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

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

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

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

Norsk takst

Stene Takst AS
Stene Takst AS er et takstfirma med base i Trondheim og på Nerskogen. Firmaet drives
av Stein Roger Stene, som har utdanning og erfaring som bygningsingeniør,
tømrer/byggmester, takstingeniør og daglig leder, og har jobbet innen fagfeltet
taksering siden 1996.
Stene Takst AS bistår med det aller meste innen taksttjenester som:
- tilstandsrapport iht. ny avhendingslov
- verditaksering / verdivurdering
- tomtetaksering
- byggelånsoppfølging
- ferdigbefaring / overtakelsesforretning
- lovliggjøring av bygg
- uavhengig kontroll
- næringstaksering
- tilstandsanalyse / teknisk due diligence av bygg

Stene Takst AS Rapportansvarlig
Heggdalsringen 63
928 55 155
 
 

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

Uavhengig Takstingeniør
16.01.2023 | TRONDHEIM

Stein Roger Stene
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Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Hva er en tilstandsrapport?

Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Hva inneholder tilstandsrapporten?

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

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

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

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

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

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

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

Sigurd Munns veg 11, 7046 TRONDHEIM
Gnr 14 - Bnr 273
5001 TRONDHEIM

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

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ingen umiddelbare kostnader

Tiltak under kr 10 000

Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000

Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000

Tiltak over kr  300 000

Sigurd Munns veg 11, 7046 TRONDHEIM
Gnr 14 - Bnr 273
5001 TRONDHEIM

Stene Takst AS
Heggdalsringen 63
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Leiligheten ble bygd i 2005, den har generelt  liten slitasje, og 
er derfor i god bruksstand. 
Det bemerkes noen avvik, bl.a.:
- sprekker i vegg ved rørfordelingsskap.
- noen fuktmerker på parkettgulv
- mer enn halvparten av forventet brukstid oppbrukt på 
membranløsning på bad
- mindre skade i nedkant skapdør kjøkken

Leilighet - Byggeår: 2005

UTVENDIG
Gå til side

Bygningen er et leilighetsbygg oppført i 2005.
Grunnmur er oppført i betong.
Hovedkonstruksjonen over grunnmur er betong, 
etasjeskillere er i betong.
Utvendige fasader er med liggende trekledning.
Taket har flat konstruksjon, tekket med 
takmembran.
Vinduer med 2-lags isolerglass.

INNVENDIG
Gå til side

Støpt dekke i hele leiligheten, parkett på gulv.
På vegger er det malte glatte flater.
Himling har malt betong.
Etasjeskille/gulv er et betongdekke.
Malte glatte dører.

VÅTROM
Gå til side

Vaskerom 
Aktuell byggeforskrift
Tekniske forskrifter i perioden 1997-2010
Våtromsbelegg på vegger, nedforet glatt malt 
himling.
Vinylbelegg (banemembran på rull) på gulv, 
plastsluk.
Vaskekar, kran for vaskemaskin.
Avtrekk via ventil i himling, tilluftspalte under 
dørblad.
Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk 
mulig pga. tilliggende konstruksjoner (kjøkken på 
bakside), videre har vegger 
vinylbelegg/banemembran på vegger

Bad 
Aktuell byggeforskrift
Tekniske forskrifter i perioden 1997-2010 A
Flis på vegger, nedforet glatt malt himling.
Flislagt gulv.
Smøremembran med ukjent utførelse, plastsluk.
Baderomsinnredning med rund nedfelt servant 
på underskap, speil med sideskap begge sider. 
Dusjhjørne med skyve-dusjdør i glass, dusjbatteri, 
dusjstang på vegg og hånddusj. Veggmontert WC.
Hulltaking er foretatt i nedkant tilstøtende 
soverom (inne i skyvedørsgarderobe), uten å 
påvise unormale forhold.

Arealer

Oversikt over totalt bruksareal (BRA).

Leilighet

ETASJE TOTALT P-ROM S-ROM

2.etasje 103 103 0

Sum 103 103 0

KJØKKEN
Gå til side

HTH,  glatt kjøkkeninnredning, laminerte 
benkeplater. Ventilator. Integrerte hvitevarer som 
platetopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kjøle-og 
fryseskap.
Ventilator over platetopp med avtrekk ut. 

TEKNISKE INSTALLASJONER
Gå til side

Rør-i-rørsystem, besiktiget i rørskap.
Mekanisk avtrekk fra våtrom og over platetopp 
på kjøkken.

Forutsetninger og vedlegg

Lovlighet

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

Gå til side

Gå til side

Gå til side

Sigurd Munns veg 11, 7046 TRONDHEIM
Gnr 14 - Bnr 273
5001 TRONDHEIM

Stene Takst AS

7049 TRONDHEIM
Heggdalsringen 63

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

TG0: Ingen avvik

TG1: Mindre eller moderate avvik

TG2: Avvik som ikke krever tiltak

TG2: Avvik som kan kreve tiltak

TG3: Store eller alvorlige avvik

TG IU: Konstruksjoner som ikke er undersøkt

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

Ingen umiddelbare kostnader

Tiltak under kr 10 000

Tiltak mellom kr 10 000 - 50 000

Tiltak mellom kr 50 000 - 100 000

Tiltak mellom kr 100 000 - 300 000

Tiltak over kr  300 000

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

For tilstandsrapporter som gjelder leilighet i et aksje/andelslag 
(borettslag), er undersøkelsene begrenset til innvendig i 
leiligheten. Kjellerbod er ikke inspisert.

Spesielt for dette oppdraget/rapporten

Leilighet

AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Innvendig > Overflater Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Det er sprekker i vegg ved rørfordelingsskap.
Noen tapetskjøter er godt synlige, tapet dels løsnet og 
bulket i skjøt på soverom nv.
Parkett har noen fuktmerker ved vindu sv på stue, og 
foran kjøl-fryseskap.

Kostnadsestimat:  10 000 - 50 000

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

Innvendig > Innvendige dører Gå til side

Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.

Kostnadsestimat:  Under 10 000

Våtrom > Overflater vegger og himling > Bad Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Det er påvist litt ujevn flislegging, og mindre avvik i 
fuger

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

Det er påvist andre avvik:
Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt 
på membranløsningen

Slukrist er ikke godt nok sentrert over sluk.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Bad Gå til side

Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å 
synliggjøre lekkasje fra innebygget sisterne.
Det er avvik:

Dusjdør treg å skyve.

Sigurd Munns veg 11, 7046 TRONDHEIM
Gnr 14 - Bnr 273
5001 TRONDHEIM

Stene Takst AS

7049 TRONDHEIM
Heggdalsringen 63

Sammendrag av boligens tilstand Sammendrag av boligens tilstand 
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Våtrom > Overflater vegger og himling > Vaskerom Gå til side

Det er avvik:

Det er noen skruehull i vinylbelegg på vegg.

Våtrom > Sanitærutstyr og innredning > Vaskerom Gå til side

Det er påvist andre avvik:

Eget avløp for vaskemaskin mangler.

Kostnadsestimat:  Under 10 000

Kjøkken > Overflater og innredning > Kjøkken Gå til side

Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning 
utover normal slitasjegrad.

Kostnadsestimat:  Under 10 000

Sigurd Munns veg 11, 7046 TRONDHEIM
Gnr 14 - Bnr 273
5001 TRONDHEIM

Stene Takst AS

7049 TRONDHEIM
Heggdalsringen 63

Sammendrag av boligens tilstand Sammendrag av boligens tilstand 
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INNVENDIG

LEILIGHET

Byggeår
2005

Overflater
Støpt dekke i hele leiligheten, parkett på gulv.
På vegger er det malte glatte flater.
Himling har malt betong.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Det er sprekker i vegg ved rørfordelingsskap.
Noen tapetskjøter er godt synlige, tapet dels løsnet og bulket i skjøt på 
soverom nv.
Parkett har noen fuktmerker ved vindu sv på stue, og foran kjøl-
fryseskap.

Tiltak
• Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

Kostnadsestimat:  10 000 - 50 000

Tilstandsrapport
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Etasjeskille/gulv mot grunn
Etasjeskille/gulv er et betongdekke.

Vurdering av avvik:
• Målt høydeforskjell på over 15 mm gjennom hele rommet. 
Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til godkjente 
måleavvik.
• Målt høydeforskjell på mellom 10 - 20 mm innenfor en lengde på 2 
meter. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i standardens krav til 
godkjente måleavvik.
Tiltak
• For å få tilstandsgrad 0 eller 1 må høydeforskjeller rettes opp. Det vil 
imidlertid sjelden være økonomisk rasjonelt som et enkeltstående 
tiltak i en bolig som dette. Dersom boligen en gang skal renoveres, kan 
man vurdere slike tiltak.

Innvendige dører
Malte glatte dører.

Vurdering av avvik:
• Enkelte av innvendige dører har en del slitasje.
Tiltak
• Lokal utbedring må påregnes.

Mindre skader/sår i nedkant de fleste innerdørene.
Kostnadsestimat:  Under 10 000

VÅTROM

Generell
Aktuell byggeforskrift
Tekniske forskrifter i perioden 1997-2010 A

2.ETASJE > BAD 

Overflater vegger og himling
Flis på vegger, nedforet glatt malt himling.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Det er påvist litt ujevn flislegging, og mindre avvik i fuger

Tiltak
• Andre tiltak:

Tilstandsrapport

Sigurd Munns veg 11, 7046 TRONDHEIM
Gnr 14 - Bnr 273
5001 TRONDHEIM

Stene Takst AS
Heggdalsringen 63
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Overflater Gulv
Flislagt gulv.

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

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
• Mer enn halvparten av forventet brukstid er oppbrukt på 
membranløsningen
Slukrist er ikke godt nok sentrert over sluk.

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.

Sanitærutstyr og innredning
Baderomsinnredning med rund nedfelt servant på underskap, speil 
med sideskap begge sider. Dusjhjørne med skyve-dusjdør i glass, 
dusjbatteri, dusjstang på vegg og hånddusj. Veggmontert WC.

Vurdering av avvik:
• Det er ikke påvist tilfredsstillende løsning for å synliggjøre lekkasje 
fra innebygget sisterne.
• Det er avvik:
Dusjdør treg å skyve.

Tiltak
• Ved etablering av løsningen var det ikke krav om lekkasjesikring, 
konstruksjonen bør jevnlig observeres.
• Tiltak:

Justering dusjdør.

Tilstandsrapport
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Ventilasjon Tilliggende konstruksjoner våtrom
Hulltaking er foretatt i nedkant tilstøtende soverom (inne i 
skyvedørsgarderobe), uten å påvise unormale forhold.

Generell
Aktuell byggeforskrift
Tekniske forskrifter i perioden 1997-2010

2.ETASJE > VASKEROM 

Tilstandsrapport
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Overflater vegger og himling
Våtromsbelegg på vegger, nedforet glatt malt himling.

Vurdering av avvik:
• Det er avvik:
Det er noen skruehull i vinylbelegg på vegg.

Tiltak
• Tiltak:

Tetting.

Overflater Gulv

Sluk, membran og tettesjikt
Vinylbelegg (banemembran på rull) på gulv, plastsluk.

Sanitærutstyr og innredning
Vaskekar, kran for vaskemaskin.

Vurdering av avvik:
• Det er påvist andre avvik:
Eget avløp for vaskemaskin mangler.

Tiltak
• Det må foretas tiltak for å lukke avviket.

Kostnadsestimat:  Under 10 000

Ventilasjon
Avtrekk via ventil i himling, tilluftspalte under dørblad.

Tilstandsrapport
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Tilliggende konstruksjoner våtrom
Hulltaking er ikke foretatt da det ikke er fysisk mulig pga. tilliggende 
konstruksjoner (kjøkken på bakside), videre har vegger 
vinylbelegg/banemembran på vegger

KJØKKEN

Overflater og innredning
HTH,  glatt kjøkkeninnredning, laminerte benkeplater. Ventilator. 
Integrerte hvitevarer som platetopp, stekeovn, oppvaskmaskin og kjøle
-og fryseskap.

2.ETASJE > KJØKKEN 

Vurdering av avvik:
• Det er påvist skader på overflater/kjøkkeninnredning utover normal 
slitasjegrad.
Tiltak
• Det må påregnes lokal utbedring/utskiftning.

Kostnadsestimat:  Under 10 000

Avtrekk
Ventilator over platetopp med avtrekk ut. 

TEKNISKE INSTALLASJONER

Vannledninger
Rør-i-rørsystem, besiktiget i rørskap.

Ventilasjon
Mekanisk avtrekk fra våtrom og over platetopp på kjøkken.

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   Leiligheten har kun 1 røykvarsler, Brannvernforeningen
anbefaler minst én for hver 60 kvadratmeter.

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

Leilighet

Bruksareal BRA m²

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

2.etasje 103 103 0 Gang , Soverom , Soverom 2, Soverom 
3, Bad , Vaskerom , Kjøkken , Stue 

Sum 103 103 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
11.1.2023 Stein Roger Stene Takstingeniør

Matrikkeldata

Kommune
5001 TRONDHEIM

gnr.
14

bnr.
273

Areal
0 m²

Kilde
IKKE OPPGITT (Ambita)

Eieforhold
Eiet

Adresse
Sigurd Munns veg 11  

Hjemmelshaver
Brænne Gunnvor Magnhild

fnr. snr.
28

Boligen ligger i et felt med leilighetsbygg på Bromstad, rett ved Trondsletten habiliteringssenter, og heller ikke langt fra Strinda
butikksenter/Valentinlystsenteret. Området er stille og rolig, uten gjennomgangstrafikk.

Beliggenhet

Eiendommen har adkomst via offentlig veg.

Adkomstvei

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

Tilknytning avløp

Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse.

Regulering

Eiendomsopplysninger

Siste hjemmelsovergang
Kjøpesum
2 900 000

År
2005

    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/HV3479
  
  

KLAGEORDNING FOR FORBRUKERE
  
Er du som forbruker misfornøyd med bygningssakkyndiges arbeid
eller opptreden ved taksering av bolig eller fritidshus, se  
www.takstklagenemnd.no for mer informasjon
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EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

Meglerfirma

Megleren Din As

Oppdragsnr.

12-0007/22

Selger 1 navn

Terje Aas

Gateadresse

Sigurd Munns veg 11

Poststed

TRONDHEIM

Postnr

7046

Er det dødsbo?

Nei Ja

Avdødes navn Gunnvor Magnhild Brænne

Er det salg ved fullmakt?

Nei Ja

Hjemmelshavers navn Baard Brænne, Siri Brænne, Gunnar Brænne

Har du kjennskap til eiendommen?

Nei Ja

Initialer selger: TA 1
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Tilleggskommentar

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan derfor være skader og andre forhold ved
eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres derfor til å foreta en særlig grundig undersøkelse av eiendommen, gjerne med
bistand av teknisk sakkyndig. 

Salget skjer som ledd i privat skifte av dødsbo. Advokat Terje Aas er gitt fullmakt fra arvingene til å gjennomføre skiftet. Verken fullmektig eller
arvinger har bebodd eiendommen og kjenner derfor ikke eiendommens tilstand.

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

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

Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Jeg er også klar over at premietilbudet først kan påberopes når boligen er solgt
(budaksept). Premietilbudet som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler. 

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

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved følgende salg:

mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigenede linje, søsken, eller

mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller

når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom

etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.

ved salg av helårs- og fritidsbolig er det krav til at det foreligger tilstandsrapport i henhold til Forskrift til avhendingslova (tryggere
bolighandel).

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

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

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

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

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

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

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

Jeg kan ikke kjøpe boligselgerforsikring ihht vilkår.

Initialer selger: TA 2
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/
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16.01.2023

Innmeldt av STEIN ROGER STENE

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.

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

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter 
 byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
 oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
 som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.

 Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass,
 mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.

 Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
 av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.

  
Om bakgrunnen for beregningene, se

 www.energimerking.no.

Målt energibruk

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

https://www.energimerking.no/


Hvordan boligen benyttes har betydning for energibehovet
Energibehovet påvirkes av hvordan man benytter boligen, 

 og kan forklare avvik mellom beregnet og målt 
 energibruk. Gode energivaner bidrar til at energibehovet 

 reduseres. Energibehovet kan også bli lavere enn normalt 
 dersom:

- deler av boligen ikke er i bruk, 
 - færre personer enn det som regnes som normalt 

   bruker boligen, eller 
 - den ikke brukes hele året.

Gode energivaner
Ved å følge enkle tips kan du redusere ditt energibehov, 

 men dette vil ikke påvirke boligens energimerke. 
 
Tips 1: Følg med på energibruken i boligen 
Tips 2: Luft kort og effektivt 
Tips 3: Redusér innetemperaturen 
Tips 4: Bruk varmtvann fornuftig 

Energimerkingen kan kun endres gjennom fysiske endringer 
 på boligen.

Mulige forbedringer for boligens energistandard

Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, 
 anbefales følgende energieffektiviserende tiltak. Dette 

 er tiltak som kan gi bygningen et bedre energimerke. 
 

Noen av tiltakene kan i tillegg være svært lønnsomme. 
 Tiltakene bør spesielt vurderes ved modernisering av 

 bygningen eller utskifting av teknisk utstyr. 
 

Tiltaksliste (For full beskrivelse av tiltakene, se Tiltaksliste - vedlegg 1)
- Skifte til sparepærer på utebelysning 
- Bruk varmtvann fornuftig 

- Luft kort og effektivt 
- Vask med fulle maskiner 

Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de 
 opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør 

 derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere. 
 Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav 
 til godt inneklima og forebygging av fuktskader og 

 andre byggskader.



Boligdata som er grunnlag for energimerket
Energimerket og andre data i denne attesten 
er beregnet ut fra opplysninger som er gitt av boligeier 
da attesten ble registrert. Nedenfor er en oversikt over 
oppgitte opplysninger, som boligeier er ansvarlig for.

Der opplysninger ikke er oppgitt, brukes typiske stan- 
dardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer 
informasjon om beregninger, se 
www.energimerking.no/beregninger.

Registrering: 
 
Bygningskategori: 
Bygningstype: 
Byggeår: 
Bygningsmateriale: 
BRA: 
Ant. etg. med oppv. BRA: 
Detaljert vegger: 
Detaljert vindu: 

Attest utstedt med enkel registrering. 
 
Boligblokker 
Leilighet 
2005 
Betong 
103 
1 
Nei 
Nei 

Teknisk installasjon
Oppvarming: 
Ventilasjon: 

Fjernvarme 
Periodisk avtrekk 

https://www.energimerking.no/beregninger


Om grunnlaget for energiattesten
Oppgitte opplysninger om boligen kan finnes 
ved å gå inn på www.energimerking.no, og logge 
inn via ID-porten/Altinn. På siden "Eiendommer" kan du 
søke opp bygninger og hente fram energiattester som er 
laget tidligere. For å se detaljer for en bolig hvor 
det er brukt detaljert registrering må du velge "Gjenbruk" 

av aktuell attest under Offisielle energiattester i 
skjermbildet "Valgt eiendom". Boligeier er ansvarlig 
for at det blir brukt riktige opplysninger. Eventuelle gale 
opplysninger må derfor tas opp med selger eller utleier da 
dette kan ha betydning for prisfastsettelsen. 
Det kan når som helst lage en ny energiattest. 

Om energimerkeordningen
Enova er ansvarlig for energimerkeordingen. Energimerket 
beregnes på grunnlag av oppgitte opplysninger om 
boligen. For informasjon som ikke er oppgitt, brukes 
typiske standardverdier for den aktuelle bygningstypen 
fra tidsperioden den ble bygd i. Beregningsmetodene 
for energikarakteren baserer seg på NS 3031 
(www.energimerking.no/NS3031).

Spørsmål om energiattesten, energimerkeordningen 
eller gjennomføring av energieffektivisering og 
tilskuddsordninger kan rettes til Enova Svarer på 
tlf. 800 49 003 eller svarer@enova.no. 
 
 
Plikten til energimerking er beskrevet i 
energimerkeforskriften (bygninger). 
 
 
Nærmere opplysninger om energimerkeordningen 
kan du finne på www.energimerking.no.

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

https://www.energimerking.no/
https://www.energimerking.no/NS3031
tel:80049003
mailto:svarer@enova.no
https://www.energimerking.no/
https://www.enova.no/hjemme
tel:80049003


Tiltaksliste: Vedlegg til energiattesten

Attesten gjelder for følgende eiendom (Vedlegg 1) 
Adresse: Sigurd Munns veg 11 
Postnr/Sted: 7046 TRONDHEIM
Bolignr: H0201
Dato: 16.01.2023 20:08:34
Energimerkenr: a04ddc56-d7ad-497c-9e51-ed8000b8c800

Gårdsnr: 14
Bruksnr: 273
Seksjonsnr: 28
Festenr: 0
Bygningsnr: 21050784

Tiltak utendørs

Tiltak 1: Skifte til sparepærer på utebelysning
Sparepærer på 5, 7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W. Sparepærer gir like mye lys
som vanlige glødelamper, men bruker bare rundt 20% av energien. De varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer mot 1.000 -
2.500 timer for glødelamper.

Tiltak 2: Montere urbryter på motorvarmer
Det monteres urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig.

Tiltak 3: Montere automatikk på utebelysning
Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter dagslyset/mørket. Eller det kan monteres
bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter forhåndsinnstilt tid.

Tiltak 4: Termostat- og nedbørsstyring av snøsmelteanlegg
Snøsmelteanlegget er kun manuelt styrt, eller styres kun etter lufttemperatur. Det installeres automatikk slik at snøsmelteanlegget
både er temperatur- og nedbørsstyrt. Det kan være i form av en temperatur- og snøføler i bakken, med temperatur - og fuktføler i
luften.Snøsmelteanlegget aktiveres kun ved behov dvs.når det registreres nedbør og kulde samtidig.

Brukertiltak

Tiltak 5: Bruk varmtvann fornuftig
Bytt til sparedusj hvis du ikke har. For å finne ut om du bør bytte til sparedusj eller allerede har sparedusj kan du ta tiden på fylling
av ei vaskebøtte; nye sparedusjer har et forbruk på kun 9 liter per minutt. Ta dusj i stedet for karbad.Skift pakning på dryppende
kraner.Dersom varmtvannsberederen har nok kapasitet kan temperaturen i berederen reduseres til 70gr.

Tiltak 6: Luft kort og effektivt
Ikke la vinduer stå på gløtt over lengre tid. Luft heller kort og effektivt, da får du raskt skifta lufta i rommet og du unngår nedkjøling
av gulv, tak og vegger.

Tiltak 7: Vask med fulle maskiner
Fyll opp vaske- og oppvaskmaskinen før bruk. De fleste maskiner bruker like mye energi enten de er fulle eller ikke.

Tiltak 8: Slå el.apparater helt av
Elektriske apparater som har stand-by modus trekker strøm selv når de ikke er i bruk, og må derfor slås helt av.

Tiltak 9: Tiltak utendørs
Monter urbryter (koblingsur) på motorvarmeren slik at den ikke står på mer enn nødvendig. Skift til sparepærer. Sparepærer på 5,
7, 11, 15, og 20 W tilsvarer glødelamper på henholdsvis 25, 40, 60, 75 og 100 W, og de varer dessuten lenger, 8.000-15.000 timer
mot 1.000-2.500 timer for glødelamper. Det kan monteres fotocelle på utebelysningen slik at det automatisk går av/på etter
dagslyset/mørket. Eller det kan monteres bevegelsessensor slik at lyset kun går på ved bevegelse og slås av automatisk etter
forhåndsinnstilt tid. For snøsmelteanlegg som kun er manuelt styrt av/på eller ift. lufttemperatur kan det installeres automatikk slik
at snøsmelteanlegget både er temperatur- og nedbørsstyrt dvs. når det registreres nedbør og kulde samtidig.



Tiltak 10: Velg hvitevarer med lavt forbruk
Når du skal kjøpe nye hvitevarer så velg et produkt med lavt strømforbruk. Produktene deles inn i energiklasser fra A til G, hvor A
er det minst energikrevende. Mange produsenter tilbyr nå varer som går ekstra langt i å være energieffektive. A+ og det enda
bedre A++ er merkinger som har kommet for å skille de gode fra de ekstra gode produktene.

Tiltak 11: Redusér innetemperaturen
Ha en moderat innetemperatur, for hver grad temperatursenkning reduseres oppvarmingsbehovet med 5 %. Mennesker er også
varmekilder; jo flere gjester – desto større grunn til å dempe varmen. Ha lavere temperatur i rom som brukes sjelden eller bare
deler av døgnet. Montér tetningslister rundt trekkfulle vinduer og dører (kan sjekkes ved bruk av myggspiral/røyk eller stearinlys).
Sett ikke møbler foran varmeovner, det hindrer varmen i å sirkulere. Trekk for gardiner og persienner om kvelden, det reduserer
varmetap gjennom vinduene.

Tiltak 12: Spar strøm på kjøkkenet
Ikke la vannet renne når du vasker opp eller skyller. Bruk kjeler med plan bunn som passer til platen, bruk lokk, kok ikke opp mer
vann enn nødvendig og slå ned varmen når det har begynt å koke. Slå av kjøkkenventilatoren når det ikke lenger er behov. Bruk
av microbølgeovn til mindre mengder mat er langt mer energisparende enn komfyren. Tin frossenmat i kjøleskapet.Kjøl - og frys
skal avrimes ved behov for å hindre unødvendig energibruk og for høy temperatur inne i skapet / boksen (nye kjølekap har ofte
automatisk avriming). Fjern støv på kjøleribber og kompressor på baksiden. Slå av kaffetraker når kaffen er ferdig traktet og bruk
termos. Oppvaskmaskinen har innebygde varmeelementer for oppvarming av vann og skal kobles til kaldvannet, kobles den til
varmtvannet øker energibruken med 20 - 40 % samtidig som enkelte vaske - og skylleprosesser foregår i feil temperatur.

Tiltak 13: Følg med på energibruken i boligen
Gjør det til en vane å følge med energiforbruket. Les av måleren månedlig eller oftere for å være bevisst energibruken. Ca
halvparten av boligens energibruk går til oppvarming.

Tiltak 14: Slå av lyset og bruk sparepærer
Slå av lys i rom som ikke er i bruk. Utnytt dagslyset. Bruk sparepærer, spesielt til utelys og rom som er kalde eller bare delvis
oppvarmet.

Tiltak på varmeanlegg

Tiltak 15: Individuell varmemåling i flerbolighus
Dersom det ikke er system for individuell måling og avregning av varme og varmtvann, bør dette vurderes innført. Med dette
betaler den enkelte husstand kun for sitt faktiske forbruk, noe som vil gi en rettferdig fordeling av kostnadene, og som også
motiverer til energisparing. Det må monteres nødvendig målerutstyr i varmesentralen, på varmekurser og i hver leilighet. Det
finnes forskjellige løsninger og utstyr, det kan være med manuell avlesning i leilighetene, eller elektroniske målere som overfører
forbruksverdier trådløst.Leverandør avleser årlig(eller oftere) alle måledata og utarbeider avregninger for alle leiligheter.

Tiltak på luftbehandlingsanlegg

Tiltak 16: Montere blafrespjeld på kjøkkenventilator
Dersom kjøkkenventilator ikke har blafrespjeld, bør dette monteres for å redusere luftutskiftningen og dermed varmetapet.

Tiltak 17: Skifte avtrekksvifte på bad til ny med fuktstyring
Dersom avtrekksvifte på bad kun har manuell styring av/på kan det vurderes å montere ny avtrekksvifte med fuktstyring, dvs. at
den starter/stopper automatisk ved behov avh. av luftens relative fuktighet og reduserer den totale luftutskiftningen og dermed
varmetapet.
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BESKYTTET 

Til seksjonseierne i Sameiet Valentinlyst Garden 

 
Velkommen til årsmøte, mandag 21. mars 2022 kl. 18:00 på Blussuvoll Skole. 
 
Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2021. Styret håper du leser 
gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å delta på årsmøtet. Dette er en god 
anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Sameiet 
Valentinlyst Garden det kommende året. 
 
 
Hvem kan delta på årsmøtet?  
Alle seksjonseiere har rett til å delta i årsmøte med forslags-, tale-, og stemmerett. 
For boligseksjoner har også seksjonseiers ektefelle, samboer eller et annet medlem av 
seksjonseiers husstand rett til å være til stede og til å uttale seg. 
Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon.  
Seksjonseieren har rett til å møte ved fullmektig.  
 
 
Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.  
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BESKYTTET 

Innkalling til årsmøte  

Ordinært årsmøte i Sameiet Valentinlyst Garden 
avholdes mandag 21. mars 2022 kl. 18:00 på Blussuvoll skole.

 
 
Til behandling foreligger: 
 
1. KONSTITUERING 

A) Valg av møteleder  
B) Godkjenning av de stemmeberettigede  
C) Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne 
D) Godkjenning av møteinnkallingen  

 
2. ÅRSRAPPORT FOR 2021 
 
3. ÅRSREGNSKAP FOR 2021 
 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 
 
4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 
 Det er kommet inn forslag om å øke styrehonoraret med 10 %. 

Forslagsstiller: Kjell Roar Aune. 
  
Forslag til vedtak: Styrehonoraret settes til kr. 110 000. 

 
5. INNKOMNE FORSLAG 

Ingen saker til behandling 
 

6. VALG AV TILLITSVALGTE 
A) Valg av styreleder for 2 år 
B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år 
C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år 
D) Valg av valgkomité 

 
 

Trondheim,  09.02.2022 
Styret i Sameiet Valentinlyst Garden 

 
 Caroline Wie        Simen Mørk       Knut Arve Nilsen         Tormod Taraldsen    

 
 
 

Protokollen blir gjort tilgjengelig på Vibbo.no  
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BESKYTTET 

ÅRSRAPPORT FOR 2021 
 
 
Tillitsvalgte 
Siden forrige ordinære årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: 
 
Styret 
Leder Caroline Wie Sigurd Munnsvei 15 
Styremedlem Simen Mørk Sigurd Munnsv. 9 
Styremedlem Knut Arve Nilsen Sigurd Munnsv. 11 
Styremedlem Tormod Taraldsen Sigurd Munnsv. 17 
 

Varamedlem Olav Holden Johansen Sigurd Munnsv. 11 
Varamedlem Per Gunnar Laug Sigurd Munns Veg 9 
 
 
 
Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 1 kvinne.   
 
Generelle opplysninger om Sameiet Valentinlyst Garden 
Sameiet består av 63 seksjoner.   
Sameiet Valentinlyst Garden er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med 
organisasjonsnummer 987874147, og ligger i Trondheim kommune med følgende 
adresse: 
 

Sigurd Munns Veg 9-17 
 

Gårds- og bruksnummer:  
 14                   273     
 
 
Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av 
bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.  
 

Sameiet Valentinlyst Garden har ingen ansatte. 
 
Forretningsførsel og revisjon 
Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. 
Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. 
Sameiets revisor er PWC. 
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BESKYTTET 

Styrets arbeid 
 

• Det har blitt avhold 9 styremøter i løpet av styreperioden 2021/2022. 

• Vårdugnad 5. mai. Det ble plukket søppel, raket løv, fjernet jord fra brosteiner mm. 

• 22. april: veien, garasjen og parkeringsplassene ute ble feiet. 

• Høstdugnad 14. september. 

• Bestilling av containere. Utsatt 3.-10. mai og 13.-20. september i forbindelse med 
vårdugnad og høstdugnad. 

• Ekstraordinært årsmøte 14. september. Det ble valgt ny styreleder og ett nytt 
styremedlem ut perioden. 

• Vannlekkasje i leilighet. Forsikringssak, pågående. 

• Knust vindu. Forsikringssak. Avsluttet. 

• Vann gjennom tak/vegg. Forsikringssak, pågående. 

• Skiftet verandadør – Sigurd Munns veg 17. Orion vaktmesterservice. 

• Maling av skillevegger på veranda i 15 og 17. Alle malt ferdig i 15, 3/6 malt i 17. 
Dugnadsarbeid. 

• Maling av endevegg spiler – Sigurd Munns veg 15. Dugnadsarbeid. 

• Fortsatt kontakt med BN angående lekkasje i parkeringskjeller ved mye nedbør. 

• Innkallinger til dugnader og årsmøter, samt utsending av varsel om økte 
fellesutgifter. 
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BESKYTTET 

KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2021 
 
Styret mener at årsregnskapet gir et riktig bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle 
stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i 
årsrapportens punkt om budsjett for 2022. 
 
Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2021 er satt opp under 
denne forutsetning. 
 
Sameiet har negativ egenkapital i balansen (udekket tap). Dette er nærmere omtalt i 
årsregnskapet under noten for udekket tap.  
 
Inntekter 
Driftsinntekter i 2021 var til sammen kr 2 174 730. 
Dette samsvarer med budsjett. Andre inntekter består av regnskapskorrigeringer. 
 
Kostnader 
Driftskostnadene i 2021 var til sammen kr 1 840 574. 
Dette er høyere enn budsjettert og skyldes i hovedsak høyere kostnader til elektrisk energi 
enn budsjettert. 
 
Resultat  
Årets resultat på kr 270 482 fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til 
egenkapital. Eventuelt avdrag på langsiktig gjeld (lån) er ikke tatt hensyn til. 
 
Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr. 31.12.2021.  
Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler og 
viser sameiets likviditet. Arbeidskapitalen pr. 31.12.2021 var kr 529 370. 
 
 
For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.  
Styret er ikke kjent med hendelser etter 31.12.2021 som påvirker regnskapet i vesentlig 
grad. 
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BESKYTTET 

KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2022 
 
Til orientering for årsmøtet legger styret fram budsjettet for 2022. 
Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. 
 
Drift og vedlikehold 
I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr 206 000 til ordinær drift og vedlikehold. 
 
Energikostnader 
Energikostnadene har historisk sett har vært variable og er vanskelige å anslå. I tråd 
med estimater fra aktuelle leverandører har vi budsjettert med høyere energikostnader 
enn beregnet for hele 2021.  
  
Forsikring 
Forsikringspremien for 2022 har økt med kr 19 281. Premieendringen er en følge av 
indeksjustering på bygninger på 4 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle 
prisjustering basert på skadehistorikken i Sameiet Valentinlyst Garden.  
 
Lån 
Sameiet Valentinlyst Garden har lån i OBOS-banken. 
Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr. 31.12.21 var 3,80 %. 
Løpetiden er 23 år. 
 
For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. 
 
Felleskostnader 
I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til 
produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig 
fastsettelse av felleskostnader for 2022. 
 
Budsjettet er basert på følgende økning av felleskostnadene fra 01.01.2022: 
 
Kabel-TV/Bredbånd øker med kr. 19 per seksjon per måned. 
 
For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.  
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Til årsmøtet i Sameiet Valentinlyst Garden   

Uavhengig revisors beretning 

Konklusjon 

Vi har revidert Sameiet Valentinlyst Gardens årsregnskap som består av balanse per 31. desember 
2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, 
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.  

Etter vår mening 

 oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 
 gir årsregnskapet et rettvisende bilde av sameiets finansielle stilling per 31. desember 2021, 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 de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet 
nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av 
sameiet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants 
(inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards 
Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar 
med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for øvrig informasjon som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig 
informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende 
revisjonsberetningen. Øvrig informasjon omfatter også budsjettall som er presentert sammen med 
årsregnskapet. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke øvrig informasjon. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon. Formålet er 
å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og 
årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller 
hvorvidt øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig 
informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet 

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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. 



 Uavhengig revisors beretning - Sameiet Valentinlyst Garden 

 

 
(2) 

 
 
 

 

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

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 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. 

 
 
Oslo, 01. Mars 2022 
PricewaterhouseCoopers AS 
 

 
 
Berit Alstad 
Statsautorisert revisor  
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BESKYTTET 

SAMEIET VALENTINLYST GARDEN 

ORG.NR. 987 874 147, KUNDENR. 1389 

        

RESULTATREGNSKAP 

        

   Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 

    2021 2020 2021 2022 

DRIFTSINNTEKTER: 

Innkrevde felleskostnader 2 2 174 712 2 174 699 2 175 000 2 189 000 

Andre inntekter  3 18 0 0 0 

SUM DRIFTSINNTEKTER   2 174 730 2 174 699 2 175 000 2 189 000 

        

DRIFTSKOSTNADER: 

Personalkostnader  4 -14 100 -14 179 -14 200 -14 100 

Styrehonorar  5 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 

Revisjonshonorar  6 -6 956 -5 344 -7 500 -8 000 

Forretningsførerhonorar  -135 540 -131 975 -133 000 -139 000 

Konsulenthonorar  7 -11 305 -19 503 -10 000 -10 000 

Drift og vedlikehold  8 -122 583 -614 356 -149 000 -206 000 

Forsikringer   -158 803 -142 467 -150 000 -166 000 

Energi/fyring  9 -831 150 -408 070 -620 000 -730 000 

TV-anlegg/bredbånd   -289 805 -282 677 -283 000 -300 000 

Andre driftskostnader 10 -170 332 -239 227 -177 000 -181 500 

SUM DRIFTSKOSTNADER   -1 840 574 -1 957 797 -1 643 700 -1 854 600 

        

DRIFTSRESULTAT   334 156 216 902 531 300 334 400 

        

FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: 

Finansinntekter  11 18 011 16 103 0 0 

Finanskostnader  12 -81 685 -91 846 -80 772 0 

RES. FINANSINNT./-KOSTNADER -63 674 -75 744 -80 772 0 

        

ÅRSRESULTAT     270 482 141 158 450 528 334 400 

        

Overføringer: 

Reduksjon udekket tap  270 482 141 158   
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BESKYTTET 

SAMEIET VALENTINLYST GARDEN 

ORG.NR. 987 874 147, KUNDENR. 1389 

BALANSE 

        

    Note  2021 2020 

EIENDELER 

        

OMLØPSMIDLER 

Restanser på felleskostnader    108 0 

Kundefordringer     0 10 000 

Forskuddsbetalte kostnader    77 605 78 404 

Driftskonto OBOS-banken    543 525 126 313 

Driftskonto OBOS-banken II    0 4 897 

Sparekonto OBOS-banken    101 419 201 137 

SUM OMLØPSMIDLER       722 657 420 752 

        

SUM EIENDELER         722 657 420 752 

        

EGENKAPITAL OG GJELD 

        

EGENKAPITAL 

Udekket tap   13  -1 682 551 -1 953 032 

SUM EGENKAPITAL       -1 682 551 -1 953 032 

        

GJELD 

        

LANGSIKTIG GJELD 

Pante- og gjeldsbrevlån  14  2 211 921 2 297 870 

SUM LANGSIKTIG GJELD       2 211 921 2 297 870 

        

KORTSIKTIG GJELD 

Forskuddsbetalte felleskostnader   25 187 23 161 

Leverandørgjeld     48 093 52 307 

Påløpte renter     460 446 

Annen kortsiktig gjeld  15  119 547 0 

SUM KORTSIKTIG GJELD       193 287 75 914 

        

SUM EGENKAPITAL OG GJELD     722 657 420 752 

        

Pantstillelse     0 0 

Garantiansvar     0 0 

Trondheim, 09.02.2022 

Styret i Sameiet Valentinlyst Garden 

        

Caroline Wie /s/  Simen Mørk /s/  Knut Arve Nilsen /s/      Tormord Taraldsen /s/  
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BESKYTTET 

NOTE: 1 

REGNSKAPSPRINSIPPER 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god 

regnskapsskikk for små foretak. 

 

INNTEKTER 

Inntektene inntektsføres etter opptjeningsprinsippet. 

 

HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD 

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. 

Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes 

til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på 

etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til 

virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld 

balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler 

balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. 

 

FORDRINGER 

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for 

avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger 

av de enkelte fordringene. 

 

SKATTETREKKSKONTO 

Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører 

myndighetene og kan ikke disponeres fritt. 

        

NOTE: 2 

INNKREVDE FELLESKOSTNADER 

Felleskostnader      1 674 756 

Kabel-tv       285 768 

Lån/Renter      185 388 

Trappevask      23 400 

Strøm bod      5 400 

SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER     2 174 712 

        

NOTE: 3 

ANDRE INNTEKTER 

Regnskapskorrigeringer     18 

SUM ANDRE INNTEKTER         18 
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BESKYTTET 

NOTE: 4 

PERSONALKOSTNADER 

Arbeidsgiveravgift      -14 100 

SUM PERSONALKOSTNADER       -14 100 

Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er 

derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. 

        

NOTE: 5 

STYREHONORAR 

Honorar til styret gjelder for perioden 2020/2021, og er på kr 100 000.  

        

NOTE: 6 

REVISJONSHONORAR 

Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr 6 956. 

        

NOTE: 7 

KONSULENTHONORAR 

Tilleggstjenester, OBOS Eiendomsforvaltning AS   -11 305 

SUM KONSULENTHONORAR       -11 305 

        

NOTE: 8 

DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Drift/vedlikehold bygninger     -86 764 

Drift/vedlikehold VVS     -14 066 

Drift/vedlikehold elektro     -3 660 

Drift/vedlikehold utvendig anlegg    -2 645 

Drift/vedlikehold heisanlegg     -4 785 

Egenandel forsikring      -10 000 

Kostnader dugnader      -663 

SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD       -122 583 

        

NOTE: 9 

ENERGI/FYRING 

Elektrisk energi      -145 280 

Fjernvarme      -685 870 

SUM ENERGI / FYRING         -831 150 
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NOTE: 10 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER 

Container       -6 400 

Skadedyrarbeid/soppkontroll     -10 303 

Vaktmestertjenester      -83 347 

Renhold ved firmaer      -49 032 

Snørydding      -8 554 

Trykksaker      -3 274 

Andre kontorkostnader     -907 

Porto       -5 219 

Bank- og kortgebyr      -3 297 

SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER     -170 332 

        

NOTE: 11 

FINANSINNTEKTER 

Renter av sparekonto i OBOS-banken   282 

Renter av for sent innbetalte felleskostnader   73 

Kundeutbytte fra Gjensidige     17 656 

SUM FINANSINNTEKTER         18 011 

        

NOTE: 12 

FINANSKOSTNADER 

Renter og gebyr på lån i OBOS-banken   -81 685 

SUM FINANSKOSTNADER         -81 685 

        

NOTE: 13 

UDEKKET TAP (NEGATIV EGENKAPITAL) 

Udekket tap betyr at egenkapitalen i selskapet er negativ. Det skyldes at selskapet fra 

stiftelsen og frem til 31.12. i regnskapsåret, har hatt høyere kostnader enn inntekter. 

Den manglende likviditeten er finansiert ved låneopptak. 

 
I eierseksjonssameier føres ikke verdien av bygget i balansen. Årsaken er at den enkelte 

sameier, og ikke selve sameiet, står som eier av boligene. Det medfører at all rehabilitering, 

også evt. påkostning, kostnadsføres i perioden arbeidene utføres. Eventuelle verdiøkninger 

som følge av tiltakene, tilfaller den enkelte sameier uten at det føres i sameiets balanse. 

Siden tiltakene er finansiert gjennom felles låneopptak i sameiet, fremkommer låne- 

opptaket som gjeld i balansen og nedbetales gjennom fremtidige felleskostnader. 

Ved kjøp og salg av bolig er udekket tap (negativ egenkapital) reflektert gjennom 

fellesgjelden på hver enkelt leilighet. 
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BESKYTTET 

NOTE: 14 

PANTE- OG GJELDSBREVLÅN 

Obos-banken AS 

Lånet er et annuitetslån med flytende rente. 

Rentesatsen pr. 31.12.21 var 3,80 %. Løpetiden er 23 år. 

Opprinnelig 2017     -2 600 000  
Nedbetalt tidligere     302 130  
Nedbetalt i år     85 949  

       -2 211 921 

SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN     -2 211 921 

        

NOTE: 15 

ANNEN KORTSIKTIG GJELD 

Påløpte kostnader      -119 547 

SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD     -119 547 
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VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: 
 
 

A. Som styreleder for 2 år foreslås: 
 
Tormod Taraldsen Sigurd Munns veg 17 
 

B. Som styremedlemmer for 2 år foreslås:  
 

Vebjørn Aunet    Sigurd Munns veg 15 
  

  Olaf Liadal     Sigurd Munns veg 17 
 
  Det skal velges 2 stk. styremedlemmer. 
 
  Styremedlem som ikke er på valg: 
   

Simen Mørk     Sigurd Munns veg 9 
 
 

C. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 
 
Brede Brostrup Müller  Sigurd Munns veg 13 

 
  Det skal velges 2 stk. varamedlemmer. 
 

D. Valg av valgkomite blir valgt inn på selve årsmøte 
 
 
 
 
 
 

I valgkomiteen for Sameiet Valentinlyst Garden 
 

Brede Brostrup Müller  
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BESKYTTET 

Annen informasjon om sameiet 
 
Styret  
Styret har e-post: valentinlystgarden@styrerommet.no. 
 
Vibbo 
Du kan finne informasjon om boligselskapet og ditt boforhold ved å logge deg inn på 
Vibbo.no. Her finner du oversikt over din bolig, felleskostnader og annen nyttig 
informasjon. I tillegg er det en enkel kanal for å kunne kommunisere med styret. 
 
Vaktmester 
Sameiet Valentinlyst Garden har avtale om vaktmestertjeneste med Orion 
Vaktmesterservice AS. 
 

Dersom ikke annet er avtalt med styret på forhånd, må den enkelte eier påregne å måtte 
betale for tjenesten selv. 
 
Renhold 
Sameiet har avtale med CityMaid om renhold av fellesarealene.  
 
Parkering 
Sameiet har parkeringskjeller. 
 
Nøkler/skilt 
Nøkler bestilles hos forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS. Send bestillingen på 
e-post til hege.wuttudal@obos.no. 
NB! Følgende bør gå frem av e-posten: 

• Navn 

• Nøkkelnummer (står på nøkkelen) 

• Seksjonsnummer 

• Antall nøkler 

• Fødselsdato 

• Om nøklene skal sendes pr. oppkrav, eller 

• Om nøklene skal hentes (da må mobilnummer for varsling oppgis). 
 
Forsikring 
Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer 78568428. 
Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Forsikringen dekker også veggfast utstyr, 
bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det 
skade i leiligheten, skal seksjonseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og 
prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS 
Eiendomsforvaltning AS på telefon 22868398, eller e-post forsikring@obos.no. 
Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig 
håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller 
betalt av forsikringsselskapet. 
 
Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av 
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. 
Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og 
løsøre. 
 

mailto:valentinlystgarden@styrerommet.no
mailto:hege.wuttudal@obos.no
mailto:forsikring@obos.no
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BESKYTTET 

Brannsikringsutstyr 
Ifølge forskrift om brannforebygging skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler i 
hver etasje, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er 
sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å 
sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette 
til styret. 
 
HMS – Helse, miljø og sikkerhet 
Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å vurdere risiko, planlegge, organisere, 
utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. 
 
Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og 
lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om 
vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det 
spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. 
 
Avtale om leveranse av elektrisk kraft 
OBOS Eiendomsforvaltning AS har fremforhandlet en kraftavtale med Entelios på vegne 
av selskapene. Sameiet Valentinlyst Garden er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til våre 
fellesanlegg. 
 
Energimerking 
Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På 
www.energimerking.no kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.  



 

V E D T E K T E R 
 

FOR SAMEIET 
VALENTINLYST GARDEN 

GNR. 14 BNR. 273 I TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 

 
§ 1  FORMÅL 
 
Sameiet Valentinlyst Garden er et boligsameie som skal ivareta seksjonseiernes felles 
interesser som seksjonseiere. Disse vedtekter regulerer forholdet mellom de enkelte 
seksjonseiere og foreskriver drift og administrasjon av eiendommen, samt sameiets forhold 
til naboeiendommer. Sameiet er opprettet ved tinglysning av vedtak om seksjonering fra 
kommunen, tinglyst 27.01.2005. 
 
§ 2 EIERANDELER 
 
Sameiet Valentinlyst Garden består av 63 selveierleiligheter (eierseksjoner) og fellesarealer i 
Trondheim. Eierseksjonene er nummerert fra 1-63. Eier av hver seksjon har eksklusiv 
disposisjonsrett til sin seksjon.  
 
§ 3 EIERFORHOLD 
 
 
§ 3.1.  
Sameiebrøken er seksjonseiers forholdsmessige eierandel i sameiet.    
Sameiebrøken fremgår av seksjoneringssøknaden. 
 
§ 3.2  
Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon og kan fritt selge, pantsette og leie ut 
denne med mindre noe annet følger av lov, avtaler eller disse vedtektene. 
 
§ 3.3   
Ingen kan eie mer enn 2 seksjoner i sameiet. 
 
§ 3.4  
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 
seksjonseier. Strøm  betales etter målt forbruk der måler er installert, eller ved et beløp 
fastsatt av styret dersom det ikke er egen måler. Lading av el-biler skal kun skje via 
ladepunkter som er spesielt tilrettelagt for dette. Lading via vanlig stikkontakt er ikke lovlig. 
 

§ 3.5 Sameiets parkeringsplasser 
 
Enerett til bruk  
 Følgende seksjoner har sammen eller hver for seg midlertidig enerett til bruk av bestemte 
deler av sameiets fellesareal: 
Seksjonsnummer fra og med 7 til og med 51 og fra og med 54 til og med 63. Enerettet 
gjelder fram til 01.01.2048. 



Endring i etablerte midlertidige eneretter krever samtykke fra de seksjonseier som er direkte 
berørt. 
 
 
§ 4 Fjernet ved årsmøte 15.06.2020.  
 
§ 5 ÅRSMØTE 
 
§ 5.1   
Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.  
Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller 
utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning. 
 
§ 5.2   
Det avholdes årsmøte hvert år innen utgangen av juni måned etter forutgående skriftlig 
innkallelse fra styret minst 8 dager og høyst 20 dagers varsel. Saksliste skal medfølge 
innkallingen. 
Spesielle saker som ønskes behandlet på årsmøtet må skriftlig meddeles styret innen 
nærmere angitt frist. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon. 
  
Årsmøtet avholdes når styret måtte innkalle til dette, eller at minst 5 av sameierne skriftlig 
krever dette, og samtidig angir hvilke saker som kreves behandlet i årsmøtet. Innkalling skal 
skje innenfor samme frister som gjelder for årsmøte. 
 
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to 
seksjonseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig 
oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Ekstraordinært årsmøte kan om nødvendig kalles 
inn med kortere frist som likevel skal være  på minst tre dager. 
 
§ 5.3 I det ordinære årsmøtet behandles følgende saker: 
 
1) Årsrapport fra styret. 
2) Regnskap pr. 31.12 i revidert stand. 
3) Budsjett for inneværende år med avsetning til vedlikeholdsfond. 
4) Saker som styret forelegger. 
5)  Innkomne forslag. 
6) Valg på  a) leder 
  b) 3 styremedlemmer i stedet for de/den uttredende 
  c) 2 varamedlemmer 
  d) revisor  
  e) 2 medlemmer til valgkomité 
 

Valgene foregår skriftlig hvis ikke årsmøtet ved de enkelte valg bestemmer noe annet. 
Valgene under a) og b) gjelder for to år, slik at halvparten av styret er på valg hvert år, 
og valgene for c) og e) gjelder for ett år av gangen. Revisor d) anses valgt til ny 
revisor velges. 

 
§ 5.4  
På årsmøtet har hver seksjon en stemme. En seksjonseier kan være representert ved 
fullmektig som møter med datert skriftlig melding. Ektefelle, samboer, eller annet medlem av 
husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet og uttale 
seg.  
 
 
 



§ 5.5   
Alle saker avgjøres med alminnelig flertall når ikke annet er bestemt av lov eller vedtekter. 
Dog krever vedtak av økonomisk art f.eks. låneopptak/investeringer som utgjør et beløp som 
er større enn 5 % av sameiets årlige fellesutgifter 2/3 flertall av de fremmøtte 
stemmeberettigede. 
 
§ 5.6  
Alle årsmøter skal: 
  
   -Velge møteleder. 
  - Godkjenne innkalling til møtet. 
  - Godkjenne dagsorden. 
  - Registrere fremmøte. 

- Velge en seksjonseier til å føre protokoll for møtet, eller annen som foreslås    
på årsmøtet 

  - Velg 2 stemmetellere. 
  - Velge 2 seksjonseiere som skal godkjenne og undertegne protokollen. 
  - Behandle vederlag til styret 
  - Behandle andre saker som er nevnt i møteinnkallingen. 
 
§ 6 STYRET  
  
§ 6.1  
Til å forestå driften av fellesanliggende i eiendommen velger årsmøtet et styre med en leder 
og ytterligere 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Styrets leder velges særskilt, mens 
styret selv fordeler øvrige verv mellom sine medlemmer. Styret velger selv ny leder blant 
styremedlemmene hvis den sittende leder selger sin seksjon, eller får annen gyldig grunn til 
fritak, og den nye lederen skal fungere frem til neste ordinære årsmøte.  
 
§ 6.2  
Styremøter avholdes når det er påkrevd. Styret fører protokoll fra styremøtene.  
 
§ 6.3   
Et styremedlem som har tjenestegjort i 2 år, kan frasi seg gjenvalg for en tilsvarende periode.  
 
§ 6.4  
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede og når møteinnkallelse er 
meddelt de  fraværende, eller når det av praktiske grunner ikke har vært rimelige 
muligheter til å meddele de fraværende møteinnkallelse. 
 
 
§ 6.5  
Styret kan treffe beslutninger og iverksette disse når det gjelder alle forhold vedrørende 
eiendommens drift, vedlikehold og mindre investeringer innenfor det vedtatte årsbudsjett og 
vedtekter. 
 
§ 7 FELLESKOSTNADER 
 
§ 7.1   
Sameiets fellesutgifter - alle driftsutgifter - skal dekkes av sameierne, og fordeles ihht. den 
eierbrøk seksjonen har fått ved tinglysingen av seksjoneringen + andel fellesareal. På 
grunnlag av årsbudsjettet skal det betales et månedlig forskuddsbeløp - fastsatt av styret 
eller årsmøtet - til dekning av disse  utgifter.  
 
 



§ 7.2   
Ekstraordinære utgifter som påløper på grunnlag av gyldig vedtak i årsmøtet, kan i den 
utstrekning de ikke dekkes over det ordinære budsjett, utlignes etter samme fordeling som 
de ordinære månedsbeløp nevnte ovenfor. 
 
§ 7.3  
Unnlatelse av å betale de utlignede felleskostnader etter påkrav anses som vesentlig 
mislighold. 
 
§ 7.4      
De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren 
som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 31. Pantekravet kan ikke overstige et 
beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det 
tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle 
ha vært betalt etter at det er kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om 
tvangsdekning.   
  
  
 
§ 8 DISPOSISJONSRETT 
 
§ 8.1  
Eier av hver enkelt eierandel har den fulle disposisjonsrett over sine respektive  leiligheter. 
Med hensyn til bruken, er de enkelte forpliktet til å følge vanlig regler for husorden, 
vedtektenes bestemmelser og de til enhver tid gjeldende offentlige bestemmelser. 
 

a) Parkeringsplasser i sameiets felles garasjeanlegg skal kun brukes til parkering av 
bil/motorsykkel/moped/sykkel, samt begrenset oppbevaring av tilbehør til kjøretøyet. 
Med tilbehør til bil menes for eksempel takstativ / skiboks, et sett dekk / hjul og ikke-
brannfarlig bilrekvisita.  

b) Det skal ikke utføres bilreparasjoner eller brannfarlige arbeider av noe slag i 
garasjeanlegget. 

c) Brannfarlige væsker/gasser skal ikke oppbevares i garasjeanlegget, inkludert 
boder.  

d) Parkeringsplassene skal holdes ryddige, slik at brannmannskaper er sikret god 
fremkommelighet ved eventuell slukkeinnsats. 

  
 
§ 8.2  
Eierne har den fulle råderett slik at eierandelen kan omsettes, pantsettes eller disponeres på 
annen  måte, se dog § 12.  
 
§ 8.2.1    
Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets fellesarealer, 
fellesanlegg og utvendig tilleggsareal uten forhåndsgodkjenning fra styret/årsmøtet. 
 
 
 



Dette gjelder tiltak som: 
Alle installasjoner, herunder oppsetting/montering av antenner, varmepumper, 
sol/vindavskjerming, skillevegger/gjerder, plattinger, flislegging eller annet fast belegg på 
balkonger/terrasser, innglassing, boblebad/badestamp, fastmontert belysning og lignende. 
 
Endring av utomhusplanen som anleggelse/utvidelse av plattinger, heller, flytting av 
eksisterende beplanting, nyplanting og lignende skal på forhånd godkjennes av 
styret/årsmøtet. Dette gjelder også innenfor tilleggsdel til den enkelte seksjon. 
Styret kan gi bestemmelser om høyde på hekker og annen beplantning også innenfor 
tilleggsdel. 
 
§ 8.3   
Årsmøtet setter opp husordensregler som bli å respektere av samtlige. 
 
§ 8.4  
Boligen kan fritt utleies. Forpliktelser og rettigheter etter disse vedtekter kan dog ikke skilles 
fra eierandelen, og er den enkelte seksjonseiers fulle ansvar. 
 
Kortidsutleie av leiligheter kan kun skje i til sammen 60 dager pr år. 
 
§ 8.5   
Næringsdrift tillates bare i den grad det ikke fører til økt trafikk eller trafikk av annen karakter 
enn det som er vanlig for boliger til eller fra vedkommedes leilighet, eller fører til merutgifter 
eller annen ulempe for sameiet eller andre av sameierne. Eventuell næringsdrift tillates bare i 
den utstrekning at  vedkommende leilighet fortsatt i all hovedsak benyttes til boligformål. 
 
§ 8.6  
Spesielt  brann- eller eksplosjonsfarlige, etsende eller andre farlige stoffer tillates ikke 
oppbevart hverken i leilighet, boder eller andre fellesrom eller utendørs på eiendommen. 
 
§ 8.7  
Eierskifte skal meldes til sameiets styre og forretningsfører for registrering. Det samme 
gjelder eventuell utleie av boligen, dog ikke for bortleie av enkeltrom. 
 
§ 9 DYREHOLD og ORDENSREGLER 
§ 9.1  
Kjæle/husdyrhold er tillatt når det ikke er til  sjenanse eller ulempe for de andre beboerne. 
Beboere som har hus/kjeledyr, må sørge for å ha full kontroll over dyret til enhver tid, og 
påse at dyret ikke sjenerer noen eller etterlater ekskrementer på boligsameiets område.  
 
§ 9.2  
Alle beboere skal ha frihet til vanlig livsutfoldelse i sin bolig såfremt det ikke sjenerer andre. 
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 vanlig, kan bare 
drives dersom sameiets styre og naboene har samtykket Nabovarsel bør sendes ut dersom 
man planlegger større festligheter. 
 

•  På søndager og helligdager og på hverdager mellom kl 2300 og 0700 skal det være 
ro i sameiet. Banking, boring, og annen kraftig støy fra bygningsarbeid, musikkanlegg 
og lignende må ikke  foregå i dette tidsrom. Lufting av klesvask etc skal også  unngås 
på søn- og hellidager 

• -Teppebanking og risting av tøy eller gulvmatter skal ikke foregå fra balkong/vindu. 
Etterlat ikke  ting som ikke er i bruk, eller skal kastes, i fellesareal og felles 
tilkomstveier.  



• Grilling med elektrisk- eller gassgrill er tillatt. All bruk av kullgrill / engangsgrill er 
forbudt på  sameiets område. 

• For øvrig vises til sameiets husordensregler 
 
§ 10    VEDLIKEHOLD - PLIKTER 
§10.1 SEKSJONSEIERENS PLIKT til å vedlikeholde bruksenheten.  
 
Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre 
bruksenheter  forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. 
Vedlikeholdsplikten omfatter også eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten. 
Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som 
 
a) inventar 
 
b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker 
 
c) apparater, for eksempel brannslukkingsapparat 
 
d) skap, benker, innvendige dører med karmer 
 
e) listverk, skillevegger, tapet 
 
f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk vegg-, gulv- og himlingsplater 
 
g) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring 
 
h) innsiden av vinduer, veranda- og ytterdører til boligen 
i) Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås. 
 
(j) Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er 

nevnt ovenfor, men  ikke utskifting av sluk, vinduer, veranda- og ytterdører til bolig. 
Seksjonseier er likevel ansvarlig for  utskifting av ødelagte vindusruter (f.eks. 
punkterte), dersom dette er et teknisk og økonomisk forsvarlig alternativ til å skifte ut 
hele vinduet. 

 
(k) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette 

gjelder også sluk på balkong eller lignende, som ligger til bruksenheten. 
 
(l) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende 

 veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende 
konstruksjoner. 

 
(m) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader 

som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk. 
 
(n) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å 

utbedre, plikter seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret. 
 
(o) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr. Ved mistanke 

om innsekter og skadedyr plikter seksjonseier straks å sende skriftlig varsel til styret. 
 
(p) Ny eier av seksjonen har plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og 

utskifting i seksjonen, selv om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere 
seksjonseier. 

 



(q) En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten, skal erstatte tap dette påfører 
sameiet eller andre seksjonseiere, jf. eierseksjonsloven § 34 

. 
§ 10.2: SAMEIETS PLIKT til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m. 
 
10.2.1:  
Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles 
installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene 
og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper. 
Vedlikeholdsplikten omfatter alt s om ikke faller inn under den enkelte seksjonseiers 
vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten  omfatter også reparasjon og utskifting når 
det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader. 
 
10.2.2  
Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik 
som rør, ledninger, kanaler og felles varmeanlegg inklusive radiatorer. Sameiet har rett til å 
føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke skaper vesentlig ulempe 
for den aktuelle seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også utvendig 
vedlikehold av vinduer, veranda- og  ytterdører til boligene. 
  
10.2.3  
Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av sluk, vinduer, veranda- og 
ytterdører til boligene eller reparasjon og utskifting av tak, bjelkelag, bærende 
veggkonstruksjoner, samt rør eller  ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner 
med unntak av varmekabler. 
 
10.2.4  
Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere og 
kontrollere felles installasjoner. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og 
gjennomføres slik at  det ikke skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre 
brukere. 
 
 
§ 10.3  
Utvendige arrangement 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. 
 
§ 10.4  
Vedlikehold og brøyting/strøing av adkomstvei fra Sigurd Munnsvei til Valentinlyst Garden er 
sameiets ansvar. Tronsletten Habiliteringssenter har også bruksrett på veistrekningen. 
 
  
§ 11 MISLIGHOLD 
 
 
§11.1   
Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som mislighold 
regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig 
bruk og brudd på ordensregler 
 
§11.2   
Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan 
styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 38. Advarselen skal 
opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. 



 
 
§11.3   
Hvis seksjonseierens eller brukerens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig 
forringelse av eiendommen, eller seksjonseierens eller brukerens oppførsel er til alvorlig 
plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av 
seksjonen etter bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, jf. eierseksjonsloven § 
39. 
 
 
§ 12 ENDRING AV VEDTEKTENE 
§ 12.1  
Endringer i sameiets vedtekter kan bare besluttes av årsmøtet. Gyldig vedtak krever minst 
2/3 av de avgitte stemmer.   
 
§ 13 REGISTRERING AV SEKSJONSEIERI FORETAKSREGISTERET 
 
§ 13.1 
Sameiet er registrert i Foretaksregisteret. Org.nr.: 987 874 147  
 
 
§ 14  LOV OM EIERSEKSJONER M.M. 
 
§ 14.1  
Dersom ikke annet fremgår av disse vedtektene, kommer Eierseksjonslovens  
alminnelige bestemmelser til anvendelse for sameiet. Eierseksjonslovens 2017 (lov nr. 
65/2017) 
 
Seksjonseierne plikter å overholde bestemmelsene som følger av, lov om eierseksjoner, 
disse vedtekter samt eventuelle ordensregler fastsatt av årsmøtet. 
 
§ 15  KAMERAOVERVÅKNING 
 
Kameraovervåking i nærmere bestemte områder i sameiet tillates etter Datatilsynets regler. 
 
 
Trondheim den 12.april 2018 
 
Valentinlyst Garden 
  
Sist endret : 
12.04.2018: Revisjon av vedtektene som følge av ny Lov om eierseksjoner av 17.juni 2017 
Endret iht. årsmøtevedtak 15.06.2020. 
 
 
 
Ord: 
Sameier =seksjonseier 
Sameiermøte= årsmøte 
Fellesutgifter=felleskostnader 
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HUSORDENSREGLER FOR VALENTINLYST GARDEN 
 
VELKOMMEN TIL VALENTINLYST 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.   
 
ANSVAR - OMFANG 
Husordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i sameiets boliger.  
Hver enkelt eier er ansvarlig for at egne husstandsmedlemmer, besøkende og leietagere gjøres 
kjent med reglene og overholder disse. 
 
SIKKERHET - LÅSING 
Rømmings- og tilkomstveier må ikke blokkeres av emballasje, utstyr, sykler og 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.  
 
VEDLIKEHOLD - SKADER - MELDEPLIKT 
Seksjonseier skal på egen kostnad besørge forsvarlig vedlikehold innenfor egen bolig og i ytre rom 
som tilhører boligen. Det gjøres spesielt oppmerksom på muligheten for fuktskader på dørstokker 
og vindusrammer, samt at avløp holdes åpne.  
 
Felles ledninger og anlegg som går gjennom boligen vedlikeholdes av sameiet. Alle ledninger og 
innretninger seksjonseier selv har satt opp, uansett plassering, skal vedlikeholdes av seksjonseier. 
Sameiets styre skal ha melding om lekkasjer samt oppståtte skader og feil i ledningsnett. 
 
Det skal ikke stikkes, graves eller plantes noe i sameiets gressplener. Dette både for å hindre 
skader på tetteduk til garasjeanlegget, og for å hindre uønsket privatisering av fellesområder. Det 
er heller ikke adgang til å etablere permanente eller temporære inngjerdinger/installasjoner på 
sameiets plenområder/fellesområder. 
 
BRUK AV LEILIGHETEN 
For å unngå at det oppstår kondensskader eller muggskader i leiligheten må avtrekksventiler på 
kjøkken, bad og toalett holdes åpne. 
 
Ved fravær, og i den kalde årstiden, må leiligheten holdes tilstrekkelig oppvarmet  slik at vann- og 
avløpsrør ikke blir frostskadet. 
 
FELLESAREALER - TILKOMSTAREALER - FELLESANLEGG  
Ganger, trapperom og andre tilkomst- og fellesarealer skal ikke benyttes til oppbevaring av privat 
utstyr uten at slike arealer er særskilt merket. 
Det er heller ikke tillatt å sette opp skohyller, skap etc i fellesarealer og ganger. 
 
PARKERING 
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. Utleie av parkeringsplass må kun skje til 
beboere i sameiet. 
 
Sykkelparkering foretas på anvist plass. 
 
Vasking/spyling av bil eller sykkel skal foregå på anviste plasser. 
 
DYREHOLD  
Husdyrhold er tillatt med mindre det er til sjenanse eller ulempe for de andre beboerne. 
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Beboere som har husdyr, må sørge for å ha full kontroll over dyret til enhver tid, og påse at dyret 
ikke sjenerer noen eller etterlater ekskrementer på boligsameiets område. 
 
RO - ORDEN - ALMINNELIGE HENSYN 
Alle beboere skal ha frihet til vanlig livsutfoldelse i sin bolig såfremt det ikke sjenerer andre.  
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 vanlig, kan bare drives 
dersom sameiets styre og naboene har samtykket. 
 
På søndager og helligdager og på hverdager mellom kl 2300 og 0700 skal det være ro i sameiet. 
Banking, boring, og annen kraftig støy fra bygningsarbeid, musikkanlegg og lignende må ikke 
foregå i dette tidsrom. 
 
Teppebanking og risting av tøy eller gulvmatter skal ikke foregå fra balkong/vindu.  
 
Etterlat ikke ting som ikke er i bruk, eller skal kastes, i fellesareal og felles tilkomstveier. 
 
Nabovarsel bør sendes ut dersom man planlegger større festligheter. 
 
Det er KUN tillatt med grilling med elektrisk grill eller gassgrill. 
 
Vis hensyn til dem som bor under deg ved rengjøring eller snømåking av balkong.  
 
KILDESORTERING - AVFALL - HYGIENE 
Restavfall, papp/papir, miljøavfall og spesialavfall skal sorteres etter Renholdsverkets 
sorteringsliste.  
 
Røde bokser for spesialavfall (batteri etc) vil bli satt langs veggen ved inngangen til bodene. 
 
Returpunkter for tekstiler/sko, glass/metall, papp/papir og spesialavfall finnes i nabolaget.  
For store mengder avfall, benyttes gjenbruksstasjonen som er etablert på Hegstadmoen. 
 
Elektriske artikler kan også leveres direkte til forhandler.  
 
Det er ikke tillatt å røyke eller å kaste sneiper ved hovedinngangen. 
 
Mating av dyr/fugler og matrester som etterlates utendørs kan trekke utøy som rotter og mus  
til husene, og er derfor ikke tillatt. 
 
BYGNINGSMESSIGE FORANDRINGER - FASTMONTERINGER ETC. 
Det skal ikke gjøres bygningsmessige forandringer som berører bærende/støttende elementer. 
 
Det må søkes styregodkjennelse før montering av markiser, platter, levegger, e.l.  Dersom slikt 
utstyr skal monteres, skal typer, fargevalg etc. samordnes og godkjennes. 
 
Det er ikke tillatt å sette opp parabolantenner. 
 
PLIKTER - MISLIGHOLD 
Husordensreglene er til for å holde ro og orden i boligsameiet, og for at alle innen fellesskapet skal 
ta hensyn til hverandre og trives. Alle beboerne må derfor sette seg inn i - og følge - 
husordensreglene. 
 
Klager på overtredelse av vedtekter og husordensregler skal sendes skriftlig til styret. 
 
 
Trondheim, 24.04.13 
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BESKYTTET 

1389 Sameiet Valentinlyst Garden   
 

REGISTRERINGSBLANKETT 
FOR ÅRSMØTEDELTAKERE 

 
Fyll ut og lever hele blanketten ved inngangen til møtelokalet. 
 
BRUK BLOKKBOKSTAVER 

 

Eierens navn: 
 

 
 

Eierens adresse: 
 

 
 

Leilighetsnummer: 
 

 
De som ikke kan møte på årsmøtet kan møte ved fullmektig. 
Dersom du benytter deg av denne retten,  må både ovenstående registreringsdel 
og nedenstående fullmakt fylles ut : 
 
 

FULLMAKT 

 
Eier av boligen gir herved fullmakt til: 
 
 

Fullmektigens navn: 
 

 
å møte på årsmøtet i  
 
 

Boligselskapets navn:  
 

 
 
 
Eierens underskrift og dato: 
 
 
……………………………………………………..   …………………………… 

                    (Eierens underskrift)     (Dato) 
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OBOS Eiendoms-   
forvaltning AS  
Hammersborg torg 1  
Postboks 6668, St. Olavs plass 0129 Oslo  
Telefon: 02333  
www.obos.no   
E-post: oef@obos.no   
Ta vare på dette heftet, du kan få bruk for det senere, f.eks ved salg av boligen.  

 

http://www.obos.no/
mailto:oef@obos.no
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Protokoll fra ordinært årsmøte i Sameiet Valentinlyst Garden 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtedato: 21.03.2022 

Møtetidspunkt: 18:00 

Møtested: Blussuvoll Skole 

Til stede: 15 seksjonseiere, 2 representert ved fullmakt, totalt 17 stemmeberettigede. 

Forretningsfører OBOS Eiendomsforvaltning AS, ble representert ved Hege Lervik Wuttudal. 
 

Møtet ble åpnet av Tormod Taraldsen. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Konstituering 

A  Valg av møteleder 

Som møteleder ble Hege Wuttudal foreslått. 

Vedtak: Godkjent. 

 

B Godkjenning av de stemmeberettigede 

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter 

som bevis for at vedkommende eier er til stede. 

Vedtak: Godkjent. 

 

C Valg av en til å føre protokoll og minst en seksjonseier som protokollvitne 

Som fører av protokoll ble Hege Wuttudal foreslått. Som protokollvitne ble  

Brede Brostrup Müller og Tormod Taraldsen foreslått. 

Vedtak: Godkjent. 

 

D Godkjenning av møteinnkallingen 

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet var innkalt på, og erklære møtet for 

lovlig satt. 

Vedtak: Godkjent. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Behandling av årsrapport for 2021 

Styrets årsrapport ble behandlet. 

Vedtak: Godkjent. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Behandling av årsregnskap for 2021 

Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. 

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. 

Vedtak: Godkjent. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. Fastsettelse av honorarer 

 

Forslag til vedtak 1: 

Styrehonorar til det sittende styret foreslås satt til kr. 60 000. 

 

Forslaget falt. 

 

Forslag til vedtak 2: 

Styrehonorar til det sittende styret foreslås satt til kr.  140 000. 

 

Forslag falt. 

 

Forslag til vedtak 3: 

Styrehonorar til det sittende styret foreslås satt til kr. 100 000. 

 

Vedtaket ble godkjent.  

 

Forslag til vedtak 4: 

Styrehonorar til det sittende styret foreslås satt til kr. 110 000. 

 

Forslaget falt. 

 

Antall stemmer for vedtak 1: 1 

Antall stemmer for vedtak 2: 1 

Antall stemmer for vedtak 3: 8 

Antall stemmer for vedtak 4: 6 

Antall blanke stemmer: 1 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Behandling av innkomne forslag og saker 

Ingen saker til behandling 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Valg av tillitsvalgte 

Forutsetningen for at kandidatene til de ulike styrevervene stiller til valg, er at 

styrehonoraret for den kommende perioden settes til kr. 145 000. Endelig vedtak må 

fattes av neste års årsmøte. 

 

A Som styreleder for 2 år, ble  Brede Brostrup Müller foreslått. 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. 

 

B Som styremedlem for 2 år, ble Tormod Taraldsen foreslått. 

 Vedtak: Valgt ved akklamasjon. 
 

Som styremedlem for 2 år, ble Olaf Apelseth Liadal foreslått. 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. 
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C Som varamedlem for 1 år, ble Kristin Overland foreslått. 

 Vedtak: Valgt ved akklamasjon. 
 

Som varamedlem for 1 år, ble Caroline Wie foreslått. 

Vedtak: Valgt ved akklamasjon. 

 

D Valgkomité utgår. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Møtet ble hevet kl.: 19:13.  Protokollen signeres av 

 

Møteleder og protokollfører       

Navn: Hege Lervik Wuttudal /s/ 

 

Protokollvitne 1      

Navn: Tormod Taraldsen /s/ 

 

Protokollvitne 2 

Navn: Brede Brostrup Müller /s/ 

 

 

Ved valgene på årsmøtet og i konstituerende styremøte har styret fått følgende 

sammensetning: 

 

Rolle   Navn    Adresse    Valgt for 

Leder   Brede Brostrup Müller Sigurd Munns veg 13   2022 - 2024 

Styremedlem  Simen Mørk   Sigurd Munns veg 9   2021 - 2023 

Styremedlem  Tormod Taraldsen  Sigurd Munns veg 17   2022 - 2024 

Styremedlem  Olaf Apelseth Liadal  Sigurd Munns veg 17   2022 - 2024 

Varamedlem  Kristin Overland  Sigurd Munns veg 17   2022 - 2023 

Varamedlem  Caroline Wie   Sigurd Munns veg 15   2022 - 2023 
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Tegnforklaring

RpOmråde igangsatt RpOmråde vedtatt linje - på

bakkenivå

RpOmråde vedtatt

RpOmråde vedtatt - på

bakkenivå

Eiendomsgrense god

nøyaktighet

Udefinert bygning

Bygning Kommunalveg gatenavn . Privatveg gatenavn .

Plan dispensasjon punkt RpFormålGrense RpGrense

Eiendomsgrense som skal

oppheves

Byggegrense Planlagt bebyggelse

Regulert senterlinje Frisiktlinje Regulert parkeringsfelt

Måle- og avstandslinje Blokkbebyggelse Kjøreveg

Annen veggrunn Gang-/sykkelveg Park

Felles avkjørsel Felles lekeareal Bolig/Offentlig

Boligbebyggelse Kjøreveg Fortau

Gangveg/gangareal/gågate Annen veggrunn - grøntareal Gang- og sykkelveg

Veg
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Tegnforklaring

KpOmråde kommuneplan

gjeldende

Eiendomsgrense god

nøyaktighet

Eiendomsgrense dårlig

nøyaktighet

Eiendomsgrense fiktiv Udefinert bygning Bygning

Bestemmelsesområde

parkering og uterom

Bestemmelsesområde

kollektivåre

Bestemmelsesområde

nidelvkorridoren

Bestemmelsesområde

markagrensa

Bestemmelsesområde

havstigning

Bestemmelsesområde

lokalsenter

Fjernveg - På bakken -

Nåværende

Hovedveg - På bakken -

Nåværende

Sykkelveg - På bakken -

Nåværende

Gangveg - På bakken -

Nåværende

Turvegtrase - På bakken -

Nåværende

Turvegtrase - På bakken -

Framtidig

Jernbane - Tunnel -

Nåværende

Kollektivtrase  - På bakken -

Nåværende

Kollektivtrase - Tunnel -

Framtidig

Kollektivtrase  - På bakken -

Framtidig

Bevaring kulturmiljø Boligbebyggelse - Nåværende

Sentrumsformål - Nåværende Offentlig eller privat

tjenesteyting - Nåværende

Næringsvirksomhet -

Nåværende

Kombinert bebyggelse og

anlegg - Framtidig

Grønnstruktur - Nåværende Grønnstruktur - Framtidig

LNFR for tiltak basert på

gårdens ressursgrunnlag -

Nåværende

Bruk og vern av sjø og

vassdrag med tilhørende

strandsone - Nåværende

Næringsbebyggelse -

Nåværende

Gang- og sykkelveg Veg
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Tegnforklaring

Udefinert bygning Bygning Kommunalveg gatenavn .

Privatveg gatenavn . Gang- og sykkelveg Veg

RpOmråde igangsatt RpOmråde vedtatt - på

bakkenivå

KpOmråde kommunedelplan

gjeldende
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TRONDHEIM KOMMUNE 
Plan- og bygningsenheten 

 

1083 q 
 
 

 
Arkivsak: 03/01424 
 
BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR ET OMRÅDE VED 
VALENTINLYST/ BROMSTADEKRA OG NY ATKOMST TIL BRØSETVEGEN, 
ALTERNATIV 2. 
 

Planen er datert:     14.01.2003 
Dato for siste revisjon av planen:   12.03.2003 
Dato for siste revisjon av bestemmelsene:  12.03.2003 
Dato for bystyrets vedtak:            07.05.2003 
 
Bestemmelsene gjelder for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. 
 
Området reguleres for følgende formål: 
- Byggeområder, boliger. 
- Offentlige trafikkområder, kjøreveg med fortau. 
- Fellesområder, felles avkjørsel og felles lekeareal. 
 
1. FELLES BESTEMMELSER 
 
1.1 Fellesavkjørsel fra B1/ B2 til Sigurd Munns veg skal opparbeides og ferdigstilles før brukstillatelse 

i B1 og B2 kan gis. 
 
1.2 Sigurd Munns veg med tosidig fortau skal opparbeides og ferdigstilles før brukstillatelse i B1 og 

B2 kan gis. 
 
1.3 Endinger av avkjørsel til parkeringskjelleren kan tillates for å få en tilfredstillende atkomstløsning. 
 
1.4 Plan for beskyttelse av naboomgivelsene mot ulemper fra anleggsvirksomheten, skal følge søknad 

om byggetiltak. Planen skal godkjennes av kommunen. Alle beskyttelsestiltak skal være etablert 
før igangsettingstillatelse kan gis. 

 
2. BYGGEOMRÅDE, BOLIGER 
 
2.1 Bebyggelsen skal utformes og detaljeres slik at den ivaretar bygningsmessige og arkitektoniske 

kvaliteter. Bebyggelsen skal gis høy arkitektonisk kvalitet og et felles uttrykk i form og 
materialbruk. Den skal gis en god terrengtilpasning. 

 
2.2 Ubebygde arealer skal gis en tiltalende utforming, behandling og beplantning. 
 
2.3 Med søknad om tiltak skal følge utomhusplan, som viser kotehøyder, terrengtilpasning, arealbruk, 

beplantning, og materialbruk.  
 
2.4 Utomhusarealene skal opparbeides og ferdigstilles samtidig med bebyggelsen og iht. godkjent 



 

 
 

utomhusplan.  
 
2.5 Bebyggelsen skal i hovedsak plasseres som vist på plankartet. I tillegg kan oppføres boder. 
 
2.6 Bebyggelsen kan oppføres med maks. etasjeantall og maks. høyde som vist i planen. Det kan 

tillates mindre takoppbygg for heis og ventilasjonssystem i tillegg til oppgitt etasjeantall og høyde.  
 
2.7 Det skal anlegges 1,5 parkeringsplasser pr. leilighet>40m2, hvorav min.1 plass skal anlegges i 

parkeringskjeller. For leiligheter< 40m2 skal det anlegges 0,6 parkeringsplasser, delvis i 
parkeringskjeller.  

 
2.8 Kjellerparkering for delområde B1 skal være i delområde B2. Parkeringskjeller skal være felles for 

både B1 og B2. 
 
2.9 Parkeringskjeller skal ikke være med i beregningsgrunnlaget for TU og etasje. 
 
2.10 Det skal etableres heis og trinnfri atkomst i boligene i B2 og trinnfri atkomst og 

rullestoltilgjengelighet for 1.etasje i boligene i B1. 
 
2.11 Boligene i B1 og B2 skal inneholde både 2, 3 og 4 roms leiligheter. 
 
3. OFFENTLIGE TRAFIKKOMRÅDER 
 
3.1 Offentlige trafikkområder skal i hovedsak opparbeides som vist i planen.  
 
4. FELLESOMRÅDER 

 
4.1 Felles avkjørsel mellom B1 og B2 er felles for eiendommen gnr. 14, bnr. 244 og områdene B1 og 

B2. 
 
4.2 Felles avkjørsel inn til garasjekjeller er felles for boligene i B1 og B2. 
 
4.3 Felles lekeareal er felles for boligene i B1 og B2. Arealet skal være opparbeidet og utstyrt med 

lekeredskaper før brukstillatelse kan gis.  
 
*************************************************************************** 
 

 
 
Bystyrets vedtak av 07.05.2003 er som følger: 
 

VEDTAK:  
Bystyret vedtar reguleringsplan med bestemmelser for et område ved 
Valentinlyst/Bromstadekra med atkomst langs Sigurd Munnsveg til Brøsetvvegen. 
 
Planforslaget er vist på kart i målestokk 1:1000, merket Per Knutsen arkitektkontor AS 
og alternativ 2, datert 12.03.03. 
 



 

 
 

Reguleringsområdet ligger innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme. Bygningenes 
varmesystemer skal derfor utformes for slik tilknytning. Eventuell søknad om 
dispensasjon fra tilknytningsplikten skal behandles av bygningsrådet/det faste utvalg 
for plansaker. 
 
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 1. 

 







Trondheim

Planstatus

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr Adresse

5001 - Trondheim 14 273 0 28 Sigurd Munns veg 11, 7046 TRONDHEIM

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

 - Nåværende Kommuneplanens arealdel 2012-2024 (21.3.2013) 805.49m2

Tettbebyggelse - Nåværende 6040.91m2

Ukjent

GJELDENDE REGULERING
Ligger eiendommen i et regulert område?

PLANID Plannavn (vedtaksdato) Reguleringsformål Areal

Ja

5001 r1083q Valetinlyst / Bromstadekra og ny atkomst til Brøsetvegen . (7.5.2003) Blokkbebyggelse 4310.49m2

5001 r1083q Valetinlyst / Bromstadekra og ny atkomst til Brøsetvegen . (7.5.2003) Felles avkjørsel 927.9m2

5001 r1083q Valetinlyst / Bromstadekra og ny atkomst til Brøsetvegen . (7.5.2003) Felles lekeareal 668.35m2

RELATERTE PLANER
PLANID Plannavn (vedtaksdato)

r20100026 Brøset (13.6.2013)

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

Nei

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

PLANID Plannavn

Ja

5001 r20210042 Del av Brøset med tilliggende veger
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PLANFORSLAG
Eksisterer det planforslag som berører eiendommen?

Nei 

KOMMENTARFELT:

 

 

 

 

 

Det tas forbehold om feil og mangler.
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Trondheim

Matrikkelkart

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

5001 - Trondheim 14 273 0 28 

 

Orientering om matrikkelkart 

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

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

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

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

13.01.2023 10:51:37 Side 1 av 5



13.01.2023 10:51:39 Side 2 av 5



13.01.2023 10:51:39 Side 3 av 5



Areal og koordinater

Areal: 6846,30 Arealmerknad: 

Representasjonspunkt:     Koordinatsystem: EUREF89 UTM Sone 32                     Nord: 7033667,44       Øst: 572211,44

Ytre avgrensning

Grensepunkt/Grenselinje Merke nedsatt i/ Grensepunkttype/

Løpenr Nord Øst Lengde Hjelpelinjetype Målemetode Nøyaktighet Radius

1 7033641,44 572178,72 Ikke spesifisert Umerket 10 Terrengmålt 11

92,63 Ikke hjelpelinje 11

2 7033733,81 572185,63 Ikke spesifisert Umerket 10 Terrengmålt 11 15,50

7,34 Ikke hjelpelinje 11

3 7033727,16 572188,58 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 11 15,50

28,08 Ikke hjelpelinje 11

4 7033726,93 572212,98 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 11 3,00

3,87 Ikke hjelpelinje 11

5 7033723,32 572212,88 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 11

18,46 Ikke hjelpelinje 11

6 7033708,14 572223,39 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 11 33,50

6,95 Ikke hjelpelinje 11

7 7033702,06 572226,73 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 11

28,44 Ikke hjelpelinje 11

8 7033704,45 572255,07 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 11

10,73 Ikke hjelpelinje 11

9 7033693,77 572256,06 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 11

21,85 Ikke hjelpelinje 11

10 7033672,01 572258,07 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 11

23,10 Ikke hjelpelinje 11

11 7033649,01 572260,19 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 11

7,30 Ikke hjelpelinje 11

12 7033641,74 572260,84 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 11

15,50 Ikke hjelpelinje 11

13 7033640,43 572245,40 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 11

12,24 Ikke hjelpelinje 11

14 7033639,40 572233,20 Ikke spesifisert Umerket 10 Terrengmålt 11 12,50
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6,14 Ikke hjelpelinje 11

15 7033633,32 572233,00 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 11 23,50

10,50 Ikke hjelpelinje 11

16 7033623,97 572228,41 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 11

5,99 Ikke hjelpelinje 11

17 7033619,31 572224,64 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 11

1,00 Ikke hjelpelinje 11

18 7033619,94 572223,86 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 11 12,50

18,59 Ikke hjelpelinje 11

19 7033618,12 572207,03 Ikke spesifisert Umerket 10 Terrengmålt 11

26,17 Ikke hjelpelinje 11

20 7033633,67 572185,98 Ikke spesifisert Umerket 10 Terrengmålt 11 9,50

14,64 Ikke hjelpelinje 11

21 7033631,87 572172,86 Ikke spesifisert Umerket 10 Terrengmålt 11

55,43 Ikke hjelpelinje 11

22 7033588,18 572138,74 Ikke spesifisert Offentlig godkjent grensemerke 10 Terrengmålt 11

6,02 Ikke hjelpelinje 11

23 7033592,30 572134,35 Ikke spesifisert Umerket 10 Terrengmålt 11

54,89 Ikke hjelpelinje 11

24 7033635,56 572168,13 Ikke spesifisert Umerket 10 Terrengmålt 11 15,50

12,44 Ikke hjelpelinje 11
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Tegnforklaring

Teiggrense god nøyaktighet Teiggrensepunkt Hekk

Gatelys (belysningspunkt) Luftledning trase AnnetGjerde

Loddrett mur Steingjerde Bygningsdelelinje

Bygningslinje Mønelinje Takkant

Takoverbyggkant Taksprang Trapp inntill bygg

Veranda Fiktiv bygningsavgrensing Godkjent byggesak etter 2015

Frittstående trapp Takoverbygg Udefinerte bygg

Bolig Garasje og uthus Annen næring

Bygning under bakken Husnummer Husnummer med bokstav

Matrikkelnummer Vegdekkekant Gangvegkant

Gang- og sykkelvegkant Vegkant annet vegareal

avgrensning

Vegkantavkjørsel

Annet vegareal avgrensning Fortauskant Veg

Parkeringsområde Gang- og sykkelveg Kommunalveg gatenavn .

Privatveg gatenavn . Hav Høydekurve

Høydekurve 5 m Seksjonert grunneiendom Eiendomsinfo
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Trondheim

Bygningsinformasjon

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

5001 - Trondheim 14 273 0 28

BYGNING
Bygningstype Bygningsnr Tilbyggnr Status Næringsgruppe Areal bolig Areal bebygd Areal annet Areal totalt

Stort frittliggende boligbygg
på 3 og 4 etg.

21050784 0 Tatt i bruk Bolig 930 0 0 930

Representasjonspunkt Heis Ant. boliger Godkjentdato Igangsettingstillatelse Tatt i bruk

Nord: 7033659 Øst: 572194 System: EPSG:25832 Nei 1

Bygningstatushistorikk Dato Registrertdato

RA-Rammetillatelse 24.02.2004 24.02.2004

IG-Igangsettingstillatelse 17.06.2004 17.12.2004

TB-Tatt i bruk 22.02.2005 01.03.2005

EB-Endre bygningsdata 09.01.2023 09.01.2023

Bolignr. Type Bruksaral Antall rom Kjøkken Antall bad Antall WC Adresse Gnr Bnr Fnr Snr

H0201 Bolig 103 4 Kjøkken 1 1 Sigurd Munns veg 11 14 273 0 28

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

1 Hovedetasje 0 0 6 310 0 310

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

2 Hovedetasje 0 0 4 310 0 310

Etasjenummer Etasjeplan Alt. areal Alt. areal2 Boenheter Bruksareal bolig Bruksareal annet Bruksareal totalt

3 Hovedetasje 0 0 4 310 0 310

Referanse

J-Journalnummer: DB039704 

Merk at relevant bygningsinformasjon også kan være registrert på hovedeiendommen. 
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Bygninger: Opplysninger gitt i denne rapporten er ikke kvalitetssikret mot vedtak fattet av bygningsmyndigheten. 

 

Det tas forbehold om feil og mangler. 

KOMMENTARFELT:
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Trondheim

Eierinformasjon

MATRIKKELENHET
Kommune Gnr Bnr Fnr Snr

5001 - Trondheim 14 273 0 28

EIER/KONTAKTINSTANS
Gnr Bnr Fnr Snr Rolle Status Navn Adresse Andel

Hjemmelshaver Død BRÆNNE GUNNVOR MAGNHILD 1/1 

KOMMENTARFELT:

 

Det tas forbehold om feil og mangler
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MEGLEROPPLYSNINGER 
 

TrønderEnergi Nett AS 

Telefon: 74 12 15 00 

Telefaks:   

Postadresse: 

Postboks 9480 Sluppen 

7496 Trondheim 

Besøksadresse:  

Tempeveien 15 

7031 Trondheim 

www.tensio.no 

Dle.ts@tensio .no 

Org.nr: NO 978 631 029 
MVA 

 

 

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: 30. okt. 2007 

 

 

  

Gnr 14 Bruksnr: 273 Festenr:  Seksjonsnr: 28 

Adresse: Sigurd Munns veg 11 

Dato: 13.01.2023 Målernummer:  

































































 

Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 14, Bruksnummer 273, Seksjonsnummer 28 i 5001 TRONDHEIM kommune
Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret Data uthentet 20.12.2022 kl. 11.56
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk Oppdatert per 20.12.2022 kl. 11.55

Adresse(r):

Gateadresse: Sigurd Munns veg 11
Gatenr: 6625
Kommune: TRONDHEIM
Postkrets: 7046 TRONDHEIM

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2005/4403-1/107 03.03.2005 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 2 900 000
Omsetningstype: Fritt salg
BRÆNNE GUNNVOR MAGNHILD
FØDT: 01.03.1932

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:

2004/26357-1/107 06.12.2004 ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om adkomstrett
Bestemmelse om bebyggelse
Rettighetshaver TRONDHEIM ENERGIVERK NETT AS
Rett til plassering av nettstasjon nr 2149
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 5001 GNR: 14 BNR: 273

2005/749-3/107 12.01.2005 ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 5001 GNR: 14 BNR: 243
Bestemmelse om adkomstrett/kjøreveg
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 5001 GNR: 14 BNR: 273

2005/749-4/107 12.01.2005 ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR: 5001 GNR: 14 BNR: 244

Utskrift fra eiendomsregisteret foretatt 20.12.2022 11:56 – Sist oppdatert 20.12.2022 11:55
Utskriften er levert av: Ambita as, Postboks 2923 Solli, 0230 Oslo. (Org.nr. 945 811 714) Side 1 av 2



Bestemmelse om adkomstrett/kjøreveg
mot andelsmessig drift og vedlikehold
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Overført fra: KNR: 5001 GNR: 14 BNR: 273

GRUNNDATA

2005/1827-1/107 27.01.2005 SEKSJONERING
Opprettet seksjoner:
SNR: 28
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 103/3186

2018/262104-1/200 01.01.2018
00:00

OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING

Tidligere:
KNR: 1601 GNR: 14 BNR: 273 FNR: 0 SNR: 28

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 14, Bruksnummer 273, Seksjonsnummer 28 i 5001 TRONDHEIM kommune
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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!


