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Illustrasjoner - endringer kan forekomme

A

NYE LEILIGHETER
MED HISTORIE.
Liker du tanken på å bo i en bolig som ingen andre har
bodd i? På Fabrikken kan du bo i et nybygg med historie. En
fantastisk og ærverdig bygning som nå totalrehabiliteres
med sans for små og store klassiske dataljer. Det store
teglverksbygget går over 4 etasjer og dekker et helt kvartal.

høyde og store vinduer med dype vinduskarmer på alle
leilighetene. Enkelte av leilighetene har balkong og/eller
hems, og noen leiligheter går over to plan.
Boligene ligger på urbane Lademoen som med sin sentrale
beliggenhet kan betegnes som Trondheims svar på Oslo’s
Grünerløkka. Et blomstrende lokalmiljø med trivelige
kaféer og restauranter. Lademoen parken, butikker, shopping og en rekke studiesteder. Her skal det være hyggelig
og enkelt og bo.

En sjelden mulighet! 52 spennende leiligheter fra 30 til 122
kvm gjør at det finnes noe for enhver smak. Her finner du
en fin miks av 1- 4 roms leiligheter. Det er en fin balanse
mellom det moderne og det autentiske. Det er god tak-
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O M FA B R I K K E N

SJOKOLADE,
KONFEKSJON
& SKOLE.
Fabrikken ble bygget i flere stadier fra 1912, og har huset bla. Nidar Chokolade
fabrik og Tiger Konfeksjon. Nå vil Fabrikken huse 52 leiligheter fra 30 til 122
kvm – leiligheter som skapt for studenter, nyetablerte par og urbane voksne
som ønsker å bo tett på sentrum og med et levende lokalmiljø rett rundt gatehjørnet.
Hva frister mest? Nybygd leilighet med takhøyde oppimot 4 til 5 meter,
med hemsløsning og takvinduer? Eller hva med en tøff 2-roms over to plan?
Det ærverdige bygget gir spennende og særegne løsninger – men tilfredsstiller samtidig dagens tekniske krav.
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Lademoen

Den gamle arbeiderbydelen blir gjerne
betegnet som Trondheims svar på Oslo’s
Grünerløkka. Et blomstrende lokalmiljø med
trivelige kafeer og restauranter, Lademoen
parken, butikker, idrettsplass, skoler og
barnehager.
Her skal det både være hyggelig og
inkluderende å bo!
Caféer og restauranter i nærområdet
På Lademoen finner du flere pub’er og restauranter.
Hva med en kort spasertur til Michelin resturant Credo
hvis du får lyst på noe ekstra godt?

Nærhet til buss og togstasjoner
Hyppige bussavganger til sentrum, i tillegg har
Lademoen stasjon direkte link til Værnes flyplass.

Kort vei til sentrum
Gangavstand til Trondheim sentrum, og Solsiden enda
nærmere, så har du tilgang til det meste av fasiliteter;
shopping, kaféer og utesteder.
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LEILIGHETENE

GJENNOMFØRT
MODERNE.
Kjøkkeninnredningen har glatte utførelser og leveres
fra en anerkjent leverandør. Hvitevarene på kjøkkenet
er integrerte og en induksjons platetopp følger med.
Alle rom utenom badene leveres med nydelig eikeparkett som er hvitpigmentert.
Det er lagt stor vekt på at leilighetene i Fabrikken skal ha
romslige kjøkken og stuer. Flere av leilighetene har åpen
kjøkken/stue – løsning, men i enkelte av leilighetene er de
i forskjellige rom. Dette for å sikre at det blir rikelig med
areal i de rommene man oppholder seg mest i.
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Enkelte av leilighetene har hems-løsning, dette for å utnytte den
gode takhøyden best mulig. Kanskje kan dette bli en praktisk sone
for overnattingsgjester? En sosial sone, eller kanskje plassen best
utnyttes som et bodareal?
Soverommene er romslige og badene er flislagte og skiller seg ut med
avlange fliser på veggene. Badene har varme i gulv og utstyres med
dusjhjørne, et vegghengt toalett og servant med speil over vask.
Mange av leilighetene har fransk balkong og/eller en romslig balkong.
De store balkongene vender inn i mot det rolige fellesarealet. Med
hver enkelt leilighet følger det en sportsbod i kjeller.

LEILIGHETENE
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fabrikkentrd.no

402

401

Leilighet 102

Toroms
58 m2 leilighet

Ettroms
47 m2 leilighet

—
—
—
—

—
—
—
—

Endeleilighet
Romslig soverom
Praktisk bod
God plass til spisestuebord
og sofaseksjon i stue

Leilighetsnummer
Etasje
BRA
P-rom
Balkong / Terrasse

Leilighet over 2 plan
Praktisk hemsløsning
Kjøkken og stue er i forskjellige rom
Romslig bad

Leilighetsnummer
Etasje
BRA
P-rom
Balkong / Terrasse

101
1
58 m2
54 m2
–

fabrikkentrd.no

Leilighet 101

102
0+1
47 m2
47 m2
–

Forbehold
—
Boligene er ikke ferdig detalj-prosjektert.
Det kan bli mindre justeringer
av boligen i forbindelse med detaljprosjekteringen.
—
Elektriske punkter vises på egen tegning.
—
Stiplede objekter inngår ikke i leveransen.
—
Endelig balkong og terrasseareal kan avvike noe fra tegning.
—
Det vil forekomme synlige sprinkelhoder.

Forbehold
—
Boligene er ikke ferdig detalj-prosjektert.
Det kan bli mindre justeringer
av boligen i forbindelse med detaljprosjekteringen.
—
Elektriske punkter vises på egen tegning.
—
Stiplede objekter inngår ikke i leveransen.
—
Endelig balkong og terrasseareal kan avvike noe fra tegning.
—
Det vil forekomme synlige sprinkelhoder.
—
Mulig lagringsplass vurderes benyttet under intern trapp
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Leilighet 103

Leilighet 111

Ettroms
47 m2 leilighet

Ettroms
48 m2 leilighet

—

—
—
—
—

—
—
—

Romslig kjøkken med god plass
til kjøkkenbord
Leilighet over to plan
Praktisk hemsløsning
Stue og kjøkken er i forskjellige rom

Leilighetsnummer
Etasje
BRA
P-rom
Balkong / Terrasse

Leiligheten går over to plan
Kjøkken og stue er i forskjellige rom
Romslig bad på 6 kvm
Praktisk hemsløsning

Leilighetsnummer
Etasje
BRA
P-rom
Balkong / Terrasse

103
0+1
47 m2
47 m2
–

111
0+1
48 m2
48 m2
–

Forbehold
—
Boligene er ikke ferdig detalj-prosjektert.
Det kan bli mindre justeringer
av boligen i forbindelse med detaljprosjekteringen.
—
Elektriske punkter vises på egen tegning.
—
Stiplede objekter inngår ikke i leveransen.
—
Endelig balkong og terrasseareal kan avvike noe fra tegning.
—
Det vil forekomme synlige sprinkelhoder.
—
Mulig lagringsplass vurderes benyttet under intern trapp

Forbehold
—
Boligene er ikke ferdig detalj-prosjektert.
Det kan bli mindre justeringer
av boligen i forbindelse med detaljprosjekteringen.
—
Elektriske punkter vises på egen tegning.
—
Stiplede objekter inngår ikke i leveransen.
—
Endelig balkong og terrasseareal kan avvike noe fra tegning.
—
Det vil forekomme synlige sprinkelhoder.
—
Mulig lagringsplass vurderes benyttet under intern trapp
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Leilighet 113

Leilighet 213

—
—
—
—

Toroms
65 m2 leilighet
med fransk balkong

Leiligheten går over to plan
Stue og kjøkken er i forskjellige rom
Romslig bad
Praktisk hemsløsning

Leilighet
Etasje
BRA
P-rom
Balkong / Terrasse

—
—
—
—
—

Leilighet
Etasje
BRA
P-rom
Balkong / Terrasse

113
0+1
51 m2
51 m2
–

Forbehold
—
Boligene er ikke ferdig detalj-prosjektert.
Det kan bli mindre justeringer
av boligen i forbindelse med detaljprosjekteringen.
—
Elektriske punkter vises på egen tegning.
—
Stiplede objekter inngår ikke i leveransen.
—
Endelig balkong og terrasseareal kan avvike noe fra tegning.
—
Det vil forekomme synlige sprinkelhoder.
—
Mulig lagringsplass vurderes benyttet under intern trapp
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Forbehold
—
Boligene er ikke ferdig detalj-prosjektert.
Det kan bli mindre justeringer
av boligen i forbindelse med detaljprosjekteringen.
—
Elektriske punkter vises på egen tegning.
—
Stiplede objekter inngår ikke i leveransen.
—
Endelig balkong og terrasseareal kan avvike noe fra tegning.
—
Det vil forekomme synlige sprinkelhoder.
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Plan 1

Spennende planløsning
Hjørneleilighet med mye lys fra
de mange og store vinduene
Åpen stue/kjøkken løsning
Romslig soverom med fransk balkong
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Leilighet 301

Leilighet 304

Treroms
79 m2 leilighet
med fransk balkong

Treroms
97 m2 leilighet
med balkong på 8,2 m2

—
—
—
—

—
—

Leilighet
Etasje
BRA
P-rom
Balkong / Terrasse

—

Romslig balkong
2 soverom som ligger i hver sin
ende av leiligheten
Stor entré

Leilighet
Etasje
BRA
P-rom
Balkong / Terrasse

301
3
79 m2
75 m2
0,9 m2

fabrikkentrd.no

Soverom på begge sider av leiligheten
Romslig bad
Åpen stue/ kjøkken løsning
Romslig bod like ved entré

304
3
97 m2
97 m2
8,2 m2

Forbehold
—
Boligene er ikke ferdig detalj-prosjektert.
Det kan bli mindre justeringer
av boligen i forbindelse med detaljprosjekteringen.
—
Elektriske punkter vises på egen tegning.
—
Stiplede objekter inngår ikke i leveransen.
—
Endelig balkong og terrasseareal kan avvike noe fra tegning.
—
Det vil forekomme synlige sprinkelhoder.

Forbehold
—
Boligene er ikke ferdig detalj-prosjektert.
Det kan bli mindre justeringer
av boligen i forbindelse med detaljprosjekteringen.
—
Elektriske punkter vises på egen tegning.
—
Stiplede objekter inngår ikke i leveransen.
—
Endelig balkong og terrasseareal kan avvike noe fra tegning.
—
Det vil forekomme synlige sprinkelhoder.
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Leilighet 312

Leilighet 401

—
—
—
—

Toroms
85 m2 leilighet
—
—
—
—

Åpen stue/kjøkken løsning
2 soverom
Romslig bad
Fransk balkong

Leilighet
Etasje
BRA
P-rom
Balkong / Terrasse

Spennende planløsning
Romslig soverom på 17,1 kvm
Stilig hemsløsning midt i leiligheten
Praktisk innvendig bod

Leilighet
Etasje
BRA
P-rom
Balkong / Terrasse

312
3
69 m2
67 m2
1,4 m2

fabrikkentrd.no

Treroms
69 m2 leilighet
med fransk balkong

401
4
85 m2
83 m2
–

Forbehold
—
Boligene er ikke ferdig detalj-prosjektert.
Det kan bli mindre justeringer
av boligen i forbindelse med detaljprosjekteringen.
—
Elektriske punkter vises på egen tegning.
—
Stiplede objekter inngår ikke i leveransen.
—
Endelig balkong og terrasseareal kan avvike noe fra tegning.
—
Det vil forekomme synlige sprinkelhoder.

Forbehold
—
Boligene er ikke ferdig detalj-prosjektert.
Det kan bli mindre justeringer
av boligen i forbindelse med detaljprosjekteringen.
—
Elektriske punkter vises på egen tegning.
—
Stiplede objekter inngår ikke i leveransen.
—
Endelig balkong og terrasseareal kan avvike noe fra tegning.
—
Det vil forekomme synlige sprinkelhoder.

3. etg.

4. etg.
N

N

Plan 3
Plan 4
0

32

1

2

3

4

5

6m.

0

33

1

2

3

4

5

6m.

Leilighet 403

Toroms
80 m2 leilighet

Fireroms
109 m2 leilighet

—
—
—
—

—
—

Romslig soverom
Romslig kjøkken/stue på 40,6 kvm
Stor møbleringsfrihet i stue
Praktisk bod

Leilighet
Etasje
BRA
P-rom
Balkong / Terrasse

—
—

Romslig stue/kjøkken
3 soverom i hver sin ende
av leiligheten
Hovedsoverommet er på 17 kvm
Eget vaskerom

Leilighet
Etasje
BRA
P-rom
Balkong / Terrasse

402
4
80 m2
76 m2
–

fabrikkentrd.no

Leilighet 402

403
4
109 m2
105 m2
–

Forbehold
—
Boligene er ikke ferdig detalj-prosjektert.
Det kan bli mindre justeringer
av boligen i forbindelse med detaljprosjekteringen.
—
Elektriske punkter vises på egen tegning.
—
Endelig balkong og terrasseareal kan avvike noe fra tegning.
—
Det vil forekomme synlige sprinkelhoder.

Forbehold
—
Boligene er ikke ferdig detalj-prosjektert.
Det kan bli mindre justeringer
av boligen i forbindelse med detaljprosjekteringen.
—
Elektriske punkter vises på egen tegning.
—
Stiplede objekter inngår ikke i leveransen.
—
Endelig balkong og terrasseareal kan avvike noe fra tegning.
—
Det vil forekomme synlige sprinkelhoder.
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Leilighet 408
Leilighet 408

Toroms
81 m2 leilighet

Toroms
63 m2 leilighet

—
—
—
—

—
—
—
—

Leilighet
Etasje
BRA
P-rom
Balkong / Terrasse

fabrikkentrd.no

Romslig stue/kjøkken på hele 41,6 kvm
Lys leilighet med mange vinduer
Stor entré
Praktisk bod

405
4
81 m2
77 m2
–

Spennende planløsning
Lys leilighet med mange vinduer
Stue/kjøkken er på hele 34 kvm
Romslig soverom og bad

Leilighet
Etasje
BRA
P-rom
Balkong / Terrasse

fabrikkentrd.no

Leilighet 405

408
4
63 m2
59 m2
–

Forbehold
—
Boligene er ikke ferdig detalj-prosjektert.
Det kan bli mindre justeringer
av boligen i forbindelse med detaljprosjekteringen.
—
Elektriske punkter vises på egen tegning.
—
Stiplede objekter inngår ikke i leveransen.
—
Endelig balkong og terrasseareal kan avvike noe fra tegning.
—
Det vil forekomme synlige sprinkelhoder.

Forbehold
—
Boligene er ikke ferdig detalj-prosjektert.
Det kan bli mindre justeringer
av boligen i forbindelse med detaljprosjekteringen.
—
Elektriske punkter vises på egen tegning.
—
Endelig balkong og terrasseareal kan avvike noe fra tegning.
—
Det vil forekomme synlige sprinkelhoder.
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Deklarasjon, romskjema
og kjøpsbetingelser
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DEKLARASJON

Prosjektets art og omfang
Prosjektet består av 52 leiligheter i gamle
Nidar Sjokoladefabrikk i 4 etasjer samt kjeller
med boder, sykkelparkering og tekniske rom.
Endelig utforming og materialbruk avklares ved
detaljprosjektering. Illustrasjoner i prospektet
kan fravike fra ferdig prosjekterte løsninger,
utførelse og materialbruk.

LEVERANSESTANDARD FELLESANLEGG
Fellesanleggene defineres som alle arealer som
ikke ligger innenfor en leilighets eksklusive
arealer, herunder bl.a.:
•
•
•
•
•
•
•

Trapper og heis
Korridorer
Boder
Kjeller med nedkjøringsrampe
Tekniske rom
Utvendige tak og fasader, eksklusive
egne takterrasser
Utvendige fellesanlegg

I de etterfølgende kapitler beskrives leveransestandarden generelt, og det henvises til
gjeldende romskjema. Dersom det er motstrid
mellom denne beskrivelsen og romskjema,
gjelder romskjema foran denne beskrivelsen.

nettingboder eller tilsvarende i høyde 2 meter.
Det er medtatt nødvendig felles belysning styrt
over felles bryter evt. sensor om nødvendig.
Fordeling av eiendommens boder foretas av
selger.

Bæresystem
Fundamenter i betong. Dekker mellom
leiligheter er utføret i betongkonstruksjoner.
Bærende vegger mellom leiligheter er utføret
i hovedsak i betong, alternativt bindingsverk.
Søyler og dragere i betong og stål. Balkonger
i betong, franske balkonger i stål.

Avfallshåndtering
Det er avsatt plass for avfallshåndtering på
bakkeplan i bakgården iht. utomhusplan og
krav i reguleringsplan.

Inngangsparti, trapper og heis
•
Felles hovedinngangsdører i 1. etasje
utføres i aluminium med glass i hovedfelt.
Øvrige fellesdører fra kjeller, trapperom
etc. utføres i hovedsak av stål eller tre
iht. forskriftskrav.
•

•
•
•
•

Trappe- og heisrom utføres i betong
og/eller mur, malte vegger. Eksisterende
trapper leveres med eksisterende
overflate. Malt betong eller gips på vegger.
Rekkverk og håndløpere inne utføres i stål.
Heis med standard innredning i heiskupé
og automatiske dører. Sameiet må tegne
pålagt servicekontrakt med heisleverandør.
Postkasseanlegg med systemnøkkel.
Belysning på vegger og i tak for å gi
tilfredsstillende lys i trapper og gangsoner.

Boder i kjeller
Hver leilighet vil få egen sportsbod i kjeller for
oppbevaring av ikke fuktømfintlige gjenstander
som sykler, utemøbler, dekk, ski etc. Bodene
er låsbare med systemnøkkel og oppføres som

40

Uteareal
Utomhusareal i bakgården vil bli opparbeidet
og beplantet i tråd med godkjent utomhusplan.
Illustrasjoner i prospektet vil kunne fravike
dette. Plen leveres isådd.
Sameiet må påregne å etablere avtale med
vaktmester for skjøtsel av utomhusanlegg.
Serviceavtaler og andre avtaler
Sameiet må påregne å tegne serviceavtaler
og andre avtaler med blant annet følgende
leverandører:
•
•
•
•
•
•
•

Heisleverandør
Leverandør av telefonlinje til heiskupeer
Selskap som foretar avlesing av fjernvarme
og evt. varmt tappevann
Selskap som foretar avlesing av strøm
Vaktmester for vedlikehold av fellesarealer
Forretningsfører
Leverandør av TV og bredbånd/data

Der det er hensiktsmessig inngår utbygger
de første års avtaler på vegne av sameiet.
Det må påregnes bindingstid på TV/
bredbåndsleveransen.

Illustrasjoner - endringer kan forekomme

FORSKRIFTSREFERANSE / ENERGIKLASSE
Boligene planlegges og oppføres iht. krav i
TEK 10 med diverse disp søknader da bygget
ligger i verneklasse B.

Generelt
Heis og trapperom i bygget er ført ned til
kjellerplan. Sportsboder er plassert i kjeller.
Innkjøring til sykkelparkering i kjeller skjer
via rampe fra bakgården.

LEVERANSESTANDARD LEILIGHETER

Skillevegger inne i leilighetene er bygget opp
av stendere, mineralullisolasjon og gipsplater.
Overflater sparkles og males.

Generelt
Se vedlagt romskjema. Det skal være samsvar
mellom romskjema og denne beskrivelsen.
Dersom det likevel er motstrid mellom denne
beskrivelsen og romskjema vil romskjemaets
spesielle anførsler gjelde foran denne
beskrivelsen.

På baderom leveres veggene med keramiske
fliser. Se romskjema.
Innvendige dører i høyde 2,1 m (karmmål)
leveres med malt plan overflate. Listverk
leveres hvitmalt fra fabrikk og festes med
synlig maskinstift. Standard låskasse
(«åtter-nøkkel») og standard vridere.
Slagretning og type dør kan bli endret i ferdig
prosjektert tegningsmateriale dersom dette er
hensiktsmessig. Skyvedører etableres der det
er vist på salgstegning.

Yttervegger
Eksisterende yttervegg er vernet utvendig.
På innsiden fores veggen på med 50 mm og
isoleres og det legges plastfolie (fuktsperre)
og gipsplater som sparkles og males.
Vinduer og dører i ytterveggene utføres med
isolerglass med nødvendig støydemping,
brannglass etc. iht. forskriftskrav. Karmene
leveres fabrikkmalt. Plassering, antall
og størrelse på vinduer kan ut fra en
helhetsvurdering fra arkitekt bli justert noe i
ferdig prosjektert fasade. Vinduenes funksjon
(åpningsbart/ikke åpningsbart) med tanke på
luftemulighet, vindusvask etc. avklares ved
detaljprosjektering. Vinduer med brannkrav
utføres med fastkarm (ikke åpningsbart) og
evt. separat branngodkjent lufteluke.
Innvendig listverk leveres hvitmalt fra fabrikk
og festes med synlig maskinstift.
Enkelte vinduer og dører i prosjektet skal
bevares og vil derfor kun bli puset opp/
utbedret.
Innervegger
Skillevegger mellom leilighetene er betong
eller isolerte bindingsverksvegger i tre eller
stål. Bindingsverksvegger kles med gipsplater
i henhold til gjeldende krav til lyddemping/
brannsikring.

Yttertaket består av eksiterende konstruksjon
av tradisjonelle takstoler med nødvendig
oppbygging for eksisterende skiferstein.
Takrenner, nedløp og nødvendige snøfangere.
INNREDNINGER				
				
Kjøkken
Det leveres kjøkkeninnredning med svart
eller hvit utførelse samt glatte fronter.

Dekker - gulv
Dekkene mellom leilighetene er i hovedsak
utført i betong. På betongdekkene legges
nødvendig oppbygging med trinnlyddemping
og eikeparkett av anerkjent type. Fotlist
mot vegg tilpasset type parkett med synlige
maskinstifthoder/maskinskruehoder.

Hvitevarer til kjøkken leveres i integrert
utførelse og omfatter: 1 stk. stekeovn, 1 stk.
induksjon koketopp, 1 stk. oppvaskmaskin
(integrert), og 1 stk. kombiskap (integrert kjøl/
frys). Oppvaskmaskin og kjøl/frys har fronter
av samme utførelse som kjøkkeninnredning
for øvrig.

På baderomsgulv/våtrom legges det keramisk
flis med elektriske varmekabler.

Benkeplater leveres i høytrykklaminat med
rett kant og vaskekum.

Himlinger – tak
Himling (tak) er generelt av betong eller gips.
Deler av takene vil være nedforet og kledd med
gips for fremføring av tekniske installasjoner.
Dette gjelder i hovedsak tak i bad, gang og bod.
Overflatene sparkles og males.

Kjøkkenventilator medfølger (tilpasses
ventilasjonssystemet).

Overgang mellom vegg og himling leveres
uten belistning. Overgang mellom vegg og tak
vil normalt få riss og sprekker pga. uttørking
av materialer over tid. Dette anses ikke som
reklamasjonsberettiget.
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Normal takhøyde er minimum 2,4 meter.
Takhøyden i underordnede rom som gang/
bad/bod samt under nedforinger for tekniske
føringer vil avvike i forhold til dette
(min. takhøyde er 2,20 m).

Omfang og organisering av kjøkken vil endelig
fremgå i egne kjøkkentegninger, og kan avvike
fra salgstegninger. Avtrekkshette/vask vil ikke
kunne flyttes som tilvalg.

Bad
Det leveres 60 cm baderominnredning
med hvit slett front.

Sanitæranlegg
Hver leilighet utrustes iht. romskjema,
bl.a. med:

Alle bad leveres med servant nedfelt i
underskap, samt speil. Se romskjema for
mer informasjon.

•
•
•

Det leveres dusjvegger i klart sikkerhetsglass
avhengig av badets utforming.

•
•
•

Vegghengt toalett
Garderobe/skap
Inntegnede skap/skyvedørsgarderober/hyller/
møbler medfølger ikke i leveransen og er kun
vist som mulig innredning. I leiligheter hvor det
er vist skyvedørsfront i forkant av bod er dette
inkludert.
Bod kan inneholde tekniske installasjoner på
vegg/i tak som må tas hensyn til ved plassering
av innredning. Generelt søkes det å plassere
tekniske installasjoner i innvendig bod.

•
•

1 stk. sluk i badegulv
Veggmontert klosett i hvit porselen
1 stk. termostatregulert dusjbatteri
og garnityr
Dusjvegger som beskrevet i romskjema
1 stk. opplegg for tilkopling av vaskemaskin
1 stk. opplegg og tilkopling av
oppvaskmaskin
1 stk. ett-greps servantbatteri på bad
1 stk. ett-greps oppvaskbatteri til
kjøkkenbenk med avstengingskran
for oppvaskmaskin på kjøkken.

Hvitevarer på bad inngår ikke i leveransen
(som f.eks. vaskemaskin og tørketrommel).
1 stk. energimåler (forberedt for fjernavlesing)
for radiatoroppvarming pr. boenhet
1 stk. kommunal varmtvannsmåler som måler
forbruk i m3.(1 stk. kaldtvannsmåler leveres
også men har ikke noe med energien å gjøre)

Hjelpearbeider
For å få frem føringer for bl.a. avløpsrør og
ventilasjonskanaler samt konstruksjonsmessige
elementer som søyler, bjelker etc. kan det
være aktuelt å etablere vertikale og/eller
horisontale kasser på vegg eller i tak. Der det
er hensiktsmessig kan det forekomme lokalt
nedforet himling.

Utbygger vil etter inngåelse av totalentreprenør
velge kjøkkenleveranse fra anerkjent
leverandør.
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LEVERANSEOMFANG FOR FELLESANLEGG

Varme i badegulv leveres med elektriske
varmekabler eller alternativt vannbåren
gulvvarme.

Lysarmaturer er generelt ikke medtatt, med
unntak av bestykning som spesifisert i
romskjema.

Komplett opplegg med bunnledninger, vann
og avløp, sluk i våtrom, drenering, taknedløp
og forskriftsmessig lufting.

Skap for rørtekniske installasjoner plasseres
prinsipielt på sjaktvegg, på bad, gang eller i bod.

Kjøper vil igjennom detaljprosjekteringen
få tilgang til egen elektrotegning som viser
plassering av elektriske punkter.

Det er medtatt utvendig tappekran
(vannutkaster), 1 stk. samt nødvendig antall
sluk, renner etc. for avledning av overflatevann.

Sportsboder leveres i frostfrie arealer, som
i tilknytning til kjeller, uten oppvarming/
ventilasjon.

Boligsprinkling iht. offentlige krav. Antall og
plassering av sprinklerhoder i tak og på vegg
avklares ved detaljprosjektering.
Sprinkleranlegg vil kunne bli synlig.

Abonnement fjernvarme vil være felles og
faktureres sameiet, hver leilighet vil ha
undermåler for sirkulasjonsvarme (oppvarming)
og kommunal vannmåler for tappevann som
sameiet kan velge å avregne etter faktisk
forbruk.

Vann- og avløpsledninger fra offentlig nett
til bygg.

Det blir montert 1 stk. hovedenergimåler
(ett abonnement) på fjernvarmeinntaket som
måler hele energiforbruket til boligblokka.
Sameiet blir ansvarlig for å fordele energikostnader internt.
Varmeanlegg
Det installeres vannbårent varmeanlegg i
alle leiligheter, tilknyttet fjernvarmeanlegg.
Det vil bli montert viftekonvektor etter
leilighetens samlede beregnede varmebehov.
Plassering, antall og størrelse fastsettes
av entreprenør/utbygger. Konvektorene
leveres gulvmontert der vinduene går til
gulv, og veggmontert der vinduer leveres
med brystning. Alle konvektorer leveres med
termostat. Konvektorene plasseres fortrinnsvis
under vindu på stue og dimensjoneres for
å ivareta oppvarmingsbehovet for hele
leiligheten. På soverom leveres ikke konvektor,
og man kan ved behov montere panelovn
dersom man ønsker komfortvarme.

Tele- og sikkerhetsanlegg
Følgende er medtatt for leilighetene:
•

Ventilasjonsanlegg
Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med
varmegjenvinner tilpasset hver leilighet. Dette
plasseres fortrinnsvis integrert i avtrekkshette
på kjøkken eller på vegg i bod. Kjeller ventileres
iht. forskriftskrav.
Elektriske installasjoner
Det leveres komplett anlegg med eget
abonnement for hver leilighet. Det elektriske
anlegget i leilighetene blir i hovedsak utført
som skjult anlegg. Elektrisk anlegg langs brannog lydvegger kan bli framført som åpent anlegg.
Det leveres sikringsskap med automatsikringer,
jordfeilbryter og overlastvern. Balkonger
utrustes med 1 stk. dobbelt stikk.
Leilighetene leveres med punkter for lys,
stikk og tekniske installasjoner i henhold til
NEK 400:2018. Generelt gjelder at bryter
ikke regnes som eget punkt, men inngår i
lampepunktet.
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Hver leilighet har egen måler for strømforbruk.
Denne plasseres i felles teknisk rom i kjeller,
eller annet egnet sted tilgjengelig fra fellesarealer.
Sikringsskap for betjening av hver enkelt
leilighet plasseres hovedsakelig i bod, gang
eller i annet underordnet rom.

•

Leveranseomfang for fellesanlegg
Eget abonnement for måling av fellesanlegg.
Generelt er det medtatt forskriftsmessig
belysning og nødlysanlegg. Stikkontakter for
vedlikehold og drift av fellesarealer er medtatt.
•
NØKKELSYSTEM, TELEOG SIKKERHETSANLEGG
Nøkkelsystem
Nøkkelsystemet utformes slik at alle dører
som leilighetseieren naturlig har adgang til
kan åpnes med samme nøkkel. Dette gjelder
trapperomsdører, postkasser, inngangsdør,
kjeller, evt. dør til bodanlegg, egen bod etc.
3 stk. nøkler medfølger leiligheten. Eventuelt
vil ytterdører fra bakkeplan og kjeller til felles
trapperom utstyres med elektronisk låssystem
med tilhørende låsbrikke. Systemnøkkel vil da
ikke kunne brukes i disse dørene.
Innerdører internt i leiligheten leveres
med standard låskasse fra leverandør.

•

TILVALGSKONTRAKTER

For leilighetskjøpere vil det være mulig, ut fra
et definert sortiment, å gjøre følgende tilvalg:

Porttelefonanlegg med sentralåpning
av hoveddør fra leilighet der det ikke er
direkte adkomst fra bakkeplan til leilighet.
Ved direkte adkomst fra bakkeplan inn til
leilighet er det ringeknapp utenfor ytterdør
(ikke porttelefon).
TV / bredbånd (iht. romskjema).
Leveres klart til bruk med nødvendige
signalforsterkere. Grunnabonnementet
betales av beboerne over felleskostnader.
I abonnementet er det forutsatt
bindingstid på opptil 5 år, men sameiet
har mulighet for utkjøp ved overgang til
annen leverandør. Hver enkelt beboer har
anledning til å oppgradere hastighet på
data og utvide TV-pakken med direkte
avtale med
leverandør. Sentral plasseres i bod.
Levering og montering av sentralt
brannvarslingsanlegg.
1 stk. pulverapparat (brann) i hver leilighet.

•
•
•
•
•

Type parkett
Farger på vegger
Baderomsflis
Armaturer på kjøkken og bad
Farge på fronter og kjøkkenskrog.
Kvalitet på hvitevarer
•
Baderomsinnredning
•
Tilvalgsfunksjoner for belysning,
stikkontakter etc.
Kjøper vil få anledning til tilvalgsmøte med
utbygger/leverandør for gjennomgang av
leveranse og bestilling av eventuelle kundetilvalg. Kostnader knyttet til kundetilvalg
forfaller til betaling sammen med kjøpesummen
for leiligheten, og skal senest betales ved
overtakelsen av leiligheten.
De som kjøper leilighet sent i byggefasen vil
ikke få tilvalgs muligheter.
Kjøperen kan endre sin leilighet gjennom
prosjektets fastsatte tilvalgs rutiner (oversikt
som viser tilvalgene). I oversikten vises det
frem hva man kan velge, til hvilken kostnad
og innen hvilken frist bestillingen må gjøres.
Endringer etter disse fristene tillates ikke.
Det er ikke mulig å benytte andre leverandører/
entreprenører til boligen i byggetiden, enn de
som er valgt for prosjektet. Det er ikke mulighet
for å gjøre egeninnsats i boligen.

Balkonger/terrasser
Leilighetene leveres med balkong/terrasse
som vist på plantegninger.
Balkonger leveres med rekkverk av stål i
henhold til forskrifter. Gulv/dekke utføres
av impregnert tremmegulv.
Leiligheter med direkte utgang til terrasse
på bakkenivå leveres med trykkimpregnert
tremmegulv uten rekkverk, og med en lett
skillevegg mot nabo der det er vist på
leilighetens plantegning.
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Prosjektet er basert på serieproduksjon og
det kan derfor ikke påregnes at alle ønskelige
tilvalg/endringer er mulig å gjennomføre.
Uansett kan kjøper ikke kreve å få utført
endringer eller tilleggsarbeider som:
a.
Vil endre kontraktsummen med
15 % eller mer
b.
Ikke står i sammenheng med
selgers ytelse
c.
Vil medføre ulemper for selger
som ikke står i forhold til kjøpers
interesse i å kreve endringen eller
tilleggsarbeidet.
Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen
de kostnadsmessige og tidsmessige konsekvensene av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever.
Det vil ikke tilrettelegges for utvendige
endringer/fasader.
Generelt
Det tas forbehold om tilfredsstillende
kostnadsnivå på entreprise, endelig
godkjenning av reguleringsplan,
rammetillatelsen og endringer som følge
av detaljprosjektering/offentlige pålegg/
ønsker som må til for å realisere prosjektet
og andre offentlige godkjenninger. Se også
kjøpsbetingelsene.

ROMSKJEMA
Rom

Gulv

Entre/gang i leilighet

Stue

Hovedtrapperom A og B
leveres som eksisterende
terrasso. Trapp C leveres
som ny ståltrapp. Trapp
fra underetasje til 1.etasje
leveres som ståltrapp.
Trapp til fabrikkdirektørens
kontor som eksisterende.
Innvendige korridorer
leveres med gulvbelegg.
3-stavs eik parkett,
hvitpigmentert.
Fotlist: tilpasset parkett.

3-stavs eik parkett,
hvitpigmentert.
Fotlist: tilpasset parkett.

Kjøkken

3-stavs eik parkett,
hvitpigmentert.
Fotlist: tilpasset parkett.

Soverom

3-stavs eik parkett,
hvitpigmentert.
Fotlist: tilpasset parkett.

Bad

Himling

Elektrisk anlegg

Sanitær

Ventilasjon

Annet

Eksisterende teglfasade
og pussede fasader

Utvendig kledning

Fellesareal
trapper/ganger

Vegger

ROMSKJEMA

Flis grå, 30x30 cm
Nedsenket flis 5x5 i
dusjsone.

Rom

Gulv

Hems

3-stavs eik parkett,
hvitpigmentert.

Innvendig bod i leilighet
Gips eller betong, sparklet
og malt.

Systemhimlinger, gips
og/ eller betong, sparklet
og malt.

Belysning iht. krav.
Innvendig bod i kjeller
(gjelder leiligheter som
ikke bod på leilighetsplan).

Gips eller betong, sparklet
og malt.
Alle dør- og vinduslister
/foringer i hvit utførelse,
synlig innfesting.

Gips eller betong, sparklet
og malt.

Gips eller betong, sparklet
og malt.
Alle dør- og vinduslister
/foringer i hvit utførelse,
synlig innfesting.

Gips eller betong, sparklet
og malt.
Nedforinger/kasser for
tekniske føringer i malt
gips.

Gips eller betong, sparklet
og malt.
Alle dør- og vinduslister
/foringer i hvit utførelse,
synlig innfesting.
Herdet glass mellom over
og underskap på kjøkken.

Gips eller betong, sparklet
og malt.
Alle dør- og vinduslister
/foringer i hvit utførelse,
synlig innfesting.

Hvit flis 10x30 cm.

Innvendig bod i leilighet
3-stavs eik parkett,
hvitpigmentert.
Fotlist: tilpasset parkett.

Stikk iht. forskrift.
Betjeningspanel for
porttelefon
Stikk ved tak for belysning

Stikk iht. forskrift.
Rørtrekk for TV/data punkt.
1xstk. ved tak for belysning

Gips eller betong, sparklet
og malt.
Nedforinger over overskap
/innkassing for tekniske
føringer i malt gips.

Stikk iht. forskrift.
Separat stikk/kurs for
komfyr/platetopp.
Stikk ved tak for belysning
ved spisebord

Gips eller betong, sparklet
og malt.
Evt. innkassing for tekniske
føringer i malt gips.

Stikk iht. forskrift.
Stikk ved tak for belysning

Gips eller betong, sparklet
og malt.

Stikk iht. forskrift (inkl. ett
dobbelt stikk i nærheten av
speil). Elektriske varmekabler i gulv, alternativt
vannbåren oppvarming
av gulv. Lys over speil.
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Balansert ventilasjon med
spalte under dør.

Radiator under vindu eller
på vegg.

En kums oppvaskkum
med ett greps armatur
av anerkjent merke med
tilkoblings-punkt for
oppvaskmaskin.

Balansert ventilasjon med
spalte under dør.

Kjøkkenventilator koblet
mot ventilasjonsanlegg,
hette leveres i lakkert, hvit
utførelse, slimline
Ventilasjonsaggregat over
koketopp eller plassert i
bod.

Hvite innerdører med
dørvridere i børstet stål.
Foringer på balkongdører,
vinduer, dører i hvitmalt
utførelse (gjelder alle rom).
Balkongdør, ytterdør og
vinduer leveres i farge iht.
arkitektens beskrivelse.
Innredning:
Det leveres kjøkkeninnredning med svart eller hvit utførelse samt glatte fronter.
Innredning fra anerkjent
leverandør iht. skjemategning, integrert kjøl/frys,
oppvaskmaskin, komfyr og
induksjon koketopp.

Balansert ventilasjon med
spalte under dør.

Servant med blandebatteri,
dusjarmatur og dusjvegger. Balansert ventilasjon med
Vegghengt toalett. Vegger spalte under dør.
på dusjhjørne tilpasses
rommets planløsning.

60 cm hvit innredning,
Heldekkende vask.
Speil over servant

Avrettet bodgulv

Balkong/Terrasse
(Gjelder kun noen
leiligheter)

Betong/tekking med
impregnert tremmegulv.

Franske balkonger

Bunnrist i stål

Teknisk rom, maskinrom,
disp, fjernvarme

Stålglattet og impregnert
betonggulv

Sportsboder og sykkelrom
i kjeller

Eventuell gjenværende
eksisterende flis bevares.
Flikk utføres med istøping
av betong. For øvrig
tynnavrettet betonggulv

Vegger

Himling

Elektrisk anlegg

Sanitær

Gips eller betong,
sparklet og malt.
Gips eller betong, sparklet
og malt.
Alle dør- og vinduslister
/foringer i hvit utførelse,
synlig innfesting.
Skillevegger i netting,
fiberplater eller stålvegger.
Boder har lufteåpning i
topp og/eller i bunn.

Gips eller betong,
sparklet og malt.

Dobbel stikk, hvorav
ventilasjonsanlegg
benytter ett stikk dersom
aggregat plasseres i bod.
Stikk ved tak for belysning

Ventilasjon

Annet

Balansert ventilasjon med
spalte under dør.

Veggmontert stige til
hems.

Ventilasjonsaggregat
plassert på vegg,
alternativt over komfyr
på kjøkken.

Synlige tekniske føringer
kan forekomme.
Fibersentral/modem
monteres på vegg.
Areal på boden kan
tillegges sportsbod.
Areal bod leveres i tråd
med gjeldende krav på
rammesøknadstidspunkt.

Betong, støvbundet
alternativt systemhimling.

Rekkverk iht. arkitekt
tegning.
Eventuell terrasser på
bakkenivå leveres uten
rekkverk.

1 stk. lampe med
innvendig bryter.
1 stk. dobbelt stikkontakt.

Rekkverk iht. arkitekt
tegning.
Gips eller betong,
sparklet og malt.

Betong i bærekonstruksjon.
Skillevegger i netting,
Boder har lufteåpning
i topp og/eller i bunn.

Gips eller betong,
sparklet og malt.

Ingen egen himling.

Lyspunkt i tak.

Inkl. i kjellers belysning.
El-lading av el sykler

Det gjøres for øvrig generelt oppmerksom på:
1.
Bygget utføres med bærende vegger i betong/tre og lette skillevegger med gipsplatekledning. I leilighetene vil begge typer vegg forekomme.
2.
Himling utføres generelt som sparklet og malt gips. Entre/gang, samt andre arealer der det er nødvendig,
får nedforet gipshimling for fremføring av sprinkelanlegg (automatisk brannslukking) og/eller ventilasjonskanaler.
3.
Der nødvendig vil det komme innkassinger i/ved himling. Endelig omfang avklares i detaljprosjekteringen.
4.
Forskriftenes krav til antall strømuttak er definert ut fra rommenes størrelse. Antall stikkontakter i rom av samme type vil derfor variere fra leilighet til leilighet.
5.
Omfang og størrelse på innredning i bad vil variere mellom de enkelte typer bad. Baderomstegninger ferdigstilles i forbindelse med detaljprosjekteringen.
6.
Ved oppgitt leverandør/ merke kan dette av selger endres til annen leverandør av tilsvarende kvalitet.
7.
Det tas forbehold om endringer som kommer av offentlige krav/ pålegg.
8.
Garderobeskap leveres ikke
9.
Leiligheter over 2 plan leveres med tretrapp
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Avtrekk iht. krav.

Synlige tekniske føringer
må påregnes.
Sportsbod er for lagring av
utsyr som ikke er ømfintlig
for miljø i p kjeller/ fukt/
støv. Sportsboder kan
være plassert annen plass
i bygget iht. tegning.
Bodareal leveres i tråd
med gjeldende krav på
rammesøknadstidspunkt.

KJØPSBETINGELSER
08.12.2020

MEGLERFORETAK:
EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS
Org.nr: 936 159 419
Postboks 6054, Torgarden
7434 TRONDHEIM

reguleringsplan/ferdigattest ligger vedlagt, 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.

OPPDRAGSNR.: 49200110
ADRESSE OG MATRIKKELNUMMER:
Hver leilighet er tildelt endelig
matrikkelnummer med eget seksjonsnummer
og endelig adresse.

VEI-VANN-KLOAKK:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og
avløp via private stikkledninger.

ADRESSE:
Mellomveien 18 A, 7014 TRONDHEIM

FORURENSING I GRUNN:
Selger kjenner ikke til at eiendommen er
forurenset som medfører behov for tiltak.

Eiendommen har gnr. 411, bnr. 170, snr. 1 i
Trondheim kommune.

Denne boligen har ingen utleie og er derfor ikke
radonmålt.

LEILIGHETER FOR SALG:
Adresser for prosjektet er Mellomveien 18
A og Mellomveien 18 B, 7067 TRONDHEIM.
Eiendommen har gnr./bnr. 411/170 snr. 1 - 52 i
Trondheim kommune.

BRUKSTILLATELSE/FERDIGATTEST:
Det foreligger ferdigattest for prosjektet/
leilighetene datert 20.11.2020.
Selger plikter å fremskaffe ferdigattest når
eiendommen er ferdigstilt.
Kommunen kan kreve at selger stiller sikkerhet
for at gjenstående arbeid 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.

BYGGEÅR:
2020
TOMT:
Ca. 24800 kvm felles eiertomt. Tomten
disponeres av seksjonseierne enten i henhold til
søknad om seksjonering eller sameievedtekter.

VISNING
Se annonse påeiendomsmegler1.no, finn.
no, fabrikkentrd.no eller ta kontakt med
oppdragsansvarlig.

REGULERING:
Eiendommen omfattes av Detaljregulering av
Mellomveien 18 - r201110081 av 31.10.2013.
For feltene B1, B2 og B3 tillates
boligbebyggelse. I tillegg for feltene B2 og B3
tillates næringsvirksomhet i 1. etasje. Kopi av

PRIS
Se prisliste.
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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 kjøpesum
Se prisliste
• Tinglysningsgebyr skjøte p.t.
kr 585,• Tinglysningsgebyr pantedok. p.t. kr 585,• Stiftelsesgebyr sameie
kr 1.500,• Startkapital
kr 10.000,En eventuell økning i offentlige tinglysingsgebyr
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 gjennomføring av avtalen
medeier i Sameiet Fabrikken Mellomveien, org.
nr. 925 870 412.
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.
Sameiets forretningsfører er Bonitas
Eiendomsforvaltning AS.
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.
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 01.10.2020.
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. 1.781, til. 4176,- pr.
mnd./ pr leilighet
Felleskostnader dekker bl.a. avsetning til
vedlikehold fellesarealer, forretningsførsel,
grunnabonnement TV/internett, 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 Gjensidige
Forsikring.
GARASJE/PARKERING:
Prosjektet har ikke parkering for bil.

ØVRIGE KJØPSFORHOLD
SELGER:
Nye Mellomveien 18 AS, org.nr: 913709144.
OVERTAKELSE:
Etter nærmere avtale med selger.
HEFTELSER/SERVITUTTER:
Det er lovbestemt panterett til sameiet.
Det skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile
uvedkommende panteheftelser, med unntak
av følgende panteheftelse som følger med ved
salget:
1914/900304-1/107 09.01.1914 BEST. OM
ADKOMSTRETT
Overført fra: KNR: 5001 GNR: 411 BNR: 170
For Nidar Chokoladefabrikk m.v.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED
FLERE
Det er pr. d.d. tinglyst følgende heftelser i
eiendomsrett som vil følge eiendommen, og
som betyr at kjøpers bank vil få prioritet etter
disse:
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.

Det er opparbeidet p-plasser for sykkel i
sameiets kjeller.
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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 bud aksepteres før 01.05.2021.
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 blir
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
tilfredsstillende 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 takstmann og vil
være vedlegg til kontrakt.

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:
Vedtatt budsjett, vedtekter og husordensregler,
grunnbok, energiattest, arealoppmåling,
tinglyst seksjonering og kommunale
opplysninger er vedlegg til kontrakt men kan
fås ved henvendelse til megler.

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.

KONTROLL ETTER HVITVASKINGSLOVEN:
I henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og
terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) er megler
pliktig å gjennomføre kundekontroll.

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.

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

PERSONVERN:
EiendomsMegler 1 Midt-Norge behandler
personopplysninger i forbindelse
gjennomføring av salget av denne eiendommen.
Vi registrerer personopplysninger om
visningsdeltagere som registrerer seg,
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budgivere, den som bestiller salgsoppgave,
og kjøper av eiendommen. Tilsvarende vil vi
lagre personopplysninger om den som registrer
seg for å motta informasjon om lignende
eiendommer.
Opplysningene vil bli lagret i EiendomsMegler 1
Midt-Norge sitt elektroniske meglersystem.
Personopplysningene vil benyttes på enhver
måte som er nødvendig mht. formålet
opplysningene er innhentet for. Som ledd
i meglers kontroll av budgiver/kjøpers
finansiering vil megler kunne kontakte kjøpers
finansieringsforbindelse på ethvert stadium av
prosessen, inntil handel er gjennomført,
Personopplysninger om interessenter som ikke
inngir bud vil bli slettet kort tid etter at boligen
er solgt
Personopplysninger om kjøper av eiendommen
og budgivere vil vi i henhold til lovpålagt
arkiveringsplikt lagres i minst 10 år etter at
eiendommen er solgt. Det samme gjelder
ethvert dokument som er utarbeidet
eller innhentet i anledning oppdraget.
Personopplysninger vil ikke benyttes til andre
formål, eksempelvis til markedsføringsformål,
uten at det foreligger særskilt
behandlingsgrunnlag for dette formålet,
eksempelvis ved at det er gitt samtykke.
Les mer om personvern i vår
personvernerklæring www.em1.no/personvern
MEGLERS VEDERLAG (EKS. MVA.) SOM
BEKOSTES AV SELGER:
Provisjon kr. 40.000,- /
oppgjørsgebyr kr 3.200,-.

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 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.
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Gnr Bnr Snr
411 170
1

Matrikkel

Fnr

Lnr

Rapportansvarlig
Fyksen Takst AS
Jan-Frode Vigdal
Sluppenvegen 10
7037 TRONDHEIM
Tlf.: 90643204

Mellomveien18A
7067TRONDHEIM
Gnr:411Bnr:170Snr:1

Sted og dato
Trondheim, 12.11.2020

Underskrifter

Side1av1
12.11.2020

Bruksareal totalt:
ca. 58 m 2
Primærareal totalt: ca. 54 m 2
Sekundærareal totalt: ca. 4 m2

Leilighet.

FyksenTakstAS
Jan-FrodeVigdal

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.

Leilighet 101. 1. etasje.
Seksjonsnummer 1.

Arealmåling

Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?
Skann QR-koden med din mobiltelefon.

Befaringsdato

Rapportdato

5001 Trondheim

Kommune

Mellomveien 18 A
7067 TRONDHEIM

Adresse

Eiendomsinformasjon

Arealmåling
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7067
Trondheim

Postnr
Sted

170

Bnr.

A2020-1185775
30.09.2020
Norconsult AS v/ Norconsult AS v/ Sondre Dahlen Lund som saksbehandler og Daan Boonstra som fagansvarlig

Merkenr.
Dato

Innmeldt av

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Målt energibruk

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

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.

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

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.

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

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

H0101

Bolignr.

Bygn. nr.

Festenr.

Seksjonsnr.

411

Gnr.

Leilighetsnr.

Mellomveien 18

Adresse

56
57

09.11.2020

12.11.2020

Gnr Bnr Snr
411 170
2

Matrikkel

Fnr

Lnr

Rapportansvarlig
Fyksen Takst AS
Jan-Frode Vigdal
Sluppenvegen 10
7037 TRONDHEIM
Tlf.: 90643204

Mellomveien18A
7067TRONDHEIM
Gnr:411Bnr:170Snr:2

Jan-Frode Vigdal

Sted og dato
Trondheim, 12.11.2020

Underskrifter

Side1av1
12.11.2020

Kjeller.
Bruksareal totalt: ca. 28 m2
Primærareal totalt: ca. 28 m2

1. etasje.
Bruksareal totalt: ca. 19 m2
Primærareal totalt: ca. 19 m2

Leilighet totalt.
Bruksareal totalt: ca. 47 m2
Primærareal totalt: ca. 47 m2

FyksenTakstAS
Jan-FrodeVigdal

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.

Leilighet 102. 1. etasje + kjeller.
Seksjonsnummer 2.

Arealmåling

Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?
Skann QR-koden med din mobiltelefon.

Befaringsdato

Rapportdato

5001 Trondheim

Kommune

Mellomveien 18 A
7067 TRONDHEIM

Adresse

Eiendomsinformasjon

Arealmåling

58
59

7067
Trondheim

Postnr
Sted

170

Bnr.

A2020-1185774
30.09.2020
Norconsult AS v/ Norconsult AS v/ Sondre Dahlen Lund som saksbehandler og Daan Boonstra som fagansvarlig

Merkenr.
Dato

Innmeldt av

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Målt energibruk

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

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.

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

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.

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

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

H0102

Bolignr.

Bygn. nr.

Festenr.

Seksjonsnr.

411

Gnr.

Leilighetsnr.

Mellomveien 18

Adresse

60
61

09.11.2020

12.11.2020

Gnr Bnr Snr
411 170
3

Matrikkel

Fnr

Lnr

Rapportansvarlig
Fyksen Takst AS
Jan-Frode Vigdal
Sluppenvegen 10
7037 TRONDHEIM
Tlf.: 90643204

Mellomveien18A
7067TRONDHEIM
Gnr:411Bnr:170Snr:3

Jan-Frode Vigdal

Sted og dato
Trondheim, 12.11.2020

Underskrifter

Side1av1
12.11.2020

Kjeller.
Bruksareal totalt: ca. 26 m2
Primærareal totalt: ca. 26 m2

1. etasje.
Bruksareal totalt: ca. 21 m2
Primærareal totalt: ca. 21 m2

Leilighet totalt.
Bruksareal totalt: ca. 47 m2
Primærareal totalt: ca. 47 m2

FyksenTakstAS
Jan-FrodeVigdal

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.

Leilighet 103. 1. etasje + kjeller.
Seksjonsnummer 3.

Arealmåling.

Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?
Skann QR-koden med din mobiltelefon.

Befaringsdato

Rapportdato

5001 Trondheim

Kommune

Mellomveien 18 A
7067 TRONDHEIM

Adresse

Eiendomsinformasjon

Arealmåling.

62
63

7067
Trondheim

Postnr
Sted

170

Bnr.

A2020-1185773
30.09.2020
Norconsult AS v/ Norconsult AS v/ Sondre Dahlen Lund som saksbehandler og Daan Boonstra som fagansvarlig

Merkenr.
Dato

Innmeldt av

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Målt energibruk

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

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.

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

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.

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

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

H0103

Bolignr.

Bygn. nr.

Festenr.

Seksjonsnr.

411

Gnr.

Leilighetsnr.

Mellomveien 18

Adresse

64
65

Gnr 411: Bnr 170 (snr: 16)
5001 TRONDHEIM KOMMUNE
Mellomveien 18A, 7067 TRONDHEIM

10.11.2020
12.11.2020
1257

Gnr 411: Bnr 170 (snr: 16)
5001 TRONDHEIM KOMMUNE
Mellomveien 18A, 7067 TRONDHEIM

Gnr 411: Bnr 170 (snr: 16)
5001 TRONDHEIM KOMMUNE
Mellomveien 18A, 7067 TRONDHEIM

Fyksen Takst AS
Sluppenvegen 10, 7037 TRONDHEIM

Fyksen Takst AS
Sluppenvegen 10, 7037 TRONDHEIM

Befaringsdato: 10.11.2020.
- André Krogstad. Takstmann/Byggmester.

Befaring/tilstede:

Oppdr. nr: 1257

Bruksareal totalt: ca. 97 m2
Primærareal totalt: ca. 97 m2
Sekundærareal totalt: ca. 0 m2

3. etasje.

Befaringsdato: 10.11.2020

André Krogstad
Takstmann/Byggmester

TRONDHEIM, 12.11.2020

Mellomveien 18A, 7067 TRONDHEIM

Adresse:

Arealer

Nye Mellomveien 18 AS

Hjemmelshaver:

Matrikkel:

Kommune: 5001 TRONDHEIM Gnr: 411 Bnr: 170 Seksjon: 16

André Krogstad

Takstmann:

Matrikkeldata

Nye Mellomveien 18 AS

Kunde:

Rapportdata

Side: 2 av 2

Egne forutsetninger
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.

Forutsetninger
Dokumentet er bygget opp på basis av Norsk takst sine instrukser og regelverk. Dokumentets innhold er skrevet i fritekst og
alle kvalitets- og kontrollfunksjoner er ivaretatt gjennom takstmannens egne rutiner.

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund

Sertifisert takstmann:
André Krogstad
Telefon: 970 09 883
E-post: andre@fyksentakst.no
Rolle: Uavhengig takstmann

Utført av autorisert medlemsforetak i Norsk takst
Fyksen Takst AS
Sluppenvegen 10, 7037 TRONDHEIM
Telefon: 970 09 883

Dato befaring:
Utskriftsdato:
Oppdrag nr:

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Arealrapport

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

66
67

7067
Trondheim

Postnr
Sted

170

Bnr.

A2020-1185740
30.09.2020
Norconsult AS v/ Norconsult AS v/ Sondre Dahlen Lund som saksbehandler og Daan Boonstra som fagansvarlig

Merkenr.
Dato

Innmeldt av

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Målt energibruk

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

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.

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

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.

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

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

H0304

Bolignr.

Bygn. nr.

Festenr.

Seksjonsnr.

411

Gnr.

Leilighetsnr.

Mellomveien 18

Adresse

68
69

Gnr 411: Bnr 170 (snr: 18)
5001 TRONDHEIM KOMMUNE
Mellomveien 18A, 7067 TRONDHEIM

10.11.2020
12.11.2020
1258

Gnr 411: Bnr 170 (snr: 18)
5001 TRONDHEIM KOMMUNE
Mellomveien 18A, 7067 TRONDHEIM

Gnr 411: Bnr 170 (snr: 18)
5001 TRONDHEIM KOMMUNE
Mellomveien 18A, 7067 TRONDHEIM

Fyksen Takst AS
Sluppenvegen 10, 7037 TRONDHEIM

Fyksen Takst AS
Sluppenvegen 10, 7037 TRONDHEIM

Befaringsdato: 10.11.2020.
- André Krogstad. Takstmann/Byggmester.

Befaring/tilstede:

Oppdr. nr: 1258

Bruksareal totalt: ca. 80 m2
Primærareal totalt: ca. 76 m2
Sekundærareal totalt: ca. 4 m2

4. etasje.

Befaringsdato: 10.11.2020

André Krogstad
Takstmann/Byggmester

TRONDHEIM, 12.11.2020

Mellomveien 18A, 7067 TRONDHEIM

Adresse:

Arealer

Nye Mellomveien 18 AS

Hjemmelshaver:

Matrikkel:

Kommune: 5001 TRONDHEIM Gnr: 411 Bnr: 170 Seksjon: 18

André Krogstad

Takstmann:

Matrikkeldata

Nye Mellomveien 18 AS

Kunde:

Rapportdata

Side: 2 av 2

Egne forutsetninger
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.

Forutsetninger
Dokumentet er bygget opp på basis av Norsk takst sine instrukser og regelverk. Dokumentets innhold er skrevet i fritekst og
alle kvalitets- og kontrollfunksjoner er ivaretatt gjennom takstmannens egne rutiner.

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund

Sertifisert takstmann:
André Krogstad
Telefon: 970 09 883
E-post: andre@fyksentakst.no
Rolle: Uavhengig takstmann

Utført av autorisert medlemsforetak i Norsk takst
Fyksen Takst AS
Sluppenvegen 10, 7037 TRONDHEIM
Telefon: 970 09 883

Dato befaring:
Utskriftsdato:
Oppdrag nr:

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Arealrapport

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

70
71

7067
Trondheim

Postnr
Sted

170

Bnr.

A2020-1185729
30.09.2020
Norconsult AS v/ Norconsult AS v/ Sondre Dahlen Lund som saksbehandler og Daan Boonstra som fagansvarlig

Merkenr.
Dato

Innmeldt av

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Målt energibruk

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

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.

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

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.

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

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

H0402

Bolignr.

Bygn. nr.

Festenr.

Seksjonsnr.

411

Gnr.

Leilighetsnr.

Mellomveien 18

Adresse

72
73

Gnr 411: Bnr 170 (snr: 19)
5001 TRONDHEIM KOMMUNE
Mellomveien 18A, 7067 TRONDHEIM

10.11.2020
12.11.2020
1255

Gnr 411: Bnr 170 (snr: 19)
5001 TRONDHEIM KOMMUNE
Mellomveien 18A, 7067 TRONDHEIM

Gnr 411: Bnr 170 (snr: 19)
5001 TRONDHEIM KOMMUNE
Mellomveien 18A, 7067 TRONDHEIM

Fyksen Takst AS
Sluppenvegen 10, 7037 TRONDHEIM

Fyksen Takst AS
Sluppenvegen 10, 7037 TRONDHEIM

Befaringsdato: 10.11.2020.
- André Krogstad. Takstmann/Byggmester.

Befaring/tilstede:

Oppdr. nr: 1255

Bruksareal totalt: ca. 109 m2
Primærareal totalt: ca. 105 m2
Sekundærareal totalt: ca. 4 m2

4. etasje.

Befaringsdato: 10.11.2020

André Krogstad
Takstmann/Byggmester

TRONDHEIM, 12.11.2020

Mellomveien 18A, 7067 TRONDHEIM

Adresse:

Arealer

Nye Mellomveien 18 AS

Hjemmelshaver:

Matrikkel:

Kommune: 5001 TRONDHEIM Gnr: 411 Bnr: 170 Seksjon: 19

André Krogstad

Takstmann:

Matrikkeldata

Nye Mellomveien 18 AS

Kunde:

Rapportdata

Side: 2 av 2

Egne forutsetninger
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.

Forutsetninger
Dokumentet er bygget opp på basis av Norsk takst sine instrukser og regelverk. Dokumentets innhold er skrevet i fritekst og
alle kvalitets- og kontrollfunksjoner er ivaretatt gjennom takstmannens egne rutiner.

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund

Sertifisert takstmann:
André Krogstad
Telefon: 970 09 883
E-post: andre@fyksentakst.no
Rolle: Uavhengig takstmann

Utført av autorisert medlemsforetak i Norsk takst
Fyksen Takst AS
Sluppenvegen 10, 7037 TRONDHEIM
Telefon: 970 09 883

Dato befaring:
Utskriftsdato:
Oppdrag nr:

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Arealrapport

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

74
75

7067
Trondheim

Postnr
Sted

170

Bnr.

A2020-1185728
30.09.2020
Norconsult AS v/ Norconsult AS v/ Sondre Dahlen Lund som saksbehandler og Daan Boonstra som fagansvarlig

Merkenr.
Dato

Innmeldt av

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Målt energibruk

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

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.

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

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.

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

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

H0403

Bolignr.

Bygn. nr.

Festenr.

Seksjonsnr.

411

Gnr.

Leilighetsnr.

Mellomveien 18

Adresse

76
77

10.11.2020

10.11.2020

Gnr Bnr Snr
411 170 13

Matrikkel

Fnr

Lnr

Rapportansvarlig
Fyksen Takst AS
Ole Fyksen
Sluppenvegen 10
7037 TRONDHEIM
Tlf.: 95702104

Mellomveien18A
7067TRONDHEIM
Gnr:411Bnr:170Snr:13

Ole Fyksen

Sted og dato
Trondheim, 10.11.2020

Underskrifter

Side1av1
10.11.2020

Leilighet. 4. Totalt.
Bruksareal totalt: ca. 79 m 2
Primærareal totalt: ca. 75 m 2
Sekundærareal totalt: ca. 4 m 2

FyksenTakstAS
OleFyksen

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.

Leilighet. 3. Etasje.
Seksjonsnummer 13.

Arealmåling

Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?
Skann QR-koden med din mobiltelefon.

Befaringsdato

Rapportdato

5001 Trondheim

Kommune

Mellomveien 18 A
7067 TRONDHEIM

Adresse

Eiendomsinformasjon

Arealmåling

78
79

7067
Trondheim

Postnr
Sted

170

Bnr.

A2020-1185743
30.09.2020
Norconsult AS v/ Norconsult AS v/ Sondre Dahlen Lund som saksbehandler og Daan Boonstra som fagansvarlig

Merkenr.
Dato

Innmeldt av

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Målt energibruk

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

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.

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

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.

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

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

H0301

Bolignr.

Bygn. nr.

Festenr.

Seksjonsnr.

411

Gnr.

Leilighetsnr.

Mellomveien 18

Adresse

80
81

10.11.2020

11.11.2020

Gnr Bnr Snr
411 170 17

Matrikkel

Fnr

Lnr

Rapportansvarlig
Fyksen Takst AS
Ole Fyksen
Sluppenvegen 10
7037 TRONDHEIM
Tlf.: 95702104

Mellomveien18A
7067TRONDHEIM
Gnr:411Bnr:170Snr:17

Ole Fyksen

Sted og dato
Trondheim, 10.11.2020

Underskrifter

Side1av1
11.11.2020

Leilighet totalt.
Bruksareal totalt: ca. 85 m 2
Primærareal totalt: ca. 83 m 2
Sekundærareal totalt: ca. 2 m 2
4. Etasje.
Bruksareal totalt: ca. 82 m 2
Primærareal totalt: ca. 80 m 2
Sekundærareal totalt: ca. 2 m 2
Hems.
Bruksareal totalt: ca. 3 m 2
Primærareal totalt: ca. 3 m 2

FyksenTakstAS
OleFyksen

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.

Leilighet. 4. Etasje + hems.
Seksjonsnummer 17.

Arealmåling

Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?
Skann QR-koden med din mobiltelefon.

Befaringsdato

Rapportdato

5001 Trondheim

Kommune

Mellomveien 18 A
7067 TRONDHEIM

Adresse

Eiendomsinformasjon

Arealmåling

82
83

7067
Trondheim

Postnr
Sted

170

Bnr.

A2020-1185730
30.09.2020
Norconsult AS v/ Norconsult AS v/ Sondre Dahlen Lund som saksbehandler og Daan Boonstra som fagansvarlig

Merkenr.
Dato

Innmeldt av

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Målt energibruk

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

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.

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

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.

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

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

H0401

Bolignr.

Bygn. nr.

Festenr.

Seksjonsnr.

411

Gnr.

Leilighetsnr.

Mellomveien 18

Adresse

84
85

09.11.2020

12.11.2020

Gnr Bnr Snr
411 170 23

Matrikkel

Fnr

Lnr

Rapportansvarlig
Fyksen Takst AS
Jan-Frode Vigdal
Sluppenvegen 10
7037 TRONDHEIM
Tlf.: 90643204

Mellomveien18B
7067TRONDHEIM
Gnr:411Bnr:170Snr:23

Jan-Frode Vigdal

Sted og dato
Trondheim, 12.11.2020

Underskrifter

Side1av1
12.11.2020

Kjeller.
Bruksareal totalt: ca. 28 m2
Primærareal totalt: ca. 28 m2

1. etasje.
Bruksareal totalt: ca. 20 m2
Primærareal totalt: ca. 20 m2

Leilighet totalt.
Bruksareal totalt: ca. 48 m2
Primærareal totalt: ca. 48 m2

FyksenTakstAS
Jan-FrodeVigdal

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.

Leilighet 111. 1. etasje + kjeller.
Seksjonsnummer 23.

Arealmåling:

Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?
Skann QR-koden med din mobiltelefon.

Befaringsdato

Rapportdato

5001 Trondheim

Kommune

Mellomveien 18 B
7067 TRONDHEIM

Adresse

Eiendomsinformasjon

Arealmåling:

86
87

7067
Trondheim

Postnr
Sted

170

Bnr.

A2020-1185765
30.09.2020
Norconsult AS v/ Norconsult AS v/ Sondre Dahlen Lund som saksbehandler og Daan Boonstra som fagansvarlig

Merkenr.
Dato

Innmeldt av

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Målt energibruk

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

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.

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

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.

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

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

H0111

Bolignr.

Bygn. nr.

Festenr.

Seksjonsnr.

411

Gnr.

Leilighetsnr.

Mellomveien 18

Adresse

88
89

09.11.2020

12.11.2020

Gnr Bnr Snr
411 170 25

Matrikkel

Fnr

Lnr

Rapportansvarlig
Fyksen Takst AS
Jan-Frode Vigdal
Sluppenvegen 10
7037 TRONDHEIM
Tlf.: 90643204

Mellomveien18B
7067TRONDHEIM
Gnr:411Bnr:170Snr:25

Jan-Frode Vigdal

Sted og dato
Trondheim, 12.11.2020

Underskrifter

Side1av1
12.11.2020

Kjeller.
Bruksareal totalt: ca. 29 m2
Primærareal totalt: ca. 29 m2

1. etasje.
Bruksareal totalt: ca. 22 m2
Primærareal totalt: ca. 22 m2

Leilighet totalt.
Bruksareal totalt: ca. 51 m2
Primærareal totalt: ca. 51 m2

FyksenTakstAS
Jan-FrodeVigdal

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.

Leilighet 113. 1. etasje + kjeller.
Seksjonsnummer 25.

Arealmåling.

Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?
Skann QR-koden med din mobiltelefon.

Befaringsdato

Rapportdato

5001 Trondheim

Kommune

Mellomveien 18 B
7067 TRONDHEIM

Adresse

Eiendomsinformasjon

Arealmåling.

90
91

7067
Trondheim

Postnr
Sted

170

Bnr.

A2020-1185763
30.09.2020
Norconsult AS v/ Norconsult AS v/ Sondre Dahlen Lund som saksbehandler og Daan Boonstra som fagansvarlig

Merkenr.
Dato

Innmeldt av

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Målt energibruk

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

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.

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

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.

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

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

H0113

Bolignr.

Bygn. nr.

Festenr.

Seksjonsnr.

411

Gnr.

Leilighetsnr.

Mellomveien 18

Adresse

92
93

16.11.2020

18.11.2020

Gnr Bnr Snr
411 170 36

Matrikkel

Fnr

Lnr

Rapportansvarlig
Fyksen Takst AS
Jan-Frode Vigdal
Sluppenvegen 10
7037 TRONDHEIM
Tlf.: 90643204

Mellomveien18B
7067TRONDHEIM
Gnr:411Bnr:170Snr:36

Jan-Frode Vigdal

Sted og dato
Trondheim, 18.11.2020

Underskrifter

Side1av1
18.11.2020

Leilighet totalt.
Bruksareal totalt: ca. 65 m2
Primærareal totalt: ca. 65 m2

FyksenTakstAS
Jan-FrodeVigdal

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.

Leilighet 213. 2. etasje.
Seksjonsnummer 36.

Arealmåling.

Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?
Skann QR-koden med din mobiltelefon.

Befaringsdato

Rapportdato

5001 Trondheim

Kommune

Mellomveien 18 B
7067 TRONDHEIM

Adresse

Eiendomsinformasjon

Arealmåling.

94
95

7067
Trondheim

Postnr
Sted

170

Bnr.

A2020-1185744
30.09.2020
Norconsult AS v/ Norconsult AS v/ Sondre Dahlen Lund som saksbehandler og Daan Boonstra som fagansvarlig

Merkenr.
Dato

Innmeldt av

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Målt energibruk

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

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.

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

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.

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

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

H0213

Bolignr.

Bygn. nr.

Festenr.

Seksjonsnr.

411

Gnr.

Leilighetsnr.

Mellomveien 18

Adresse

96
97

10.11.2020

10.11.2020

Gnr Bnr Snr
411 170 45

Matrikkel

Fnr

Lnr

Rapportansvarlig
Fyksen Takst AS
Ole Fyksen
Sluppenvegen 10
7037 TRONDHEIM
Tlf.: 95702104

Mellomveien18B
7067TRONDHEIM
Gnr:411Bnr:170Snr:45

Ole Fyksen

Sted og dato
Trondheim, 10.11.2020

Underskrifter

Side1av1
10.11.2020

Leilighet. 4. Totalt.
Bruksareal totalt: ca. 81 m 2
Primærareal totalt: ca. 77 m 2
Sekundærareal totalt: ca. 4 m 2

FyksenTakstAS
OleFyksen

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.

Leilighet. 4. Etasje.
Seksjonsnummer 45.

Arealmåling

Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?
Skann QR-koden med din mobiltelefon.

Befaringsdato

Rapportdato

5001 Trondheim

Kommune

Mellomveien 18 B
7067 TRONDHEIM

Adresse

Eiendomsinformasjon

Arealmåling

98
99

7067
Trondheim

Postnr
Sted

170

Bnr.

A2020-1185726
30.09.2020
Norconsult AS v/ Norconsult AS v/ Sondre Dahlen Lund som saksbehandler og Daan Boonstra som fagansvarlig

Merkenr.
Dato

Innmeldt av

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Målt energibruk

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

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.

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

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.

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

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

H0405

Bolignr.

Bygn. nr.

Festenr.

Seksjonsnr.

411

Gnr.

Leilighetsnr.

Mellomveien 18

Adresse

100
101

10.11.2020

10.11.2020

Gnr Bnr Snr
411 170 45

Matrikkel

Fnr

Lnr

Rapportansvarlig
Fyksen Takst AS
Ole Fyksen
Sluppenvegen 10
7037 TRONDHEIM
Tlf.: 95702104

Mellomveien18B
7067TRONDHEIM
Gnr:411Bnr:170Snr:45

Ole Fyksen

Sted og dato
Trondheim, 10.11.2020

Underskrifter

Side1av1
10.11.2020

Leilighet. 4. Totalt.
Bruksareal totalt: ca. 81 m 2
Primærareal totalt: ca. 77 m 2
Sekundærareal totalt: ca. 4 m 2

FyksenTakstAS
OleFyksen

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.

Leilighet. 4. Etasje.
Seksjonsnummer 45.

Arealmåling

Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?
Skann QR-koden med din mobiltelefon.

Befaringsdato

Rapportdato

5001 Trondheim

Kommune

Mellomveien 18 B
7067 TRONDHEIM

Adresse

Eiendomsinformasjon

Arealmåling

102
103

7067
Trondheim

Postnr
Sted

170

Bnr.

A2020-1185722
30.09.2020
Norconsult AS v/ Norconsult AS v/ Sondre Dahlen Lund som saksbehandler og Daan Boonstra som fagansvarlig

Merkenr.
Dato

Innmeldt av

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Målt energibruk

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

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.

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

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.

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

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

H0408

Bolignr.

Bygn. nr.

Festenr.

Seksjonsnr.

411

Gnr.

Leilighetsnr.

Mellomveien 18

Adresse

104
105

Gnr 411: Bnr 170 (snr: 49)
5001 TRONDHEIM KOMMUNE
Mellomveien 18B, 7067 TRONDHEIM

10.11.2020
12.11.2020
1261

Gnr 411: Bnr 170 (snr: 49)
5001 TRONDHEIM KOMMUNE
Mellomveien 18B, 7067 TRONDHEIM

Gnr 411: Bnr 170 (snr: 49)
5001 TRONDHEIM KOMMUNE
Mellomveien 18B, 7067 TRONDHEIM

Fyksen Takst AS
Sluppenvegen 10, 7037 TRONDHEIM

Fyksen Takst AS
Sluppenvegen 10, 7037 TRONDHEIM

Befaringsdato: 10.11.2020.
- André Krogstad. Takstmann/Byggmester.

Befaring/tilstede:

Oppdr. nr: 1261

Bruksareal totalt: ca. 69 m2
Primærareal totalt: ca. 67 m2
Sekundærareal totalt: ca. 2 m2

3. etasje.

Befaringsdato: 10.11.2020

André Krogstad
Takstmann/Byggmester

TRONDHEIM, 12.11.2020

Mellomveien 18B, 7067 TRONDHEIM

Adresse:

Arealer

Nye Mellomveien 18 AS

Hjemmelshaver:

Matrikkel:

Kommune: 5001 TRONDHEIM Gnr: 411 Bnr: 170 Seksjon: 49

André Krogstad

Takstmann:

Matrikkeldata

Nye Mellomveien 18 AS

Kunde:

Rapportdata

Side: 2 av 2

Egne forutsetninger
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.

Forutsetninger
Dokumentet er bygget opp på basis av Norsk takst sine instrukser og regelverk. Dokumentets innhold er skrevet i fritekst og
alle kvalitets- og kontrollfunksjoner er ivaretatt gjennom takstmannens egne rutiner.

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund

Sertifisert takstmann:
André Krogstad
Telefon: 970 09 883
E-post: andre@fyksentakst.no
Rolle: Uavhengig takstmann

Utført av autorisert medlemsforetak i Norsk takst
Fyksen Takst AS
Sluppenvegen 10, 7037 TRONDHEIM
Telefon: 970 09 883

Dato befaring:
Utskriftsdato:
Oppdrag nr:

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Arealrapport

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:
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7067
Trondheim

Postnr
Sted

170

Bnr.

A2020-1185731
30.09.2020
Norconsult AS v/ Norconsult AS v/ Sondre Dahlen Lund som saksbehandler og Daan Boonstra som fagansvarlig

Merkenr.
Dato

Innmeldt av

Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

Målt energibruk

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

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.

Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

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.

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

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

H0312

Bolignr.

Bygn. nr.

Festenr.

Seksjonsnr.

411

Gnr.

Leilighetsnr.

Mellomveien 18

Adresse
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Det er lovbestemt panterett i eierseksjonen til sikkerhet for de andre seksjonseiernes krav
på dekning av felleskostnader. Pantekravet er dog begrenset til to ganger folketrygdens
grunnbeløp på det tidspunkt da tvangsdekningen besluttes gjennomført. Unnlatelse av å
betale felleskostnader anses som vesentlig mislighold og kan gi sameiet rett til å kreve
seksjonen solgt, jfr. lov om eierseksjoner § 38.

For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer seksjonseieren den til enhver tid
gjeldende forsinkelsesrente. Seksjonseier må videre dekke alle omkostninger knyttet til
inndriving av forfalte felleskostnader.

Den enkelte seksjonseier skal innen den 1. hver måned forskuddsvis innbetale et
akontobeløp til dekning av sin andel av felleskostnadene. Beløpets størrelse fastsettes av
styret slik at de samlede akontobeløp med rimelig margin dekker de felleskostnader som
antas å ville påløpe i løpet av ett år. Eventuelt overskudd skal ikke tilbakebetales, men skal
hensyntas ved fastsettelse av akontobeløpet for neste periode. Styret kan vedta endring i
størrelsen på akontobeløpet med en måneds skriftlig varsel.

5.
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. Administrasjonskostnader så som styrehonorar, forretningsfører- og
revisjonshonorar fordeles dog likt pr seksjon. Kabel-tv/internett fordeles likt pr seksjon.

4.
ORDENSREGLER
Årsmøtet kan vedta ordensregler med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Seksjonseierne
plikter å følge de ordensreglene som til enhver tid er fastsatt. Brudd på ordensreglene anses
som brudd på seksjonseiernes felles forpliktelser overfor sameiet.

3.
REGISTRERING AV EIERSKIFTE OG UTLEIE
Erverv og utleie av eierseksjoner skal umiddelbart meldes skriftlig til styret eller sameiets
forretningsfører med opplysning om hvem som er ny eier/leietaker. For arbeid med
eierskifte kan sameiets forretningsfører kreve eierskiftegebyr fra selger.

Seksjonseieren plikter å overholde bestemmelsene som følger av lov om eierseksjoner, disse
vedtekter samt generelle ordensregler fastsatt av årsmøtet.
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
søknad om reseksjonering.

strid med bygningsforskriftene eller andre offentlige bestemmelser gjeldende for
eiendommen.
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2.3 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

Det er ingen bilparkeringer tilhørende sameiet.

2.2 SYKKELPARKERING OG BOD
I sameiets kjeller er det opparbeidet sykkelplasser i to høyder.
Hver boligseksjon vil får midlertidig eksklusiv bruksrett til 1 stk. bod i kjeller, denne følger
seksjonen ved salg. Utbygger forbeholder seg retten til å endre organiseringen av boder.
Dette innebærer at boder kan bli tinglyst som tilleggsareal til den enkelte seksjon.

Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve mer enn to boligseksjoner i sameiet, med de
unntak som følger av lov om eierseksjoner § 23. Seksjonseierne har ikke forkjøpsrett.
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.
RÅDERETT
2.1
Hver seksjonseier har eksklusiv bruksrett til den eierseksjon vedkommende seksjonseier har
grunnbokshjemmel til. Seksjonseierne kan fritt pantsette, selge og langtidsutleie ut sine
eierseksjoner. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90 døgn årlig er ikke tillatt.
Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 døgn sammenhengende.
Grensen på 90 døgn kan fravikes i vedtektene og kan i så fall settes til mellom 60 og 120
døgn. Slik beslutning krever et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på
årsmøtet.

Sameiet skal ivareta seksjonseiernes fellesinteresser og administrasjonen av eiendommen
beliggende på gnr. 411, bnr 170 i Trondheim kommune, med fellesanlegg av enhver art.

1.
NAVN OG FORMÅL
Sameiets navn er Sameiet Fabrikken Mellomveien. Sameiet består av 52 boligseksjoner i
henhold til søknad om seksjonering. Det er fastsatt en sameiebrøk for hver eierseksjon, som
uttrykker sameieandelens størrelse. Fastsettelse av seksjonens sameiebrøk bygger på
bruksenhetens BRA ut fra tegning. Bruksareal fra tegning kan avvike og kan ikke legges til
grunn for enhetens faktiske areal. Tomten og deler av bebyggelsen som ikke omfattes av
eierseksjoner er fellesareal.

Fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet: 01.04.2020
Sist fastsatt på ekstraordinært årsmøte 01.10.2020

VEDTEKTER FOR SAMEIET FABRIKKEN MELLOMVEIEN
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VEDLIKEHOLD AV BRUKSENHETER

13.

INNKALLING TIL 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.

12.
ÅRSMØTE
Den øverste myndighet i sameiet utøves av årsmøtet. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år
etter lovens regler. Forslag til saker som ønskes behandlet på det ordinære årsmøtet må
skriftlig leveres styret innen 1. mars.

11.
STYREMØTER
Styreleder skal sørge for at det avholdes styremøter så ofte som nødvendig. Et styremedlem
eller forretningsfører kan kreve at styret sammenkalles. Styret kan treffe vedtak når mer enn
halvparten av alle faste styremedlemmene er til stede. Vedtak treffes med alminnelig
flertall. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et
vedtak, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle styremedlemmene. Styret skal føre
protokoll over alle styremøter. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte
styremedlemmene og oppbevares av styreleder eller sekretær.

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. I saker som gjelder vanlig forvaltning og
vedlikehold, kan forretningsføreren representere seksjonseierne på samme måte som styret.

10.
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.

9.
STYRET
Sameiet skal ha et styre som skal bestå av tre-fem medlemmer. Det kan velges
varamedlemmer. Styret velges av årsmøtet med alminnelig flertall. Styrets leder velges
særskilt. Ved valg anses den eller de kandidater som oppnår flest stemmer som valgt, selv
om den enkelte ikke oppnår flertall av de avgitte stemmer. Styremedlemmene kan
gjenvelges. Kun fysiske personer kan være styremedlemmer.

8.
ERSTATNINGSANSVAR – UNDER SKADER PÅ EIENDOMMEN
Både seksjonseier og sameiet kan holdes erstatningsansvarlig for manglende vedlikehold iht.
eierseksjonslovens § 34 og 35.

Seksjonseier skal etter forutgående varsel gi sameiet tilgang til bruksenheten for vedlikehold
og kontroll av slike felles installasjoner.
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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 eierseksjonsloven §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. Sameiets
vedlikeholdsplikt gjelder også felles installasjoner som går gjennom bruksenhetene.

7.
VEDLIKEHOLD AV FELLESAREAL
Fellesarealer skal holdes forsvarlig ved like av sameiet. Styret er ansvarlig for at nødvendig
vedlikehold blir gjennomført. Årsmøtet kan med to tredjedels flertall vedta avsetning til
vedlikeholdsfond.

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.

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.

1. Inventar
2. Utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
3. Apparater, for eksempel brannslukningsapparat,
4. Skap, benker, innvendige dører med karmer
5. Listverk, skillevegger, tapet
6. Gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
7. Vegg-, gulv- og himlingsplater
8. Rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring
9. Vinduer og ytterdører
10. Innvendige flater på balkong.

Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som:

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.

6.
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20.
FORSIKRING
Eiendommen skal til enhver tid holdes betryggende forsikret i godkjent selskap. Styret er
ansvarlig for at fullverdigforsikring 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. Om en seksjonseier påfører
skade på fellesarealer og/eller andre bruksenheter, kan styret pålegge denne eieren å betale

19.
REGNSKAP
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. Regnskap for foregående
kalenderår skal legges frem på ordinært årsmøte.

18.
FORRETNINGSFØRER
Årsmøtet kan med alminnelig flertall vedta at sameiet skal ha en forretningsfører. Valg av
forretningsfører tilhører styrets oppgaver.

17.
HABILITETSREGLER FOR ÅRSMØTE OG STYRE
Ingen kan som seksjonseier eller fullmektig eller ved fullmektig delta i noen avstemning på
årsmøtet om rettshandel overfor seg selv eller om eget ansvar, eller om pålegg om salg eller
fravikelse av egen seksjon. Heller ikke kan noen delta i avstemning om slike saker overfor
tredjemann dersom man har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i
saken. Styremedlem eller forretningsfører må ikke delta i behandlingen eller avgjørelser av
noe spørsmål som vedkommende selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller
økonomisk særinteresse i.

16.
ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON
All informasjon til seksjonseier vil bli sendt ut elektronisk per e-post. Den enkelte plikter til
enhver tid å sørge for at oppdatert kontaktinformasjon er registrert hos styret og
forretningsfører.
Den enkelte seksjonseier kan søke styret om å bli unntatt bestemmelsen i første ledd, og
dermed motta all kommunikasjon per ordinær post. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig
grunn.

Årsmøtet kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gå visse seksjonseiere eller andre en
urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

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

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. Samtykke fra den
enkelte kreves dersom beløpet utgjør mer enn ½ G (grunnbeløp) på
beslutningstidspunktet.

6

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,

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

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.

Hver seksjon har én stemme. Seksjonseiere har rett til å møte med fullmektig med gyldig
fullmakt. Det kan ikke avgis stemme for boligseksjoner som er ervervet i strid med
vedtektene og eierseksjonslovens § 23. Ved flertallsavgjørelser skal ikke slike seksjoner tas
med i beregningsgrunnlaget for flertallsavgjørelser.

15.
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.

14.
SAKER SOM SKAL BEHANDLES PÅ ORDINÆRT ÅRSMØTE
På det ordinære årsmøtet skal disse saker behandles:
a)
Styrets regnskapsoversikt for foregående kalenderår til eventuell godkjenning
b)
Valg av styremedlemmer og revisor.
c)
Andre saker som er nevnt 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.

Senest en uke før ordinært årsmøte skal styrets eventuelle årsberetning, regnskap og
eventuell revisjonsberetning sendes ut til alle seksjonseiere med kjent adresse.
Dokumentene skal også være tilgjengelige i årsmøtet.

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.

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.
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Husordensregler
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Seksjonseier er erstatningspliktig for enhver skade som måtte oppstå som følge av
overtredelse av husordensreglene eller mangel på aktsomhet.

Styret kan påtale forholdet skriftlig overfor seksjonseier. Varselet skal inneholde
opplysninger om at fortsatte eller gjentatte overtredelser vil bli ansett som vesentlig
mislighold av seksjonseiers plikter. Vesentlig mislighold er grunnlag for salgspålegg etter
lov om eierseksjoner § 38.

Klager som ønskes behandlet av styret må leveres skriftlig til styrets leder.
Anonyme henvendelser behandles ikke.

Klager på andre seksjonseiere for brudd på husordensreglene skal forsøkes tatt opp
direkte med vedkommende seksjonseier, og søkes løst i minnelighet, før styret
kontaktes.

OVERTREDELSER

Styret kan nekte dyrehold, og i særlige tilfeller beslutte at dyret må fjernes, dersom
styret etter en samlet interesseavveining finner det nødvendig av hensyn til andre
beboere (for eksempel av helsemessige hensyn overfor allergikere eller lignende) eller
når reglene for dyrehold ikke er fulgt.

Dyr skal alltid føres i bånd eller holdes i bur på sameiets område av ansvarlig person, og
holdes unna sandkasser og lekeplasser. Lufting av husdyr bør i utgangspunktet skje
utenfor sameiets område. Skulle det likevel skje at de gjør sitt fornødne på sameiets
område, må det øyeblikkelig fjernes.

Det er ingen særskilte restriksjoner på dyrehold, men det forutsettes at dyrets eier har
ansvar for at dyreholdet ikke er til unødig sjenanse eller bryderi for de øvrige sameiere
eller andre som ferdes på sameiets område.

DYREHOLD

Ved lengre fravær plikter seksjonseier å sørge for nødvendig tilsyn med egen seksjon.
Det er seksjonseiers ansvar å sørge for tiltak slik at vann og ledninger i boligen ikke
fryser.

Ved festlige sammenkomster og gjennomføring av særlig støyende arbeid skal naboer
varsles i god tid på forhånd.

24.
FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER
Lov om eierseksjoner av 16.06.2017 kommer til anvendelse i den utstrekning ikke annet
følger av disse vedtekter.
-oo0oo-

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.

23.
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.

22.
TAUSHETSPLIKT
Alle tillitsvalgte og ansatte i sameiet plikter å hindre at andre får tilgang til det
vedkommende i forbindelse med tjenesten eller arbeidet har fått vite om noens personlige
forhold. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller
arbeidet. Den tillitsvalgte eller ansatte kan ikke utnytte opplysinger som nevnt ovenfor i
egen virksomhet eller i tjeneste for andre.

Det må tas hensyn til brannsikkerhet og til andre beboere ved røyking på fellesareal. Grilling
kan bare skje med elektrisk grill eller gassgrill. Beholdere med gass skal oppbevares stående,
over bakkenivå og på et godt ventilert sted.

21.
BRANNSIKKERHET
Seksjonseier er ansvarlig for at det forefinnes røykvarsler og brannslokkingsutstyr i
bruksenheten. Seksjonseier er ansvarlig for at disse er i forskriftmessig stand gjennom
periodiske kontroller. Styret har anledning til å foreta periodisk kontroll av at funksjonsdyktig
røykvarsler og brannslokkingsutstyr forefinnes i bruksenheten.

forsikringens egenandel helt eller delvis. 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.

7

Skal du selge bolig?

Velg en områdespesialist
En dyktig megler er avgjørende for å sikre et best mulig boligsalg.
Men har størrelsen på meglerforetaket og lokalkjennskap noe å si?
Ja, mener vi – la oss gi deg tre gode grunner:
1

2

3

Selger man mye i et område, er man
i tett dialog med ferske interessenter.
En budgiver som nettopp har tapt en
budrunde, kan være en perfekt kjøper
på din bolig.

Våre områdespesialister kjenner ikke
bare boligmarkedet i ditt nabolag,
men selve nabolaget. Dette gjør at
megler, på f.eks visning, kan svare
på hvordan det er å bo akkurat her.

Som markedsleder i Trondheim
kjenner vi prisnivået i de ulike
bydelene og kan sette riktig pris på
boligen – viktig både for selger
og kjøper.

Summen av dette kan gi flere interessenter
– og til slutt muligheter for et godt salg og bedre pris.
eiendomsmegler1.no
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KJØPSPROSESSEN
Lurer du på hvordan et nyboligkjøp forløper? Her får du svarene.

Har du spørsmål til Fabrikken?
Ønsker du en presentasjon av leilighetene?
Ta kontakt med oss.

Hvordan går jeg frem for å kjøpe
boligen?
Ved å kjøpe nybygg slipper du
budrunde! Her er det faste priser og
«førstemann til mølla» som gjelder.
Dersom du finner en bolig av interesse,
kan du uforpliktende reservere boligen
gjennom våre meglere i 24 timer.

Deretter skal man i tilvalgsmøte med
utbygger dersom det fortsatt er mulig
å gjøre endringer. Tilvalgsmøte kan
være en god stund etter kontraktsmøtet
dersom bygging ikke er vedtatt enda.
Ca én måned før man skal flytte inn får
man sammen med utbygger komme inn i
boligen for en ferdigbefaring.

Når må jeg betale for boligen?
Her er det ingen forskuddsbetaling.
Oppgjøret overføres noen dager før
du skal flytte inn. Her er det heller
ingen prisregulering for de som har
kjøpt. Prisen som er oppgitt ved aksept
av bud (bindende kjøpsbekreftelse)
er derfor det samme som man må
betale når man overtar eiendommen.
Eventuell risiko for prisstigning i
byggekostnader hviler på utbygger.

På en slik befaring går man over
leiligheten sammen med en takstmann
for å avdekke eventuelle feil som må
rettes før overtakelse. Endelig dato og
klokkeslett for overtakelsen varsles
senest 4 uker før. Etter første år i boligen
gjennomføres det en 1-års befaring.
Du har i tillegg fem års reklamasjonsrett.

Hvordan er prosessen etter jeg har
kjøpt?
Det første som skjer etter man har
kjøpt er, kontraktsmøte med megler.

Hvordan går man frem for å gjøre
tilvalg?
Når du kjøper nytt og kommer tidlig inn
i prosessen, har du en unik mulighet
til å skape ditt eget særpreg. Etter
kjøpet vil utbygger kalle deg inn til et
tilvalgvalgsmøte, der du blant annet
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kan velge mellom ulike typer parkett,
kjøkkeninnredning, hvitevarer, fliser
på bad, baderomsinnredning etc.
Dette fra et utvalg fra gitt leverandør.
Husk å spørre megler om tilvalgsfrist,
og om det fortsatt er mulig å gjøre
endringer dersom byggeprosessen er i
gang. NB! Tilvalg kan medføre påløpte
kostnader.
Hvilke garantier har jeg om jeg kjøper
nytt?
Hvis du har kjøpt en bolig som
er under oppføring, gjelder
Bustadoppføringsloven. Denne loven
inneholder en garanti som beskytter
kjøpere av nyoppførte boliger. Garantien
varer i 5 år og ivaretar kjøpernes
interesser i forhold til entreprenøren/
utbygger. Du som kjøper er dermed
beskyttet mot urimelige avtalevilkår,
mangler og byggefeil.

Maren Smedhaug
Eiendomsmegler

Ane Nes
Eiendomsmegler

Nermin Lizde
Eiendomsmegler

Malin Pedersen
Eiendomsmegler

Jørgen Rostad
Avd. leder / Eiendomsmegler

maren.smedhaug@em1.no
Tlf. 957 28 666

ane.nes@em1.no
Tlf. 915 88 153

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

malin.pedersen@em1.no
Tlf. 911 64 806

jorgen.rostad@em1.no
Tlf. 928 06 483
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Bindende bekreftelse på kjøp – Fabrikken, Mellomila 18 A og B
Kjøpesum iht. prisliste kr.

+ omkostninger iht. prisliste

Eventuelle forbehold:
FINANSIERINGSPLAN:

Kjøpe ny bolig?
Da kan det være smart å ta en grundig
gjennomgang og sette opp en
totaloversikt over økonomien din.
Vi gir deg økonomiske råd,
og hjelper deg på veien til ny bolig.
Ta gjerne kontakt med en rådgiver
i SpareBank 1 SMN på smn.no

Lån i

v/

tlf.

kr

Lån i

v/

tlf.

kr

Egenkapital i

v/

tlf.

kr

Finansiering kr.

bekreftet av

Ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1

Ja

Leil.nr

Hvordan oppdaget du først prosjektet?
Byggeplasskilt

Reklame i Posten

Facebook

Avis

Nettaviser el.

Megler

Finn.no

Bekjent

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

Dato / kl.

Nei

Ønsker MeglerTakst fra EiendomsMegler 1

Ja

Nei

Undertegnede gir med dette bindende bekreftelse på kjøp av ovennevnte eiendom. Undertegnede har gjort seg kjent med komplett salgsinformasjon,
og Bindende kjøpsbekreftelse er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Kjøper er innforstått med at kopi av legitimasjon og
finansieringsbekreftelse for hele kjøpesummen skal forelegges megler sammen med nærværende bindende bekreftelse på kjøp. Bindende bekreftelse på
kjøp kan ikke trekkes tilbake etter at dette er gjort kjent for megler på vegne av selger. Bindende avtale er regulert iht. Lov om avtaler av 31. mai 1918.

BUDGIVER 1

BUDGIVER 2

Navn

Navn

Personnr.

Personnr.

Tlf.

Tlf.

E-post:

E-post:

Adresse

Adresse

Poststadr.

Poststadr.

Dato / sted

Dato / sted

Underskrift

Underskrift

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