HUS A

SJEKK
UTSIKTEN

Det sies at et bilde sier mer enn tusen ord…
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LYST OG
MODERNE
Bolig med wow-faktor. Rene linjer og store vindusflater
gir et utrolig stilig og moderne uttrykk som imponerer
de fleste. Flere uteplasser sørger for at de gode
solforholdene ivaretas på best mulig måte, og tomten blir
pent opparbeidet med en stor felles hage. Frister det å
vri om nøkkelen til et helt nytt og moderne hjem?

– 4 –

– 5 –

KJØKKEN OG SPISESTUE/OPPHOLDSROM PLAN 2
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KJØKKEN
Kjøkken leveres fra anerkjente HTH
med integrerte hvitevarer fra Gaggenau.
Induksjon platetopp
Stekovn med pyrolysefunksjon
Stillegående oppvaskmaskin
Underlimt vask
Ventilasjonshette fra Røros Metall
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1-STAVS PARKETT
Gulvene leveres med 1-stavs eikeparkett.

HTH KJØKKEN
Ventilasjonshette fra Røros Metall.
– 14 –
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KJØKKEN MED UTSIKT
Kjøkken leveres fra anerkjente HTH, med integrerte hvitevarer fra Gaggenau.

VANNBÅREN GULVVARME
Vannbåren gulvvarme i alle etasjer.
– 16 –
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LOFTSTUE PLAN 3
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HOVEDSOVEROM PLAN 1

– 20 –
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UTSIKT FRA TERRASSER - UTGANG TIL TERRASSER PÅ ALLE 3 PLAN I BOLIGEN.

– 22 –

– 23 –

BAD PLAN 1
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TOALETT PLAN 3
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Boligen ligger fantastisk til ved Kuhaugen på Tyholt.
Her kan du nyte utsikten utover Trondheim og mot Fosenalpene.
Boligen ligger nært alt man trenger i hverdagen – barnehager,
skoler, kollektivtrafikk, dagligvarebutikker, kjøpesenter,
treningssenter, kaféer, restauranter, tannlege og legekontor.

Dora

PIRBADET

Solsiden

2 km

Ila

Midtbyen

ST. OLAVS HOSPITAL
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NØKKELINFO
BOLIG A
Adresse: Skyåsvegen 52, 7045 Trondheim
Bolig: A. Seksjonsnummer: 1.
Areal: BRA ca. 155 kvm. P-rom ca. 143 kvm.
Antall soverom: 3
Etasjer: 3
Byggeår: 2020
Felleskostnader pr. mnd.: 1.215,- pr mnd.
Parkering: 1 av 2 p-plasser i dobbelgarasje.
Bod: 1 i dobbelgarasje.
Prisantydning: 11.875.000,Omkostninger:
Dokumentavgift, 2,5 % av tomteverdi: 53 620,Tinglysningsgebyr skjøte p.t. 		

585,-

Tinglysningsgebyr pantedokument p.t. 585,Startkapital 					10.000,Stiftelsesomkostninger: 			

10 000,-

= sum 						74.790,Prisantydning ink. omk.: 			

Arkitektkontor: Eggen Arkitekter

11.949.790

PLANTEGNINGER
1. ETASJE
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PLANTEGNINGER
2. ETASJE
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PLANTEGNINGER
3. ETASJE
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USPLAN

UTOMHUSPLAN
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KARL-OVE BJØRNSTAD EIENDOM AS

EGG

FASADER
NORD & SØR

HUS D

HUS C

HUS D

HUS A og B

HUS C

HUS A & B

FASADE NORD
FASADE NORD

HUS A
A og
HUS
&B B

HUS CC
HUS

HUS DD
HUS

FASADE
FASADE SØR
SØR

1123

SALGSTEGNING

11.01.2018

A

SKYÅSVEGEN 52

KARL-OVE BJØRNSTAD EIENDOM AS

TRONDHEIM

FROSTAVEIEN 3 - TRONDHEIM
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EGGE
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B

HUS C OG D
HUS
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C&
&D
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FASADE ØST HUS C OG D
FASADE
FASADE ØST
ØST HUS
HUS C
C&
&D
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CARPORT A OG B

CARPORT
CARPORT A
A&
&B
B

HUS A
HUS
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HUS B B
HUS
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B

FASADE ØST HUS A OG B

FASADE
FASADE ØST
ØST HUS
HUS A
A&
&B
B

1123
1123 SALGSTEGNING
SALGSTEGNING
11.01.2018
A
11.01.2018
A

SKYÅSVEGEN
SKYÅSVEGEN 52
52
TRONDHEIM
TRONDHEIM

KARL-OVE
KARL-OVE BJØRNSTAD
BJØRNSTAD EIENDOM
EIENDOM AS
AS
FROSTAVEIEN
FROSTAVEIEN 3
3 -- TRONDHEIM
TRONDHEIM
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LEVERANSEBESKRIVELSE
10. MARS 2020

Prosjektets tekniske beskrivelse er utarbeidet for
å orientere om bygningens viktigste bestanddeler
og funksjoner. Det kan forekomme avvik mellom
leveransebeskrivelse og plantegninger. I slike
tilfeller er det alltid denne leveransebeskrivelsen
som er gjeldende.
Prosjektet skal oppføres iht. gjeldende forskrifter i
TEK10.
Byggets form, standard og kvalitet er fastlagt, men
det tas forbehold om eventuelle endringer som
følge av pålegg fra offentlige myndigheter. Det kan
også forekomme mindre endringer som ikke skal
redusere boligens kvalitet. Endringer skal meldes
kjøper.
Boligprosjektet Skyåsveien 52 vil bestå av totalt
4 boenheter, i 2 bygg over 3 plan. Parkering på
gårdsplass og i carport med tilhørende boder.
Hver leilighet har minst 2 terrasser og privat
uteoppholdsareal.
KONSTRUKSJON
Bygget utføres i kombinasjon av plasstøpt betong,
betongelementer og Vartdal Plasts byggesystem
med svært god isolasjonsevne. Etasjeskiller
i betong. Utvendig utførelse etter nærmere
beskrivelse fra arkitekt. Hovedfasaden utføres
med pusset overflate. Stålplatetak med
overliggende isolasjon og tekking.
GULV
Gulv (unntatt bad/våtrom) leveres med eksklusiv
1-stavs eikeparkett (Parketta Plank «Eik Mist»).
Lett børstet og hardvoksoljet. Gulv på bad leveres
med keramiske fliser (80x80 og 5x5 i dusjsone)
CC FLAG 2.0 Black Glossy. fra Bergersen Flis.
Designslukrist i dusjsone. På vaskerom/teknisk rom
leveres 20x20 BI EXIL BLACK fra Bergersen Flis.
VEGGER
Innvendige vegger mellom leiligheter utføres i
betong og vil bli sparklet og malt. Lette innervegger
bygges opp av treverk kledd med gipsplater som

sparkles og males. Vegger på bad leveres med
keramisk flis (80x80) CC FLAG 2.0 White Glossy.
UTVENDIG
Alle terrasser leveres med royalimpregnerte
terrassebord. Tremmegulv på markterrasse.
Rekkverk iht. arkitektens beskrivelse.
Opparbeidet uteoppholdsareal iht. utomhusplan.
KJØKKEN
Kjøkken leveres fra HTH Kjøkken i modell Athena
hvit, 19 mm tykkelse. Benkeplater leveres i laminat,
30 m tykkelse, med underlimt vask fra Intra, type
Frame. Leveres med Gaggenau hvitevarer:
Leveres med Gaggenau hvitevarer:
•
•
•
•

Platetopp med induksjon
Ovn med pyrolysefunksjon
Stillegående oppvaskmaskin
Kjøl/frys

Ventilasjonshette type Mantica med trådløs integrert
komfyrvakt fra Røros Metall.
BAD, GJESTE-WC, VASKEROM
Den enkelte leilighet har løsninger i tråd
med utarbeidet plan/tegning for denne.
Baderomsmøblement leveres fra HTH Kjøkken
i samme utførelse som kjøkken. Kuma helstøpt
vask, og speil med integrert belysning. Det leveres
dusjhjørne av god kvalitet og mulighet for badekar.
Det leveres ikke vaskemaskin og tørketrommel.
Se tegning fra leverandør for størrelse på innredning
for den enkelte leilighet og det enkelte bad, gjestewc og vaskerom.
GARDEROBE
Garderober leveres av HTH: Skyvedørsgarderober
på hovedsoverom, samt 1 meter standard
garderobeskap på resterende soverom.
Walk-in closet iht. egen tegning for HUS A.
VINDUER OG DØRER
Vinduer iht. gjeldende forskrifter.
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Åpningsvindu på alle soverom.
Hovedinngangsdør leveres i fabrikkmalt utførelse.
Lyddør dersom lydkrav forutsetter dette.
Hvite, glatte innerdører med overstrømningsspalter.
LISTVERK
Listverk langs gulv av eik som samsvarer med
parkettvalg.
Karmlist og foringer leveres ferdig behandlet hvit.
Det leveres ikke listverk mot tak. Det leveres
fortrinnsvis vinduer uten lister. Malte lister leveres
uten synlige spikerslag.
RINGEKLOKKE
Det monteres ringeklokke ved hver inngangsdør.
TV/RADIO/TELEFON/BREDBÅND
1 stk. uttak for TV i stue samt uttak for TV i takstue.
Det må påregnes abonnementsavgifter som dekker
evt. kabel-TV, internett etc. Det vil også påløpe en
oppkoblingsavgift for evt. kabel-TV og internett.
DIVERSE UTSTYR
Brannslukningsutstyr/Brannvarsling i henhold til
gjeldende forskrifter leveres.

TEKNISKE ANLEGG
VENTILASJON
Det blir montert balansert ventilasjon med
balansert varmegjenvinningsanlegg i alle boligene.
Inn-luft i alle tørre rom. Utsug fra kjøkken, baderom
og toalett. Det må påregnes ventilasjonsrør som
innkasses over overskap på kjøkken.
Det leveres ikke ventilasjon i uteboder.
ELEKTRISK
Elektrisk anlegg ligger generelt skjult i leiligheten.
Avvik kan forekomme. Belysning på kjøkken, bad,
bod og entré.
Utvendig stikk på terrasser.
Det vil ellers framkomme på spesifisert tegning
fra elektriker hvor de enkelte punkter er plassert.
Leveres iht. krav for TEK10. Trekkerør for TV og data.

Det leveres grunnpakke for Smarthouse med
muligheter for varmestyring, belysningsstyring mm.
Det leveres 1 stk. el-bil ladeboks pr. enhet.

Tildeling av plasser ifølge prisliste/prospekt.
Det opparbeides to parkeringsplass pr. bolig.
Romslig sportsbod medfølger hver leilighet.

OPPVARMING
Vannbåren gulvvarme i alle etasjer styrt av
avtrekksvarmepumpe. Separat anlegg for den
enkelte bolig. Varmepumpe plasseres i bod/teknisk
rom i 1. etg.

GENERELT
Kjøper kan ikke kreve endringer som overstiger
15 % av boligens kjøpesum, jfr:
Budstadoppføringslovas § 9. Utbygger KAN kreve
tilleggsfrist dersom endringer er av en slik karakter
at dette blir nødvendig.

VVS
Bad leveres iht. spesifisert tegning for den enkelte
leilighet. Alle toaletter er enten veggmonterte eller
av typen «monolitt». Det leveres frostsikker kran for
hver bolig på plan 3.

NEDFORING / INNKASSING
Tekniske rørføringer vil i varierende grad bli montert i
taket og langs vegger i sjakter der disse ikke skjules
i konstruksjonen. Eventuell downlight i tak forutsetter
nedforet himling. Dette kan bestilles som tilvalg der
dette ikke er standard (EL-tegning). Rørføringer vil i
all hovedsak bli skjult bak innkassinger.
Avvik kan forekomme.
PARKERING / BODER
Parkering er anlagt til gårdsplass og carport.

Etter kontraktsinngåelse vil det bli orientert om
prosedyre for eventuelle endringsønsker/tilvalg.
Det vil bli satt en tidsfrist for dette.
Det gjøres oppmerksom på at alle endringer
må gjøres skriftlig. Endringer vil medføre
tilleggskostnader.
Kostnader i forbindelse med endringer skal
innbetales til meglers klientkonto før overtagelse.
Dersom det er avtalt at dette skal innbetales etter
overtagelse, skal oppgjør skje til den respektive
underleverandør.
FORBEHOLD
Beplantning av blomster, innredninger, tepper,
møbler, markiser, vaskemaskin/tørketrommel
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og annet tilbehør utover det som er beskrevet
ovenfor, leveres ikke. Det tas forbehold om at
sjakter og føringsveier for VVS-installasjoner ikke er
inntegnet. Rørføringer blir innkasset langs vegger
der disse kommer evt. rør i bod innkasses ikke.
Baderommenes utforming og takhøyde kan endres
noe som følge av dette. Takhøyde vil være mellom
2,40 - 2,60, men kan bli redusert på bad, bod
og i gangareal på grunn av nødvendige føringer.
Arealer på de enkelte leiligheter og rom er oppgitt
av arkitekt. Dersom det forekommer avvik i areal
har ikke partene noe krav mot hverandre dersom
arealet skulle vise seg å være 5 % større/mindre
enn markedsført areal. Det gjøres oppmerksom
på at evt. oppsprekking i materialer og treverk på
grunn av normal opptørking/krymp av materialene
ikke anses som reklamasjonsberettiget (sprekker
i listverk, listverk mot vegg, himling, gjæringer,
materialoverganger mm). I nye bygg vil det normalt
oppstå svinnriss, sprekker i tapet, i maling ved
skjøter og sammenføyninger, dels på grunn av
uttørking av materialer. Det påpekes spesielt at
sprekker i materialoverganger og mellom tak/vegg
og i hjørner ikke kan forlanges utbedret, så lenge
disse ikke innebærer avvik fra god håndverksmessig
standard.
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ROMSKJEMA
ROM
Entré / gang

Kjøkken

Stue og takstue

GULV

INNVENDIG
LETTVEGG

HIMLING

Parketta Plank

Malt og sparklet gips /

Gips – sparklet og malt.

«Eik Mist»

malt betong.

(02 Hvit)

Parketta Plank

Malt og sparklet gips /

Gips – sparklet og malt.

Iht. el-tegning

«Eik Mist»

malt betong.

(02 Hvit)

Downlights

Parketta Plank

Malt og sparklet gips /

Gips – sparklet og malt.

Iht. el-tegning

«Eik Mist»

malt betong.

(02 Hvit)

Downlights

ELEKTRO

SANITÆR

ANNET

Iht. el. tegning
Kjøkken fra HTH iht. egen
Iht. kjøkkentegning

tegning. Integrerte hvitevarer
fra Gaggenau iht. beskrivelse.
Utgang til terrasse
Det leveres baderoms-inn-

Keramisk flis. 80x80/5x5 Keramisk flis. 80x80
Bad

i dusj (CC Flag 2.0

(CC Flag 2.0 White

Black Glossy)

Glossy)

reding iht. til tegn. Det leveres
Gips – sparklet og malt.

Iht. el-tegning

Iht. beskrivelse fra

dusjvegger av god kvalitet.

(02 Hvit)

Downlights

rørlegger.

Muligheter for badekar.
Veggfestet toalett eller
Monolith

Gjeste-WC

Soverom

Bod

Walk-in closet

Terrasser

Markterrasse

Vaskerom/tek.rom

Parketta Plank

Malt og sparklet gips /

Gips – sparklet og malt.

«Eik Mist»

malt betong.

(02 Hvit)

Parketta Plank

Malt og sparklet gips /

Gips – sparklet og malt.

«Eik Mist»

malt betong.

(02 Hvit)

Parketta Plank

Malt og sparklet gips /

Gips – sparklet og malt.

«Eik Mist»

malt betong.

(02 Hvit)

Parketta Plank

Malt og sparklet gips /

Gips – sparklet og malt.

«Eik Mist»

malt betong.

(02 Hvit)

Iht. egen tegning

Iht. el-tegning
Downlights på
hovedsoverom

Royalimpregnert

Utelamper

terrassebord

Iht. el-tegning.

malt betong.

(02 Hvit)

Utvendig
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Minimum 1 lm skyvedørsgarderobe pr sengeplass.

Innredning iht. tegning.

Iht. el-tegning.

20x20 (BI EXIL BLACK)

Vask med tilbehør.

Iht. egen tegning.
Downlights

terrassebord

Gips – sparklet og malt.

monolith.

El-skap plasseres i bod

Utelamper

Malt og sparklet gips /

rørlegger

Veggfestet toalett eller

Iht. el-tegning

Royalimpregnert

Keramisk flis.

Iht. beskrivelse fra

Iht. el-tegning

Varmepumpe plasseres
på teknisk rom (plan 1)

Belysningsplan iht. egen

Planeres, opparbeides og be-

tegning.

plantes iht. utomhusplan.

KJØPSBETINGELSER
06. MARS 2020

MEGLERFORETAK:
EiendomsMegler1 Midt-Norge AS
Org.nr: 936 159 419
Postboks 6054 Torgarden
7434 TRONDHEIM
OPPDRAGSNR.: 49140335
KJØPSBETINGELSER for boliger i prosjektet
Skyåsvegen 52 C av 06.03.2020
Boligen har pt. gjenstående arbeider i form av
oppføring av carport. Boligen selges etter Lov om
avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad
m.m. (bustadoppføringslova) inntil alle arbeider i
forbindelse med boligen er ferdigstilt.
Dette gjelder kun dersom kjøper er forbruker.
Når boligen er ferdigstilt selges den etter Lov om
avhending av fast eigedom (avhendingslova).
Konf. megler ved spørsmål.
Adresse og matrikkelnummer:
Hver leilighet er tildelt endelig matrikkelnummer
med eget seksjonsnummer og endelig adresse.
Adresse:
Skyåsvegen 52 A, B, C og D, 7045 TRONDHEIM
Eiendommen har gnr. 9, bnr. 389, snr. 1, 2, 3 og 4 i
Trondheim kommune.
Leiligheter for salg:
Bolig C, Adresse; Skyåsvegen 52 C, snr. 3,
sameiebrøk 141/579
Byggeår:
2020
Adkomst:
Følg Innherredsveien ut av sentrum og ta til høyre
inn Stadsing Dahls gt. ved ved Rosendal. Følg denne
et kort stykke til du kommer til Jebeveien som
ligger på venstre side. Skyåsvegen er forsettelsen av
denne, hold til høyre når Skyåsvegn deler seg. Følg
bakken opp til nr 52.

Byggemåte:
Bygget er utføret i kombinasjon av plasstøpt betong,
betongelementer og Vartdal Plasts byggesystem
med svært god isolasjonsevne. Etasjeskiller i betong.
Hovedfasade har pusset overflate. Stålplatetak med
overliggende isolasjon og tekking.

Standard:
Gulv:
Eksklusiv 1-stavs eikeparkett Parketta Plank Eik Mist.
Lett børstet og hardvoksoljet. Gulv bad: keramiske
fliser (60x60 og 5x5 i dusjsone) CC Stone burl grey
nat. fra Bergersen Flis. Designslukrist i dusjsone.
På vaskeromsgulv leveres 20x20 BI EXIL BLACK fra
Bergersen Flis.
Vegger:
Innvendige vegger mellom leiligheter utføres i
betong og er sparklet og malt. Lette innervegger
i treverk kledd med gipsplater som sparkles og
males. Vegger på bad/våtrom leveres med keramisk
flis (60x60) CC Stone burl white luc.
Utvendig:
Alle terrasser leveres med royalimpregnerte
terrassebord. Tremmegulv med royalimpregnerte
terrassebord på markterrasse.

på resterende soverom.
Ventilasjon, elektro:
Balansert ventilasjon med balansert
varmegjenvinningsanlegg.
Det leveres grunnpakke for Smarthouse med
muligheter for varmestyring, belysningsstyring mm.
Det leveres 1 stk. el-bil ladeboks pr. enhet.
Oppvarming:
Vannbåren gulvvarme i alle etasjer. Separat anlegg
for den enkelte bolig. Varmepumpe plasseres i bod/
teknisk rom i 1. etg.
Diverse:
Betongkonstruksjon med hovedfasade i pusset
overflate. Stålplatetak.
Romslig sportsbod medfølger hver leilighet.
Boligen er oppført etter TEK10.
Innhold:
1.ETASJE
vaskerom, baderom, bod, 3 soverom, gang,
terrasse.
2.ETASJE
kjøkken, stue, spisskammer, terrasse.

Kjøkken:
Fra HTH modell Focus. Benkeplater laminat med
underlimt vask fra Intra, type Frame. Gaggenau
hvitevarer: Platetopp med induksjon. Ovn med
pyrolysefunksjon. Stillegående oppvaskmaskin.
Kjøl/frys.
Ventilasjonshette type Mantica fra Røros Metall.

3.ETASJE (Inngangsplan):
toalett, hall, stue, takterrasse.

Bad, gjeste-wc, vaskerom:
Innredning bad fra HTH i samme utførelse som
kjøkken. Kuma helstøpt vask, og speil med integrert
belysning. Dusjhjørne av god kvalitet og mulighet
for badekar.

Regulering:
Eiendommen omfattes av kommuneplanens
arealdel, vedtatt 27.09.2007. Eiendommen
er vist som eksisterende tettbebyggelse.
Eiendommen omfattes også av R 1e, Regulering
av private adkomstveier i strøket ved Skyåsveien
nr. 58 og 60. Reguleringsplanen er stadfestet
02.03.1965. Reguleringsbestemmelser er gitt
i R1, Reguleringsbestemmelser i tilknytning til

Garderobe:
HTH Skyvedørsgarderober på hovedsoverom,
samt 1 meter standard garderobeskap
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Tomt:
Ca. 1.485 kvm felles eiertomt. Tomten disponeres
av seksjonseierne enten i henhold til søknad om
seksjonering eller sameievedtekter.

reguleringsplan over del av Rydningsmarken og
Rydningen 198290/12 til Persauneveien. Sistnevnte
plan er stadfestet 12.05.49. Eiendommen er
regulert til boligformål.
Kopi av reguleringsplan kan fås utlevert hos megler,
og vil også være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer
interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Adgang til utleie:
Det er kun en bruksenhet i boligen.
Utleie av seksjon kan være begrenset jfr. sameiets
vedtekter/styregodkjenning.
Vei-vann-kloakk:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og
avløp via private stikkledninger.
Forurensing i grunn:
Selger kjenner ikke til at eiendommen er forurenset
som medfører behov for tiltak.
Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke
radonmålt.
Brukstillatelse/ferdigattest:
Selger plikter å fremskaffe midlertidig brukstillatelse
før boligen overtas.
Selger plikter å fremskaffe ferdigattest når
eiendommen er ferdigstilt.
Kommunen kan kreve at selger stiller sikkerhet
for at gjenstående arbeider blir rettet. Dersom
gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen,
skal kommunen gi selger pålegg om ferdigstillelse.
Pålegget kan følges opp med tvangsmulkt eller
forelegg.
Om ferdigattest ikke foreligger ved overtakelse vil
kr 150.000,- bero på meglers klientkonto, som
sikkerhet for utstedelse av ferdigattest. Beløpet
kan frigis på bakgrunn vedtak fra styret eller ved
utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan allikevel
utbetales til selger på bakgrunn av forskuddsgaranti,
jfr Bustadoppføringslova § 47.
Visning
Se annonse på www.eiendomsmegler1.no, www.
finn.no eller ta kontakt med oppdragsansvarlig.
Pris 11.990.000,- + omk.
Finansiering
Handelen er juridisk bindende for begge parter
ved aksept. Dersom kjøper ikke overholder sin
forpliktelse med tilfredsstillende finansiering,

er kjøper allikevel bundet og selger vil kunne
påberope avtalen som vesentlig misligholdt og
heve avtalen. Kjøper samtykker til at omkostninger
knyttet til heving og dekningssalg i så fall dekkes av
kjøper.
EiendomsMegler 1 tilbyr økonomisk rådgivning
gjennom en samtale med en av SpareBank 1 sine
mange finansielle rådgivere. Kontakt megler om
dette.
Meglerforetaket kan motta honorar ved formidling
av finansielle tjenester.
Omkostninger:
Som en del av det samlede vederlaget skal
kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende
omkostninger:
- Dokumentavgift, 2,5 % av tomteverdi r 48.700,- Tinglysningsgebyr skjøte p.t.
kr 585,- Tinglysningsgebyr pantedokument p.t. kr 585,- Stiftelsesgebyr sameie		
kr 10.000,- Startkapital sameie		
kr 10.000,*
*Denne kapitalen vil tillegges sameiets kapital og
inngå direkte i regnskapet.
Føringer og tilknytningsavgift for TV/internett
bekostes av kjøper.
En eventuell økning i offentlige
tinglysingsomkostninger må dekkes av kjøper.
Ev. overskytende stiftelsesgebyr overføres til
sameiets driftskonto.
Tinglysingsdommeren avgjør om
dokumentavgiftsgrunnlaget aksepteres og dersom
grunnlaget skulle bli endret vil en ev. reduksjon/
økning være selgers ansvar og risiko.
Kommunale avgifter og formuesverdi:
Formuesverdi og kommunale avgifter fastsettes av
skatteetaten og kommune etter ferdigstillelse.
Om kommunen har innført eiendomsskatt så
baseres denne på markedsverdi minus bunnfradrag
multiplisert med den promillesats som til enhver tid
gjelder for den enkelte kommune (p.t 2-7 promille).
Spørsmål om eiendomsskatt rettes til kommunen.
Sameie/forretningsfører:
Kjøper blir ved gjenomføring av avtalen medeier i
Sameiet Skyåsvegen 52, org.nr. 923 667 091.
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Det forutsettes at interessenter/kjøpere setter seg
nøye inn i forretningsførers informasjon om sameiet
før bud inngis. Vedtekter og husordensregler kan
f.eks. inneholde bestemmelser om vedlikehold av
fellesareal, dugnader og dyrehold. Opplysninger om
boligselskapets budsjett og regnskap er tilgjengelig
hos megler, på oppdragets hjemmeside og/eller
vedlagt salgsoppgaven hvis de finnes.
Kjøper blir ved gjennomføring av avtalen
medeier i et eierseksjonssameie. Kjøper vil få
enerett til bruk av sin leilighet med eventuelt
tinglyst tilleggsareal. Kjøpers øvrige rettigheter
som medeier i et eierseksjonssameie følger av
eierseksjonslovgivningen (Lov om eierseksjoner av
16.06.2017 (eierseksjonsloven), og vedtektene til
enhver tid.
Det gjøres oppmerksom på at man kun kan kjøpe
og erverve to boligseksjoner i sameiet, med unntak
av erverv av fritidsbolig.
Vedtekter:
Vedtekter er vedtatt i årsmøte den 16.09.2019.
Vedtekter følger som vedlegg til salgsoppgaven.
Det forutsettes at kjøper aksepterer vedtektene som
grunnlag for avtalen.
Eventuelle forslag til endringer kan fremmes i
henhold til vedtektene og eierseksjonsloven på
senere sameiermøte.
Felleskostnader/felleskostnader inkluderer:
Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av
eierseksjonssameiets felleskostnader.
Felleskostnader utgjør fra kr. 1098,- til 1215,- pr.
mnd./ pr leilighet
Felleskostnader dekker bl.a. avsetning til vedlikehold
fellesarealer, forsikring bygg (ikke innbo) og
fellesarealer og andre driftskostnader.
Beløpet er oppgitt av forretningsfører, og avhenger
av de avtaler som sameiet til enhver tid har inngått.
Bygningsmassen er forsikret i SpareBank1 SMN/
Fremtind, med polisenr.: 17278972.

Parkering/bod:
Hus A (seksjon 1) og B (seksjon 2) har frittstående
garasje som tilleggsareal. Hus C (seksjon
3) og D (seksjon 4) har forhage med overbygg/
carport som tilleggsareal. Det er tilrettelagt for
gjeste p-plass ute tilknyttet den enkelte boenhet.
A og B har bruksrett på gjesteparkering foran
egen car-port, mens C og D har gjesteparkering i
sin forhage.
Utvendige boder er seksjonert som tilleggsareal
for hver enkelt seksjon.

Øvrige kjøpsforhold
Selger:
Karl-Ove Bjørnstad Eiendom AS, org.nr: 919309113.
Overtakelse:
Etter nærmere avtale med selger.
Heftelser/servitutter:
Det er lovbestemt panterett til sameiet.
Det skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile
uvedkommende panteheftelser.
Matrikkelenhetens rettigheter:
Servitutter:
2019/605827-1/200 28.05.2019 21:00
BESTEMMELSE OM SPILLVANN/DRENSVANN/
STIKKRENNER
Rettighet hefter i: KNR: 5001 GNR: 9 BNR: 595 FNR:
0 SNR: 1
Rettighet hefter i: KNR: 5001 GNR: 9 BNR: 595 FNR:
0 SNR: 2
Bestemmelse om vedlikehold avanlegg/ledninger
GJELDER DENNE REGISTERENHETENMED FLERE
595 FNR: 0 SNR: 2
Bestemmelse om vedlikehold av anlegg/ledninger
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Fra hovedbølet som eiendommen er fradelt fra, kan
det være tinglyst heftelser som erklæringer/avtaler.
Dog har selger opplyst at han ikke har kjennskap
til slike erklæringer/avtaler som har innvirkning på
denne eiendommen.

Generelle forutsetninger
Avtalebetingelser:
Salgsoppgaven er basert på de opplysningene
selger/utbygger har gitt til megler og evt.
takstmann, samt opplysninger opprinnelig
innhentet fra selger/utbygger

og andre tilgjengelige kilder.
Eiendommen overdras «som den er» jfr.
avhendingsloven § 3-9, noe som innebærer at
avhendingslovens regler om når eiendommen
har mangel, fravikes til ugunst for kjøper.
En «som den er» klausul overfører risikoen for
skjulte feil og mangler fra selger til kjøper. Selger er
likevel ansvarlig dersom eiendommen er i vesentlig
dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å
regne med ut fra kjøpesummen og forholdene
ellers, jf. avhendingsloven § 3-9 annet punktum.
Ved omsetning av nyoppført bolig skal det lite til for
at nevnte vesentlighetskrav anses oppfylt.
Videre gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3
med unntak av § 3-7 og 3-8. Har kjøperen før
avtalen ble inngått undersøkt eiendommen eller
uten rimelig grunn latt være å følge en oppfordring
fra selger/megler om å undersøke eiendommen,
kan kjøperen etter avhendingsloven ikke gjøre
gjeldende som mangel, noe han burde blitt kjent
med ved undersøkelsen. Dette betyr at kjøper
ikke kan reklamere på forhold som han kunne
ha oppdaget dersom kjøper hadde besiktiget
eiendommen før bindende avtale ble inngått.
Åpenbare og synlige feil og mangler behøver ikke
være beskrevet i salgsoppgaven
eller i vedleggene. Vi anbefaler at eiendommen
besiktiges og oppfordrer interessentene til å
sette seg grundig inn i opplysningene som gis i
salgsdokumentene, slik at negative overraskelser
unngås.
Forhold som kunne vært oppdaget på visning, er
normalt ikke en mangel.
Det kan foreligge en mangel dersom selger har
holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger, og dette
har innvirket på avtalen.
Dersom du oppdager forhold du mener er
vesentlige og som kan være en mangel, stiller
avhendingsloven krav om at du reklamerer snarlig
og «innen rimelig tid».
Etter endring i avhendingslovens § 2-11 gjeldende
fra 01.01.19 stiller selger garanti i samsvar med
bestemmelsene i bustadoppføringslova § 12 ved
salg av ny bolig eller fritidsbolig til forbruker innen
seks måneder etter fullføring. Garantien gjelder i
fem år fra overtaking og skal utgjøre fem prosent av
kjøpesummen. En slik garanti vil bli stilt forutsatt at
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bud aksepteres før 06.02.2021.
Selges eiendommen etter denne dato stilles
ingen garanti.
Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan
offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring.
Interessenter og kjøper må godta at selger og
megler bruker elektronisk kommunikasjon i
salgsprosessen.
I tråd med eiendomsmeglingsforskriften vil
informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet,
interessenter og kjøper bli lagret av
meglerforetaket i min. 10 år. Se eiendomsmegler1.
no for mer informasjon om vår behandling av
personopplysninger.
Forsinkelse kjøper:
Ved forsinket betaling skal kjøperen betale
forsinkelsesrente i henhold til lov av 17.
desember 1976 nr. 100 om forsinket betaling
(forsinkelsesrenteloven). Selgeren kan likeledes da
nekte kjøperen å overta inntil betaling skjer.
Selv om deler av oppgjøret er innbetalt til rett
tid, skal kjøper betale forsinkelsesrenter av
hele kontraktsummen til fullt oppgjør samt
omkostninger er mottatt meglers klientkonto.
Beløpet blir avregnet fra overtagelse/forfall til
betaling finner sted. Kjøper godskrives i disse
tilfellene innskuddsrenter av beløp innbetalt til
meglers klientkonto.
Denne bestemmelsen gir ikke kjøperen rett til å
forlenge betalingsfristen utover de frister som er
avtalt
Dersom kjøper ikke oppfyller sin del av kontrakten
(signerer kontrakt, fremskaffer tilfredstillende
finansieringsbekreftelse eller ikke innbetaler oppgjør
ved overtakelse m.m.), kan selger med 10 dagers
varsel heve kjøpet og videreselge eiendommen
(dekningssalg).
Kjøper skal i så fall erstatte selgers økonomiske tap.
Energimerking:
Energimerke vil være vedlegg til kontrakt.
Arealoppmåling:
Arealoppmåling er foretatt av Fyksen Takst for gnr./
bnr./snr.; 9/389/3 den 09.03.2020.
Transport/endring av avtalen:
Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn i

henhold til bud og kjøpekontrakt. Dersom kjøper
ønsker å endre kontraktspart/hjemmelsforhold,
vil det påløpe et gebyr til megler på kr 10.000,inkl. mva. for utarbeidelse av transportkontrakt og
endring av skjøte/dokumenter.
Dette gjelder også endring internt i egen familie,
overdragelse til selskap og blancoskjøte.
Endring krever selgers samtykke.
Endringer i gebyr:
Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer,
herunder blant annet mva., tinglysingsgebyrer og
dokumentavgift, i tiden mellom avtaleinngåelse og
overtagelse vil vederlaget øke tilsvarende.
Vedlegg til kontrakt:
Budsjett, vedtekter, grunnbok, energiattest,
arealoppmåling, tinglyst seksjonering, tinglyste
erklæringer og kommunale opplysninger er vedlegg
til kontrakt men kan fås ved henvendelse til megler.
Kontroll etter hvitvaskingsloven:
I henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og
terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) er megler
pliktig å gjennomføre kundekontroll.
Dette innebærer blant annet plikt for
meglerforetaket til å foreta innhenting av
bekreftet kopi av legitimasjonsdokument av
begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta
kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper
(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg
selv. Der kjøper opptrer i henhold til fullmakt må
bekreftet kopi av legitimasjon også fremlegges
for fullmaktsgiver. Endelig kundekontroll av
kjøper, herunder fremleggelse av bekreftet
kopi av legitimasjonsdokument, skjer senest på
kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt, må
fullmakten fremlegges samtidig som bud inngis.
Dersom kjøper er en juridisk person (AS mv.)
plikter kjøper å fylle ut og returnere et eget
kundekontrollskjema før kontraktsmøtet. Firmaattest
og/eller fullmakt må fremlegges samtidig som det
inngis bud.
Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan
ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av
handelen, herunder ikke foreta oppgjør.
Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere
”mistenkelige transaksjoner” til Økokrim. Med
”mistenkelig transaksjon” menes transaksjon som

mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling
eller som skjer som ledd i terrorfinansiering.
Manglende mulighet for kundekontroll kan også
være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig.
Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot
meglerforetaket som følge av at meglerforetaket
overholder sine plikter etter hvitvaskingsloven.
Meglers vederlag (eks. mva.) som bekostes av
selger:
Provisjon kr. 1 % av total salgssum.
Boligkjøperforsikring:
EiendomsMegler 1 Midt-Norge formidler
Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS. Det
er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og
profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages
uventede feil eller mangler ved boligen de neste
fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Du
kan ta kontakt med megler for å få informasjon
om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.
no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner
som kjøper eiendom til eget eller nærmeste
families bruk, og det er en forutsetning at
kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven.
Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er
det kun forhold tilknyttet til våningshusetsom
omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer
henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar
tegningsprovisjon fra HELP.
Budgiving:
Ordinære regler angående budfrister gjelder ikke
da selger er profesjonell.
Alle bud og budforhøyelser med eventuelle
forbehold, opplysning om finansiering og
overtakelse skal sendes skriftlig til megler.
Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til
selger, budgivere eller andre som er interessert
i eiendommen. Skal du legge inn bud må du
samtidig legitimere deg med kopi av legitimasjon
og underskrift.
Megler skal sende skriftlig varsel om bud og
budforhøyelser til budgiver, selger og interessenter.
Når et bud aksepteres skal det sendes skriftlig
beskjed om det til både budgiver og selger. For
å legge inn bud kan du benytte budskjema,
elektronisk budgivning, skannet budskjema
sendt på mail, eller annen godkjent skriftlig
kommunikasjonsform. Ta en prat med megler
om hvordan du legger inn bud.
Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser
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på el- eller telenettet. Det forekommer at fristene
for å akseptere bud blir kortere etter hvert som det
kommer inn nye bud.
Det er budgiver som setter fristen for når et bud må
være akseptert og denne fristen er absolutt.
Det betyr at dersom selger velger å akseptere budet,
må kjøper få beskjed om at budet er akseptert
innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter
å legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers
akseptfrist er det en reell fare for at eiendommen
kan bli solgt før ditt bud kommer frem til megler
eller at bud allerede er akseptert.
Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud
eller budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet
er mottatt av megler og kan formidles til selger og
andre interesserte.
Til orientering:
Informasjonen i salgsoppgaven er utarbeidet med
bakgrunn i opplysninger mottatt fra det offentlige,
selger og selgers leverandører. All informasjon
er godkjent av selger, hvor selger innestår for
innholdet.
Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i
prospekt og prisliste.

Arealmåling

Eiendomsinformasjon
Adresse

Matrikkel

Skyåsvegen 52
7045 TRONDHEIM
Kommune

Gnr Bnr Snr
9
389
1

Fnr

Lnr

5001 Trondheim
Rapportdato

Befaringsdato

16.11.2020

09.03.2020
Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?
Skann QR-koden med din mobiltelefon.
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Rapportansvarlig
Fyksen Takst AS
Ole Fyksen
Sluppenvegen 10
7037 TRONDHEIM
Tlf.: 95702104

Arealmåling
Halvpart av vertikaldelt 2-mannsbolig.
Seksjonsnummer 1.

Arealmålingene måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av
boliger - 2014", gjeldende fra 9.februar 2015. Retningslinjene har NS 3940:2012 som utgangspunkt,
men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved
omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2012 og
"Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil, er de spesielle
reglene for arealmåling av boliger i Takstbransjens retningslinjer lagt til grunn.

Bruksareal totalt: ca. 155 m 2
Primærareal totalt: ca. 143 m 2
Sekundærareal totalt: ca. 12 m 2
Plan 1:
Bruksareal: ca. 71 m 2
Primærareal: ca. 62 m 2
Sekundærareal: ca. 9 m 2
Plan 2:
Bruksareal: ca. 50 m 2
Primærareal: ca. 47 m 2
Sekundærareal: ca. 3 m 2
Plan 3:
Bruksareal: ca. 34 m 2
Primærareal: ca. 34m 2

Underskrifter
Sted og dato
Trondheim, 16.11.2020

Ole Fyksen
Skyåsvegen52
7045TRONDHEIM
Gnr:9Bnr:389Snr:1

Side1av1
16.11.2020
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FyksenTakstAS
OleFyksen

SAMEIET SKYÅSVEGEN 52
FORSLAG DRIFTSBUDSJETT FOR FØRSTE DRIFTSÅR

Vedtatt på oppstartsmøtet:
Gjeldende fra overtakelse:

Alle tall er inkl. mva.
DRIFTSINNTEKTER
Utfakturerte driftskostnader
Sum driftsinntekter

54 100
54 100

DRIFTSKOSTNADER
Forsikring (ekskl. innboforsikring)
Vintervedlikehold
Sommervedlikehold
Felles strøm (lyspunkt i støttemur, pullerter)
Vedlikehold (bygninger)
Kontorkostnader (Bankgebyrer og porto)
Andre kostnader (arr. Styre- og årsmøter)
Sum driftskostnader

15 100
15 000
10 000
6 000
5 000
1 500
1 500
54 100

DRIFTSRESULTAT

-
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Månedlige felleskostnader:
Seksjon nr.
Hus A (seksjon 1)
Hus B (seksjon 2)
Hus C (seksjon 3)
Hus D (seksjon 4)
SUM

* Areal
156
141
141
141
579

Antall
1
1
1
1
4

Driftskostnader
kr
1 215
kr
1 098
kr
1 098
kr
1 098
kr
4 508
54100

Kommentarer til noen av budsjettpostene:
* Areal kan avvike fra faktisk areal.
Det er ikke inngått noen avtaler vedrørende vaktmestertjenestert etc. Det er opp til sameiet å inngå disse.

Kostnader som kommer i tillegg:
TV/internett - det vil bli lagt fiber fram til tomten og trekkrør til husene. Den enkelte må tegne abonnement.
Kommunale avgifter (eiendomsskatt, renovasjon, vann og avløp) faktureres den enkelte seksjonseier fra Trondheim kommune hvert kvartal.
Kostnader knyttet til varmepumpe og eget strømforbruk komme i tillegg.
Innboforsikring må tegnes av den enkelte.
Felleskostnadene er stipulert og det tas forbehold om økning/endringer i felleskostnadene.
Bonitas Eiendomsforvaltning AS har satt opp budsjettforslaget basert på kjente opplysninger om prosjektet januar 2018.
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Adresse

Skyåsvegen 52

Postnr

7045

Sted

Trondheim

Leilighetsnr.
Gnr.

9

Bnr.

389

Seksjonsnr.

1

Festenr.
Bygn. nr.
Bolignr.
Merkenr.

A2020-1106807

Dato

09.03.2020

Innmeldt av

OLE FYKSEN

Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens identitet er ikke bekreftet fra Matrikkelen

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.
Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.
Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass,
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.
Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

Målt energibruk
Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.
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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.

Energimerket kan kun endres gjennom fysiske endringer
på boligen.

Eksperten har ikke angitt tips til brukervaner

Mulige forbedringer for bygningens energistandard
Ut fra opplysningene som er oppgitt om boligen, og

merke. Noen av tiltakene kan i tillegg være svært

anbefales følgende energieffektiviserende tiltak.

modernisering av boligen eller utskifting av

beste skjønn fra den som har utført energimerkingen,
Dette er tiltak som kan gi boligen et bedre energi-

lønnsomme. Tiltakene bør spesielt vurderes ved
teknisk utstyr.

Eksperten har ikke foreslått forbedringstiltak
Det tas forbehold om at tiltakene er foreslått ut fra de

med gjeldende lovverk, og det må tas hensyn til krav

derfor kontaktes for å vurdere tiltakene nærmere.

andre byggskader.

opplysninger som er gitt om boligen. Fagfolk bør

Eventuell gjennomføring av tiltak må skje i samsvar

til godt inneklima og forebygging av fuktskader og
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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 standardverdier for den aktuelle bygningstypen. For mer
informasjon om beregninger, se
www.energimerking.no/beregninger

Registrering:

Attest utstedt av ekspert med enkel registrering.

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

Småhus
Tomannsbolig vertikal delt
2020
Betong
155
3
Nei
Nei

Dato for lekkasjetallmåling:

Ikke angitt

Type bygg:

Nybygg

Energiregler (TEK-standard): Energiregler 2016

Teknisk installasjon
Oppvarming:

Angis kun for nybygg

Varmepumpe:

Elektrisitet
Varmepumpe
Henter varme fra uteluft

Detaljering varmesystem:

Elektriske ovner og/eller varmekabler

Ventilasjon:

Balansert

For å se utfyllende data som er brukt i beregningene kan en gå inn på www.energimerking.no, logge seg inn og
lese den registrerte energiattesten. (Dette forutsetter at en er eier eller har fått delegert tilgang).
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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
eller ring Enova svarer på tlf. 800 49 003.
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www.enova.no/hjemme
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VEDTEKTER FOR SAMEIET SKYÅSVEGEN 52
Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet den 16.09.2019.

1.
NAVN OG FORMÅL
Sameiets navn er Sameiet Skyåsvegen 52. Sameiet består av fire boligseksjoner i henhold til
seksjonsbegjæringen. Sameiebrøken som uttrykker sameieandelens størrelse, fastsettes ved
seksjonering. Sameiet skal ivareta seksjonseiernes fellesinteresser og administrasjonen av
eiendommen på gnr. 9 bnr. 389 i Trondheim kommune, med fellesanlegg av enhver art.
2.
RÅDERETT
2.1 SEKSJONER
Hver seksjonseier har eksklusiv bruksrett til den seksjon med tilhørende tilleggsareal
vedkommende har grunnbokshjemmel til. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og leie ut
sine seksjoner. Ingen kan erverve mer enn to seksjoner i sameiet, med de unntak som følger
av lov om eierseksjoner § 23. Bruksenhetene og fellesarealene kan bare benyttes i samsvar
med formålet, og må ikke brukes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne av
de øvrige seksjoner.
2.2 PARKERING OG BOD
Hus A (seksjon 1) og B (seksjon 2) har frittstående garasje som tilleggsareal. Hus C (seksjon
3) og D (seksjon 4) har forhage med overbygg/carport som tilleggsareal. Det er tilrettelagt for
gjeste p-plass ute tilknyttet den enkelte boenhet. A og B har bruksrett på gjesteparkering foran
egen car-port, mens C og D har gjesteparkering i sin forhage.
Utvendige boder er seksjonert som tilleggsareal for hver enkelt seksjon.
2.3 TERRASSER
Terrasser og takterrasser er seksjonert som tilleggsareal for hver enkelt seksjon, og innebærer
at vedlikeholdsansvaret for disse besørges og bekostes av den enkelte.
2.4 BYGNINGSMESSIGE FORHOLD
Både utvendige og innvendige bygningsmessige forandringer eller installasjoner skal skje
etter en samlet plan for den enkelte bygning, og etter forutgående godkjenning av styret.
Tilbygg/påbygg og andre arbeider som skal meldes til bygningsmyndighetene skal
godkjennes av styret før byggemelding kan sendes. Hvis det søkes om endringer av ikke
uvesentlig betydning for de øvrige seksjonseiere, skal styret forelegge spørsmålet for årsmøtet
til avgjørelse. Innvendige forandringer er tillatt i den utstrekning de ikke kommer i strid med
bygningsforskriftene eller andre offentlige bestemmelser gjeldende for eiendommen.
Seksjonseieren plikter å overholde bestemmelsene som følger av lov om eierseksjoner, disse
vedtekter samt generelle ordensregler.
Før samtlige boenheter er solgt har utbygger en ensidig rett til å endre det totale antallet
boenheter, samt de ikke avhendede boenhetenes størrelse og nærmere utforming. Dersom
slike endringer medfører behov for reseksjonering er sameiet forpliktet til å akseptere dette.
Den enkelte seksjonseier plikter å medvirke til at slik reseksjonering kan skje med signatur på
begjæring om reseksjonering.
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3.
FELLESKOSTNADER
Felleskostnader er alle utgifter ved eiendommens drift og vedlikehold som ikke er knyttet til
den enkelte bruksenhet. Felleskostnadene skal fordeles mellom seksjonseierne etter
sameiebrøken.
Den enkelte seksjonseier skal innen den 1. hver måned forskuddsvis innbetale et akontobeløp
til dekning av sin andel av felleskostnadene. Ihht lov om eierseksjoner § 31 er det legalpant
for uoppgjorte felleskostnader.
4.
VEDLIKEHOLD AV BRUKSENHETER
Utførelse og kostnader til vedlikehold av tilleggsareal, i henhold til seksjonering og
vedtektenes punkt 2.2 og 2.3, skal dekkes av den enkelte seksjon.
Det påhviler den enkelte seksjonseier å besørge og bekoste innvendig vedlikehold av
bruksenheten og andre arealer som seksjonseieren har enerett til å bruke, herunder:
-

Inventar, inkludert varmepumpe
Utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
Apparater, for eksempel brannslukningsapparat
Skap, benker, innvendige dører med karmer
Listverk, skillevegger, tapt
Gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
Vegg-, gulv- og himlingsplater
Rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring
Vinduer og ytterdører
Innvendige flater på balkong.

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.
Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder
også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.
Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt i
annet, tredje og fjerde ledd, men ikke utskifting av sluk, vinduer og ytterdører.
Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er
forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.
Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert
reparasjoner og utskifting, etter denne paragrafen. Denne plikten gjelder selv om
vedlikeholdet skulle ha vært utført av den tidligere seksjonseieren.

5.
VEDLIKEHOLD AV FELLESAREAL
Fellesarealer skal holdes forsvarlig ved like og bekostes av sameiet. Styret er ansvarlig for at
nødvendig vedlikehold blir gjennomført.
Årsmøtet kan med to tredjedels flertall vedta avsetning til vedlikeholdsfond.

– 63 –

3
Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles
installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og
utskifting av sluk, vinduer og ytterdører. Vedlikeholdsplikten omfatter reparasjon eller
utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget
inn i bærende konstruksjoner. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den
enkelte seksjonseierens vedlikeholdsplikt etter lov om eierseksjoner §32. Vedlikeholdsplikten
omfatter også reparasjon og utskifting når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.
Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene
forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper.
6.
STYRET
Sameiet skal ha et styre som skal bestå av ett medlem fra hver seksjon – her fire medlemmer.
Styrets leder velges særskilt og styret konstituerer seg selv. Kun fysiske personer kan være
styremedlemmer.
7.
STYRETS KOMPETANSE
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av
sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i årsmøtet. Avgjørelser som kan
tas av et vanlig flertall i årsmøte, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov eller
vedtekter eller årsmøtets vedtak i det enkelte tilfelle.
Styret representerer seksjonseierne og forplikter dem med sin underskrift i saker som gjelder
seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. To styremedlemmer i fellesskap forplikter
seksjonseierne og tegner sameiets navn.
8.
ÅRSMØTET
Den øverste myndighet i sameiet utøves av årsmøtet. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år
innen utgangen av april måned.
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes ihht eierseksjonslovens § 42.
9.
INNKALLING TIL ÅRSMØTET
Komplett innkalling til årsmøtet skal skje skriftlig til seksjonseierne med varsel på minst åtte
dager, høyst tjue dager. Ekstraordinært årsmøte kan, om det er nødvendig, innkalles med
kortere frist, som likevel skal være minst tre dager. E-post tilfredsstiller kravet til skriftlighet.
Dersom et forslag som etter lov om eierseksjoner eller vedtektene må vedtas med minst to
tredjedels flertall skal behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.
Blir årsmøte som skal holdes etter loven, vedtekter eller vedtak i årsmøte ikke innkalt, kan en
seksjonseier, et styremedlem eller forretningsfører kreve at skifteretten snarest, og for
seksjonseiernes felles kostnad, innkaller til årsmøte.
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10.
SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆRT ÅRSMØTE
På det ordinære årsmøtet skal disse saker behandles:
a)
Styrets årsberetning
b)
Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til godkjenning
c)
Valg av styremedlemmer
d)
Andre saker som er nevnt i innkallingen
11.
MØTELEDELSE OG FLERTALLSKRAV
Årsmøtet skal ledes av styrelederen med mindre årsmøtet velger en annen møteleder, som
ikke behøver være seksjonseier. Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over de
saker som behandles og alle vedtak som treffes av årsmøtet. Protokollen skal underskrives av
møtelederen og minst en av de tilstedeværende seksjonseierne valgt av årsmøtet. Protokollen
skal holdes tilgjengelig for seksjonseierne.
Hver seksjon har én stemme. Seksjonseier har rett til å møte med fullmektig med gyldig
fullmakt. Med de unntak som følger av loven eller vedtektene avgjøres alle saker med
alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Ved
stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning.
Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmene, beregnet etter eierbrøk, i årsmøtet for
vedtak nevnt i eierseksjonsloven om:
a) endring av vedtektene
b) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter
forholdene i sameiet går utover vanlig forvaltning eller vedlikehold,
c) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter,
d) salg, kjøp, bortleie eller leie av deler av tomten eller innvendig fellesarealer, herunder
seksjon i sameiet som tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap,
e) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går utover vanlig forvaltning,
f) samtykke til endring av formål for bruksenheter, og til reseksjonering som medfører øking
av det samlede stemmetall,
g) tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut
over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller
utlegg for seksjonseierne på mer enn 5 % av de årlige fellesutgiftene.
Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen, samt vedtak som
innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter, krever tilslutning fra samtlige
seksjonseiere.
Årsmøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse seksjonseiere eller andre en
urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.
12.
ORDENSREGLER
Alminnelige ordensregler vedrørende husdyrhold, nattero og hensettelse av eiendeler gjelder.
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13.
FORSIKRING
Eiendommen skal til enhver tid holdes betryggende forsikret i godkjent selskap. Styret er
ansvarlig for at fullverdiforsikring tegnes og at forsikringspremie betales. Ved skade på
bruksenhet som dekkes av sameiets forsikring, skal seksjonseier betale egenandelen. Ved
utvendig skade, eller ved skade på bruksenhet som skyldes ytre forhold, eller ved skade for
øvrig på sameiets eiendom, skal sameiet dekke egenandelen. Påkostninger på den enkelte
bruksenhet som ikke omfattes av sameiets fellesforsikring, må den enkelte seksjonseier selv
forsikre på betryggende måte. Innboforsikring må tegnes av den enkelte seksjonseier.
14.
MISLIGHOLD
Hvis en seksjonseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret
pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonsloven § 38. Advarsel skal gis
skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt.
Salgspålegg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan kreves solgt ved tvangssalg hvis
pålegget ikke er etterkommet innen en frist som ikke skal settes kortere enn seks måneder fra
dette er mottatt.
Medfører seksjonseierens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av
eiendommen eller er seksjonseiernes oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for
eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse (utkastelse) av seksjonen etter
reglene i tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13, jfr. lov om eierseksjoner § 39.
15.
FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER
Lov om eierseksjoner av 16.06.2017 (trådte i kraft fra 01.01.2018) kommer til anvendelse i
den utstrekning ikke annet følger av disse vedtekter.
-oo0oo-
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Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Trondheim

Eiendom:

Gnr: 9

Bnr: 389

Adresse:

Skyåsvegen 52D
7045 TRONDHEIM, m.fl.

Annen info:

05.02.2020 09:25:52 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen.

– 67 –

Fnr: 0

Snr: 0
Målestokk
1:5000

Side 1 av 2

Tegnforklaring
Eiendomsgrense god
nøyaktighet

Eiendomsgrense dårlig
nøyaktighet

Eiendomsgrense generert

Eiendomsgrense fiktiv

Udefinert bygning

Bygning

Kommuneplan- og
kommunedelplangrense

Bestemmelsesområde
parkering og uterom

Bestemmelsesområde
kollektivåre

Bestemmelsesområde
nidelvkorridoren

Bestemmelsesområde
havstigning

Bestemmelsesområde
tillatelse kreves for
hyblifisering

Fjernveg - På bakken Nåværende

Fjernveg - Tunnel - Framtidig

Hovedveg - På bakken Nåværende

Sykkelveg - På bakken Nåværende

Sykkelveg - På bakken Framtidig

Gangveg - På bakken Nåværende

Turvegtrase - På bakken Nåværende

Jernbane - Tunnel Nåværende

Jernbane - På bakken Nåværende

Jernbane - Bro - 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

Grav- og urnelund Nåværende

Grønnstruktur - Nåværende

Grønnstruktur - Framtidig

Forlegning/Leir - Nåværende

LNFR for tiltak basert på
gårdens ressursgrunnlag Nåværende

Bruk og vern av sjø og
vassdrag med tilhørende
strandsone - Nåværende

Gang- og sykkelveg

Veg
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PlanOversikt

Trondheim

Eiendom:

Gnr: 9

Bnr: 389

Adresse:

Skyåsvegen 52D
7045 TRONDHEIM, m.fl.

Annen info:

05.02.2020 09:25:46 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen.
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Fnr: 0

Snr: 0
Målestokk
1:1000

Side 1 av 2

Tegnforklaring
Udefinert bygning

Bygning

Riksveg gatenavn .

Kommunalveg gatenavn .

Privatveg gatenavn .

Veg

RpOmråde vedtatt - under
bakkenivå

RpOmråde vedtatt - på
bakkenivå

KpOmråde kommunedelplan
gjeldende
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KARTUTSNITT

Trondheim

Eiendom:

Gnr: 9

Bnr: 389

Adresse:

Skyåsvegen 52D
7045 TRONDHEIM, m.fl.

Annen info:

05.02.2020 09:25:08 Det kan forekomme feil eller manglende opplysninger i informasjonen.
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Fnr: 0

Snr: 0
Målestokk
1:1000

Side 1 av 2

Tegnforklaring
Teiggrense god nøyaktighet

Teiggrense dårlig nøyaktighet

Teiggrensepunkt

Hekk

Gatelys (belysningspunkt)

AnnetGjerde

Frittstående mur

Loddrett mur

Bygningsdelelinje

Bygningslinje

Grunnmur

Mønelinje

Takkant

Takoverbyggkant

Taksprang

Trapp inntill bygg

Veranda

Aktive saker

Godkjent byggesak etter 2015

Godkjent byggesak før 2016

Frittstående trapp

Takoverbygg

Udefinerte bygg

Bolig

Garasje og uthus

Husnummer

Husnummer med bokstav

Matrikkelnummer

Vegdekkekant

Vegkant annet vegareal
avgrensning

Vegkantavkjørsel

Annet vegareal avgrensning

Fortauskant

Veg

Jernbane tunnel

Riksveg gatenavn .

Kommunalveg gatenavn .

Privatveg gatenavn .

Innsjøkant

Innsjø

Hav

Høydekurve

Høydekurve 5 m

Seksjonert grunneiendom

Eiendomsinfo
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BUDSKJEMA

HUS A

BINDENDE BUD PÅ EIENDOMMEN
Skyåsvegen 52 A, 7045 Trondheim • Gnr. 9, bnr. 389, snr. 1 i Trondheim kommune • Oppdragsnr: 49140336 / Jørgen Rostad

Bud stort kroner																				
Skriver kroner											

						

00/100

I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgaven. Ev. andel fellesgjeld kommer i tillegg til budet.)

Eventuelle forbehold																			
Ønsket overtagelsesdato					

/			

Akseptfrist		

		

/		

Kl.			

FINANSIERINGSPLAN:
Lån i		

v/

tlf.				kr						

Lån i		

v/

tlf.				kr						

Egenkapital i		

v/

tlf.				kr						

Finansiering kr.

Ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1

bekreftet av

Ja

Nei			

Dato / kl.										

Ønsker MeglerTakst fra EiendomsMegler 1

Ja

Nei

Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg samt å ha besiktiget eiendommen. Budet er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Undertegnede er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning.
Budgiverne samtykker i at hver av partene forplikter hverandre i forbindelse med endring/inngivelse av bud og/eller vilkår. EM1 anbefaler bruk av Gi Bud funksjonen som er tilgjengelig på EiendomsMegler 1.no og FINN.no. Alternativt kan budskjemaet printes,
fylles ut, signeres, leveres eller skannes og sendes pr. e-post til megler eller meglerkontoret. Du må samtidig ringe megler og forsikre deg om at han har mottatt budet.

BUDGIVER 1

BUDGIVER 2

Navn 										

Navn 										

Personnr.									

Personnr.									

Tlf.					Mobil:					

Tlf.					Mobil:					

E-post:										

E-post:										

Adresse										

Adresse										

Poststadr.									

Poststadr.									

Dato / sted									

Dato / sted									

Underskrift									

Underskrift									

Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

Budgiver 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

EiendomsMegler 1 Nybygg, Kongens gate 2, 7434 Trondheim, T , F , E nybygg@em1mn.no

Jørgen Rostad
Tlf. 928 06 483
jorgen.rostad@em1.no

Nermin Lizde
Tlf. 959 63 077
nermin.lizde@em1.no

