9578-5999-4-1731660
IP: 188.95.xxx.xxx
2021-04-06 10:45:09Z
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FORSLAG FRA STYRET

DISPONERING AV OVERSKUDD FRA 2020.

I forbindelse med årsregnskap for 2020 foreslås følgende disponering av overskudd.

Overskuddet er kr 587509.-

Sameiet har tidligere avsatt for øremerking av uforutsette kostnader under post: Øremerkede

bankinnskudd kr 1503967,-. Sameiet står foran betydelige vedlikeholdskostnader de kommende år.

Ved disponering av overskuddet må årsmøtet gjøre vedtak om dette.

Styret foreslår følgende tekst:

«Overskuddet for 2020 er kr 597509.- Styret ønsker å øke fondet for Øremerkede bankinnskudd

med kr 500000.- til kr 2003967.-.

Resterende overskudd på kr 87509.- avsettes til annen egenkapital.

Føringen utføres i regnskap for 2021.»

Vedtatt av styret den 23.3 .2021



Årsmelding for 2020 for Sameiet Ilsvika Garden

Regnskapslovens krav om årsberetning for små foretak er opphevet fra og med

2017. Denne årsmeldingen er en omtale for virksomheten for Sameiet Ilsvika

Garden for 2020. Det bemerkes at årsmeldingen ikke er utformet for å

tilfredsstille regnskapslovens krav til innhold for årsberetning for øvrige eller

store foretak.

Styrets sammensetning i siste periode:

Leder: Per A Haugdal

Styremedlem: Magnar Brandseth (på valg)

Styremedlem: Kristin Enevoldsen

Styremedlem: Tore Sørum (på valg)

Styremedlem: Vegard Brattli

Varamedlem: Thora Hansebakken

Varamedlem: Elin Neerland

Vegard Brattli representerer Coop.

Valgkomite:

Kristin Torske

Sigrid Kleveland

Styrets arbeide i 2020.

Under følger en kort oppsummering av styrets viktigste arbeide i 2020.

Reparasjon av dekke på gårdsplass.

Lekkasjen ned til garasjen er reparert. Imidlertid er arbeidet utført slik at

sameiet har reklamert på utførelsen. Dette gjelder både selve asfaltarbeidet og

manglende fall mot sluk.

Reklamasjonen er ikke ferdigbehandlet. For bistand til reklamasjonen er

engasjert landskapsarkitekt Agraff AS.

Dette også fordi det gjenstår et arbeide med selve asfalt platen og etablering av

ny plen.



Avklaring av avtale mellom Sameiet og vår naboeiendom.

Det har i flere år vært uenighet mellom sameiet og AHA Eiendom om avtale om

felleskostnader inkludert parkeringsplasser.

Arbeidet er ennå ikke avsluttet og med at Gnr 427 Bnr 83 er overdratt til ny

eier, er det nå håp for at saken nærmer seg en avslutning.

Sameiet benytter advokat for bistand med arbeidet.

Ladning av elbil i parkeringskjeller.

Abonnement går tregt, men forhåpentligvis vil pågangen øke etter hvert. Det

har vært forsøk på å unngå ladning fra godkjent anlegg ved å benytte el uttak

fra boder. Avtale er opprettet med Ohmia som har enerett på utleie av

ladeplasser. Dette er en av årsakene til at det ikke er tillatt å benytte annet

opplegg for ladning. En annen like viktig årsak er at bruk el fra boder ikke er

tillatt å benytte da el opplegget ikke er godkjent for slik ladning. Styret

oppfordrer alle el bil eiere å benytte anlegget.

Tilgang til tekniske rom

Mange av beboernes strømmålere er plassert i disse rommene. Ved ny

timesavlesning er det ikke nødvendig for alle å få tilgang til disse rommene.

Hovedårsaken er at det i rommene er plassert installasjoner som er viktige for

sameiet. Ved tilgang til rommene må styrets representant kontaktes for

nøkkel.

Brannvern

Styret har fokusert på å forbedre brannvernet. Dette er et løpende arbeide

med årlige kontroller. Bla er det skiftet følere og plassert pålagte

brannslukkere i parkeringskjeller og i tekniske rom.

Under planlegging er kontroll av seksjonseiernes brannslukkere. Dette arbeidet

utføres i begynnelsen 2021.

På grunn av misbruk av nødutganger er det skiftet låssystem på alle

nødutgangene. Dørene ble benyttet om utgangsdører og ble stående åpne.

Sykkelparkering ute på gaten

I følge Husordensreglene skal sykler ikke parkeres på gatenivå.



Alle sykler ble fjernet i høst. Vaktmester er varslet og vil fortløpende fjerne alle

sykler ute på gaten uten varsler til eierne.

Vedlikehold

Styret har registrert behov av ulike art. Bygningsmassen passerer snart 20 år

og sameiet står foran flere kostnadskrevende tiltak. Det er laget

vedlikeholdsplan for å kunne ta og bekoste tiltak etter planen. Dette for å

slippe å oppta lån.

Dyrehold

I følge Husordensreglene er det regler for å holde dyr. Det er båndtvang i

sameiets fellesområder hele året. Alle dyreeiere er oppfordret til å respektere

og etterleve sameiets regler.

Styret i Sameiet Ilsvika Garden

Årsmeldingen er godkjent av styret den 23. mars 2021.

t



Forslag fra styret

Styrehonorar.

Vedtak:

«Som styrehonorar er budsjettert for utbetaling

i 2021 kr 159000.-.

Honoraret fordeles mellom styreleder og styremedlemmer i h t

vedtektene.»

Vedtatt på styremøte den 23 . 3-2021



Da er det en glede for oss i valgkomiteen å kunne presentere
det vi mener er en særdeles sterk innstilling til neste
styreperiode for sameiet. Den lyder som følger:

Leder: Per Haugdal (ikke på valg)
Styremedlem: Kristin Enevoldsen (Ikke på valg - permisjon til ut august)
Styremedlem: Vegard Brattli (ikke på valg - representant for Coop Midt-Norge)
Styremedlem: Emilie Norset (velges for 2 år)
Styremedlem: Thora Hansebakken (velges for 2 år)
Varamedlem: Aksel Andrè Wiig Martinsen (velges for 1 år - stepper inn som
ordinært styremedlem for Kristin Enevoldsen frem til ut august)
Varamedlem: Tore J. Sørum (velges for 1 år)

Valgkomite:Kristin Torske

Mangler en.
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FEIL OG MANGLER PÅ ELEKTRISK ANLEGG 
 
 

 Ja Nei 

Foreligger det på pålegg vedrørende elektrisk anlegg?  X 

I tilfelle ja, hvilke?  

Dato for siste kontroll av anlegget: Ikke kontrollert 
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Tegnforklaring

KpOmråde kommuneplan

gjeldende

Eiendomsgrense god

nøyaktighet

Eiendomsgrense dårlig

nøyaktighet

Eiendomsgrense generert Eiendomsgrense fiktiv Udefinert bygning

Bygning Kommuneplan- og

kommunedelplangrense

Bestemmelsesområde

parkering og uterom

Bestemmelsesområde

kollektivåre

Bestemmelsesområde

markagrensa

Bestemmelsesområde

havstigning

Kollektivknutepkt - På bakken

- Nåværende

Fjernveg - Tunnel -

Nåværende

Fjernveg - På bakken -

Nåværende

Hovedveg - På bakken -

Nåværende

Sykkelveg - På bakken -

Nåværende

Sykkelveg - På bakken -

Framtidig

Gangveg - På bakken -

Nåværende

Turvegtrase - På bakken -

Nåværende

Turvegtrase - På bakken -

Framtidig

Sporveg - På bakken -

Nåværende

Kollektivtrase  - På bakken -

Nåværende

Bevaring kulturmiljø

Båndlegging for regulering

etter PBL - Framtidig

Boligbebyggelse - Nåværende Sentrumsformål - Nåværende

Offentlig eller privat

tjenesteyting - Nåværende

Næringsvirksomhet -

Nåværende

Grav- og urnelund -

Nåværende

Sentrumsformål - Framtidig Havn - Nåværende 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

 

 

08.12.2022 14:51:24 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen. Side 2 av 2



Trondheim

PlanOversikt

Målestokk

1:1000
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Tegnforklaring

Udefinert bygning Bygning Riksveg gatenavn .

Fylkesveg gatenavn . Kommunalveg gatenavn . Privatveg gatenavn .

Gang- og sykkelveg Veg RpOmråde vedtatt - på

bakkenivå

KpOmråde kommunedelplan

gjeldende
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TRONDHEIM KOMMUNE
Plan- og bygningsenheten

R 1058e

Arkivsak:01/19605

ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ILSVIKA
REGULERINGSBESTEMMELSER
(Vesentlig  endring av reguleringsplan  vedtatt i Bystyret 30.09.1999)

Planen er datert  : 19.12.1997
Dato for siste revisjon av plankartet  : 11.09.2002
Dato for siste revisjon av bestemmelsene  : 11.09.2002
Dato for Bystyrets vedtak : 31.10.2002
Dato for reviderte bestemmelser i henhold
Til Bystyrets vedtak : 31.10.2002

§ 1 FORMÅL

Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende bestemmelsene er:
- Å legge til rette for at området skal utvikles til et attraktivt bolig-og næringsområde. Boligtypene
skal stimulere til en variert beboersammensetning.
- Å legge til rette for at området knytter seg til omliggende områder på en naturlig måte.

§ 2 GENERELT

Det regulerte området er vist på plankartet med reguleringsgrense.

Området er regulert til følgende reguleringsformål som er vist med formålsgrense på plankartet:
1. Byggeområder:

Boliger (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)
Offentlig bebyggelse (04)

11. Kombinerte formål:
Bolig/forretning/kontor (BN1)
Bolig/offentlig bebyggelse (02)
Byggeområde bolig/felles lek, opphold (BF1+BF2+BF3)
Byggeområde bolig/næring/felles lek, opphold (BNF1)

III. Offentlige trafikkområder:
Fortau,  gang-og sykkelveg (Ti)
Gate med fortau, adkomstgate (T2)
Gate med fortau,  Mellomilas forlengelse (T3)
Gatetun  (T4+T6)
Gang-  og sykkelveg (T5)

IV. Friområder:



Park (01)
Anlegg for lek (03)
Friområde i sjø (05)

V. Fellesområder:
Felles avkjørsel/parkering  (F1+F2+F3)
Felles  lek og opphold (F4+F5+F6+F7+F8)

VI. Spesialområder:
Spesialområde bevaring (04)

§ 3 BEBYGGELSEN

1. Plassering
Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser som angitt på plankartet.

2. Utforming
Bebyggelsen skal gis et felles uttrykk i form og materialbruk. Det skal være variasjon i oppbygging av
volumer og fasadeflater. Store fasadeflater bør brytes opp ved å kombinere fasadematerialer og/eller
ved bruk av sprang i fasadelivet. Bebyggelsen på område B3 skal i volumoppbygning, materialbruk og
utforming tilpasses den eksisterende bebyggelsen på Ilsvikøra.

11. Bebyggelsen innenfor området skal ha inntrukket toppetasje. Mindre avvik kan tillates. I
områdene B5 og BN1 tillates bebyggelsen utført uten inntrukket toppetasje mot øst.

111. Takoppbygg over toppetasje innholdende utstyr for heis kan tillates og skal ha tilsvarende materialbruk
som toppetasjen for øvrig.

IV. Søppelsamleplasser skal etableres i parkeringskjeller nærmest nedkjøringsrampe eller i nødvendige
boder.

V. Bebyggelsen mot sør og øst som grenser mot trase for Nordre avlastningsveg skal ha tunge fasader
med lydvinduer. Mot Nordre avlastningsveg skal det i tillegg oppføres støyskjerm som vist på
plankartet. Støyskjermen skal ha en høyde på 2,5 meter og utformes slik at den framstår arkitektonisk
integrert i bebyggelsen og grøntanlegget.

VI. Fasademateriale og utforming skal framlegges og bestemmes nærmere i forbindelse med søknad om
rammetillatelse.

3. Parkering
Krav til parkeringsdekning:
Boliger
Alders-/trygdeboliger
Hybler
Forretning
Restaurant
Sykehjem
Forsamlingslokaler

1,0 p-plass pr bolig
0,2 p-plass pr bolig
0,5 p-plass pr bolig
1,0 p-plass pr 100 m2
1,0 p-plass pr 100 m2
0,2 p-plass pr seng
0,2 p-plass pr sitteplass

4. Områder for boliger  (B1+B2 +B3+B4 +B5+B6+B7)



I. Områdene skal inneholde varierte boligtyper og boligstørrelser. Område B 1 skal inneholde stor andel
omsorgsboliger og boliger med livsløpsstandard. Minst 10% av boligene skal være 1- eller 2-roms
leiligheter.

II. For områdene B1+B2+B3+B4+B5+B7 kan det, på arealer som vender ut mot Mellomila, tillates
innredning av mindre næringsarealer med tilhørende lagerplass i 1. etasje. For tilsvarende arealer B1
kan også 2. etasje benyttes til dette formålet. I området B6 kan tilsvarende lokaler innredes mot sør.

III. For områdene B1 +B2 skal det etableres en gangforbindelse øst-vest gjennom byggeområdene mellom
friområde 03 og gatetun T4.

IV. Boligområdene kan ha byggehøyder og tomteutnyttingsgrad inntil:
Område B1: maks. TU = 175%,  maks.  5 etasjer unntatt parkeringskjeller
Område B2: maks. TU = 155% , maks.  5 etasjer unntatt parkeringskjeller
Område B3: maks. TU = 120%,  maks.  gesimshøyde c+10,6 eller tilsvarende 2 boligetasjer
Område B4: maks. TU = 175%,  maks.  5 etasjer unntatt parkeringskjeller
Område B5: maks. TU = 175%,  maks.  5 etasjer unntatt parkeringskjeller
Område B6: maks. TU = 120%,  maks.  2 etasjer unntatt parkeringskjeller
Område B7: maks. TU = 175%,  maks.  4 etasjer unntatt parkeringskjeller

V. Definisjon av TU er bruksareal (T-BRA) i prosent av tomtearealet, jfr Miljøverndepartementets
veileder til Tekniske forskrifter til Plan-og bygningsloven. I arealberegningen skal det gjøres fratrekk
for kjellere.

5. Områder for kombinert formål bolig /forretning /kontor (BN1)
1. Områdene kan ha inntil 40% næringsareal. Det må etableres nødvendig støyskjerming i form av

fasadeisolering mot Nordre avlastningsveg/atkomstveg.

II. I tillegg til boliger tillates innredning av næringsareal, salgslokaler for matvarer, lokaler for
bydelsaktiviteter og eventuelt andre servicefunksjoner som skal betjene nærområdet.

III. Områdene kan ha byggehøyde og tomteutnyttingsgrad inntil:
Område BN1: maks TU= 175% maks. 5 etasjer unntatt parkeringskjeller.

IV. Definisjon av TU er bruksareal (T-BRA) i prosent av tomtearealet, jfr. Miljøverndepartementets
veileder til Tekniske forskrifter til plan-og bygningsloven. I arealberegningen skal det gjøres fratrekk
for kjellere.

6. Område for kombinert formål ,  bolig/offentlig bebyggelse (02)
1. Området skal inneholde sykehjem og boliger.

II. Det kan tillates innredning av mindre salgslokaler, lokaler for bydelsaktiviteter og eventuelt andre
servicefunksjoner som skal betjene nærområdet.

III. Området kan ha byggehøyder og tomteutnyttinggrad inntil:
Område  02: TU:  245 % maks.  5 etasjer unntatt kjeller.

IV. Definisjon av TU er bruksareal (T-BRA) i prosent tomtearealet, jfr Miljøverndepartementets veileder
til Tekniske forskrifter til plan-og bygningsloven. I arealberegningen skal det gjøres fratrekk for



kjellere.

7. Områder for kombinert formål ,  byggeområde boliger /felles lek, opphold  (BF1+BF2+BF3)
Områdene skal utbygges med parkeringskjeller i tilknytning til boligbebyggelsen på hhv B1, B2 og
B5/B7. Dekket over garasjekjellerne skal være felles grøntareal og lekeplass for boligene på hhv B1,
B2 og B5/B7.

8. Områder for kombinert formål, byggeområde bolig /næring /felles lek, opphold (BNF1)
Området skal utbygges med parkeringskjeller i tilknytning til bolig-og næringsbebyggelse på BN1.
Dekket over garasjekjellerne skal være felles grøntareal og lekeplass for boligene på BN1.

§ 4 OFFENTLIG TRAFIKKOMRÅDER

1. Fortau ,  gang-  og sykkelveg (TI)
Trafikkområde TI skal være offentlig gang-og sykkelveg med forbindelse vestover og østover langs
Ilsvikvegen.

2. Adkomstgate (T2)
Trafikkområde T2 skal være adkomstveg til området. Den skal knyttes opp til Nordre avlastningsveg
når denne blir etablert. Gata skal opparbeides med grøntdrag i form av trekke eller liknende.

3. Mellomilas forlengelse (T3)
Gata skal opparbeides med alle-beplantning. Parkeringsplasser opparbeides langs vegen på begge sider
mellom kjørebane og fortau som vist på planen.

4. Gatetun (T4)
Gatetun T4 skal være offentlig adkomst til friområde 01. Gata skal opparbeides med grøntdrag i form
av trerekke eller liknende, jfr. Pkt. 4.

5. Gang-og sykkelveg (T5)
Område T5 skal tjene som offentlig gang-og sykkelveg gjennom park 01. Gang-og sykkelvegen skal
dimensjoneres for brann-og renovasjonsbiler. I forlengelse av gang-og sykkelvegen mot øst, gjennom
friområdene 01 og 03, skal det etableres turveg som forbindelse til den eksisterende stien langs
starnda Ilsvikøra.

6. Gatetun (T6)
Gatetun T6 skal være offentlig adkomst til friområde 01.

§5 OFFENTLIG FRIOMRÅDER

1. Park (OI)
1. Område 01 skal opparbeides parkmessig med en utforming som harmonerer med områdene omkring.

Arealet nord for offentlig friområde 03 skal opparbeides med anlegg for lek.

11. Innenfor parkområdet kan det føres opp bebyggelse med areal inntil 200 m2 som skal benyttes til
aktiviteter tilknyttet sjøen. Eventuell bebyggelse skal plasseres i tilknytning til gatetun T4. Plassering
og utforming av eventuell bebyggelse skal bestemmes gjennom bebyggelsesplan for den delen av
parkområdet som blir berørt, jfr. § 8 pkt. 1.



111. Eventuell alternativ bruk av eksisterende pir med oljeledning tilhørende Trondheim Energiverk skal
avklares med Trondheim Energiverk og Trondheim Havn.

2. Anlegg for lek (03)
Arealet skal opparbeides som balløkke/nærmiljøanlegg og avskjermes med beplantning.
Barn/unge må bli hørt ved planlegging av området.

3. Friområde i sjø (05)
I området utenfor strandlinjen nord for områdene Fl og F2 kan det etableres mindre anlegg med
flytebrygger. Nord for område T4 kan det anlegges kai. Plassering og utforming skal godkjennes av
Trondheim havn og inngå i utomhusplan for friområdet 01.

§6 FELLESOMRÅDER

1. Felles avkjørsel og parkering  (F1+F2+F3)
1. Områdene Fl, F2 og F3 skal opparbeides som gatetun og skal inneholde kjøreadkomst til boliger og

næringsarealer, oppstillingsplasser for biler, parkeringsarealer for sykler og oppholdsareal. Områdene
skal opparbeides med beplantning.

11. Område Fl skal være felles for BI og B2. Område F2 skal være felles for B3. Område F3 skal være
felles for B5, B6, B7 og BN1.

2. Felles lek/opphold  (F4+F5+F6+F7+F8)
Områdene F4, F5, F6, F7 og F8 skal være opparbeidet som grøntareal med nærlekeplasser. Område F4
skal være felles for B6 og BN1. Område F5 skal være felles for B1. Område F6 skal være felles B2.
Område F7 skal være felles for B4 og 02. Område F8 skal være felles for B5, B6 og B7.

§7 SPESIALOMRÅDE BEVARING (04)

Området 04 skal benyttes til transformatorstasjon og reservekraftverk. Eksisterende bebyggelse som
er avmerket på plankartet har antikvarisk verdi og skal bevares. Eventuelle bygningsmessige endringer
skal gjøres i samråd med Byantikvaren. Det skal særlig legges vekt på at fasadene mot sør og øst
bevares eller tilbakeføres til mer opprinnelig form. Utomhusarealene skal ha parkmessig opparbeidelse.

§8 PLANKRAV

1. Bebyggelsesplan
For eventuell bebyggelse innenfor friområdet 01 i tråd med bestemmelsen i §5 pkt. 1, skal det
utarbeides og godkjennes bebyggelsesplan for den delen av friområdet som blir berørt.

2. Krav  til byggesøknader
1. Organisering og fordeling av boligtyper skal fremgå av søknad om rammetillatelse for hvert område.

11. Utomhusplan for opparbeiding av alle fellesområder og friområder skal følge søknad om
rammetillatelse for bebyggelsen og godkjennes som del av denne. Utomhusplanene skal vise:
plassering av ute- og søppelboder i fellesarealene, terrengbearbeiding, beplanting, belegning og utstyr
for opphold og lek.



111. Søknad om rammetillatelse skal inneholde en parkeringsplan som viser antall p-plasser som skal
opparbeides.

IV. Søknaden skal inneholde en 3-dimensjonal modell som viser hvordan hvert byggeområde er satt i en
helhetlig sammenheng med området for øvrig.

V. Søknad om rammetillatelse skal inneholde dokumentasjon på hvordan byggeforskriftens krav til
grenseverdier for støy blir ivaretatt i forhold til støy fra planlagt Nordre avlastningsveg, støy fra
trafostasjon på området 04 og støy fra nærliggende havne- og industrivirksomhet.

§ 9. KRAV OM REKKEFØLGE OG SAMTIDIGHET

1. Sikring av forurensede masser
Før igangsettingstillatelse kan gis skal det foreligge godkjent plan for sikring av forurensede masser.

2. Opparbeidelse av ubebygde arealer
Fellesområder og friområder skal ferdigstilles i takt med utbyggingen. Fellesområder med
nærlekeplasser skal være ferdigstilt samtidig med at brukstillatelse gis for de respektive
byggeområdene, og offentlige områder skal ferdigstilles innen ferdigstilling av første byggetrinn.

3. Etablering av ballplass og barnehagetomt i Iladalen
Ny bebyggelse innafor byggeområdene BN1, B5, B6 og B7 kan ikke tas i bruk før det er etablert
barnehagetomt og ballplass med tilhørende grøntanlegg i Iladalen.

4. Ferdigstilling av Nordre avlastingsveg i Ila
Område B6 kan ikke tas i bruk som byggeområde før Nordre avlastingsveg er ferdigstilt i Ila. I
byggeperioden for Nordre avlastingsveg kan områdene F6, B6, F4 og Ti benyttes til midlertidig
vegomlegging.

5. Tursti på Ilsvikøra
Opparbeiding av tursti på Ilsvikøra skal være ferdigstilt samtidig med at de omregulerte
næringsarealene blir tatt i bruk som boliger.

Bystyrets vedtak av 31.10.2002  er som følger:



Vedtak:

Bystyret vedtar endret reguleringsplan for Ilsvika som vist på plankart sist revidert 11.09.02 med
bestemmelser  sist revidert 11.09.02.

Tursti mellom friområdene 01 og 03 knyttes sammen med den eksisterende stien langs stranda på
Ilsvikøra.
Bystyret ber rådmannen undersøke muligheten for å få friluftslivsmidler for å opparbeide
tilgjengelighet for funksjonshemmede i strandsonen i Ilsvika.
Reg. bestemmelsene , pkt. 3.4.1:
Minst 10% av boligene skal være 1- eller 2-roms leiligheter.

Nytt pkt.  5 til bestemmelsenes § 9:
Opparbeiding av tursti langs stranda på Ilsvikøra skal være ferdigstilt samtidig med at de
omregulerte næringsarealene blir tatt i bruk som boliger.

Vedtaket  er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 27-2.

(Adm. Merknad : Bestemmelser er i nødvendig grad endret i samsvar med  vedtaket).



Trondheim

KARTUTSNITT

Målestokk

1:1000

Eiendom: Gnr: 417 Bnr: 82 Fnr: 0 Snr: 124

Adresse: Mellomila 69

7018 TRONDHEIM

Annen info:
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Tegnforklaring

Teiggrense god nøyaktighet Teiggrense dårlig nøyaktighet Teiggrensepunkt

Hekk Tre Gatelys (belysningspunkt)

Mast AnnetGjerde Frittstående mur

Loddrett mur Tankkant Bygningsdelelinje

Bygningslinje Mønelinje Takkant

Takoverbyggkant Taksprang Trapp inntill bygg

Veranda Fiktiv bygningsavgrensing Godkjent byggesak etter 2015

Godkjent byggesak før 2016 Frittstående trapp Tank

Takoverbygg Udefinerte bygg Bolig

Garasje og uthus Annen næring Bygning under bakken

Husnummer Husnummer med bokstav Matrikkelnummer

Trafikkøykant Vegdekkekant Gangvegkant

Gang- og sykkelvegkant Vegkant annet vegareal

avgrensning

Vegkantavkjørsel

Annet vegareal avgrensning Fortauskant Trafikkøy

Veg Parkeringsområde Gang- og sykkelveg

Vegdekkekant Vegundergang Riksveg gatenavn .

Fylkesveg gatenavn . Kommunalveg gatenavn . Privatveg gatenavn .

Hav Høydekurve Høydekurve 5 m

Anleggseiendom Seksjonert grunneiendom Eiendomsinfo
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KOMMUNAL INFORMASJON       09.12.2022 

ORDRENR:   6880775   

EIENDOMSOPPLYSNINGER 

Gnr: 417 Bnr: 82 Fnr: 0 Snr: 124 

Adresse: Mellomila 69, 7018 TRONDHEIM 

 

WI50010101 SKATTETAKST, TAKST FOR KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 

Bestilt Ikke bestilt 

SKATTETAKST (norske kroner):  3 090 000     

ANTALL BUNNFRADRAG:   1   

SKATTEGRUNNLAG (norske kroner): 1 613 000     

 

WI50011900 KOMMUNALE AVGIFTER OG GEBYRER 

Bestilt Ikke bestilt 

BELØP (norske kroner): 2760 Termin nr   3   av 4  i  2022 

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

 

 

WI50011800 TILKNYTTING OFFENTLIG VANN OG KLOAKK 

Bestilt Ikke bestilt 

EIENDOMMEN ER TILKNYTTET OFFENTLIG VANN  

EIENDOMMEN ER TILKNYTTET OFFENTLIG KLOAKK 

 

 

 

Flere produkt på neste side. 

 



  

WI50011810 VANNMÅLER  

Bestilt Ikke bestilt 

DET  ER INSTALLERT VANNMÅLER. 

Forrige avregning av vann- og avløpsforbruket er basert på en  stipulering   31.12.2021   av 

vannmålerstanden.  

    

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

vann- og avløpsgebyrer knyttet til eiendommen. 

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

bruksarealet. 

 

MERKNAD: 

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

AVGIFTER OG GEBYRER, WI50011800 TILKNYTTING OFFENTLIG VANN OG KLOAKK, og WI50011810 

VANNMÅLER. 

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

ledningsinfo 

 

 







Dato
11.12.2022

   

AMBITA AS
Postboks 2923 Solli
0230 OSLO

U.off. offl . § 13, sktfvl § 3-1

   

Bekreftelse på formuesverdi:
 
 
 
Kommune: 5001 TRONDHEIM
 
Gnr 417 Bnr 82 Fnr 0 Snr 124
 
Eiendommens adresse:
 
Mellomila 69, 7018 TRONDHEIM
 
 
 
Formuesverdi for inntektsåret 2021:
 

Som primærbolig: kr 854 970
Som sekundærbolig: kr 3 077 890

Dokumentet er elektronisk godkjent og er derfor ikke signert

Skatteetaten.no  
   
   
Tlf 800 80000  

 



 

Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 417, Bruksnummer 82, Seksjonsnummer 124 i 5001 TRONDHEIM kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 05.12.2022 kl. 14.03
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 05.12.2022 kl. 14.02

Adresse(r):

Gateadresse: Mellomila 69
Gatenr: 4750
Kommune: TRONDHEIM
Postkrets: 7018 TRONDHEIM

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2014/740843-1/200 03.09.2014 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 2 725 000
Omsetningstype: Fritt salg
HAUGDAL PER ASBJØRN
FØDT: 27.06.1950

HEFTELSER

Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som
vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten
sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før
fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse
finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer
gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

Heftelser i eiendomsrett:

2004/13115-1/107 29.06.2004 ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 5001 GNR: 417 BNR: 83
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse vedr.veggliv inntil grensen
Rett til bruk av fellesarealer,felles lekeplass og
uteområder med vedlikehold
Bruksrett til 19 parkeringsplasser med andel av
drifts-
kostnader m.m.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 5001 GNR: 417 BNR: 82

2014/741128-1/200 03.09.2014 PANTEDOKUMENT
Beløp: NOK 3 000 000
Panthaver: DANSKE BANK
ORG.NR: 977 074 010

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 05.12.2022 14:03 – Sist oppdatert 05.12.2022 14:02
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 2



GRUNNDATA

2004/13116-1/107 29.06.2004 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 124
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 50/6243
Bestemmelser om tilleggsdel, se under servitutter.
Gjelder seksjon nr. 2 og 133

2018/185903-1/200 01.01.2018
00:00

OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING

Tidligere:
KNR: 1601 GNR: 417 BNR: 82 FNR: 0 SNR: 124

For øvrige opplysninger om grunndata, se den seksjonerte matrikkelenheten.

EIENDOMMENS RETTIGHETER

Ingen rettigheter registrert.

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som
tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte
prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.

Gårdsnummer 417, Bruksnummer 82, Seksjonsnummer 124 i 5001 TRONDHEIM kommune

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 05.12.2022 14:03 – Sist oppdatert 05.12.2022 14:02
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 2 av 2



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!


