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Bo i umiddelbar nærhet til alt
sentrum har å by på,
behagelig tilbaketrukket i en
grønn lunge ved Nidelva.

Veisletten Allé er et kvalitetsprosjekt fra
eiendoms- og entreprenørkonsernet Trym.
3D-illustrasjoner, bakgrunnsfoto og fremstilling av kjøkken er kun
av illustrativ karakter og definerer ikke det nøyaktige innhold eller
omfang av selgers leveranse. Forbehold om trykkfeil i prospektet.
Prospekt sist revidert 1. september 2022
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Velkommen til Veisletten Allé
Hva er egentlig typisk Trondheim? Noen vil si Gløshaugen. Andre vil definitivt si
Lerkendal. Og Nidelva, selvfølgelig. Så hva om du kunne få alle tre som naboer?
Like ved Stavne bru kommer det nå 32 splitter nye leiligheter, med farger som
på respektabelt vis speiler småhusbebyggelsen rundt. Her ligger alt til rette for
deg som ønsker å bo tilbaketrukket – men med liv og røre aldri langt unna. Sleng
deg på sykkelen og tråkk deg rundt Ila-Stavne-runden, eller jogg deg en runde i
Høgskoleparken bare noen hundre meter unna.
Mange bærer på en drøm om å bo ved elvebredden. Nå har du muligheten.

Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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Veisletten Allé ligger
rolig, tilbaketrukket og
fint plassert i terrenget

Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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Med en beliggenhet
som begeistrer, må også
leilighetene ha topp kvalitet.
Lekre, duse og moderne farger. Store vinduer med dype
vindusposter, innbydende og behagelige materialer. Det
oppsummerer godt de nye leilighetene i Veisletten Allé.
Her kan du velge mellom 32 topp moderne leiligheter fra 38
til 108 kvadratmeter, som passer godt for både deg som er på
jakt etter din første bolig, og deg som ønsker å si adjø
til vedlikehold og oppussing.

Kvaliteter du vil sette pris på:
• 1-stavs hvitpigmentert parkett med
gulvlister tilpasset parkett
• Behagelige fargevalg
• Kjøkken fra JKE Design
• Integrerte hvitevarer
• Flislagt bad
• Store vindusflater
• Listefri utførelse i balkongdører og vinduer
• Flere leiligheter har adskilt kjøkken
• Særpreg med karnapper
• Vannbåren gulvvarme

Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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JKE Design forener
nordisk design og funksjon
På Veisletten Allé får du kjøkken levert av anerkjente
JKE Design.
JKE Design skaper kjøkken i den nordiske designtradisjonen. Flotte, stilrene kjøkken som man lever i,
og der man samles rundt de gode måltidene. De har
alltid dyrket det nære, det nordiske, bygget videre på
det beste og forent det med nye impulser utenfra.

Illustrasjonsbilder fra JKE Design.
For kjøkkentegninger, se deklarasjon eller ta kontakt med megler.
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For leiligheter på over 80 kvadratmeter leveres kjøkken
med overflater i finér som gir et lekkert, nordisk uttrykk.
Du kan velge mellom ulike farger, slik at det blir
tilpasset din personlige stil.

Illustrasjon, avvik vil forekomme.

Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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Alt helt nytt
Med en ny bolig fra Trym får du alltid nyeste standard og
kvalitet. Det eneste du må gjøre er å flytte inn!
Lite er så spennende som en helt ny bolig. Og mens vi bygger
– så kan du planlegge. Slik kan du dra nytte av den store fordelen
med nybygg; nemlig at det åpner seg mange muligheter for å
sette eget personlig preg på din nye bolig.
Eventuelle tilvalg du kan gjøre er:
• Type parkett
• Farger på vegger
• Baderomsflis
• Armaturer på kjøkken og bad
• Fronter og benkeplate på kjøkkeninnredning,
og kvalitet på hvitevarer
• Fronter på baderomsinnredning
• Garderobeskap
• Innvendige dører
• Tilvalgsfunksjoner for belysning, stikkontakter etc.
• Uttak for el-bil i tilknytning til p-plass

Vi har valgt å levere leilighetene med en lun og dempet
farge; Soothing Beige fra Jotun. En klassisk fargenyanse
som gjør det lett for deg å innrede.
Visning her vil avvike på trykk/skjerm, vi anbefaler å ta turen
innom en fargehandel.

Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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Illustrasjon, avvik vil forekomme.

17

18

19
Kollektivtransport

Lerkendal Stadion

Hører du jubelropet? Det er hvertfall det vi
ønsker å høre fra vår alles Lerkendal Stadion.
Er du fotballinteressert kan du ikke bo bedre
til!

Torvet og sentrum

Lørdag i Nordre gate, med
duften av nytrukket kaffe og
fersk bakst. En liten bit lykke
og en stor porsjon helgefølelse,
og det bare en spasertur unna.
Selv om du bor tilbaketrukket,
kan du alltid velge byens puls,
kafékultur og handelsliv.

Det går alltid en buss som du lett kan hoppe
på. Nærmeste holdeplass ligger nemlig bare et
par minutter fra inngangsdøra, og der kommer
bussene som perler på en snor fra tidlig morgen.

Rekreasjonsmuligheter

Det skal ikke mange asfalttråkk til før du
har byens fineste tursti under føttene.
Promenaden langs Nidelva inviterer til et
avbrekk, enten det er med joggesko eller
barnevogn. Tar du en rast på Marinen merker
du at du kan la pulsen senke seg – selv om
bylivet er rett rundt hjørnet.

Bakklandet

Den fargerike bydelen er selve definisjonen på trivsel, og en magnet på både
trondhjemmere og turister fra alle verdenshjørner. Langs de brostenslagte gatene kan
du la deg sjarmere av nisjebutikker og kafeer.

St. Olavs Hospital

Det topp moderne sykehuset er den største
arbeidsplassen i Trøndelag. Du bruker kun
15 minutter på å gå til området.

NTNU og Samfundet

Et av Norges fremste kunnskapssentre, hvor
titusener av studenter holder hus, ligger i
nabolaget. Det g jør også det sydende livet i
Studentersamfundet, som er en viktig del av
studentbyen Trondheim. Her kan du la deg
underholde av konserter og ulike arrangementer
flere ganger i uken.

Foretrekker du to hjul?

Kino og teater

Frister det med spontane turer på kino? Eller vil du
ta del i teaterkulturen litt oftere? Med Prinsen kino
og ærverdige Trøndelag Teater like i nærheten, er
kulturlivet mer tilg jengelig enn noen gang.

Vi har satt av masse plass til parkering
av sykler – for herfra går det sykkelvei
rett inn til byen.

SOLSIDEN
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MØLLENBERG

ILSVIKØRA

SENTRUM

ILA

Sentrum

Nabolagsprofil
PERSAUNET

BAKKLANDET

DAGLIGVARE OG TJENESTER

Bakklandet

Spektrum

Bunnpris Gourmet Elgeseter

9 min

Hesthagen, ca. 14 linjer

4 min

Rema 1000 Elgeseter

5 min

Lerkendal st.

9 min

8 min

Trondheim lufthavn Værnes

Coop Extra Tempe

Festningen

Nidaros Domkirke

Trondheim Torg
Apotek 1 Tempe

Marinen

ØYA

SKOLER
TYHOLT

ELGESETER
Samfundet
Finalebanen

Fjellsæterruta

a
eterg
Elges

Sykehusparken

t
yes g
Udeb

ST. Olav
Hospital

Heimdalsruta

8 min

1-7 kl.

-

-

Nidelven skole

1-7 kl.

16

40

20 min

Nardo skole

1-7 kl.

4

380

19 min

Rosenborg skole

8-10 kl.

11

500

20 min

Sunnland skole

8-10 kl.

14

352

9 min



Blussuvoll skole

8-10 kl.

18

540

9 min



-

-

396

23 min 

Trondheim Katedralskole

-

21

600

24 min 

ALDER

AVD.

BARN

DISTANSE

-

-

-

4 min 

1-6 år

4

72

5 min 

0-6 år

-

-

Elgeseter barnehage Gartneriet

te

STRINDA

NABOLAGET SPESIELT ANBEFALT FOR
Studenter
Familier med barn

VEISLETTEN ALLÈ
Byåsruta

Tyholtruta

TEMPE

8 min

Thora Storm avd. Adolft Øien

Klæbuveien barnehage

Sverresborgruta

SPORT

DISTANSE

Ila Skole

Nidaros barnehager

NTNU

Enslige

8 min

Alfred Larsens veg, Ballplass

4 min

Lerkendal Stadion

9 min

Impulse Treningssenter

6 min

High Energy Trondheim

12 min

Finalebanen

PRIMÆRE TRANSPORTMIDLER
Sykkel
Egen bil
Buss

KOLLEKTIVTILBUD
Veldig bra 94/100
KVALITET PÅ BARNEHAGENE
Veldig bra 83/100
GATEPARKERING
Lett 76/100

Lerkendal stadion

MOHOLT

31 min

7 min

NIVÅ KLASSER ELEVER

BARNEHAGER

.
gt .
Abels

TRANSPORT

Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på korteste kjørbare vei eller gangvei (der
kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller EiendomsMegler 1 Midt-Norge AS Avd. Prosjekt kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS,
Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2021
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Arkitektens visjon
De nye boligene ligger i et sentralt og verneverdig
småhusområde med sin klare identitet, langs
Nidelva. Utgangspunktet for prosjektet er å være
en attraktiv forbindelse mellom byen og elva.

Detaljering og fargevalg i prosjektet forsterker de romlige
kvaliteter både utvendig og innvendig. Leilighetene har
spesielt store vindusflater mot vest med utsikt mot Nidelva,
og i karnapper mot øst. Karnappene gir større bruksareal og
bedre lysforhold, samtidig som det er et arkitektonisk gjenkjennbart element som knytter de tre byggene sammen.

Utforming av uterommet prioriterer integrasjon av prosjektet
på bakkenivå med omgivelsene. De fleste leilighetene
henvender seg mot en solfylt vest-himmel og utsikten mot

Utvendig er fargevalget på fasader en moderne variant,

Nidelva, som kan nytes fra de store balkongene.

inspirert av de verneverdige nabohusene. Bygningene kles
med farget murpuss og malt trekledning.

Passasjene mellom bygningene tilrettelegger for integrering
av det urbane med Nidelva. Byggene har et felles grønt-

Karakteristisk for området er vinduer som er markert med

område med lekeplass mot vest. På siden mot byen oppstår

en farge som står i kontrast til fasade. Inspirert av det, så har

en attraktiv møteplass med felles adkomst til de nye boligene.

vi valgt en gjennomgående kontrastfarge på vinduer, dører

Prosjektet har en klar overgang mellom privat og offentlig

og balkonger i prosjektet, som fungerer som et bindeledd

sone som kommer frem igjennom bearbeidingen av land-

mellom de tre byggene.

skapsplanen både mot bysiden og Nidelva.
TAG Arkitekter

Illustrasjon, avvik vil forekomme.

Gunhild Aadal

Siri Ursin

Fernanda Acre

Rune Følstad

Erlend Å. Marthinsen

Fargene på Veisletten Allé vil på respektabelt vis speile småhusbebyggelsen rundt.
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Utbyggers visjon

Et sosialt, skjermet og grønt byliv

Veisletten Allé er et boligområde med verneverdige
småhus beliggende langs Nidelvas elvebredd.
Området ligger sentralt i Trondheim og er omkranset
av bymessig bebyggelse i nord og øst. Denne
tosidigheten - byen som møter det grønne småhuspreget - har vært utgangspunkt for vår visjon for
prosjektet.

leiligheter på rundt 38-42 kvm, noen få arealeffektive
3-roms, samt større leiligheter fra 80-108 kvm.
Under utforming av leilighetene har vi lagt vekt på store
vindusflater, spesielt mot vest og i karnapper mot øst. Her vil
vinduene få dype vindusposter som bidrar til en lys og god
romfølelse. De store vinduene mot vest vil også få lav
brystningshøyde, slik at noen kanskje vil finne sin favorittsitte-

For å tilpasse prosjektet til småhusmiljøet i Veisletten Allé

plass her. Både balkongdører og vinduer utføres uten

er bebyggelsen delt opp i tre mindre volum, som i høyde

belistning for å gi rene linjer i leilighetene.

og størrelse trappes ned mot eksisterende boliger. De nye
boligene henvender seg mot Nidelvas grønnstruktur og mot

I dette prosjektet har vi valgt å tilby noe annet enn hvite

ettermiddags- og kveldssola, og får dermed en skjermet,

vegger som standard, og heller valgt en lun og dempet

solfylt og grønn hageside. På bysiden bidrar en forskyvning

beige malingsfarge. Fargen vil stå seg godt til den hvit-

av husene til at det oppstår et lunt urbant uterom, som gir liv

lakkerte 1-stavs eikeparketten med tilsvarende

til gang- og sykkelvegen som passerer boligene i øst. Her kan

gulvlister, og for øvrig det klassisk hvite

du leve et sosialt byliv, og samtidig bo skjermet og grønt.

listverket rundt dører inne i
leiligheten.

Ved utviklingen av det nye boligprosjektet i Veisletten Allé har
vi vektlagt å kunne tilby leiligheter med ulik størrelse og

Velkommen hit!

utforming, slik at mange kan finne en leilighet som tilfredsstiller sine behov og drømmer. Brorparten av leilighetene er
på rundt 60-65 kvm, men vi kan også tilby mindre 2-roms

Emma Harborg
Prosjektleder
Trym Bolig AS

Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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Utomhusplan per 8. februar 2021

Utomhusplan
v/ TAG Arkitekter

Nedkjøring p-kjeller

A

Gang- og sykkelvei
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Velkommen inn!
På de neste sidene vil du finne etasjeplaner og planløsninger
- og kanskje ditt nye hjem?

Illustrasjon, avvik vil forekomme.
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Veisletten Alle
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Veisletten Alle
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Veisletten Alle
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MERK :

MERK :

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Leilighet 1.1.1

Leilighet 1.1.2

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.
MERK:
BRA: 78,9 m2
Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer
forekomme
i
Genereltkan
vises
det til forbehold
i prospekt,
P-ROM: 76,5 m2
detaljprosjekteringsfasen.
Avvik fra viste
vedlegg til kontrakt og kontrakt.
løsninger samt de oppgitte arealer på
Soverom: 2
boenhetens
totalarealer
og de og
enkelte rom
Løse møbler,
vaskemasking
vilgarderobeskap
kunne forekomme.
Endelig
kan .
inngår
ikke i areal
leveransen
Etasje: 1. etg
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.
Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
Arealer
regnet
iht. NS 3940:2012.
anleggerved
behov.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
• Gjennomgående hjørneleilighet
1.eretasje
arealet
av ibruksenheten
som
ligger innenfor
Tegninger
å anse som
veiledende.
vegger.
I BRA medregnes
areal
Endringer
kan
forekomme
i
• 2 balkonger mot vest medomsluttende
trapp
til
fellesarealer
som
opptas av vegger, rør, ledninger,
detaljprosjekteringsfasen.
Avvik fra viste
sjakter,
innredningsenheter
o.l.på
• Hovedsoverom med utgang
til søyler,
balkong
løsninger
samt
de oppgitte arealer
innenfor
bruksenheten.
boenhetens
totalarealer og de enkelte rom
• Plass til stor garderobeløsning
i
gangen
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
Kjøkken
på
er veiledende
og angir
avvike
noetegning
framed
teging
som følgeiav
• Oppgradert kjøkken fra JKE
Design
fronter
utstrekning
av kjøkkenet. Egne tegninger for
detaljprosjekteringsfasen.
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
sort eikefinér, og Miele hvitevarer
kjøkkenkonsulent
er valgt.
Arealer er regnetnår
iht.leverandør
NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
Det
vil forekomme
synlige sprinkler.
arealet
av bruksenheten
som ligger innenfor
Leilighet ferdigstilles med disponiblet
rom.
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
Salgstegning
ikke leggeretning
på
Konferer megler.
som opptasviser
av vegger,
rør, ledninger,
parkett.
sjakter, søyler, innredningsenheter o.l.
innenfor bruksenheten.
Arealavvik og endringer på utforming av
balkong
kan
i
Kjøkken
påforekomme
tegning er veiledende
og angir
detaljprosjekteringsfasen.
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
BRA
inkluderer ikke når
balkong
areal er valgt.
kjøkkenkonsulent
leverandør

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.
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GANG
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SOV10,8 m²
6,2 m²

B

LOKALISERINGSFIGUR:

STUE/ KJØKKEN
20,5 m²

BYGG 1

GANG
5,3 m²

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.
Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

N

BYGG 1
BYGG 2

BALKONG
12,1 m²

BALKONG
8,5 m²

UTBYGGER

UTBYGGER

BRA inkluderer ikke balkong areal

IKKE ÅPNINGSVINDU

TAG ARKITEKTER AS
Kjøpmannsgata 14 / 7013 Trondheim
REV
post@tagarkitekter.no BESKRIVELSE

BALKONG
12,1 m²

BALKONG
8,5 m²

N

1.ETASJE

PROSJEKTNAVN:

Veisletten Alle
TEGN.STATUS:

BRA
78,9 m²

P-ROM
76,5 m²

1:100

1

2

SOV
10,8 m²

5

STUE/ KJØKKEN
20,5 m²

N

FAG:

SALGSTEGNING
BAD UTBYGGER
4,2 m²KONSULENT PROSJEKTNR:
SAKSB:

TYPE
4R

PROSJEKTNAVN:

DATO

SIGN

Veislette

KNTR

LOKALISERINGSFIGUR:

PROSJEKTNR:

N

REV
LOKALISERINGSFIGUR:

Det vil forekomme synlige sprinkler.

KNTR

UTBYGGER

BRA inkluderer ikke balkong areal

LEIL. NR
1.1.1

SIGN

1.ETASJE

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.SIGN KNTR
DATO

BYGG
BYGG 1

DATO

LOKALISERINGSFIGUR:

BYGG 3

BALKONG
8,5 m²

GANG
9,4 m²

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

BYGG 2

SOV
6,2 m²

Arealavvik og endringer på utforming av
BYGG
3
balkong
kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

BYGG 1

•

BESKRIVELSE

BAD
5,0 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
Effektiv og god planløsning
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
DATO
SIGN
KNTR
omsluttende
vegger. I BRA medregnes areal
Godt med lysinnslipp fra store
vindusflater
som opptas av vegger, rør, ledninger,
sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l.
Romslig
gang med plass til
garderobeløsning
BYGG
3
innenfor bruksenheten.

TEGNINGSDATO:

BYGG 1
TEGN:

GNR:

KONTR:

BNR:

FA/AAR

TEGNINGSNAVN:

REV:

A-26-01
Veisletten Alle
PROSJEKTNAVN:

TEGN.STATUS:

FAG:

ARK

SALGSTEGNING

KONSULENT PROSJEKTNR:

SAKSB:

UTBYGGER

PROSJEKTNR:

TEGNINGSDATO:

08.10.2021

TEGN:

FA/AAR
KONTR:

UTBYGGER

FA/AAR

SALGS

Veisletten

KONSULENT PROSJEK

TEGN.STATUS:

SALGSTE
TE
0

PROSJEKTNR:

KONSULENT PROSJEKTNR:

BYGG
BYGG 1
BYGG
BYGG 1

25

TAG ARKITEKTER AS
Kjøpmannsgata 14 / 7013 Trondheim
post@tagarkitekter.no

Leilighet 1.1.1

10 GANG
5,3 m²
TEGNINGSNUMMER:

TEGN.STATUS:
PROSJEKTNAVN:
BYGG 3

BYGG 2

62

FA/AAR

25.01.2021

ARK

C:\Users\fa\Documents\T1673 Veisletten alle_fa.rvt

N

REV
LOKALISERINGSFIGUR:

LOKALISERINGSFIGUR:

1.ETASJE

Soverom: 1

GNR:

62

BNR:

25

25.01.2021 18:26:05

BESKRIVELSE

P-ROM: 42 m2

GANG
9,4 m²

Det vil forekomme synlige sprinkler.

REV

BRA: 43 m2

L:\2016\T1673 - Veisletten alle\40
Prosjektmateriale\42 Modell\01
Samlefiler\T1673 - Veisletten
alle_siste gjeldende
salgstegninger.rvt

D
m²

36

N

LEIL. NR
1.1.2
LEIL. NR
1.1.1

TYPE
2R
TYPE
4R

BRA
43,1 m²
BRA
78,9 m²

P-ROM
42,0 m²
P-ROM
76,5 m²

TEGNINGSNAVN:

1

1:100
1:100

2

5

10

Leilighe
25.0

PROSJEKTNR:

TEGNIN

TEGNINGSNUMMER:
TEGNINGSNAVN:

1

2

5

10

A-26-021
Leilighet
TEGNINGSNUMMER:

A-26-01

38

39
MERK :

MERK :

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Leilighet 1.2.1

Leilighet 1.2.2

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.

BRA: 45,2 m2
P-ROM: 44,1 m2
Soverom: 2
Etasje: 2. etg

• Hjørneleilighet i 2. etasje
• 2 soverom
• Balkong mot vest

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.
BAD
5,0 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

BRA: 61,8 m2
P-ROM: 60,6 m2

SOV GANG
7,8 m² 9,4 m²

Soverom: 2
Etasje: 2. etg

BAD
4,6 m²

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør, ledninger,
sjakter, søyler, innredningsenheter o.l.
innenfor bruksenheten.

GANG
4,4 m²

GANG
3,1 m²

REV

DATO

ekstra sov
6 m²

BESKRIVELSE

DATO

1.ETASJE

STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

SIGN

KNTR

• BYGG
Balkong
mot vest
3

BYGG 1

STUE/ KJØKKEN
17,5 m²

KNTR

3
• 2 BYGG
soverom

LOKALISERINGSFIGUR:

SOV
7,7 m²

SIGN

• Romslig hjørneleilighet i

LOKALISERINGSFIGUR:

REV2.ETASJE

SOV
12,8 m²

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

BESKRIVELSE

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.
Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
2.arealet
etasje
av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør, ledninger,
sjakter, søyler, innredningsenheter o.l.
innenfor bruksenheten.

Det vil forekomme synlige sprinkler.

Det vil forekomme synlige sprinkler.

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.

SOV
7,4 m²
BALKONG
8,2 m²

BRA inkluderer ikke balkong areal

N

GANG
8,4 m²

BALKONG
12,1 m²

BALKONG
8,5 m²

BAD
4,6 m²

BAD
4,6 m²

SOV
12,8 m²

UTBYGGER

UTBYGGER

GANG
9,4 m²

REV
LOKALISERINGSFIGUR:

2.ETASJE
REV

ekstra sov
6 m²

1.ETASJE
BYGG 1

BYGG 1

SOV
6,2 m²

BALKONG
8,5 m²

BALKONG
12,1 m²

BALKONG
8,2 m²

UTBYGGER

UTBYGGER

BRA inkluderer ikke balkong areal
TAG ARKITEKTER AS
Kjøpmannsgata 14 / 7013 Trondheim
post@tagarkitekter.no

SIGN

KNTR

N

PROSJEKTNAVN:

STUE/ KJØKKEN
28,5 m²

2.ETASJE

Veisletten Alle
Veisletten
Alle
SALGSTEGNING
TEGN.STATUS:
KONSULENT PROSJEKTNR:

BYGG 1

BYGG 1

LEIL. NR
LEIL.1.2.1
NR
1.1.1

TYPE
3R
TYPE
4R

BRA
45,2
BRA m²

78,9 m²

P-ROM
44,1
P-ROM m²
76,5 m²

1:100
1:100

1

1

2

5

10

10

TEGN:

BYGG 1

FA/AAR

FAG:

ARK
FAG:

TEGN:
KONTR:

GNR:

PROSJEKTNR:
TEGNINGSDATO:
TEGNINGSNAVN:

KONTR:

BNR:

25.01.2021
Leilighet
1.2.1
Leilighet
A-26-081.1.1

FA/AAR
FA/AAR
FA/AAR

BNR:

25

TEGNINGSNAVN:
TEGNINGSNUMMER:

REV:

TEGNINGSNUMMER:

REV:

A-26-01

PROSJEKTNAVN:

DATO

SIGN

UTBYGGER

TEGN.STATUS:
PROSJEKTNAVN:

SALGS

Veisletten

BYGG 3

KONSULENT PROSJEK

TEGN.STATUS:

SALGSTE
TE
0

PROSJEKTNR:

KONSULENT PROSJEKTNR:

BYGG
BYGG 1
BYGG
BYGG 1

N
BALKONG
8,2 m²

Veislette

KNTR

BYGG 2

62 25

N
UTBYGGER

GNR:

ARK62

KONSULENT PROSJEKTNR:
SAKSB:
PROSJEKTNR:
TEGNINGSDATO:

08.02.2021

5

2

SAKSB:

SALGSTEGNING

SOV
9,2 m²

BYGG
BYGG
BYGG 1

N

2.ETASJE

PROSJEKTNAVN:
TEGN.STATUS:

BYGG 3

BYGG 2

TAG ARKITEKTER AS
Kjøpmannsgata
14 / 7013 Trondheim BESKRIVELSE
REV
post@tagarkitekter.no
LOKALISERINGSFIGUR:
C:\Users\fa\Documents\T1673 Veisletten alle_fa.rvt
C:\Users\mst\Documents\T1673 Veisletten alle_mst.rvt

DATO

08.02.2021 15:03:32

BESKRIVELSE

25.01.2021 18:26:05

REV
LOKALISERINGSFIGUR:

B

LOKALISERINGSFIGUR:

SOV
9,2 m²
STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

N

BAD
5,0 m²

STUE/ KJØKKEN
28,5 m²
GANG
3,1 m²

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

BYGG 2

SOV
6,2 m²

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

SOV
7,4 m²

• Romslig gang med god plass til oppbevaring

BYGG 2

BYGG 1

GANG
8,4 m²

LEIL. NR
1.2.2
LEIL. NR
1.1.1

TYPE
3R
TYPE
4R

BRA
61,8 m²
BRA
78,9 m²

P-ROM
60,6 m²
P-ROM
76,5 m²

TEGNINGSNAVN:

1

1:100
1:100

2

5

10

Leilighe
25.0

PROSJEKTNR:

TEGNIN

TEGNINGSNUMMER:
TEGNINGSNAVN:

1

2

5

10

A-26-091
Leilighet
TEGNINGSNUMMER:

A-26-01

40

41
MERK :

MERK :

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Leilighet 1.2.3

Leilighet 1.3.1

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.

BRA: 44,8 m2
P-ROM: 43,7 m2
Soverom: 1
Etasje: 2. etg

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.
BAD
5,0 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

•
•

P-ROM: 44,1 m2

GANG
9,4 m²

Soverom: 2
Etasje: 3. etg

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
Hjørneleilighet i 2. etasje arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
Godt med lysinnslipp
som opptas av vegger, rør, ledninger,
sjakter,
søyler, innredningsenheter o.l.
Romslig gang med plass til
garderobeløsning
innenfor bruksenheten.

•

BRA: 45,2 m2

GANG
3,1 m²

REV

SOV
12,8 m²

ekstra sov
6 m²

• Hjørneleilighet i 3. etasje

BESKRIVELSE

DATO

REV

SIGN
KNTR
• BYGG
2 3DATO
soverom

BESKRIVELSE

LOKALISERINGSFIGUR:

• Mulighet for å forlenge kjøkkeninnredning

2.ETASJE

STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

BYGG 1

BYGG 1
BYGG 2

Det vil forekomme synlige sprinkler.

N
SOV
7,8 m²

UTBYGGER

BAD
4,6 m²

SIGN

N

Veisletten Alle
KONSULENT PROSJEKTNR:

STUE/ KJØKKEN
17,5 m²

LEIL. NR
1.2.3

TYPE
2R

BRA
78,9 m²

BRA
44,8 m²

P-ROM
76,5 m²

P-ROM
43,7 m²

SAKSB:

TEGN.STATUS:

SALGSTEGNING
TEGNINGSDATO:
KONSULENT PROSJEKTNR:
25.01.2021 SAKSB:

PROSJEKTNR:

TEGNINGSNAVN:

1:100

1:100

1

2

5

Leilighet 08.02.2021
1.1.1
PROSJEKTNR:

10

TEGNINGSDATO:

TEGNINGSNUMMER:
TEGNINGSNAVN:

1

2

BYGG 1

SALGSTEGNING

Veisletten Alle

BYGG 2

TYPE
4R

Kjøpmannsgata 14 / 7013 Trondheim
post@tagarkitekter.no

TEGN.STATUS:
PROSJEKTNAVN:

SOV
7,7 m²

BYGG 1

BYGG
BYGG 1

SOV
12,8 m²

REV

ekstra sov
6 m²

SOV
7,7 m²

STUE/ KJØKKEN
17,5 m²

B

LOKALISERINGSFIGUR:

1.ETASJE
BYGG 1

STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

BYGG 1

SOV
6,2 m²

BALKONG
8,3 m²

BALKONG
8,5 m²

BALKONG
12,1 m²

UTBYGGER

UTBYGGER

5

10

TEGN:

FAG:

ARK

BALKONG
8,3 m²

SIGN

Veislette

KNTR

FA/AAR

62

KONTR:

TEGN:
FA/AAR
FA/AAR

BNR:

25

KONTR:

FA/AAR

A-26-01
Leilighet 1.2.3

FAG:

ARK
GNR:

62

BNR:

25

REV:

REV:

A-26-10
UTBYGGER

TEGN.STATUS:
PROSJEKTNAVN:

SALGS

Veisletten

BYGG 3

KONSULENT PROSJEK

TEGN.STATUS:

SALGSTE
TE
0

PROSJEKTNR:

BYGG 2

GNR:

TEGNINGSNUMMER:

N

PROSJEKTNAVN:

DATO

3.ETASJE TAG ARKITEKTER AS

PROSJEKTNAVN:

BYGG 3

LEIL. NR
1.1.1

3.ETASJE

GANG
3,1 m²

BRA inkluderer ikke balkong areal

TAG ARKITEKTER AS
Kjøpmannsgata
14 / 7013 Trondheim BESKRIVELSE
REV
post@tagarkitekter.no
LOKALISERINGSFIGUR:

2.ETASJE

UTBYGGER

N

GANG
4,4 m²

KNTR

BYGG
BYGG 1

REV
LOKALISERINGSFIGUR:

UTBYGGER

LOKALISERINGSFIGUR:

N

GANG
4,4 m²

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør, ledninger,
sjakter, søyler, innredningsenheter o.l.
innenfor bruksenheten.

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

C:\Users\fa\Documents\T1673 Veisletten alle_fa.rvt
C:\Users\mst\Documents\T1673 Veisletten alle_mst.rvt

BALKONG
8,5 m²

BRA inkluderer ikke balkong areal

DATO

BAD
4,6 m²

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.

GANG
BALKONG 5,3 m²
12,1 m²

25.01.2021 18:26:05

STUE/ KJØKKEN
22,0 m²

08.02.2021 15:03:44

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

BESKRIVELSE

GANG
9,4 m²

Det vil forekomme synlige sprinkler.
SOV
10,8 m²

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.

REV

SOV
7,8 m²

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

BYGG 3
BYGG 2

BAD
4,2 m²

SOV
6,2 m²

KNTR

• Balkong mot vest

LOKALISERINGSFIGUR:

1.ETASJE

SIGN

BAD
5,0 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

KONSULENT PROSJEKTNR:

BYGG
BYGG 1
BYGG
BYGG 1

N

LEIL. NR
1.3.1
LEIL. NR
1.1.1

TYPE
3R
TYPE
4R

BRA
45,2 m²
BRA
78,9 m²

P-ROM
44,1 m²
P-ROM
76,5 m²

TEGNINGSNAVN:

1

1:100
1:100

2

5

10

Leilighe
25.0

PROSJEKTNR:

TEGNIN

TEGNINGSNUMMER:
TEGNINGSNAVN:

1

2

5

10

A-26-171
Leilighet
TEGNINGSNUMMER:

A-26-01

42

43
MERK :

MERK :

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Leilighet 1.3.2

Leilighet 1.3.3

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.

BRA: 61,8 m2
P-ROM: 60,6 m2
Soverom: 2
Etasje: 3. etg

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.
BAD
5,0 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

•
•

P-ROM: 43,7 m2

GANG
9,4 m²

Soverom: 1

GANG
8,4 m²
SOV
7,4 m²

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
Romslig hjørneleilighet i 3.arealet
etasje
av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
Balkong mot vest
som opptas av vegger, rør, ledninger,
sjakter,tilsøyler,
innredningsenheter o.l.
Romslig gang med god plass
oppbevaring
innenfor bruksenheten.

•

BRA: 44,8 m2

GANG
3,1 m²

REV

SOV
12,8 m²

ekstra sov
6 m²

1.ETASJE

•

REV

BESKRIVELSE

LOKALISERINGSFIGUR:

SOV
6,2 m²

BYGG 1

BYGG 1
BYGG 2

BALKONG
12,1 m²

BALKONG
8,5 m²

UTBYGGER

BALKONG
8,2 m²

N

N

3.ETASJE

PROSJEKTNAVN:

TAG ARKITEKTER AS
Kjøpmannsgata 14 / 7013 Trondheim
post@tagarkitekter.no

Veisletten Alle

BYGG 3

TEGN.STATUS:
PROSJEKTNAVN:

Veisletten Alle

BYGG 2

TEGN.STATUS:

N
UTBYGGER

FAG:

BAD
SALGSTEGNING
4,2 m²KONSULENT PROSJEKTNR:
SAKSB:

BYGG 1

LEIL. NR
1.3.2

TYPE
4R

TYPE
3R

BRA
78,9 m²

BRA
61,8 m²

P-ROM
76,5 m²

P-ROM
60,6 m²

SALGSTEGNING
TEGNINGSDATO:
KONSULENT PROSJEKTNR:
25.01.2021 SAKSB:

PROSJEKTNR:

SOV
10,8 m²

1:100

1:100

1

2

STUE/ KJØKKEN
22,0 m²

5

TEGNINGSNAVN:

Leilighet 08.02.2021
1.1.1
PROSJEKTNR:

10 GANG
5,3 m²
TEGNINGSNUMMER:

TEGNINGSDATO:

BYGG 1
TEGN:

ARK
GNR:

BALKONG
12,1 m²

BALKONG
8,5 m²

UTBYGGER

UTBYGGER

FA/AAR

62

KONTR:

TEGN:
FA/AAR
FA/AAR

BNR:

25

KONTR:

FA/AAR

A-26-01
Leilighet 1.3.2
TEGNINGSNAVN:

1

2

5

10

TEGNINGSNUMMER:

ARK
GNR:

62

BNR:

25

REV:

REV:

A-26-18
UTBYGGER

PROSJEKTNAVN:

DATO

SIGN

Veislette

KNTR

TEGN.STATUS:
PROSJEKTNAVN:

SALGS

Veisletten

BYGG 3

KONSULENT PROSJEK

TEGN.STATUS:

SALGSTE
TE
0

PROSJEKTNR:

KONSULENT PROSJEKTNR:

BYGG 2

FAG:

25.01.2021 18:26:05

N

3.ETASJE

C:\Users\fa\Documents\T1673 Veisletten alle_fa.rvt
C:\Users\mst\Documents\T1673 Veisletten alle_mst.rvt

LOKALISERINGSFIGUR:

BYGG
BYGG 1

GANG
5,3 m²

BRA inkluderer ikke balkong areal

TAG ARKITEKTER AS
Kjøpmannsgata 14 / 7013 Trondheim
REV
BESKRIVELSE
post@tagarkitekter.no
LOKALISERINGSFIGUR:

LEIL. NR
1.1.1

BYGG 1

UTBYGGER

KNTR

BYGG
BYGG 1

STUE/ KJØKKEN
22,0 m²

SOV
6,2 m²

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

N

08.02.2021 15:04:41

SIGN

1.ETASJE
BYGG 1

BAD
4,2 m²

STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

SOV
10,8 m²

utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

B

LOKALISERINGSFIGUR:

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.

BRA inkluderer ikke balkong areal

DATO

ekstra sov
6 m²

Det vil forekomme synlige sprinkler.

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

BESKRIVELSE

REV

SOV
12,8 m²

BYGG 3

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.

REV

3.ETASJE

GANG
3,1 m²

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
• Mulighet for å forlenge kjøkkeninnredning

BYGG 2

SOV
9,2 m²

Det vil forekomme synlige sprinkler.

REV
LOKALISERINGSFIGUR:

• Romslig gang med plass til garderobeløsning

3.ETASJE

STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

GANG
9,4 m²

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
Hjørneleilighet i 3. etasje arealet av bruksenheten som ligger innenfor
DATO
SIGN
KNTR
omsluttende
vegger. I BRA
medregnes areal
Godt med lysinnslipp fra store
vindusflater
langs
som opptas av vegger, rør, ledninger,
DATO veggen
SIGN
KNTR i stue
sjakter, søyler, innredningsenheter o.l.
hele
BYGG
3
innenfor bruksenheten.

•

BESKRIVELSE

LOKALISERINGSFIGUR:

STUE/ KJØKKEN
28,5 m²

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

Etasje: 3. etg

BAD
4,6 m²

BAD
5,0 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

BYGG
BYGG 1
BYGG
BYGG 1

N

LEIL. NR
1.3.3
LEIL. NR
1.1.1

TYPE
2R
TYPE
4R

BRA
44,8 m²
BRA
78,9 m²

P-ROM
43,7 m²
P-ROM
76,5 m²

TEGNINGSNAVN:

1

1:100
1:100

2

5

10

Leilighe
25.0

PROSJEKTNR:

TEGNIN

TEGNINGSNUMMER:
TEGNINGSNAVN:

1

2

5

10

A-26-191
Leilighet
TEGNINGSNUMMER:

A-26-01

44

45

Hus 2
10 leiligheter

Illustrasjon, avvik vil forekomme.

46

47
MERK :

MERK :

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Leilighet 1.1.1

Leilighet 2.1.1

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.

BRA: 42 m2
P-ROM: 39 m2
Soverom: 1
Etasje: 3. etg

•
•
•

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.
BAD
5,0 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

BRA: 82,1 m2
P-ROM: 80,9 m2

GANG
9,4 m²

Soverom: 2
Etasje: 1. etg

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
Skyvedør ut til hyggelig balkong
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
Romslig soverom
som opptas av vegger, rør, ledninger,
sjakter, søyler, innredningsenheter o.l.
Gang med garderobemulighet
innenfor bruksenheten.

GANG
3,1 m²

REV

SOV
12,8 m²

ekstra sov
6 m²

•

BESKRIVELSE

DATO

•

LOKALISERINGSFIGUR:

1.ETASJE

•

BYGG 3

• Flislagt bad

STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.
Det vil forekomme synlige sprinkler.

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

• 2 flislagte bad

ENTRÈ
3,9 m²

SOV
12,8 m²

GANG
3,1 m²

BAD
3,0 m²

REV

ekstra sov
6 m²

1.ETASJE
BYGG 1

BYGG 1
BYGG 2

STUE/ KJØKKEN
41,1 m²
SOV
11,4 m²

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

UTBYGGER

1.ETASJE
BESKRIVELSE

REV

SOV
6,2 m²

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.

N

B

LOKALISERINGSFIGUR:

STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

Det vil forekomme synlige sprinkler.
eikefinér, og Miele hvitevarer

BRA inkluderer ikke balkong areal

BAD
4,6 m²

LOKALISERINGSFIGUR:

• Oppgradert kjøkken fra JKE Design med fronter i natur 		

BALKONG
12,1 m²
ENTRÈ
3,9 m²

BALKONG
8,5 m²

GANG
9,4 m²

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
Hjørneleilighet i 1. etasje
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
SIGN
KNTR
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
Romslig balkong mot vest
som opptas av vegger, rør, ledninger,
sjakter, søyler,
innredningsenheter
Hovedsoverom med direkte
adkomst
til bad o.l.
innenfor bruksenheten.

• 2 soverom

BYGG 2

OMKL
5,4 m²

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.

BAD
5,0 m²

OMKL
5,4 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

• Stort omkledningsrom i gang

BYGG 1

SOV
7,2 m²

SOV
6,2 m²

SOV
7,2 m²

BALKONG
12,1 m²

BALKONG
8,5 m²

UTBYGGER

BRA inkluderer ikke balkong areal
UTBYGGER

BAD
4,6 m²

TAG ARKITEKTER AS
REV
Kjøpmannsgata
14 / 7013 Trondheim BESKRIVELSE
post@tagarkitekter.no
LOKALISERINGSFIGUR:

N

N

1.ETASJE

PROSJEKTNAVN:

Veisletten Alle
TEGN.STATUS:

BYGG 1

SALGSTEGNING
KONSULENT PROSJEKTNR:

STUE/ KJØKKEN
41,1 m²

LEIL. NR
1.1.1

TYPE
4R

BRA
78,9 m²

P-ROM
76,5 m²

1:100

1

2

SOV
11,4 m²

TEGNINGSDATO:

25.01.2021

TEGN:

FA/AAR
KONTR:

FA/AAR

ARK

DATO

SIGN

10

PROSJEKTNAVN:

Veisletten
PROSJEKTNAVN:

GNR:

62

SALGSTEGNING

PROSJEKTNR:
TEGNIN
KONSULENT PROSJEKTNR:
SAKSB:

25

Leilighet 1.1.1
REV:

A-26-01

UTBYGGER

KONSULENT PROSJEKTNR:

TEGN.STATUS:

BNR:

TEGNINGSNUMMER:

TEGN.STATUS:

SALGSTE
Veisletten Alle

BYGG
BYGG 2
N

Illustrasjon, avvik vil forekomme.

BALKONG
13,2 m²

BYGG 3

TEGNINGSNAVN:

5

KNTR

BYGG 2

25.01.2021 18:26:05

BYGG
BYGG 1

PROSJEKTNR:

SAKSB:

FAG:

C:\Users\fa\Documents\T1673 Veisletten alle_fa.rvt

BAD
3,0 m²

BYGG
LEIL. NR
BYGG 1
1.1.1
LEIL. NR
TYPE
2.1.1
3R

TYPE
4R

BRA
82,1 m²

BRA
78,9 m²

P-ROM
80,9 m²

P-ROM
76,5 m²

1:100

25.0

PROSJEKTNR:

1

1:100
1

2

5

10

TEGNINGSNAVN:
TEGNINGSDATO:

Leilighet
08.02.2021

TEGNINGSNAVN:

2

5

10

TEGNINGSNUMMER:

LeilighetA-26-01
2.1.1
TEGNINGSNUMMER:

A-26-03

1

48

49
MERK :

MERK :

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Leilighet 2.1.2

Leilighet 2.2.1

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.

BRA: 82,7 m2
P-ROM: 81,4 m2
Soverom: 3
Etasje: 1. etg

SOV
9,5 m²

BAD
5,0 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

•
•

• P-plass i kjeller

P-ROM: 64,1 m2
Soverom: 3
Etasje: 2. etg

GANG
5,6 m²

GANG
3,1 m²

BAD
ekstra sov
4,7 m²
6 m²

SOV
12,8 m²

REV

BAD
3,0 m²

• Hjørneleilighet i 2. etasje

BESKRIVELSE

DATO

1.ETASJE
REV

DATO
SIGN
KNTR
• BYGG
3 3soverom

BESKRIVELSE

BYGG 1

BYGG 1
BYGG 2

STUE/ KJØKKEN
36,8 m²

Det vil forekomme synlige sprinkler.

SOV
11,4 m²
BALKONG
12,1 m²

BALKONG
8,5 m²

SOV
7,2 m²

GANG
9,4 m²

GANG
3,9 m²

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør, ledninger,
sjakter, søyler, innredningsenheter o.l.
innenfor bruksenheten.

GANG
3,1 m²

REV

SOV
12,8 m²

ekstra sov
6 m²

REV
1.ETASJE

BAD
4,6 m²

LOKALISERINGSFIGUR:

2.ETASJE
STUE/ KJØKKEN STUE/ KJØKKEN
29,7 m²
37,5 m²

BYGG 1

BYGG 1

SOV
6,2 m²

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

N
UTBYGGER

N

BALKONG
12,1 m²

SOV
8,9 m²

BALKONG
8,5 m²

UTBYGGER

BRA inkluderer ikke balkong areal

UTBYGGER

UTBYGGER

SIGN

BALKONG
13,2 m²

KNTR

N

TAG ARKITEKTER AS
Kjøpmannsgata
14 / 7013 Trondheim BESKRIVELSE
REV
post@tagarkitekter.no
LOKALISERINGSFIGUR:

BAD
4,6 m²

1.ETASJE

Veisletten Alle

Kjøpmannsgata 14 / 7013 Trondheim
post@tagarkitekter.no

TEGN.STATUS:
PROSJEKTNAVN:

BYGG 1

BYGG 1

SALGSTEGNING

Veisletten Alle

BYGG 2

KONSULENT PROSJEKTNR:

SAKSB:

TEGN.STATUS:

SALGSTEGNING
TEGNINGSDATO:
KONSULENT PROSJEKTNR:
25.01.2021 SAKSB:

PROSJEKTNR:

BYGG
BYGG 1

BYGG
BYGG 2
N
UTBYGGER

N

LEIL. NR
1.1.1

LEIL. NR
2.1.2

TYPE
4R

TYPE
4R

BRA
78,9 m²

BRA
82,7 m²

P-ROM
76,5 m²

P-ROM
81,4 m²

TEGNINGSNAVN:

1:100

1:100

1

2

1

5

2

SOV
8,9 m²

Leilighet 08.02.2021
1.1.1
PROSJEKTNR:

10

TEGNINGSDATO:

TEGNINGSNUMMER:
TEGNINGSNAVN:

5

10

DATO

SIGN

KNTR

2.ETASJE TAG ARKITEKTER AS

PROSJEKTNAVN:

STUE/ KJØKKEN
29,7 m²

BYGG 3

C:\Users\fa\Documents\T1673 Veisletten alle_fa.rvt
C:\Users\mst\Documents\T1673 Veisletten alle_mst.rvt

DATO

TEGN:

FAG:

ARK

FA/AAR

62

KONTR:

TEGN:
FA/AAR
FA/AAR

BNR:

25

KONTR:

FA/AAR

A-26-01
Leilighet 2.1.2
TEGNINGSNUMMER:

FAG:

ARK
GNR:

62

BNR:

25

REV:

REV:

A-26-04
UTBYGGER

BYGG 3

PROSJEKTNAVN:

Veisletten

BALKONG
8,2 m²

PROSJEKTNAVN:
TEGN.STATUS:

Veislette
SALGSTE

BYGG 2

GNR:

25.01.2021 18:26:05

BESKRIVELSE

08.02.2021 15:03:07

REV
LOKALISERINGSFIGUR:

B

LOKALISERINGSFIGUR:

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.

GANG
3,9 m²

BRA inkluderer ikke balkong areal

BAD
5,0 m²

SOV
7,2 m²

Det vil forekomme synlige sprinkler.

SOV
7,0 m²

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.

SOV
7,0 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

BYGG 3
BYGG 2

SOV
6,2 m²

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

KNTR

1.ETASJE

STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

SIGN

• Balkong mot vest

LOKALISERINGSFIGUR:

LOKALISERINGSFIGUR:

• U-kjøkken med vindu mot nord
• 2 flislagte bad

BRA: 65,3 m2

GANG
9,4 m²

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
Hjørneleilighet i 1. etasje arealet av bruksenheten som ligger innenfor
vegger. I BRA medregnes areal
Romslig balkong mot vestomsluttende
som opptas av vegger, rør, ledninger,
sjakter,
søyler, innredningsenheter
o.l.
Hovedsoverom med direkte
adkomst
til bad
innenfor bruksenheten.

•

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.

SOV
5,9 m²

KONSULENT
PROSJEKTNR:
TEGN.STATUS:

SALGS

PROSJEKTNR:
TEGNIN
KONSULENT PROSJEK

BYGG
BYGG 1
BYGG
BYGG 2
N

LEIL. NR
1.1.1
LEIL. NR
2.2.1

TYPE
4R
TYPE
3R

BRA
78,9 m²
BRA
65,3 m²

P-ROM
76,5 m²
P-ROM
64,1 m²

25.0

TEGNINGSNAVN:
PROSJEKTNR:

1:100

1:100

1

2
1

5
2

5

TE

Leilighet 01

10

TEGNINGSNAVN:
TEGNINGSNUMMER:

10

Leilighe
A-26-01
TEGNINGSNUMMER:

A-26-11

50

51
MERK :

MERK :

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Leilighet 2.2.2

Leilighet 2.2.3

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.

BRA: 38 m2
P-ROM: 36,8 m2
Soverom: 1
Etasje: 2. etg

• Effektiv 2-romsleilighet i
• God planløsning
• Balkong mot vest

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.
BAD
5,0 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

BRA: 66,6 m2
P-ROM: 65,5 m2

GANG
9,4 m²

Soverom: 3
Etasje: 2. etg

GANG
5,5 m²

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
2.
etasje
arealet
av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør, ledninger,
sjakter, søyler, innredningsenheter o.l.
innenfor bruksenheten.

BAD
4,2 m²

GANG
3,1 m²

REV

SOV
12,8 m²

ekstra sov
6 m²

• Hjørneleilighet i 2. etasje

BESKRIVELSE

DATO

BESKRIVELSE

DATO

2.ETASJE
STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

KNTR

STUE/ KJØKKEN
16,6 m²

SOV
8,7 m²

SOV
6,9 m²

SOV
7,5 m²

BALKONG
12,1 m²

BALKONG
8,5 m²

GANG
4,7 m²

N
UTBYGGER

PROSJEKTNAVN:

Veisletten Alle
Veisletten
Alle
SALGSTEGNING

BYGG 3

BYGG 1

TEGN.STATUS:
KONSULENT PROSJEKTNR:

BYGG 2

SAKSB:

SALGSTEGNING

KONSULENT PROSJEKTNR:
SAKSB:
PROSJEKTNR:
TEGNINGSDATO:

N
UTBYGGER

TAG ARKITEKTER AS
Kjøpmannsgata
14 / 7013 Trondheim BESKRIVELSE
REV
post@tagarkitekter.no
LOKALISERINGSFIGUR:
TAG ARKITEKTER AS
Kjøpmannsgata 14 / 7013 Trondheim
2.ETASJE
post@tagarkitekter.no

N

PROSJEKTNAVN:
TEGN.STATUS:

TYPE
4R
TYPE
2R

BRA
78,9 m²
BRA
38 m²

P-ROM
76,5 m²
P-ROM
36,8 m²

25.01.2021

SOV
8,9 m²

1:100

1:100

REV

B

LOKALISERINGSFIGUR:

REV
1.ETASJE
LOKALISERINGSFIGUR:

2.ETASJE
STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

BYGG 1

BYGG 1

SOV
6,2 m²

SOV
8,9 m²
BALKONG
12,1 m²

BALKONG
8,5 m²

UTBYGGER

UTBYGGER

PROSJEKTNR:
TEGNINGSNAVN:

1

2

5

10

1

2

5

10

TEGNINGSDATO:

Leilighet08.02.2021
1.1.1
Leilighet 2.2.2
A-26-01

FAG:

BYGG 1

ARK

TEGN:

FAG:
GNR:

TEGN:
KONTR:

GNR:
BNR:

FA/AAR

FA/AAR
FA/AAR
KONTR:

FA/AAR

ARK
62
62
25

C:\Users\fa\Documents\T1673 C:\Users\mst\Documents\T1673
Veisletten alle_fa.rvt Veisletten alle_mst.rvt

2.ETASJE

LEIL. NR
1.1.1
LEIL. NR
2.2.2

ekstra sov
6 m²

BAD
4,6 m²

BAD
4,6 m²
DATO

SIGN

BALKONG
8,2 m²

25

REV:

TEGNINGSNUMMER:

REV:

A-26-12

UTBYGGER

PROSJEKTNAVN:

Veisletten

BYGG 3

PROSJEKTNAVN:
TEGN.STATUS:

Veislette
SALGSTE

KONSULENT
PROSJEKTNR:
TEGN.STATUS:

SALGS

PROSJEKTNR:
TEGNIN
KONSULENT PROSJEK

BYGG
BYGG 1
BYGG
BYGG 2

BNR:

TEGNINGSNAVN:
TEGNINGSNUMMER:

KNTR

BYGG 2

25.01.2021 18:26:05
08.02.2021 15:03:56

STUE/ KJØKKEN
30,0 m²

KNTR

BYGG
BYGG 1
BYGG
BYGG 2

SOV
12,8 m²

BRA inkluderer ikke balkong areal

LOKALISERINGSFIGUR:

N

GANG
3,1 m² STUE/ KJØKKEN
30,0 m²

UTBYGGER

BALKONG
8,2 m²

SIGN

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør, ledninger,
sjakter, søyler, innredningsenheter o.l.
innenfor bruksenheten.

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

N

BRA inkluderer ikke balkong areal

DATO

GANG
4,7 m²

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

BESKRIVELSE

GANG
9,4 m²

Det vil forekomme synlige sprinkler.

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.

REV

BAD
5,0 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

BYGG 2

BYGG 2

Det vil forekomme synlige sprinkler.

SOV
7,5 m²

BYGG 3

BYGG 1

BYGG 1

SOV
6,2 m²

SIGN

• BYGG
Balkong
mot vest
3

LOKALISERINGSFIGUR:

• Romslig gang med plass til garderobeløsning

KNTR

• 3 soverom

LOKALISERINGSFIGUR:

REV
1.ETASJE

SIGN

SOV
6,9 m²

N

LEIL. NR
1.1.1
LEIL. NR
2.2.3

TYPE
4R
TYPE
4R

BRA
78,9 m²
BRA
66,6 m²

P-ROM
76,5 m²
P-ROM
65,5 m²

25.0

TEGNINGSNAVN:
PROSJEKTNR:

1:100

1:100

1

2
1

5
2

5

TE

Leilighet 01

10

TEGNINGSNAVN:
TEGNINGSNUMMER:

10

Leilighe
A-26-01
TEGNINGSNUMMER:

A-26-13

52

53
MERK :

MERK :

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Leilighet 2.3.1

Leilighet 2.3.2

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.

BRA: 65,3 m2
P-ROM: 64,1 m2
Soverom: 3
Etasje: 3. etg

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

•
•

SOV
7,2 m²

BRA: 38 m2
P-ROM: 36,8 m2

GANG
9,4 m²

Soverom: 1
Etasje: 3. etg

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
Hjørneleilighet i 3. etasje arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
Balkong mot vest
som opptas av vegger, rør, ledninger,
sjakter, søyler, innredningsenheter o.l.
God benkeplass på kjøkken
innenfor bruksenheten.

•

BAD
5,0 m²

SOV
7,0 m²

GANG
3,1 m²

GANG
3,9 m²
REV

SOV
12,8 m²

ekstra sov
6 m²

BAD
4,6 m²

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

• Effektiv 2-roms leilighet i

BESKRIVELSE

DATO

REV

DATO
SIGN mot
KNTR vest
• BYGG
Balkong
3

BESKRIVELSE

LOKALISERINGSFIGUR:
BYGG 1

BYGG 1
BYGG 2

Det vil forekomme synlige sprinkler.

Det vil forekomme synlige sprinkler.

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

BALKONG
12,1 m²

SOV
8,9 m²

BALKONG
8,5 m²

GANG
5,5 m²

BRA inkluderer ikke balkong areal

GANG
5,5 m²

BAD
4,2 m²

GANG
3,1 m²

REV

SOV
12,8 m²

ekstra sov
6 m²

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

BYGG 3
BYGG 2

SOV
6,2 m²

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
3.
etasje
arealet
av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør, ledninger,
sjakter, søyler, innredningsenheter o.l.
innenfor bruksenheten.

GANG
9,4 m²

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

N
UTBYGGER

N

BAD
4,2 m²

B
LOKALISE

3.ETAS

BYGG

STUE/ KJØKKEN
37,5 m²
SOV
8,7 m²

STUE/ KJØKKEN
16,6 m²

SOV
6,2 m²

REV
LOKALISERINGSFIGUR:

1.ETASJE

• Romslig gang med plass til garderobeløsning

3.ETASJE

STUE/ KJØKKEN
STUE/ KJØKKEN
37,5 m²
29,7 m²

KNTR

• God planløsning

LOKALISERINGSFIGUR:

1.ETASJE

SIGN

BAD
5,0 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

BYGG 1

BALKONG
12,1 m²

BALKONG
8,5 m²

BALKONG
8,2 m²

UT
UTBYGGER

BRA inkluderer ikke balkong areal

UTBYGGER

SIGN

TAG ARKITEKTER AS
Kjøpmannsgata
14 / 7013 Trondheim BESKRIVELSE
REV
post@tagarkitekter.no
LOKALISERINGSFIGUR:

KNTR

N

3.ETASJE

Veisletten Alle

BALKONG
8,2 m²

BYGG 1

STUE/ KJØKKEN
16,6 m²

BYGG
BYGG 1

BYGG
BYGG 2
N

LEIL. NR
1.1.1

LEIL. NR
2.3.1

TYPE
4R

TYPE
3R

BRA
78,9 m²

BRA
65,3 m²

P-ROM
76,5 m²

P-ROM
64,1 m²

SAKSB:

TEGN.STATUS:

SOV
8,7 m²

SALGSTEGNING
TEGNINGSDATO:
KONSULENT PROSJEKTNR:
25.01.2021 SAKSB:

PROSJEKTNR:

TEGNINGSNAVN:

1:100

1:100

1

2

5

Leilighet 08.02.2021
1.1.1
PROSJEKTNR:

10

TEGNINGSDATO:

TEGNINGSNUMMER:
TEGNINGSNAVN:

1

BYGG 1

SALGSTEGNING

Veisletten Alle

KONSULENT PROSJEKTNR:

2

5

10

TEGN:

FAG:

ARK

KNTR

FA/AAR

62

KONTR:

TEGN:
FA/AAR
FA/AAR

BNR:

25

KONTR:

FA/AAR

A-26-01
Leilighet 2.3.1

FAG:

ARK
GNR:

62

BNR:

25

REV:

REV:

A-26-20
UTBYGGER

V
Veisletten
PROSJEKTNAVN:

BYGG 3

TE

TEGN.STATUS:

SALGSTE

KO
KONSULENT PROSJEKTNR:

BYGG 2

GNR:

TEGNINGSNUMMER:

BALKONG
8,2 m²

SIGN

PR

Kjøpmannsgata 14 / 7013 Trondheim
post@tagarkitekter.no

TEGN.STATUS:
PROSJEKTNAVN:

BYGG 2

UTBYGGER

N

DATO

3.ETASJETAG ARKITEKTER AS

PROSJEKTNAVN:

BYGG 3

C:\Users\fa\Documents\T1673 Veisletten alle_fa.rvt
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DATO

25.01.2021 18:26:05

BESKRIVELSE

08.02.2021 15:04:55

REV
LOKALISERINGSFIGUR:

PROSJEKTNR:

BYGG
BYGG 1

N

BYGG
LEIL. NR
BYGG 2
1.1.1

LEIL. NR
TYPE
2.3.2
4R

TYPE
BRA
2R
78,9 m²

BRA
P-ROM
38 m²
76,5 m²

P-ROM
36,8 m²
1:100

PR
TEGNIN

25.0

1
1:100

2

1

2

5

5

10

TE

Leilighet L1
A-26-01 A
TEGNINGSNAVN:

10

TEGNINGSNUMMER:

TE

54

55
MERK :

MERK :

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Leilighet 2.3.3

Leilighet 2.4.1

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.

BRA: 66,6 m2
P-ROM: 65,5 m2
Soverom: 3
Etasje: 3. etg

• Hjørneleilighet i 3. etasje
• 3 soverom
• Balkong mot vest

SOV
6,9 m²

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.

SOV
7,5 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

BAD
5,0 m²

BRA: 83,8 m2
P-ROM: 82,6 m2

GANG
9,4 m²

Soverom: 3
Etasje: 4. etg

GANG
4,7 m²

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør, ledninger,
sjakter, søyler, innredningsenheter o.l.
innenfor bruksenheten.

GANG
3,1 m²
SOV
12,8 m²

STUE/ KJØKKEN
30,0 m²ekstra sov
6 m²

BAD
4,6 m²

REV

•

LOKALISERINGSFIGUR:

1.ETASJE
REV

•

BESKRIVELSE

LOKALISERINGSFIGUR:

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

BYGG 1

BYGG 3

• 2 flislagte bad

BYGG 2

SOV
6,2 m²

• P-plass i kjeller

BYGG 1

SOV
7,0 m²

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.

BRA inkluderer ikke balkong areal

ekstra sov
6 m²
BAD
4,5 m²

BAD
3,0 m²

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

REV
1.ETASJE
LOKALISERINGSFIGUR:

4.ETASJE
STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

BYGG 1

BYGG 1

SOV
6,2 m²

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

N
UTBYGGER

GANG
3,9 m²

N

BALKONG
8,5 m²

SOV
11,4 m²

STUE/ KJØKKEN
41,1 m²

BALKONG
12,1 m²

UTBYGGER

BRA inkluderer ikke balkong areal

UTBYGGER

UTBYGGER

SIGN

KNTR

N

3.ETASJE

BAD
3,0 m²

BALKONG
8,2 m²

BYGG 3

TAG ARKITEKTER AS
Kjøpmannsgata
14 / 7013 Trondheim BESKRIVELSE
REV
post@tagarkitekter.no
LOKALISERINGSFIGUR:

BAD
4,5 m²

Veisletten Alle

Kjøpmannsgata 14 / 7013 Trondheim
post@tagarkitekter.no

TEGN.STATUS:
PROSJEKTNAVN:

BYGG 1

SALGSTEGNING

BYGG 1

Veisletten Alle

KONSULENT PROSJEKTNR:

BYGG 2

SAKSB:

TEGN.STATUS:

SALGSTEGNING
TEGNINGSDATO:
KONSULENT PROSJEKTNR:
25.01.2021 SAKSB:

PROSJEKTNR:

BYGG
BYGG 1

BYGG
BYGG 2
N
UTBYGGER

N

LEIL. NR
1.1.1

LEIL. NR
2.3.3

TYPE
4R

TYPE
4R

BRA
78,9 m²

BRA
66,6 m²

P-ROM
76,5 m²

P-ROM
65,5 m²

TEGNINGSNAVN:

1:100

1:100

1

2

1

5

2

SOV
11,4 m²

STUE/ KJØKKEN
41,1 m²
5

Leilighet 08.02.2021
1.1.1
PROSJEKTNR:

10

TEGNINGSDATO:

TEGNINGSNUMMER:
TEGNINGSNAVN:

10

DATO

SIGN

KNTR

4.ETASJE TAG ARKITEKTER AS

PROSJEKTNAVN:

C:\Users\fa\Documents\T1673 Veisletten alle_fa.rvt
C:\Users\mst\Documents\T1673 Veisletten alle_mst.rvt

DATO

TEGN:

FAG:

ARK

FA/AAR

62

KONTR:

TEGN:
FA/AAR
FA/AAR

BNR:

25

KONTR:

FA/AAR

A-26-01
Leilighet 2.3.3
TEGNINGSNUMMER:

FAG:

ARK
GNR:

62

BNR:

25

REV:

REV:

A-26-22
UTBYGGER

PROSJEKTNAVN:

Veisletten

BYGG 3

PROSJEKTNAVN:
TEGN.STATUS:

BALKONG
9,8 m²

Veislette
SALGSTE

BYGG 2

GNR:

25.01.2021 18:26:05

BESKRIVELSE

08.02.2021 15:05:09

REV
LOKALISERINGSFIGUR:

B

LOKALISERINGSFIGUR:

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.
BALKONG
12,1 m²

BALKONG
8,5 m²

REV

SOV
12,8 m²

Det vil forekomme synlige sprinkler.
sort eikefinér, og Miele hvitevarer

SOV
7,2 m²

SOV
8,9 m²

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

GANG
3,1 m²

• Oppgradert kjøkken fra JKE Design med fronter i

BYGG 2

Det vil forekomme synlige sprinkler.

GANG
3,9 m²

• 3 soverom

3.ETASJE

STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

BAD
5,0 m²

SOV
7,2 m²
GANG
9,4 m²

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
Hjørneleilighet i 4. etasje arealet av bruksenheten som ligger innenfor
DATO
SIGN
KNTR
Romslig balkong mot vestomsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør, ledninger,
DATO
SIGN
KNTR
sjakter,
søyler, innredningsenheter
o.l.
Hovedsoverom
med direkte
adkomst
til bad
BYGG
3
innenfor bruksenheten.

•

BESKRIVELSE

SOV
7,0 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

KONSULENT
PROSJEKTNR:
TEGN.STATUS:

SALGS

PROSJEKTNR:
TEGNIN
KONSULENT PROSJEK

BYGG
BYGG 1
BYGG
BYGG 2
N

LEIL. NR
1.1.1
LEIL. NR
2.4.1

TYPE
4R
TYPE
3R

BRA
78,9 m²
BRA
83,8 m²

P-ROM
76,5 m²
P-ROM
82,6 m²

25.0

TEGNINGSNAVN:
PROSJEKTNR:

1:100

1:100

1

2
1

5
2

5

TE

Leilighet 01

10

TEGNINGSNAVN:
TEGNINGSNUMMER:

10

Leilighe
A-26-01
TEGNINGSNUMMER:

A-26-26

56

57
MERK :

MERK :

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Leilighet 2.4.2

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.

BRA: 87,9 m2
P-ROM: 82,2 m2
Soverom: 3
Etasje: 4. etg

SOV
7,4 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

•
•

SOV
7,0 m²

OMKL/KONTOR
4,3 m²

GANG
3,1 m²

BAD
ekstra4,6
sovm²
6 m²

SOV
12,8 m²

• P-plass i kjeller

REV

BAD
3,0 m²

BESKRIVELSE

DATO

1.ETASJE
REV

KNTR

BESKRIVELSE

DATO

SIGN

BYGG 3

KNTR

4.ETASJE

STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

SIGN

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
som opptas av vegger, rør, ledninger,
sjakter, søyler, innredningsenheter o.l.
innenfor bruksenheten.

LOKALISERINGSFIGUR:

LOKALISERINGSFIGUR:

• U-kjøkken med vindu motKjøkken
nord på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for

BYGG 1

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

BYGG 3
BYGG 2

SOV
6,2 m²

BYGG 1
BYGG 2

Det vil forekomme synlige sprinkler.

Det vil forekomme synlige sprinkler.
STUE/ KJØKKEN
36,8 m²

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.
Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.

SOV
11,4 m²
BALKONG
12,1 m²

BALKONG
8,5 m²

BAD
5,0 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

ENTRÈ
6,8 m²

• Praktisk omkledningsrom/kontor i gang
• 2 flislagte bad

BAD
5,0 m²
GANG
9,4 m²

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
Hjørneleilighet i 4. etasje arealet av bruksenheten som ligger innenfor
vegger. I BRA medregnes areal
Romslig balkong mot vestomsluttende
som opptas av vegger, rør, ledninger,
sjakter,
søyler, innredningsenheter
o.l.
Hovedsoverom med direkte
adkomst
til bad
innenfor bruksenheten.

•

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.

UTBYGGER

GANG
3,1 m²

N

REV

SOV
12,8 m²

ekstra sov
6 m²

Hus 3
14 leiligheter

B

LOKALISERINGSFIGUR:

1.ETASJE

STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

BYGG 1

SOV
6,2 m²

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

N

BRA inkluderer ikke balkong areal

GANG
9,4 m²

BALKONG
12,1 m²

BALKONG
8,5 m²

UTBYGGER

BRA inkluderer ikke balkong areal

UTBYGGER

SIGN

BALKONG
9,8 m²

KNTR

TAG ARKITEKTER AS
Kjøpmannsgata 14 / 7013 Trondheim
post@tagarkitekter.no

N

4.ETASJE

TAG ARKITEKTER AS
Kjøpmannsgata 14 / 7013 Trondheim
post@tagarkitekter.no

Veisletten Alle
TEGN.STATUS:
PROSJEKTNAVN:

FAG:

ARK

SALGSTEGNING

BYGG 1

Veisletten Alle

KONSULENT PROSJEKTNR:

BYGG 2

SAKSB:

TEGN.STATUS:

SALGSTEGNING
TEGNINGSDATO:
KONSULENT PROSJEKTNR:
25.01.2021 SAKSB:

PROSJEKTNR:

BYGG
BYGG 1

BYGG
BYGG 2
N
UTBYGGER

N

PROSJEKTNAVN:

BYGG 3

LEIL. NR
1.1.1

LEIL. NR
2.4.2

TYPE
4R

TYPE
4R

BRA
78,9 m²

BRA
87,9 m²

P-ROM
76,5 m²

P-ROM
82,2 m²

TEGNINGSNAVN:

1:100

1:100

1

2

5

Leilighet 08.02.2021
1.1.1
PROSJEKTNR:

10

TEGNINGSDATO:

TEGNINGSNUMMER:
TEGNINGSNAVN:

1

2

5

10

A-26-01
Leilighet 2.4.2
TEGNINGSNUMMER:

A-26-27

TEGN:

FA/AAR
KONTR:

TEGN:
FA/AAR
FA/AAR
KONTR:

FA/AAR

GNR:

62

BNR:

25

FAG:

ARK
GNR:

62

C:\Users\fa\Documents\T1673 Veisletten alle_fa.rvt
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DATO

25.01.2021 18:26:05

BESKRIVELSE

BNR:

25

REV:

REV:

08.02.2021 15:05:43

REV
LOKALISERINGSFIGUR:

PROSJEKTNAVN:

Veisletten
TEGN.STATUS:

SALGSTE

KONSULENT PROSJEKTNR:

PROSJEKTNR:

BYGG
BYGG 1

LEIL. NR
1.1.1

TYPE
4R

BRA
78,9 m²

P-ROM
76,5 m²

TEGNIN

25.0

TEGNINGSNAVN:

1:100

1

2

5

10

Leilighet 1
TEGNINGSNUMMER:

A-26-01

58

59
MERK :

MERK :

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Leilighet 3.1.1

Leilighet 3.1.2

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.

BRA: 39,9 m2
P-ROM: 38,8 m2
Soverom: 1
Etasje: 1. etg

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.
BAD
5,0 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

BRA: 82,4 m2
P-ROM: 81,1 m2

GANG
9,4 m²

Soverom: 2
Etasje: 1. etg
REV

BESKRIVELSE

DATO

SIGN

KNTR

ENTRÈ
5,7 m²

GANG
8,8 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

GANG
9,4 m²

BAD
5,0 m²

LOKALISERINGSFIGUR:

•
•

SOV
12,8 m²

REV

1.ETASJE

direkte utgang til balkong

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

GANG
5,3 m²

STUE/ KJØKKEN
37,5 m²
SOV
9,0 m²

STUE/ KJØKKEN
18,9 m²
SOV
6,2 m²

BYGG 2

•

• Romslig hovedsoverom

BYGG 2

GANG
8,8 m²

• Oppgradert kjøkken fra

N

BESKRIVELSE

DATO

SIGN

Veisletten Alle
TEGN.STATUS:

SALGSTEGNING

1.ETASJE

PROSJEKTNAVN:
KONSULENT PROSJEKTNR:

BYGG 3

BYGG
BYGG 3

BYGG 2

BYGG
BYGG 1

LEIL. NR
3.1.1
LEIL. NR
1.1.1

TYPE
2R
TYPE
4R

BRA
39,9 m²
BRA
78,9 m²

P-ROM
38,8 m²

SOV
9,0 m²

P-ROM
76,5 m²

1:100

1

2

SAKSB:

KONTR:

SAKSB:

Leilighet 3.1.1

PROSJEKTNR:
TEGNINGSDATO:
TEGNINGSNUMMER:

25.01.2021
A-26-05
Leilighet 1.1.1

N

1.ETASJE

PROSJEKTNR:
TEGN.STATUS:

TEGNINGSDATO:

FA/AAR

GNR:

62

BNR:
FAG:

BYGG 1 ARK
FA/AAR
25
TEGN:

GNR:

KONTR:

BNR:

FA/AAR
FA/AAR

25

REV:

TEGNINGSNAVN:

1:100

1

2

5

10

TEGNINGSNUMMER:

REV:

A-26-01

DATO

SIGN

BYGG 1

UTBYGGER

BALKONG
12,1 m²

BALKONG
8,5 m²

UTBYGGER

BALKONG
8,5 m²

UTBYGGER

KNTR

PROSJEKTNAVN:

Veisletten
Veislette
SALGSTE

BYGG 3

PROSJEKTNAVN:

TEGN.STATUS:

TEGN.STATUS:
KONSULENT
PROSJEKTNR:

SALGS

KONSULENT PROSJEK
PROSJEKTNR:
TEGNIN

BYGG
BYGG 1
BYGG
BYGG 3
N

BALKONG
8,5 m²

SOV
9,0 m²

SOV
6,2 m²

BYGG 1

BYGG 2

62

N
UTBYGGER

ARK

LOKALISERINGSFIGUR:

TEGN:

TEGNINGSNAVN:
KONSULENT
PROSJEKTNR:

10

TAG ARKITEKTER AS
Kjøpmannsgata 14 / 7013 Trondheim
REV
BESKRIVELSE
FAG:
post@tagarkitekter.no

Veisletten Alle

08.02.2021
SALGSTEGNING

5

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken
vil bli utarbeidet
i samrådimed
JKE
Design
med fronter
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

BRA inkluderer ikke balkong areal

TAG ARKITEKTER AS
Kjøpmannsgata 14 / 7013 Trondheim
post@tagarkitekter.no

STUE/ KJØKKEN
36,1 m²

BYGG 1

1.ETASJE

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

N

LOKALISERINGSFIGUR:

N

LOKALISERINGSFIGUR:

STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

UTBYGGER

UTBYGGER

KNTR

REV
1.ETASJE

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.

PROSJEKTNAVN:

REV

B

LOKALISERINGSFIGUR:

Det vil forekomme synlige sprinkler.

SOV
13,1 m²

BAD
5,0 m²

BRA inkluderer ikke balkong areal

REV

STUE/ KJØKKEN
ekstra sov36,1 m²
6 m²

SOV
12,8 m²

sort eikefinér, og Miele hvitevarer

BALKONG
12,1 m²

BALKONG
8,5 m²

GANG
3,1 m²

• Gang og entrè med god plass til garderobe

BYGG 1

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.
Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

•

BALKONG
4,7 m²

ENTRÈ
5,7 m²

Det vil forekomme synlige sprinkler.

•

BESKRIVELSE

BYGG 1
LOKALISERINGSFIGUR:

ekstra sov
6 m²

BAD
4,2 m²

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
Hjørneleilighet mot sørvest
i 1. etasje
arealet
av bruksenheten som ligger innenfor
DATO
SIGN
KNTR
vegger. I BRA medregnes areal
Oppholdsrom med lys innomsluttende
fra to sider
som opptas av vegger, rør, ledninger,
sjakter,
søyler,
Skjermet
kjøkken med vindu
mot
sørinnredningsenheter o.l.
BYGG
3
innenfor bruksenheten.
BYGG 3
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•

1.ETASJE
GANG
3,1 m²

25.01.2021 18:26:05

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
Hjørneleilighet i 1. etasje arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
Sørvendt og skjermet balkong
som opptas av vegger, rør, ledninger,
sjakter,
søyler, innredningsenheter
Soverom med god plass til
garderobe
og 		 o.l.
innenfor bruksenheten.

BAD
5,0 m²

SOV
13,1 m²

LEIL. NR
1.1.1
LEIL. NR
3.1.2

TYPE
4R
TYPE
3R

BRA
78,9 m²
BRA
82,4 m²

P-ROM
76,5 m²
P-ROM
81,1 m²

25.0

PROSJEKTNR:
TEGNINGSNAVN:

1:100

1:100

1

2

5

10

TE

Leilighet 11
Leilighe
A-26-01
TEGNINGSNAVN:

TEGNINGSNUMMER:

1

2

5

10

TEGNINGSNUMMER:

A-26-06

60

61
MERK :

MERK :

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Leilighet 3.1.3

Leilighet 3.2.1

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.

BRA: 59 m2
P-ROM: 57,9 m2
Soverom: 2
Etasje: 1. etg

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.
BAD
5,0 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

•
•

P-ROM: 40,3 m2

GANG
9,4 m²

Soverom: 1

SOV
7,6 m²

Etasje: 2. etg
GANG
5,6 m²

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
Hjørneleilighet mot vest i arealet
1. etasje
av bruksenheten som ligger innenfor
vegger. I BRA medregnes areal
Oppholdsrom med lys innomsluttende
fra
to
sider
som opptas av vegger, rør, ledninger,
søyler, innredningsenheter o.l.
Hjørnekjøkken med vindusjakter,
mot nord
innenfor bruksenheten.

•

BRA: 41,4 m2

GANG
3,1 m²

BAD
5,0 m²

SOV
12,8 m²

REV

ekstra sov
6 m²

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

1.ETASJE

STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

STUE/ KJØKKEN
28,2 m²

•

LOKALISERINGSFIGUR:

•
BESKRIVELSE

LOKALISERINGSFIGUR:

DATO

SIGN

2.ETASJE
BYGG 1

BYGG 1

BAD
4,2 m² SOV
6,2 m²

Det vil forekomme synlige sprinkler.
STUE/ KJØKKEN
20,5 m²

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.

UTBYGGER

SOV
9,0 m²

GANG
5,3 m²

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

N

BRA inkluderer ikke balkong areal

REV
1.ETASJE

STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

BYGG 2

BALKONG
12,1 m²

BALKONG
8,5 m²

BALKONG
4,7 m²

BALKONG
12,1 m²

BALKONG
8,5 m²

UTBYGGER

BRA inkluderer ikke balkong areal

UTBYGGER

N
UTBYGGER

DATO

SIGN

KNTR

BALKONG
8,5 m²

N

1.ETASJE

TAG ARKITEKTER AS
Kjøpmannsgata 14 / 7013 Trondheim
REV
BESKRIVELSE
post@tagarkitekter.no
LOKALISERINGSFIGUR:

Veisletten Alle
TEGN.STATUS:

BYGG 1

SALGSTEGNING

BAD
4,2 m²

BYGG 2

KONSULENT PROSJEKTNR:

SAKSB:

PROSJEKTNAVN:

Veisletten
Alle
25.01.2021

PROSJEKTNR:

BYGG
BYGG 1

LEIL. NR
1.1.1

TYPE
4R

BRA
78,9 m²

P-ROM
76,5 m²

STUE/ KJØKKEN
20,5 m²

1:100

1 GANG 2
5,3 m²

SOV
9,0 m²
5

UTBYGGER

BYGG
BYGG 3

LEIL. NR
3.1.3

TYPE
3R

BRA
59 m²

P-ROM
57,9 m²

TEGNINGSDATO:

TEGN.STATUS:
TEGNINGSNAVN:

FAG:
TAG ARKITEKTER AS
BYGG 1
Kjøpmannsgata
14 / 7013 Trondheim
post@tagarkitekter.no
TEGN:
GNR:

ARK

FA/AAR

62

KONTR:

BNR:

FA/AAR

25

FAG:

ARK

SALGSTEGNING

10

Leilighet 1.1.1

BALKONG
KONSULENT PROSJEKTNR:
4,7 m²

SAKSB:

TEGNINGSNUMMER:

A-26-01
PROSJEKTNR:

N

N

2.ETASJE

PROSJEKTNAVN:

BYGG 3

TEGNINGSDATO:

08.02.2021

TEGN:

GNR:

KONTR:

BNR:

FA/AAR
FA/AAR

REV:
62

25

25.01.2021 18:26:05
C:\Users\fa\Documents\T1673 Veisletten
alle_fa.rvt
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BESKRIVELSE

TEGNINGSNAVN:

1:100

1

2

5

10

Leilighet 3.1.3
TEGNINGSNUMMER:

A-26-07

REV:
UTBYGGER

DATO

SIGN

KNTR

PROSJEKTNAVN:

Veisletten

BYGG 3

PROSJEKTNAVN:
TEGN.STATUS:

Veislette
SALGSTE

BYGG 2

08.02.2021 15:03:25

REV
LOKALISERINGSFIGUR:

B

LOKALISERINGSFIGUR:

LOKALISERINGSFIGUR:

utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

BYGG 1

SOV
9,1 m²

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

ekstra sov
6 m²

KNTR

BYGG 3

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.

REV

SOV
12,8 m²

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
og direkte utgang til balkong

BYGG 2

1.ETASJE

Det vil forekomme synlige sprinkler.

GANG
3,1 m²

• Soverom med god plass til garderobe

BYGG 1
REV

SOV
6,2 m²

GANG
9,4 m²

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
Hjørneleilighet i 2. etasje arealet av bruksenheten som ligger innenfor
DATO
SIGN
KNTR
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
Sørvendt og skjermet balkong
som opptas av vegger, rør, ledninger,
sjakter, søyler, innredningsenheter o.l.
Stilig
stueløsning med karnapp
BYGG
3
innenfor bruksenheten.

•

BESKRIVELSE

BAD
5,0 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

KONSULENT
PROSJEKTNR:
TEGN.STATUS:

SALGS

PROSJEKTNR:
TEGNIN
KONSULENT PROSJEK

BYGG
BYGG 1
BYGG
BYGG 3
N

LEIL. NR
1.1.1
LEIL. NR
3.2.1

TYPE
4R
TYPE
2R

BRA
78,9 m²
BRA
41,4 m²

P-ROM
76,5 m²
P-ROM
40,3 m²

25.0

TEGNINGSNAVN:
PROSJEKTNR:

1:100

1:100

1

2
1

5
2

5

TE

Leilighet 01

10

TEGNINGSNAVN:
TEGNINGSNUMMER:

10

Leilighe
A-26-01
TEGNINGSNUMMER:

A-26-14

62

63
MERK :

MERK :

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Leilighet 3.2.2

Leilighet 3.2.3

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.

BRA: 82,4 m2
P-ROM: 81,1 m2
Soverom: 2
Etasje: 2. etg

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.
BAD
5,0 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

ENTRÈ
5,7 m²

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
Hjørneleilighet mot sørvest
i 2. av
etasje
arealet
bruksenheten som ligger innenfor
vegger. I BRA medregnes areal
Oppholdsrom med lys innomsluttende
fra
to
sider
som opptas av vegger, rør, ledninger,
sjakter,
søyler,
Skjermet kjøkken med vindu
mot
sørinnredningsenheter o.l.
innenfor bruksenheten.

•
•
•

GANG
8,9 m²

SOV
13,0 m²

• Romslig hovedsoverom

P-ROM: 57,9 m2

GANG
9,4 m²

Soverom: 2
Etasje: 2. etg

GANG BAD
3,1 m² 5,0 m²

REV

SOV
12,8 m²

ekstra sov
6 m²

• Gang og entrè med god plass til garderobe
• P-plass i kjeller

BRA: 59 m2

1.ETASJE

STUE/ KJØKKEN
36,1 m²

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

•
BESKRIVELSE

LOKALISERINGSFIGUR:

DATO

SIGN

KNTR

BYGG 3

SOV
9,0 m²

GANG
3,1 m²
STUE/ KJØKKEN
28,2 m²

SOV
12,8 m²

BYGG 1

SOV
9,1 m²

SOV
6,2 m²

BALKONG
GANG
12,1 m²5,6 m²

BALKONG
8,5 m²

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

N
BAD
5,0 m²

UTBYGGER

BALKONG
12,1 m²

BALKONG
8,5 m²

UTBYGGER
UTBYGGER

BRA inkluderer ikke balkong areal
BALKONG
8,2 m²

N

LOKALISERINGSFIGUR:

N

2.ETASJE

UTBYGGER

TAG ARKITEKTER AS
Kjøpmannsgata
14 / 7013 Trondheim BESKRIVELSE
REV
post@tagarkitekter.no
LOKALISERINGSFIGUR:

STUE/ KJØKKEN
28,2 m²

N

2.ETASJE

PROSJEKTNAVN:

Veisletten Alle

BYGG 3

TEGN.STATUS:

SALGSTEGNING

BYGG 1

SOV
9,1 m²

BYGG 2

KONSULENT PROSJEKTNR:

PROSJEKTNAVN:

Veisletten
Alle
25.01.2021

PROSJEKTNR:

BYGG
BYGG 1

LEIL. NR
1.1.1

TYPE
4R

BRA
78,9 m²

P-ROM
76,5 m²

N

LEIL. NR
3.2.2

TYPE
3R

BRA
82,4 m²

P-ROM
81,1 m²

TEGNINGSDATO:

TEGN.STATUS:
TEGNINGSNAVN:

ARK

FA/AAR

62

KONTR:

BNR:

FA/AAR

25

FAG:

ARK

SALGSTEGNING

1:100

1

2

5

10

Leilighet 1.1.1
KONSULENT PROSJEKTNR:

SAKSB:

TEGNINGSNUMMER:

A-26-01
PROSJEKTNR:

BYGG
BYGG 3

SAKSB:

FAG:
BYGG 1 TAG ARKITEKTER AS
Kjøpmannsgata 14 / 7013 Trondheim
post@tagarkitekter.no
TEGN:
GNR:

TEGNINGSDATO:

08.02.2021

TEGN:

FA/AAR
KONTR:

FA/AAR

GNR:

REV:
62

BNR:

25

25.01.2021 18:26:05
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BALKONG
8,2 m²

KNTR

TEGNINGSNAVN:

1:100

1

2

5

10

Leilighet 3.2.2
TEGNINGSNUMMER:

UTBYGGER

BALKONG

A-26-15

UTBYGGER

REV:

DATO

SIGN

KNTR

PROSJEKTNAVN:
PROSJEKTNAVN:

Veisletten
Veisletten

BYGG 3

TEGN.STATUS:
TEGN.STATUS:

SALGSTE
SALGSTE

BYGG 2

08.02.2021 15:04:16

SIGN

BYGG 1
BYGG 1

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.

BRA inkluderer ikke balkong areal

DATO

1.ETASJE
2.ETASJE

Det vil forekomme synlige sprinkler.

SOV
7,6 m²

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

BESKRIVELSE

B
BE

BYGG 2

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.

REV

REV
REV
LOKALISERINGSFIGUR:
LOKALISERINGSFIGUR:

ekstra sov
6 m²

STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

BYGG 2

2.ETASJE

Det vil forekomme synlige sprinkler.
sort eikefinér, og Miele hvitevarer

BAD
5,0 m²

• Hjørnekjøkken med vindu mot nord

BYGG 1
REV

SOV
6,2 m²

• Oppgradert kjøkken fra JKE Design med fronter i

•

LOKALISERINGSFIGUR:

GANG
9,4 m²

GANG
5,6 m²

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
Hjørneleilighet mot vest i arealet
2. etasje
av bruksenheten som ligger innenfor
DATO
SIGN
KNTR
vegger. I BRA medregnes areal
Oppholdsrom med lys innomsluttende
fra to sider
som opptas av vegger, rør, ledninger,
sjakter, søyler, innredningsenheter o.l.
2 3soverom
BYGG
innenfor bruksenheten.

•

BESKRIVELSE

BAD
5,0 m²

SOV
7,6 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

KONSULENT PROSJEKTNR:
KONSULENT PROSJEKTNR:
PROSJEKTNR:
PROSJEKTNR:

BYGG
BYGG
BYGG 1
BYGG 3

N

LEIL. NR
LEIL. NR
1.1.1
3.2.3

TYPE
TYPE
4R
3R

BRA
BRA
78,9 m²
59 m²

P-ROM
P-ROM
76,5 m²
57,9 m²

TEGNINGSNAVN:

1:100
1:100

1

1

2

2

5

5

10
10

TEGNIN
TEGNING

25.0
08.02

Leilighet 1
Leilighet 3
A-26-01
A-26-16
TEGNINGSNAVN:

TEGNINGSNUMMER:

TEGNINGSNUMMER:

64

65
MERK :

MERK :

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Leilighet 3.3.1

Leilighet 3.3.2

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.

Soverom: 1
Etasje: 3. etg

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

•
•

GANG
3,1 m²

REV

kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.
Det vil forekomme synlige sprinkler.

STUE/ KJØKKEN
20,5 m²

ENTRÈ
5,7 m²

SOV
9,0 m²
GANG
8,9 m²

BYGG 1

• Romslig hovedsoverom

SOV
13,1 m²

BALKONG
8,5 m²

N
N

B

LOKALISERINGSFIGUR:

REV
1.ETASJE

LOKALISERINGSFIGUR:

3.ETASJE

utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

SOV
9,0 m²

SOV
6,2 m²

BYGG 1

BYGG 1

Det vil forekomme synlige sprinkler.

UTBYGGER

Kjøpmannsgata
/ 7013 Trondheim
TAG 14
ARKITEKTER
AS
Kjøpmannsgata
14post@tagarkitekter.no
/ 7013 Trondheim BESKRIVELSE
REV
post@tagarkitekter.no
LOKALISERINGSFIGUR:

N

3.ETASJE

Veisletten Alle
Veisletten Alle
PROSJEKTNAVN:

TEGN.STATUS:

SOV
9,0 m²

SALGSTEGNING
SALGSTEGNING
KONSULENT PROSJEKTNR:
SAKSB:

KONSULENT PROSJEKTNR:

PROSJEKTNR:

SAKSB:

TEGNINGSDATO:

08.02.2021
25.01.2021
TEGNINGSNAVN:

PROSJEKTNR:

P-ROM
P-ROM
40,3 m²
76,5 m²

1:100
1:100

1
1

2
2

FAG:

TEGN.STATUS:

BYGG 2

BRA
BRA
41,4 m²
78,9 m²

5
5

10
10

TEGNINGSDATO:

Leilighet 3.3.1
Leilighet 1.1.1
A-26-23
A-26-01

BYGG 1

TEGN:

FA/AAR
FA/AAR
KONTR:

ARK
ARK
GNR:
FAG:

62
62BNR:

TEGN:

GNR:

FA/AAR
FA/AAR

BNR:

KONTR:

UTBYGGER

DATO

SIGN

KNTR

PROSJEKTNAVN:

Veisletten
Veislette
SALGSTE

BYGG 3

PROSJEKTNAVN:

TEGN.STATUS:

BYGG 2

TEGN.STATUS:
KONSULENT
PROSJEKTNR:

SALGS

25
25

TEGNINGSNAVN:

TEGNINGSNUMMER:
TEGNINGSNUMMER:

REV:
REV:

N

KONSULENT PROSJEK
PROSJEKTNR:
TEGNIN

BYGG
BYGG 1
BYGG
BYGG 3
N

BALKONG
8,2 m²

UTBYGGER

BALKONG
8,2 m²

TAG ARKITEKTER AS

BYGG 3

TYPE
TYPE
2R
4R

BALKONG
12,1 m²

BALKONG
8,5 m²

BRA inkluderer ikke balkong areal

PROSJEKTNAVN:

BYGG 1

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

UTBYGGER

3.ETASJE

UTBYGGER

REV

STUE/ KJØKKEN
ekstra sov 36,1 m²
6 m²

SOV
12,8 m²

natur eikefinér, og Miele hvitevarer

STUE/ KJØKKEN
36,1 m²

LEIL. NR
LEIL. NR
3.3.1
1.1.1

GANG
3,1 m²

Salgstegning
ikkefronter
leggeretning
• Oppgradert kjøkken fra JKE
Designviser
med
i på

BAD
5,0 m²

KNTR

BYGG
BYGG
BYGG 3
BYGG 1

BAD
5,0 m²

BAD
5,0 m²

KNTR

• Balkong mot vest

LOKALISERINGSFIGUR:

N

SOV
13,1 m²
GANG
9,4 m²

Kjøkkentil
pågarderobe
tegning er veiledende og angir
• Gang og entrè med god plass

BYGG 2
BYGG 2

BALKONG
4,7 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

• Skjermet kjøkken med vindu mot sør

BYGG 1

BALKONG
12,1 m²

BRA inkluderer ikke balkong areal

SIGN

SIGN

GANG
8,9 m²

parkett.

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

DATO

•

ENTRÈ
5,7 m²

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
Hjørneleilighet mot sørvest
i 3. av
etasje
arealet
bruksenheten som ligger innenfor
DATO
SIGN
KNTR
vegger. I BRA medregnes areal
Oppholdsrom med lys innomsluttende
fra to sider
som opptas av vegger, rør, ledninger,
BYGG 3
sjakter, søyler, innredningsenheter o.l.
2 3soverom
BYGG
innenfor bruksenheten.
DATO

• P-plass i kjeller

GANG
5,3 m²

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.

•

1.ETASJE

STUE/ KJØKKEN
37,5 m²
SOV
6,2 m²

BESKRIVELSE

LOKALISERINGSFIGUR:
3.ETASJE

ekstra sov
6 m²

BAD
4,2 m²

•

BESKRIVELSE

LOKALISERINGSFIGUR:
REV

SOV
12,8 m²

på tegning er veiledende og angir
direkte utgang til balkongKjøkken
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for

BESKRIVELSE

Soverom: 2
Etasje: 3. etg

• Soverom med god plass til garderobe og 		

REV

P-ROM: 81,1 m2

GANG
9,4 m²

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
Hjørneleilighet i 3. etasje arealet av bruksenheten som ligger innenfor
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
Sørvendt og skjermet balkong
som opptas av vegger, rør, ledninger,
sjakter, isøyler,
innredningsenheter o.l.
Stilig stueløsning med vinduer
vinkel
innenfor bruksenheten.

•

BRA: 82,4 m2
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P-ROM: 40,3 m2

BAD
5,0 m²

25.01.2021 18:26:05
08.02.2021 15:05:15

BRA: 41,4 m2

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.

UTBYGGER

LEIL. NR
1.1.1
LEIL. NR
3.3.2

TYPE
4R
TYPE
3R

BRA
78,9 m²
BRA
82,4 m²

P-ROM
76,5 m²
P-ROM
81,1 m²

25.0

PROSJEKTNR:
TEGNINGSNAVN:

1:100

1:100

1

2

5

10

TE

Leilighet 01
Leilighe
A-26-01
TEGNINGSNAVN:

TEGNINGSNUMMER:

1

2

5

10

TEGNINGSNUMMER:

A-26-24

66

67
MERK :

MERK :

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Leilighet 3.3.3

Leilighet 3.4.1

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.

BRA: 59 m2
P-ROM: 57,9 m2
Soverom: 2
Etasje: 3. etg

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.
BAD
5,0 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

•
•

P-ROM: 40,3 m2

GANG
9,4 m²

Soverom: 1

SOV
7,6 m²

Etasje: 4. etg
GANG
5,6 m²

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
Hjørneleilighet mot vest i arealet
3. etasje
av bruksenheten som ligger innenfor
vegger. I BRA medregnes areal
Oppholdsrom med lys innomsluttende
fra
to
sider
som opptas av vegger, rør, ledninger,
søyler, innredningsenheter o.l.
Hjørnekjøkken med vindusjakter,
mot nord
innenfor bruksenheten.

•

BRA: 41,4 m2

GANG
3,1 m²

BAD
5,0 m²

SOV
12,8 m²

REV

ekstra sov
6 m²

• Balkong mot vest

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

1.ETASJE

STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

STUE/ KJØKKEN
28,2 m²

•

LOKALISERINGSFIGUR:

•
BESKRIVELSE

LOKALISERINGSFIGUR:

DATO

SIGN

BAD
4,2 m²

BYGG 1

BYGG 1

SOV
6,2 m²

Det vil forekomme synlige sprinkler.
BYGG 2

STUE/ KJØKKEN
20,5 m²

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.
BALKONG
12,1 m²

UTBYGGER

SOV
9,1 m²

GANG
5,3 m²

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

N

BRA inkluderer ikke balkong areal

REV
1.ETASJE

4.ETASJE

utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for

BYGG 1

BALKONG
4,7 m²

BALKONG
12,1 m²

BALKONG
8,5 m²

UTBYGGER

BRA inkluderer ikke balkong areal

UTBYGGER

N

DATO

SIGN

UTBYGGER

KNTR

BALKONG
8,2 m²

N

3.ETASJE

TAG ARKITEKTER AS
Kjøpmannsgata 14 / 7013 Trondheim
REV
BESKRIVELSE
post@tagarkitekter.no
LOKALISERINGSFIGUR:

Veisletten Alle
TEGN.STATUS:

BYGG 1

SALGSTEGNING

BAD
4,2 m²

BYGG 2

KONSULENT PROSJEKTNR:

SAKSB:

PROSJEKTNAVN:

Veisletten
Alle
25.01.2021

PROSJEKTNR:

BYGG
BYGG 1

LEIL. NR
1.1.1

TYPE
4R

BRA
78,9 m²

P-ROM
76,5 m²

STUE/ KJØKKEN
20,5 m²

1:100

1GANG
5,3 m²

2

SOV
9,1 m²

5

UTBYGGER

BYGG
BYGG 3

LEIL. NR
3.3.3

TYPE
3R

BRA
59 m²

P-ROM
57,9 m²

TEGNINGSDATO:

TEGN.STATUS:
TEGNINGSNAVN:

FAG:
TAG ARKITEKTER AS
BYGG 1 14 / 7013 Trondheim
Kjøpmannsgata
post@tagarkitekter.no
TEGN:
GNR:

ARK

FA/AAR

62

KONTR:

BNR:

FA/AAR

25

FAG:

ARK

SALGSTEGNING

10

Leilighet 1.1.1

BALKONG
KONSULENT PROSJEKTNR:
4,7 m²

SAKSB:

TEGNINGSNUMMER:

A-26-01
PROSJEKTNR:

N

N

4.ETASJE

PROSJEKTNAVN:

BYGG 3

TEGNINGSDATO:

08.02.2021

TEGN:

GNR:

KONTR:

BNR:

FA/AAR
FA/AAR

REV:
62

25

25.01.2021 18:26:05
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BESKRIVELSE

TEGNINGSNAVN:

1:100

1

2

5

10

Leilighet 3.3.3
TEGNINGSNUMMER:

A-26-25

REV:
UTBYGGER

DATO

SIGN

KNTR

PROSJEKTNAVN:

Veisletten

BYGG 3

PROSJEKTNAVN:
TEGN.STATUS:

Veislette
SALGSTE

BYGG 2

08.02.2021 15:05:29

REV
LOKALISERINGSFIGUR:

B

LOKALISERINGSFIGUR:

STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

KNTR

direkte
utgang til balkongkjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
BYGG 3

SOV
9,1 m²

BALKONG
8,5 m²

ekstra sov
6 m²

LOKALISERINGSFIGUR:

kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.

REV

SOV
12,8 m²

Kjøkken
på tegning er veiledende
• Ett soverom med god plass
til garderobe
og 		 og angir

BYGG 2

3.ETASJE

Det vil forekomme synlige sprinkler.

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

GANG
3,1 m²

• Stilig stueløsning med vinduer i vinkel

BYGG 1
REV

SOV
6,2 m²

GANG
9,4 m²

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
Hjørneleilighet i 4. etasje arealet av bruksenheten som ligger innenfor
DATO
SIGN
KNTR
omsluttende vegger. I BRA medregnes areal
Sørvendt og skjermet balkong
som opptas av vegger, rør, ledninger,
sjakter, søyler, innredningsenheter o.l.
Moderne
kjøkken
BYGG
3
innenfor bruksenheten.

•

BESKRIVELSE

BAD
5,0 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

KONSULENT
PROSJEKTNR:
TEGN.STATUS:

SALGS

PROSJEKTNR:
TEGNIN
KONSULENT PROSJEK

BYGG
BYGG 1
BYGG
BYGG 3
N

LEIL. NR
1.1.1
LEIL. NR
3.4.1

TYPE
4R
TYPE
2R

BRA
78,9 m²
BRA
41,4 m²

P-ROM
76,5 m²
P-ROM
40,3 m²

25.0

TEGNINGSNAVN:
PROSJEKTNR:

1:100

1:100

1

2
1

5
2

5

TE

Leilighet 01

10

TEGNINGSNAVN:
TEGNINGSNUMMER:

10

Leilighe
A-26-01
TEGNINGSNUMMER:

A-26-28

68

69
MERK :

MERK :

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

Leilighet 3.4.2

Leilighet 3.4.3

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.

BRA: 82,4 m2
P-ROM: 81,1 m2
Soverom: 2
Etasje: 4. etg

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.
BAD
5,0 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

ENTRÈ
5,7 m²

•
•

• Romslig hovedsoverom

Soverom: 2

GANG BAD
3,1 m² 5,0 m²

REV

SOV
12,8 m²

ekstra sov
6 m²

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

•

REV
BYGG 1

BESKRIVELSE

LOKALISERINGSFIGUR:

DATO

SIGN

KNTR

BYGG 3

SOV
9,0 m²

Det vil forekomme synlige sprinkler.
sort eikefinér, og Miele hvitevarer

BYGG 1

SOV
7,6 m²

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

GANG
5,6 m²
BAD
5,0 m²
GANG
3,1 m²
SOV
12,8 m²

REV

STUE/ KJØKKEN
28,2 m²

ekstra sov
6 m²

REV
1.ETASJE
LOKALISERINGSFIGUR:

4.ETASJE
STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

BYGG 1

BYGG 1

SOV
6,2 m²

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

N
BAD
5,0 m²

BRA inkluderer ikke balkong areal

SOV
9,1 m²

UTBYGGER

BALKONG
12,1 m²

BALKONG
8,5 m²

UTBYGGER

BRA inkluderer ikke balkong areal

UTBYGGER

N

DATO

SIGN

KNTR

N

4.ETASJE

N

4.ETASJE

PROSJEKTNAVN:

Veisletten Alle

BYGG 3

TEGN.STATUS:

BYGG 1

FAG:ARKITEKTER AS
TAG
BYGG 1
Kjøpmannsgata
14 / 7013 Trondheim
post@tagarkitekter.no

ARK

SALGSTEGNING
BYGG 2

SOV
9,1 m²

KONSULENT PROSJEKTNR:

BYGG
BYGG 1

LEIL. NR
1.1.1

TYPE
4R

BRA
78,9 m²

P-ROM
76,5 m²

Veisletten Alle
TEGN.STATUS:

BYGG
BYGG 3

LEIL. NR
3.4.2

TYPE
3R

BRA
82,4 m²

P-ROM
81,1 m²

TEGNINGSDATO:

25.01.2021

TEGN:

GNR:

KONTR:

BNR:

FA/AAR

62

FA/AAR

25FAG:

ARK

SALGSTEGNING

TEGNINGSNAVN:

1:100

1

2

5

10

Leilighet 1.1.1
KONSULENT PROSJEKTNR:

SAKSB:

TEGNINGSNUMMER:

A-26-01 11.02.2022
PROSJEKTNR:

N

SAKSB:

PROSJEKTNAVN:
PROSJEKTNR:

UTBYGGER

TAG ARKITEKTER AS
Kjøpmannsgata
14 / 7013 Trondheim BESKRIVELSE
REV
post@tagarkitekter.no
LOKALISERINGSFIGUR:

TEGNINGSDATO:

TEGN:

GNR:

KONTR:

BNR:

FA/AAR
FA/AAR

62REV:
25

25.01.2021 18:26:05
C:\Users\fa\Documents\T1673 Veisletten alle_fa.rvt
L:\2016\T1673 - Veisletten alle\40
Prosjektmateriale\42 Modell\01
Samlefiler\T1673 - Veisletten
alle_siste gjeldende
salgstegninger.rvt

BESKRIVELSE

UTBYGGER

TEGNINGSNAVN:

1:100

1

2

5

10

Leilighet 3.4.2
TEGNINGSNUMMER:

A-26-29
BALKONG

REV:
UTBYGGER

BALKONG
8,2 m²
DATO

SIGN

KNTR

PROSJEKTNAVN:

Veisletten

BYGG 3

PROSJEKTNAVN:
TEGN.STATUS:

Veislette
SALGSTE

BYGG 2

11.02.2022 10:56:04

REV

BALKONG
8,2 m²
STUE/ KJØKKEN
28,2 m²

LOKALISERINGSFIGUR:

B

LOKALISERINGSFIGUR:

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.
BALKONG
GANG
12,1 m²
5,6 m²

BALKONG
8,5 m²

GANG
9,4 m²

Det vil forekomme synlige sprinkler.

BYGG 2

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.

SOV
7,6 m²

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

BYGG 2

4.ETASJE

SOV
6,2 m²

• Oppgradert kjøkken fra JKE Design med fronter i

•

1.ETASJE

BAD
5,0 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
Hjørneleilighet mot vest i arealet
4. etasje
av bruksenheten som ligger innenfor
DATO
SIGN
KNTR
vegger. I BRA medregnes areal
Oppholdsrom med lys innomsluttende
fra to sider
som opptas av vegger, rør, ledninger,
søyler, innredningsenheter o.l.
Hjørnekjøkken
med vindusjakter,
mot nord
BYGG
3
innenfor bruksenheten.

•

BESKRIVELSE

LOKALISERINGSFIGUR:

STUE/ KJØKKEN
36,1 m²

• Gang og entrè med god plass til garderobe
• P-plass i kjeller

P-ROM: 57,9 m2

GANG
SOV 9,4 m²
13,1 m²

Etasje: 4. etg

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
Hjørneleilighet mot sørvest
i 4. av
etasje
arealet
bruksenheten som ligger innenfor
vegger. I BRA medregnes areal
Oppholdsrom med lys innomsluttende
fra
to
sider
som opptas av vegger, rør, ledninger,
sjakter,
søyler,
Skjermet kjøkken med vindu
mot
sørinnredningsenheter o.l.
innenfor bruksenheten.

•

GANG
8,9 m²

BRA: 59 m2

KONSULENT
PROSJEKTNR:
TEGN.STATUS:

SALGS

PROSJEKTNR:
TEGNIN
KONSULENT PROSJEK

BYGG
BYGG 1
BYGG
BYGG 3
N

LEIL. NR
1.1.1
LEIL. NR
3.4.3

TYPE
4R
TYPE
3R

BRA
78,9 m²
BRA
59 m²

P-ROM
76,5 m²
P-ROM
57,9 m²

25.0

TEGNINGSNAVN:
PROSJEKTNR:

1:100

1:100

1

2
1

5
2

5

TE

Leilighet 01

10

TEGNINGSNAVN:
TEGNINGSNUMMER:

10

Leilighe
A-26-01
TEGNINGSNUMMER:

A-26-30

70

71
MERK :

MERK :

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

badekar
BAD
4,2 m²

Leilighet 3.5.1

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

P-ROM: 105,4 m2
Soverom: 3
Etasje: 5. etg

SOV
13,2 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

•
•

BAD
5,0 m²

BRA: 59 m2
P-ROM: 57,9 m2

GANG
9,4 m²

Soverom: 2
Etasje: 5. etg.

GANG
5,7 m²

GANG
3,1 m²

REV

SOV
12,8 m²

kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

SOV
6,2 m²

• Gang med god plass til garderobe

TERRASSE
22,8 m²

•
•

BYGG 1
BYGG 1

• 2 flislagte bad
• P-plass i kjeller

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.
Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

BALKONG
12,1GANG
m²
5,6 m²

BALKONG
8,5 m²

GANG
5,6 m²
BAD
5,0 m²
GANG
3,1 m²
SOV
12,8 m²

REV

STUE/ KJØKKEN
28,2 m²

ekstra sov
6 m²

B

LOKALISERINGSFIGUR:

REV
1.ETASJE
LOKALISERINGSFIGUR:

5.ETASJE
STUE/ KJØKKEN
37,5 m²

BYGG 1

BYGG 1

SOV
6,2 m²

SOV
9,1 m²

Salgstegning viser ikke leggeretning på
parkett.

SOV
7,6 m²

SOV
9,1 m²

GANG
9,4 m²

Det vil forekomme synlige sprinkler.

• Sørvendt terrasse på over 22 kvm
• Balkong mot vest

SOV
7,6 m²

Kjøkken på tegning er veiledende og angir
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for
kjøkken vil bli utarbeidet i samråd med
kjøkkenkonsulent når leverandør er valgt.

BYGG 2
BYGG 2

STUE/ KJØKKEN
49,5 m²

Det vil forekomme synlige sprinkler.

BAD
5,0 m²

Tegninger er å anse som veiledende.
Endringer kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen. Avvik fra viste
løsninger samt de oppgitte arealer på
boenhetens totalarealer og de enkelte rom
vil kunne forekomme. Endelig areal kan
avvike noe fra teging som følge av
detaljprosjekteringsfasen.

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
Hjørneleilighet
mot vest i arealet
5. etasje
DATO
SIGN
KNTR
av bruksenheten som ligger innenfor
DATO
SIGN
KNTR
vegger. I BRA medregnes areal
Oppholdsrom med lys innomsluttende
fra to sider
som opptas av vegger, rør, ledninger,
BYGG 3
søyler, innredningsenheter o.l.
Hjørnekjøkken
med vindusjakter,
mot nord
BYGG
3
innenfor bruksenheten.

•

BESKRIVELSE
BESKRIVELSE

5.ETASJE
1.ETASJE

BAD
6,7 m²

på tegning er veiledende og angir
• Stort hovedsoverom med Kjøkken
omkledningsrom
og 		
utstrekning av kjøkkenet. Egne tegninger for

REV

LOKALISERINGSFIGUR:
LOKALISERINGSFIGUR:

ekstra sov
6 m²

• God plass til spisestue

direkte adkomst til bad

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.

OMKL
5,5 m²

Arealer er regnet iht. NS 3940:2012.
Bruksareal (BRA) for en bruksenhet er det
Stor og innholdsrik toppleilighet
sørvest
arealet av mot
bruksenheten
som ligger innenfor
vegger. I BRA medregnes areal
Oppholdsrom med lys innomsluttende
fra
to
sider
som opptas av vegger, rør, ledninger,
sjakter,
søyler,
Skjermet kjøkken med vindu
mot
sørinnredningsenheter o.l.
innenfor bruksenheten.

•

Leilighet 3.5.2

Løse møbler, vaskemasking og
garderobeskap inngår ikke i leveransen .

Gang og bad har nedsenket himling. Det
kan forekomme innkassing av tekniske
anlegg ved behov.

BRA: 107,5 m2

Generelt vises det til forbehold i prospekt,
vedlegg til kontrakt og kontrakt.

SOV
6,4 m²

N
UTBYGGER
UTBYGGER

BAD
5,0 m²

BRA inkluderer ikke balkong areal

Arealavvik og endringer på utforming av
balkong kan forekomme i
detaljprosjekteringsfasen.

N

BALKONG
12,1 m²

BALKONG
8,5 m²

UTBYGGER

BRA inkluderer ikke balkong areal

UTBYGGER

KNTR

STUE/ KJØKKEN
28,2 m²

N

5.ETASJE

5.ETASJE

Veisletten
Veisletten
AlleAlle

BALKONG
10,0 m²

BYGG 3

N

PROSJEKTNAVN:
PROSJEKTNAVN:

TEGN.STATUS:
TEGN.STATUS:

FAG:

SALGSTEGNING
SALGSTEGNING

BYGG 1
BYGG 2

SOV
9,1 m²

BYGG
BYGG
BYGG
BYGG
1 3

LEIL.
LEIL.
NR NR
1.1.13.5.1

TYPE
TYPE
4R 4R

BRABRA
78,9107,5
m² m²

P-ROM
P-ROM
76,5105,4
m² m²

BYGG 1

KONSULENT PROSJEKTNR:
SAKSB:
KONSULENT PROSJEKTNR:
SAKSB:

TEGN:

PROSJEKTNR:
TEGNINGSDATO:
PROSJEKTNR:
TEGNINGSDATO:

KONTR:

08.02.2021
25.01.2021

TEGN:

FAG:

ARK ARK
GNR:

GNR:

BNR:

1 1

2

2

5

5

10 10

SIGN

BNR:

Leilighet
3.5.1
Leilighet
1.1.1
TEGNINGSNUMMER:
TEGNINGSNUMMER:

REV:

A-26-32
A-26-01

N

PROSJEKTNAVN:

UTBYGGER

BALKONG

Veisletten

BYGG 3

PROSJEKTNAVN:
TEGN.STATUS:

Veislette
SALGSTE

KONSULENT
PROSJEKTNR:
TEGN.STATUS:

SALGS

PROSJEKTNR:
TEGNIN
KONSULENT PROSJEK

REV:

BYGG
BYGG 1
BYGG
BYGG 3
N

UTBYGGER

KNTR

FA/AAR 25 25
FA/AAR

TEGNINGSNAVN:
TEGNINGSNAVN:

1:100
1:100

DATO

BYGG 2

FA/AAR 62 62
FA/AAR
KONTR:

C:\Users\mst\Documents\T1673 Veisletten alle_mst.rvt

SIGN

C:\Users\fa\Documents\T1673 Veisletten alle_fa.rvt

DATO

BALKONG
8,2 m²

08.02.2021 15:06:35

BESKRIVELSE

LOKALISERINGSFIGUR:

25.01.2021 18:26:05

REV

TAG ARKITEKTER AS
TAG ARKITEKTER
Kjøpmannsgata
14 / 7013 AS
Trondheim
Kjøpmannsgata 14 / 7013
Trondheim
post@tagarkitekter.no
REV
BESKRIVELSE
post@tagarkitekter.no
LOKALISERINGSFIGUR:

LEIL. NR
1.1.1
LEIL. NR
3.5.2

TYPE
4R
TYPE
3R

BRA
78,9 m²
BRA
59 m²

P-ROM
76,5 m²
P-ROM
57,9 m²

25.0

TEGNINGSNAVN:
PROSJEKTNR:

1:100

1:100

1

2
1

5
2

5

TE

Leilighet 01

10

TEGNINGSNAVN:
TEGNINGSNUMMER:

10

Leilighe
A-26-01
TEGNINGSNUMMER:

A-26-31

72

73

Dokumenter

Illustrasjon, avvik vil forekomme.

•

Romskjema

•

Deklarasjon

•

Kjøpsbetingelser

•

Informasjon om tilvalg

•

Budskjema 			
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75

Romskjema
ROM

av 10. februar 2021

GULV

HIMLING

Puss-system og trepanel etter arkitektens
beskrivelse.

Utvendig kledning

Fellesareal trapper/
ganger

Hovedtrapperom (ved heis) og innvendige korridorer
leveres med flislagt gulv med kantflis.

Entre/gang

1-stavs eik parkett, hvitpigmentert.
Fotlist: hvitlasert eik tilpasset parkett.

Stue

VEGGER

1-stavs eik parkett, hvitpigmentert.
Fotlist: hvitlasert eik tilpasset parkett.

ELEKTRISK ANLEGG

SANITÆR

Porttelefon til alle leiligheter. Dørautomatikk på ytterdør til trapperom.

1 stk. utvendig vannutkaster på bakkeplan ved hver hovedinngangsdør.

Gips eller betong. Sparklet og malt.

Systemhimlinger der behov, alternativt gips
eller betong, sparklet og malt.

LED belysning iht. krav med
bevegelsessensor. Adgang til kjeller
og alle trapperom er med elektronisk
låsleser for brikke.

Gips eller betong, sparklet og malt i en lun beige
farge. Alle dørlister/foringer i hvit utførelse, synlig
innfesting.

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

Stikk iht. forskrift.
Betjeningspanel for porttelefon.
Lyspunkt i tak.

Gips eller betong, sparklet og malt i en lun gråbeige farge. Alle dørlister/foringer i hvit utførelse, synlig
innfesting.

Gips eller betong, sparklet og malt. Det må
påregnes synlig v-fuge ved malt
betonghimling. Nedforinger/kasser for
tekniske føringer i malt gips.

VENTILASJON

ANNET

Avtrekk i trapperom.

Vannbåren gulvvarme med romsensor.

Balansert ventilasjon med spalte under
dør. Noen leiligheter får ventilasjonsaggregat integrert i himling med hvit
stålluke.

Vinduer/dører: se «stue»

Hvite innerdører med dørvridere i børstet stål. Foringer på
balkongdører og vinduer i malt gips (ikke foringer eller listverk).
Stikk iht. forskrift.
Rørtrekk for TV/data punkt.

Vannbåren gulvvarme med romsensor.

Balansert ventilasjon med spalte under
dør.

Innerdører (foringer og lister) i hvitmalt utførelse (gjelder alle
rom).
Balkongdør, ytterdør og vindusrammer leveres iht. arkitektens
beskrivelse og farger (gjelder alle rom).

Kjøkken leilighet
under 80 m2

1-stavs eik parkett, hvitpigmentert.
Fotlist: hvitlasert eik tilpasset parkett.

Gips eller betong, sparklet og malt i en lun beige
farge. Alle dørlister/foringer i hvit utførelse, synlig
innfesting.

Gips eller betong, sparklet og malt.
Det må påregnes synlig v-fuge ved malt
betonghimling.

Stikk iht. forskrift. Stikk for lys på vegg
ved tak (separat bryter). Separat stikk/
kurs for stekeovn/koketopp.

Nedforinger over overskap/innkassing

Kjøkken leilighet
over 80 m2

1-stavs eik parkett,
hvitpigmentert.
Fotlist: hvitlasert eik tilpasset parkett.

Gips eller betong, sparklet og malt i en lun beige
farge. Alle dørlister/foringer i hvit utførelse, synlig
innfesting.

Gips eller betong, sparklet og malt.
Det må påregnes synlig v-fuge ved malt
betonghimling. Nedforinger over overskap/
innkassing for tekniske føringer i malt gips.

Stikk iht. forskrift. Stikk for lys på vegg
ved tak (separat bryter). Integrert
dimbare LED-spotter under overskap.
Separat stikk/kurs for stekeovn/koketopp.

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

Kjøkkenventilator koblet mot ventilasjonsanlegg, hette leveres i rustfritt stål,
slimline.

Vannbåren gulvvarme med romsensor.

Noen leiligheter får ventilasjonsaggregat
integrert over koketopp.

En kums oppvaskkum underlimt og i
sort/granitt utførelse, med ett-greps
armatur av anerkjent merke med
tilkoblingspunkt for oppvaskmaskin.

Kjøkkenventilator koblet mot
ventilasjonsanlegg, hette leveres i
rustfritt stål, slimline.

Vannbåren gulvvarme med romsensor.

Noen leiligheter får ventilasjonsaggregat
integrert over koketopp.

Innredning:
Lys grå, matt innredning fra anerkjent leverandør iht. skjemategning. Integrert kjøl/frys, stekeovn, oppvaskmaskin og
induksjon koketopp fra Electrolux el. tilsvarende. Benkeplate i
høytrykkslaminat.
Innredning:
Finert sort innredning fra anerkjent leverandør iht.
skjemategning. Integrert kjøl/frys, stekeovn, oppvaskmaskin
og induksjon koketopp fra Miele el. tilsvarende. Benkeplate i
kompaktlaminat.
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77
ROM

GULV

VEGGER

HIMLING

ELEKTRISK ANLEGG

Soverom

1-stavs eik parkett, hvitpigmentert.
Fotlist: hvitlasert eik tilpasset parkett.

Gips eller betong, sparklet og malt i en lun beige
farge. Alle dørlister/foringer i hvit utførelse, synlig
innfesting.

Gips eller betong, sparklet og malt. Det må
påregnes synlig v-fuge ved malt betonghimling. Evt. innkassing for tekniske føringer
i malt gips.

Kontor og
omkledningsrom

1-stavs eik parkett, hvitpigmentert.
Fotlist: hvitlasert eik tilpasset parkett.

Gips eller betong, sparklet og malt i en lun beige
farge. Alle dørlister/foringer i hvit utførelse, synlig
innfesting.

Gips eller betong, sparklet og malt. Det må
påregnes synlig v-fuge ved malt betonghimling.

Bad

Flis, 30x30 cm grå.
Nedsenket flis 10x10 cm i dusjsone.

Ev. ekstra bad

Flis, 30x30 cm grå.
Nedsenket flis 10x10 cm i dusjsone.

Balkong

Betong/tekking med impregnert tremmegulv.

Sportsbod i p-kjeller

Betong ev. belegningsstein. Sluser mellom
p-kjeller og trapperom/boder samt tekniske rom
leveres med støvbundet eller malt betonggulv.

Lys grå, matt flis 30x60 cm.

Lys grå, matt flis 30x60 cm.

Betong i bærekonstruksjon. Skillevegger i netting eller
stål, med tett vegg mot fellesarealer

Platehimling i hvitt metall eller slett hvit
himling.

Platehimling i hvitt metall eller slett hvit
himling.

Ingen egen himling. Synlige tekniske
føringer må påregnes.

Det gjøres 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 underside på dekker/elementer av betong. Entre/gang, samt andre arealer der det er
nødvendig, får nedforet gipshimling for fremføring av sprinkelanlegg (automatisk brannslukking) og/eller ventilasjonskanaler.
3)
Synlig v-fuge i tak kan forekomme i alle arealer som ikke er nedforet for tekniske føringsveier, dersom prefabrikkerte etasjeskillere.
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.

VENTILASJON

ANNET

Stikk iht. forskrift.
Lyspunkt i tak.
Stikk for panelovn under vindu.

Balansert ventilasjon med spalte
under dør.

Vinduer/dører: se «stue»

Lyspunkt i tak med bryter.

Balansert ventilasjon med spalte
under dør.

Mulig innkassing for tekniske
føringer i malt gips.

Stikk iht. forskrift (inkl. ett dobbelt stikk
i nærheten av speil). Stikk for vaskemaskin og tørketrommel. Led downlights i tak med dimmer.

Stikk iht. forskrift.
Led downlight i tak med dimmer.

SANITÆR

Servant med blandebatteri,
dusjarmatur og dusjvegger, vegghengt toalett. Vegger på dusjhjørne
tilpasses rommets planløsning.

Balansert ventilasjon med spalte
under dør.

Vannbåren gulvvarme med romsensor, alternativt elektriske
varmekabler. Opplegg for vaskemaskin.
Servant med blandebatteri,
dusjarmatur og dusjvegger.
Vegghengt toalett.
Vannbåren gulvvarme
med romsensor, alternativt elektriske
varmekabler.

Balansert ventilasjon med spalte
under dør.

Hvit innredning, med innfelt vask. Speil med integrert
led-belysning tilpasset bredde på innredning
Bad leveres som prefabrikkerte våtrom, som monteres
tidlig i byggingen.

Hvit innredning, heldekkende vask med underskap.
Speil tilpasset vaskens bredde med integrert belysning.

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

Rekkverk iht. arkitektens beskrivelse. Balkonger på 1. plan får
rekkverk og liten trapp for direkte adkomst til terreng.

Inkl. i p-kjellers belysning.
Dobbelt stikk målt over fellesanlegg.

Sportsbod er for lagring av utstyr som ikke er ømfintlig for
miljø i p-kjeller med hensyn til fukt og støv. Sportsboder kan
være plassert annen plass i bygget iht. tegning. Areal på
boder leveres i tråd med gjeldende krav på tidspunkt for
rammesøknad.

5)
6)
7)

8)

Temperert, med avtrekk iht. krav.

Omfang og størrelse på innredning i bad vil variere mellom de enkelte typer bad.
Baderomstegninger ferdigstilles i forbindelse med detaljprosjekteringen.
Ved oppgitt leverandør/ merke kan dette av selger endres til annen leverandør av
tilsvarende kvalitet.
Plassering av ventilasjonsaggregat skjer i detaljprosjektering, men tilstrebes å
plasseres enten i himling i entre eller i overskap over koketopp på kjøkken.
Avvik kan forekomme.
Det tas forbehold om endringer som kommer av offentlige krav/pålegg.

Hvit utførelse: NCS S 0500-N Klassisk hvit, på listverk, innerdører og foringer.
Beige malingsfarge vegger: NCS 2305-Y22R, Soothing Beige.
Dørfarger felles og privat: NCS velges av arkitekt.
Vinduer/balkongdører innvendig: NCS S 0500-N Klassisk hvit.
Vinduer/balkongdører utvendig: aluminiumskledning, RAL angis av arkitekt.
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Deklarasjon
av 8. februar 2021

PROSJEKTETS ART OG OMFANG
Prosjektet består av totalt 32 leiligheter fordelt
på 3 bygg over felles p-kjeller. Hvert leilighetsbygg har felles trapperom og heis, hvor adkomst
til leilighetene er via heis eller trapperom.
Endelig utforming og materialbruk avklares ved
detaljprosjektering. Illustrasjoner i prospektet
kan avvike fra ferdigprosjekterte løsninger,
fargevalg, utførelse og materialbruk.
FORSKRIFTSREFERANSE
Boligene planlegges og oppføres iht. krav i TEK
17 eller eventuelt senere gjeldende forskrift på
tidspunkt for innsending av rammesøknad.
REGULERINGSPLAN
Prosjektet omfattes av detaljreguleringsplan for
Veisletten Alle 13 med planID r20170023.
UTOMHUS
Bebyggelsen er vist på utomhusplan fra TAG
Arkitekter, siste revisjon 21.01.2021. Endringer kan
forekomme.
LEVERANSESTANDARD FELLESANLEGG
Fellesanleggene defineres som alle arealer som
ikke ligger innenfor en leilighets eksklusive
arealer, herunder bl.a.:

•
•
•
•
•

Trapper og heis
Korridorer
Boder
P-kjeller med nedkjøringsrampe
Tekniske rom og areal avsatt til vedlikehold
av sykler
• 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.
GENERELT
Heis og trapperom i leilighetsbyggene er ført
ned til gateplan og til p-kjeller. Sportsboder er
plassert i p-kjeller. Innkjøring til p-kjeller skjer
via rampe fra gateplan. Det medfølger parkeringsplass i p-kjeller i henhold til prisliste. Det er
avsatt plass for sykkelparkering både på terreng
og i kjeller. I tilknytning til sykkelparkering i kjeller,
leveres det også areal for vedlikehold av sykler.
BÆRESYSTEM
Fundamenter i betong. Dekker mellom
leiligheter utføres i betongkonstruksjoner.
Bærende vegger mellom leiligheter utføres i

hovedsak i betong, alternativt bindingsverk.
Søyler og dragere i betong og stål. Balkonger i
betong, alternativt i stål.
INNGANGSPARTI, TRAPPER OG HEIS
• Felles hovedinngangsdører i 1. etasje utføres
i aluminium med glass i hovedfelt. Øvrige 		
fellesdører fra garasje, sluse, trapperom
etc. utføres i hovedsak av stål iht.
forskriftskrav.
• Trappe- og heisrom utføres i betong og/eller
mur, malte vegger.
• Innenfor klimaskille leveres trappene med 		
flis på inntrinn, opptrinn og repos. Malt
betong eller gips på vegger. Rekkverk og
håndløpere inne utføres i stål.
• Utvendige trapper og rekkverk utføres i tråd
med arkitekttegninger.
• Heis med standard innredning i heiskupé og
automatiske dører, dimensjonert for sykebåre.
• Postkasseanlegg med systemnøkkel eller 		
etter Posten sine bestemmelser.
• Belysning på vegger og i tak i led for å gi 		
tilfredsstillende lys i trapper og gangsoner.
PARKERING
Det bygges p-kjeller med dekning iht. krav i
reguleringsplan. Adkomst til parkeringsarealet
er via nedkjøringsrampe. Rekkverk på rampe til
p-kjeller leveres i transparent utførelse, ev. som

spiler. Gulv inne i parkeringsarealer leveres med
utførelse av støvbundet betong eller
belegningsstein. Vegger og tak i alle kjellerarealer støvbindes med hvit farge. Det medfølger 1 stk. fjernkontroll for garasjeport til hver
parkeringsplass. Det monteres i tillegg elektronisk brikkeleser på utside av garasjeport for
sykkeladkomst inn til kjeller.

UTEAREAL
Utomhusareal og areal mellom og rundt byggene 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.

Fordeling av eiendommens parkeringsplasser
foretas av selger. P-kjeller dimensjoneres for
personbiler av normal størrelse. Fri høyde ved
port/ kjeller vil være minimum 2,10 m.

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 ev. varmt tappevann
• Selskap som foretar avlesing av strøm
• Vaktmester for vedlikehold av fellesarealer
• Forretningsfører
• Leverandør av TV og bredbånd/data
• Selskap som håndterer nøkkelbrikker
• Selskap som foretar avlesning og ev.
fakturering av strøm til elbilladere
• Leverandør av ladeinfrastruktur til el-biler i 		
p-kjeller

Selv om leiligheten oppfyller krav som
tilgjengelig boenhet, vil ikke parkeringsplass
være dimensjonert som HC-parkering. Antall
HC-parkeringsplasser leveres iht.
reguleringsplanens krav.
BODER I KJELLER
Hver leilighet vil få egen sportsbod i p-kjeller
for oppbevaring av gjenstander som ikke er
ømfintlig for fukt/støv, som sykler, utemøbler,
dekk, ski etc. Areal på boder er iht. forskriftskrav.
Bodene er låsbare med systemnøkkel og oppføres som nettingboder eller tilsvarende i høyde
2 meter, og med tett front mot fellesareal. Det
er medtatt nødvendig felles belysning styrt over
felles bryter, ev. sensor om nødvendig.
Fordeling av eiendommens boder foretas av
selger.
AVFALLSHÅNDTERING
Det er avsatt plass for avfallshåndtering på
bakkeplan iht. utomhusplan og krav i reguleringsplan.

Der det er hensiktsmessig inngår utbygger de
første års avtaler på vegne av sameiet.
Det må påregnes bindingstid på enkelte
leveranser, og opp til 5 år på tv/bredbåndsleveransen.
LEVERANSESTANDARD LEILIGHETER
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.
YTTERVEGGER
Yttervegger utføres med isolert bindingsverk,
utvendig vindtetting og luftet kledning i
varierende utførelse, alternativt som
prefabrikkerte isolerte betongelement.
Materialvalg i fasade kan avvike fra
illustrasjoner i prospekt, men utføres i hovedsak
i kombinasjon av puss-system og trekledning.
På innsiden legges plastfolie (fuktsperre) og
gipsplater som sparkles og males, alternativt
sparklet og malt betong.
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 osv. avklares ved detaljprosjektering.
Enkelte store vinduer forutsettes renholdt på utside med bruk av vaskeskaft eller lift. Vinduer med
brannkrav utføres med fastkarm (ikke åpningsbart) og separat branngodkjent lufteluke.

INNERVEGGER
Skillevegger mellom leilighetene er betong eller
isolerte bindingsverksvegger i tre eller stål.
Bindingsverksvegger kles med gipsplater i henhold til gjeldende krav til lyddemping og brannsikring. Skillevegger inne i leilighetene er bygget
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opp av stendere i tre eller stål, mineralullisolasjon
og gipsplater. Overflater sparkles og males i en
lun gråbeige farge som standard. En kan kostnadsfritt velge standard malingsfarge som hvit.
På baderom leveres veggene med keramiske
fliser. Se romskjema.
Vinduer og balkongdører leveres uten belistning
med gips i smyg.
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. Dørkarm leveres med dempelist.
Slagretning og type dør kan bli endret i ferdig
prosjektert tegningsmateriale dersom dette er
hensiktsmessig. Skyvedører etableres der det er
vist på salgstegning.
DEKKER - GULV
Dekkene mellom leilighetene er i hovedsak
utført i betong. På betongdekkene legges nødvendig oppbygging med trinnlyddemping og
hvitpigmentert 1-stavs eikeparkett av anerkjent
type.

HIMLINGER – TAK
Himling (tak) er generelt av betong. Det må
påregnes synlige skjøter mellom betongdekker i

Kjøkkenventilator medfølger (tilpasses
ventilasjonssystemet).

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

Omfang og organisering av kjøkken vil endelig
fremgå i egne kjøkkentegninger, og kan avvike
fra salgstegninger. Avtrekkshette/vask vil ikke
kunne flyttes som tilvalg. Utbygger vil etter valg
av totalentreprenør velge kjøkkenleveranse fra
anerkjent leverandør.

•
•
•
•
•
•
•
•

For leiligheter under 80 m2 leveres det hvitevarer fra
Electrolux eller tilsvarende, mens for leiligheter over
80 m2 leveres hvitevarer fra Miele eller tilsvarende.

Overgang mellom vegg og tak samt
vegghjørner vil normalt få riss og sprekker pga.
uttørking av materialer over tid. Dette vil korrigeres for på overtagelse og 1-årsbefaring, deretter
anses dette ikke som reklamasjonsberettiget.
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). Yttertaket består av betongdekker/
stålplater/lett-takelementer som er isolert på
oversiden og tekket. Gesimser leveres med
beslag.
INNREDNINGER

Fotlist mot vegg leveres hvitpigmentert og
tilpasset parkett, med synlige maskinstifthoder/
maskinskruehoder. Eventuelt oppfores gulv for å
få trinnfri adkomst fra leilighet til balkong/
terrasse. På baderomsgulv/våtrom legges det
keramisk flis med vannbåren gulvvarme,
alternativt elektriske varmekabler.

Benkeplater leveres i høytrykklaminat for leiligheter
under 80 m2, og i kompaktlaminat for leiligheter
over 80 m2.

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.

himling. Deler av takene vil være nedforet
og kledd med gips for fremføring av tekniske
installasjoner. Dette gjelder fortrinnsvis i tak i bad
og gang. Under detaljprosjektering kan det likevel forekomme innkassinger i stue og soverom.
Overflatene sparkles og males. Tak i
prefabrikkerte baderom leveres med stålkassetter
i hvitlakkert utførelse eller slett hvit utførelse.
Overgang mellom vegg og himling leveres uten
belistning.

Kjøkken:
Det leveres kjøkkeninnredning med grå, matt
front i leiligheter under 80 m2, og med front i
sort finér i leiligheter over 80 m2.
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.

Bad:
Det leveres baderominnredning med hvit slett
front. 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.
De aller fleste badene leveres som prefabrikkerte baderomskabiner. Disse produseres og leveres
byggeplass før lukking av bygget. Hvilke leiligheter
som får kabin er avhengig av badets størrelse
og utforming. Nærmere beskrivelse av type bad
vil bli informert om i forbindelse med prosess for
tilvalg.
Garderobe/skap:
Inntegnede skap/skyvedørsgarderober/hyller/
møbler medfølger ikke i leveransen og er kun vist
som mulig innredning.

1 stk. sluk i badegulv
Veggmontert klosett i hvitt 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).
LEVERANSEOMFANG FOR FELLESANLEGG
SANITÆR:
Vann- og avløpsledninger fra offentlig nett til
bygg. Komplett opplegg med bunnledninger,
vann og avløp, sluk i våtrom, drenering, taknedløp og forskriftsmessig lufting. Det er medtatt
utvendig tappekran (vannutkaster), 1 stk. pr.
bygg samt nødvendig antall sluk, renner etc. for
avledning av overflatevann.
Boligsprinkling iht. offentlige krav. Antall og
plassering av sprinklerhoder i tak og på vegg

avklares ved detaljprosjektering. Det vil bli synlige
sprinkelhoder.
VARMEANLEGG
Det installeres vannbårent gulvvarmeanlegg i
alle leiligheter, tilknyttet fjernvarmeanlegg.
Det vil bli montert vannbåren gulvvarme etter
leilighetens samlede beregnede varmebehov.
Omfanget fastsettes av entreprenør/utbygger.
Gulvvarmen leveres med temperaturstyring i
hvert rom med gulvvarme. På soverom leveres ikke gulvvarme, og man kan her ved behov
montere panelovn dersom man ønsker komfortvarme. Varme i baderomgulv/våtrom leveres
med vannbåren gulvvarme, alternativt som
elektriske varmekabler. Skap for rørtekniske
installasjoner plasseres prinsipielt på sjaktvegg,
på bad eller i gang. Sportsboder leveres i frostfrie arealer, som i tilknytning til p-kjeller, med
basisventilasjon.
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. Plassering
av måler tilstrebes lagt til fellesareal.
VENTILASJONSANLEGG
Det leveres balansert ventilasjonsanlegg med
varmegjenvinner tilpasset hver leilighet. Dette
plasseres enten i himling i entre/gang eller innlemmet i avtrekkshette kjøkken. Merk: det kan
komme endringer på plassering av aggregat
i detaljprosjektering. 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 brann- og
lydvegger kan bli framført som åpent anlegg.
Det leveres sikringsskap med automatsikringer,
jordfeilbryter og overlastvern. Balkonger og
eventuelle takterrasser utrustes med 1 stk. dobbelt stikk. Leilighetene leveres med punkter for
lys, stikk og tekniske installasjoner i henhold til
NEK 400:2010. Generelt gjelder at bryter ikke
regnes som eget punkt, men inngår i lampepunktet. Lysarmaturer er generelt ikke medtatt,
med unntak av bestykning som spesifisert i
romskjema.
Kjøper vil igjennom detaljprosjekteringen få tilgang til egen elektrotegning som viser plassering
av elektriske punkter.
Hver leilighet har egen måler for strømforbruk.
Denne plasseres på egnet sted med tilgjengelighet fra fellesareal.
Sikringsskap for betjening av hver enkelt leilighet
plasseres hovedsakelig i bod, gang eller i annet
underordnet rom.
LEVERANSEOMFANG FOR FELLESANLEGG
ELEKTRISK:
Eget abonnement for måling av fellesanlegg.
Generelt er det medtatt forskriftsmessig
belysning og nødlysanlegg. I belysning inngår 1
stk. utelampe på balkong/terrasse samt belysning utenfor hovedinngangsdører. Stikkontakter
for vedlikehold og drift av fellesarealer er medtatt.
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a) Vil endre kontraktsummen med 15 % eller mer
Leilighet 1.1.1
b) Ikke står i sammenheng med selgers ytelse
Oppgradert kjøkken fra JKE Design med fronter i sort eikefinér, og Miele hvitevarer.
c) Vil medføre ulemper for selger som ikke står i
forhold til kjøpers interesse i å kreve endringen
Perspektivtegning: 21461/2/1 111 - USOLGT - Kjøkken oppgradert TRYM Bolig Skrevet
eller tilleggsarbeidet.
Prosjekt: Veisletten Alle, TRYM

ut: 20.12.2021

Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de
kostnadsmessige og tidsmessige konsekvensene
av de endringene eller tilleggsarbeidene kjøperen krever.
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Det vil ikke tilrettelegges for utvendige endringer/
fasadeendriger.
GENERELT
Det tas forbehold om tilfredsstillende kostnadsnivå på entreprise, godkjent rammetillatelse og
endringer som følge av detaljprosjektering/
offentlige pålegg/ønsker som må til for å realisere
prosjektet og andre offentlige godkjenninger.
Se også kjøpsbetingelsene.

2

5
1000

6

1

14

* Takhøye overskap og høyskap, flytt opp/tilføy spikerslag

10

*Nedforing til overkant overskap/høyskap H2292mm
fra ferdig gulv

Kjøperen kan endre sin leilighet gjennom
prosjektets fastsatte rutiner for tilvalg. Endringer
etter fastsatte frister 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 byggetiden.
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* Spotter ifrest under overskap, leveres med dimbar trafo
husk dimmebryter
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Melding til ENT. - EL
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Skala: Tilpasset ramme
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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 tilvalgsmuligheter.

Kjøkkentegninger, gjenværende leiligheter per 14. februar 2022
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BALKONGER/TERRASSER
Leilighetene leveres med balkong/terrasse som
vist på plantegninger. Balkonger/terrasse leveres
med rekkverk etter arkitektens beskrivelse. Gulv/
dekke utføres av impregnert tremmegulv.
Lydskjermer på enkelte balkonger/ved enkelte

TILVALGSKONTRAKTER
For leilighetskjøpere vil det være mulig, ut fra et
definert sortiment, å gjøre følgende tilvalg:
• Type parkett
• Farger på vegger
• Baderomsflis
• Armaturer på kjøkken og bad
• Fronter og benkeplate på kjøkkeninnredning,
og kvalitet på hvitevarer
• Fronter på baderomsinnredning
• Garderobeskap
• Innvendige dører
• Tilvalgsfunksjoner for belysning, stikkontakter etc.
• Uttak for el-bil i tilknytning til p-plass forutsatt
tildelt tilstrekkelig kapasitet på inntak.

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:

544

TELE- OG SIKKERHETSANLEGG
Følgende er medtatt for leilighetene:
• Porttelefonanlegg med sentralåpning av
hoveddør fra leilighet.
• 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.
• Levering og montering av sentralt
brannvarslingsanlegg.
• 1 stk. håndholdt apparat for slokking av brann i
hver leilighet.

terrasser (der dette er påkrevd). Leiligheter med
direkte utgang til terrasse på bakkenivå leveres
med rekkverk og liten trapp ned til terreng.
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NØKKELSYSTEM
Nøkkelsystemet utformes slik at alle dører som
leilighetseieren naturlig har adgang til kan åpnes
med samme nøkkel. Dette gjelder postkasser,
inngangsdør, fellesboder i p-kjeller, egen bod etc.
3 stk. nøkler medfølger leiligheten.
Ytterdører fra bakkeplan og dør fra 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.
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Perspektivtegning: 21461/10/1
211
- USOLGT - Kjøkken oppgradert TRYM bolig Skrevet ut: 22.12.2021
Leilighet
2.1.1
Prosjekt: Veisletten Alle, Oppgradert
TRYM kjøkken fra JKE Design med fronter i natur eikefinér, og Miele hvitevarer.
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g: 21461/18/1
241
- USOLGT - Kjøkken oppgradert TRYM bolig Skrevet ut: 22.12.2021
Leilighet
2.4.1
ten Alle, Oppgradert
TRYM kjøkken fra JKE Design med fronter i sort eikefinér, og Miele hvitevarer.

Plantegning: 21461/21/1 312 - USOLGT - Kjøkken oppgradert TRYM bolig
Prosjekt: Veisletten Alle, TRYM

Skrevet ut: 21.12.2021
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vtegning: 21461/21/1 312 - USOLGT - Kjøkken oppgradert TRYM bolig Skrevet ut: 21.12.2021
Veisletten Alle, TRYM
Melding til ENT. Tømmer - EL - Vent.

Plantegning: 21461/24/1 322 - USOLGT - Kjøkken oppgradert TRYM bolig
Prosjekt: Veisletten Alle, TRYM

Melding til ENT. Tømmer - EL - Vent.
* Spotter ifrest under overskap, dimbar trafo,
husk dimmebryter

* 90 høyde overskap og høyere høyskap, tilføy/flytt opp spikerslag

* 90 høyde overskap og høyere høyskap, tilføy/flytt opp spikerslag

Leilighet 3.1.2

Leilighet 3.2.2

* Nedforing til overkant overskap H.2292mm fra ferdig gulv
Oppgradert kjøkken fra JKE Design med fronter i sort eikefinér, og Miele hvitevarer.
Dybde 330mm, på overskapside med ventilator
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Oppgradert kjøkken fra JKE Design med fronter i sort eikefinér, og Miele hvitevarer.

314 16

900

87

Perspektivtegning: 21461/24/1 322 - USOLGT - Kjøkken oppgradert TRYM bolig Skrevet ut: 21.12.2021
Prosjekt: Veisletten Alle, TRYM

* Spotter ifrest under overskap, dimbar trafo,
husk dimmebryter

500

Skrevet ut: 21.1

Plantegning: 21461/30/1 342 - USOLGT - Kjøkken oppgradert TRYM bolig

88

Skrevet ut: 21.12.202
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Perspektivtegning: 21461/30/1 342 - USOLGT - Kjøkken oppgradert TRYM bolig
Skrevet
ut: 21.12.2021
Prosjekt:
Veisletten
Alle, TRYM
Prosjekt: Veisletten Alle, TRYM

Melding til ENT. Tømmer - EL - Vent.
* Spotter ifrest under overskap, dimbar trafo,
husk dimmebryter

Melding til ENT. Tømmer - EL - Vent.
* Spotter ifrest under overskap, dimbar trafo,
husk dimmebryter

Leilighet 3.4.2

* 90 høyde overskap og høyere høyskap, tilføy/flytt opp spikerslag
Oppgradert kjøkken fra JKE Design med fronter i natur eikefinér, og Miele hvitevarer.

* Nedforing til overkant overskap H.2292mm fra ferdig gulv
Oppgradert kjøkken fra JKE Design med fronter i sort eikefinér, og Miele hvitevarer.
Dybde 330mm, på overskapside med ventilator
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* 90 høyde overskap og høyere høyskap, tilføy/flytt opp spikerslag
* Nedforing til overkant overskap H.2292mm fra ferdig gulv
Dybde 330mm, på overskapside med ventilator
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* Nedforing til overkant overskap H.2292mm fra ferdig gulv

vtegning: 21461/27/1 332 - USOLGT - Kjøkken oppgradert TRYM bolig Skrevet ut: Dybde
21.12.2021
330mm, på overskapside med ventilator
Veisletten Alle, TRYM

* 90 høyde overskap og høyere høyskap, tilføy/flytt opp spikerslag

314 16

Leilighet 3.3.2

JKE KJØKKEN & BAD
Kjøkken
Nordic One

90
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Kjøpsbetingelser
for leiligheter under oppføring i prosjektet Veisletten Alle av 04.02.2021, revidert 10.05.2022.

BESKRIVELSE AV PROSJEKTET:
VEISLETTEN ALLE er et prosjekt bestående av
32 leiligheter fordelt på 3 bygg. P-kjeller skal
ligge under byggene, og vil være felles for alle
enhetene. Selger forbeholder seg retten til å
endre organiseringen mht. antall enheter/
byggetrinn, avhengig av fremdrift og salgstakt.
Det tas forbehold om eiendomsorganiseringen.
Adresse og matrikkelnummer:
Adresse pr. i dag,
Veisletten alle 13, 7030 TRONDHEIM.
Eiendommen har pr. i dag gnr./bnr. 62/25 i
Trondheim kommune. Eiendommen vil bli
fradelt og seksjonert, og hver leilighet blir tildelt
endelig matrikkelnummer med eget seksjonsnummer og endelig adresse. Selger står fritt til å
bestemme seksjonsnummer.
Tomt:
Eksakt tomteareal vil foreligge etter sammenføying/fradeling og endelig oppmåling utført av
kommunen. Tomten disponeres av seksjonseierne enten i henhold til tinglyst seksjonering eller
sameievedtekter.
Regulering:
Prosjektet reguleres av Reguleringsplan
Veisletten allé 13, gnr/bnr 62/25, detaljregulering

Reguleringsbestemmelser r20170023.
Det planlegges utbygging av kontorlokaler på
naboeiendom Holtermannsvegen 1-13.
Det skal søkes om dispensasjon for tilstrekkelig
skolekapasitet.
Kopi av reguleringsplan ligger vedlagt, og vil
også være vedlegg til kontrakt. Vi oppfordrer
interessenter til å gjøre seg kjent med disse.
Vei-vann-kloakk:
Eiendommen vil være tilknyttet offentlig vei.
Vann og avløp er offentlig via private
stikkledninger. Alle arbeider og kostnader er
inkludert i kjøpesummen.
Forurensing i grunn:
Selger kjenner ikke til at eiendommen er
forurenset som medfører behov for tiltak.
Brukstillatelse/ferdigattest:
Selger plikter å fremskaffe ferdigattest når
eiendommen er ferdigstilt. Finnes det mangler
av mindre vesentlig betydning så kan det likevel
utstede midlertidig brukstillatelse når
kommunen finner det ubetenkelig, slik at kjøper
kan overta og bebo boligen. Manglene skal
da rettes av selger innen en frist som settes av
kommunen. Kommunen kan kreve at selger

stiller sikkerhet for at gjenstående arbeider blir
rettet. Dersom gjenstående arbeider ikke blir
utført innen fristen, skal kommunen gi selger
pålegg om ferdigstillelse. Pålegget kan følges
opp med tvangsmulkt eller forelegg.
Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse, og selger
plikter å fremlegge minimum midlertidig
brukstillatelse til kjøper og megler før overtakelse. Kjøper kan kreve at det stilles sikkerhet
for utstedelse av ferdigattest, ev så kan kjøper
benytte seg av retten til tilbakehold ved
overtakelse.
Dersom ferdigattest ikke foreligger på overtakelsestidspunkt, vil et beløp av oppgjøret
bero på meglers klientkonto, som sikkerhet for
utstedelse av ferdigattest. Beløpet kan frigis på
bakgrunn av § 47 garanti, eller ved utstedelse
av ferdigattest.
Visning
Se annonse på www.eiendomsmegler1.no,
www.finn.no eller ta kontakt med
oppdragsansvarlig.
Pris
Se prisliste.

Finansiering
Kjøper er innforstått med at en for selger,
tilfredsstillende finansieringsbevis for hele
kjøpesummen skal forelegges megler når avtale
om kjøp inngås iht. Bustadoppføringslovas §46
2.ledd, og at disse opplysningene kan bli videre
formidlet til utbyggers byggelånsbank.
Finansieringsbevisets gyldighet må vare frem til
overtakelse. Hvis nåværende bolig skal benyttes helt eller delvis til finansiering av kjøpet kan
denne stilles som sikkerhet etter meglertakst
utført av EiendomsMegler 1.
Handelen er juridisk bindende for begge parter
ved aksept. Dersom kjøper ikke overholder sin
forpliktelse med tilfredsstillende finansieringsbevis, er kjøper allikevel bundet og selger vil
kunne påberope avtalen som vesentlig misligholdt og heve avtalen. Kjøper samtykker til at
omkostninger knyttet til heving og dekningssalg
i så fall dekkes av kjøper.
EiendomsMegler 1 tilbyr økonomisk rådgivning
gjennom en samtale med en av SpareBank 1
sine mange finansielle rådgivere. Kontakt
megler om dette. Meglerforetaket kan motta
honorar ved formidling av finansielle tjenester.
Omkostninger:
Som en del av det samlede vederlaget skal
kjøper i tillegg til kjøpesummen betale følgende
omkostninger:
- Dokumentavgift, 2,5 % av tomteverdi.
Se prisliste.
- Tinglysningsgebyr skjøte p.t.kr 585,- Tinglysningsgebyr pantedokument p.t. kr 585,- Stiftelsesgebyr sameie, pr. seksjon kr 1.500,- Startkapital kr 10.000,-

Ev. overskytende stiftelsesgebyr overføres til
sameiets driftskonto.
En eventuell økning i offentlige tinglysingsgebyr
må dekkes av kjøper. 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:
Selger har, på vegne av sameiet, anledning til å
stifte og å inngå bindende forretningsføreravtale
med 6-12 mnd oppsigelse.
Kjøperne vil bli innkalt til oppstartsmøte hvor
nytt styre blir valgt, og sameiets budsjett, vedtekter og ev. husordensregler vil bli gjennomgått.
Lokalleie i forbindelse med møte og ev. gebyr
for registrering i Brønnøysund faktureres sameiet
ved overtakelse, ev. via startkapital.
Vedtekter:
Utkast til vedtekter for sameiet er utarbeidet.
Det forutsettes at kjøper aksepterer vedtektsutkastet som grunnlag for avtalen, selv om

utkastet må oppfattes som en overordnet ramme for å gi et bilde av kjøpers rettigheter og
plikter, og kan bli betydelig endret i forbindelse
med ferdigstillelse av prosjektet, kommunale
vedtak mv. Vedtekter fastsettes av utbygger i
forbindelse med innsendelse av seksjoneringssøknaden. Endringer kan fremmes av seksjonseierne i henhold til vedtektene og eierseksjonsloven på årsmøte.
Felleskostnader:
Kjøper er forpliktet til å betale sin andel av
eierseksjonssameiets felleskostnader.
Kostnader med eiendommen som ikke knytter
seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles
mellom seksjonseierne etter sameiebrøken med
mindre særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten for den enkelte bruksenhet
eller etter forbruk.Normalordningen er at eierbrøken fordeles etter bruksareal (BRA).
Felleskostnader iht. budsjett dekker bl.a.
avsetning til vedlikehold fellesarealer, forretningsførsel, grunnabonnement tv/internett, fjernvarme,
forsikring bygg (ikke innbo) og fellesarealer og
andre driftskostnader. Antatt kostnad knyttet til
fjernvarme er estimert til 8 kr/m2 pr mnd
(akonto). I tillegg kommer kostnader til avregning,
avhengig av løsning man velger. Felleskostnadene
er stipulert og basert på erfaringstall, og det tas
derfor forbehold om endringer i budsjettposter
og fellesutgifter. Kommunale avgifter, innboforsikring, renovasjon og individuelt strømforbruk er ikke inkludert i budsjettet, og faktureres
direkte til hver enhet. Budsjettet er et forslag
til driftsbudsjett for normaldrift av sameiet i 1
år, basert på stipulerte inntekter og kostnader.
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Budsjettet er utarbeidet av Boligbyggelaget
TOBB basert på opplysninger om eiendommen
gitt av selger/utbygger og normtall fra tilsvarende
eiendommer. Det tas forbehold om oppgitte
arealer, antall leiligheter, organisering av fellesområder og øvrige opplysninger om prosjektet
som kan endre forutsetningene for budsjettforslaget.
Det tas forbehold om stipulerte inntekter og
kostnader da styret vil kunne endre budsjettet
og inngå avtaler som vil tilføre boligselskapet
andre eller større kostnader. Endelig fastsettelse av
budsjett og nivå på felleskostnader vil bli
foretatt av styret.
Stipulering av budsjett samt stifting av sameiet
anses ikke som eiendomsmegling og omfattes
dermed ikke av den sikkerhetsstillelse/
ansvarsforsikring som gjelder i eiendomsmeglingsloven.
Pr. overtakelsesdato betales i tillegg til kjøpesum
kr 10.000,- som settes av til startkapital til
sameiet. Selger forplikter seg til å betale løpende
fastsatte felleskostnader, stiftelsesomkostninger
og startkapital på usolgte enheter.
Selger forbeholder seg retten til å leie ut, endre
priser og kjøpsbetingelser på usolgte enheter.
Garasje/parkering:
Det vil bli etablert p-kjeller med 9 parkeringsplasser. Parkeringsplasser er planlagt tinglyst
som tilleggsareal til den enkelte boligseksjon
som disponerer parkeringsplass, dog forbeholder
utbygger seg retten til å organisere parkeringen
etter hva som blir formålstjenlig, herunder

eventuelt opprette parkeringsplasser som egne
næringsseksjoner, eller som vedtektsfestede
bruksretter. Utbygger forbeholder seg lik rett til
organisering av bodene.
Overtakelse av parkeringsplass skjer samtidig
med overtakelse av leiligheten/boligen, og
selger forbeholder seg retten til å fordele
parkeringsplassene.
Seksjonseier som får tildelt HC-plass, må
påregne bytte av plass ved dokumenterte
behov for HC-plass fra annen seksjonseier.
Leverandøravtaler:
Selger har på vegne av sameiet anledning til å
inngå bindende avtaler vedrørende f.eks.:
•
•
•
•
•

Heis
Fjernavlesning av forbruk av varmtvann
og fjernvarme
Vaktmester
Forretningsfører
TV og internett

Øvrige kjøpsforhold
Selger:
Veisletten Alle AS, org.nr: 920900534.
Selger står fritt til å overdra sine rettigheter og
forpliktelser, etter nærværende avtale til annet
selskap innenfor samme konsern eller annet
selskap som kontrolleres direkte eller indirekte av
de som i dag kontrollerer selger. Med ”overdra”
menes enhver form for overdragelse. For overdragelse til andre enn de foran nevnte subjekter
må kjøper samtykke. Samtykke kan ikke nektes
uten saklig grunn.

Selskapets formål:
Selskapet er stiftet med det formål å bygge ut
prosjektet Veisletten Alle.
Selgers forbehold:
Selger tar ikke forbehold for gjennomføringen av
prosjektet.
Offentlige forbehold:
Kjøper aksepterer at det på eiendommen kan
påheftes erklæringer/heftelser som måtte
bli påkrevd av offentlig myndighet, deriblant
erklæring som regulerer drift og vedlikehold av
fellesområder, og drift og vedlikehold av energi/
nettverk/renovasjon m.m.
Overtakelse:
Ferdigstillelse av leilighetene er forventet i
perioden februar - april 2023.
Dersom det oppstår forhold som berettiger
dagmulkt skal dette beregnes fra 01.05.2023.
Endelig fastsettelse av nøyaktig overtagelsestidspunkt vil ikke være avklart før utsendelse av
innkalling til overtagelsesforretning som sendes
ut senest 4 uker før forretningen skal avholdes.
Overtakelse kan tidligst skje når det foreligger
ferdigattest / midlertidig brukstillatelse, samt
overtagelsesprotokoll signert av begge parter
som bekrefter at overtagelse har funnet sted. En
forutsetning for at overtagelse skal kunne finne
sted er at fullt oppgjør inklusive omkostninger er
bekreftet mottatt på meglers klientkonto.
Det er ulovlig å ta boligen i bruk uten ferdigattest / midlertidig brukstillatelse. Kjøper har
heller ingen plikt til å overta eller innbetale

oppgjør uten at ferdigattest /midlertidig brukstillatelse foreligger.
Det gjøres oppmerksom på at oppgjørs- og
overtagelsesdato vil kunne skje selv om det fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen i
forbindelse med ferdigstillelse av de øvrige
leiligheter/fellesarealer/tekniske installasjoner.
Kjøper kan ikke nekte å overta selv om seksjonering/fradeling/hjemmelsovergang ikke er
gjennomført. Kjøpesummen vil bli stående på
meglers klientkonto inntil nødvendige formaliteter
er på plass, ev så kan utbetaling av oppgjør skje
på bakgrunn av §47 garanti.
Boligen skal leveres i byggrengjort stand, og
fellesarealer i ryddet stand. Kjøper aksepterer at
alle befaringer, overtakelser og 1-års befaringer
avholdes innenfor normal kontortid.

manglene. Alternativt kan selger stille garanti for
ferdigstillelsen, med beløp utarbeidet av takstmann.
Ovennevnte informasjon om tilbakeholdelse
gjelder også for de forhold som gjenstår for å få
ferdigattest.
Heftelser/servitutter:
Det er lovbestemt panterett til sameiet.
Det skal ved hjemmelsoverføringen ikke hvile
uvedkommende panteheftelser i eiendomsretten.
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:
1887/990051-1/107 26.03.1887 ERKLÆRING/
AVTALE. Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.

Fellesarealer/utomhusarealer:
Overtakelse av felles- og utearealer skjer
samtidig med at den enkelte leilighet overtas.
Det vil gjennomføres en befaring av felles/
utomhusarealer for å avdekke ev. feil og
mangler samt manglende ferdigstillelse.

1899/900105-1/107 11.02.1899 BESTEMMELSE
OM FISKERETT

Overtakelse av boligen med tilhørende andel
fellesareal kan ikke nektes av kjøper selv om
fellesareal/utomhusareal ikke er ferdigstilt. Såfremt deler av utvendige arbeider ikke er ferdigstilt ved overtakelse, skal manglende ferdigstilte
arbeider anmerkes i overtakelsesprotokollen.
Kjøper opplyses om muligheten til å tilbakeholde
nødvendig beløp på meglers klientkonto som
sikkerhet for manglene.

1903/900098-1/107 05.05.1903 ERKLÆRING/
AVTALE. RETTIGHETSHAVER: KNR: 5001 GNR:62
BNR: 151. Bestemmelse om kloakkledning

Tilbakeholdt beløp må stå i samsvar med

1901/900079-1/107 15.06.1901 BESTEMMELSE
OM VANNLEDN. RETTIGHETSHAVER: KNR: 5001
GNR: 62 BNR: 139 og 140

1903/900101-2/107 03.11.1903 BESTEMMELSE
OM VANNLEDN.
1904/900118-1/107 13.02.1904 ERKLÆRING/
AVTALE. Bestemmelse om kloakkledning

1905/900082-1/107 02.05.1905 BESTEMMELSE
OM VANNRETT RETTIGHETSHAVER: KNR: 1601
GNR: 62 BNR: 187. Bestemmelse om
kloakkledning
1905/900083-1/107 02.05.1905 BEST. OM
VANN/KLOAKKLEDN.
1915/900143-1/107 06.07.1915 ERKLÆRING/
AVTALE. Avståelse av grunn til Trondheim
kommune.
1916/900142-1/107 17.10.1916 BESTEMMELSE OM
VEG
1920/900264-1/107 08.06.1920 ERKLÆRING/
AVTALE. Rett for kommunen til å anlegge og
vedlikeholde ledninger mv
1924/900272-1/107 27.05.1924 BESTEMMELSE
OM VANNLEDN. RETTIGHETSHAVER: KNR: 5001
GNR: 62 BNR: 260
1929/900247-1/107 12.07.1929 SKJØNN
I anledning regulering av Selbusjøen m.v.

1903/900099-1/107 27.06.1903 BESTEMMELSE
OM VANNRETT RETTIGHETSHAVER: KNR: 5001
GNR: 66 BNR: 1

2011/42500-1/200 18.01.2011 ** DIVERSE
PÅTEGNING. Årlig pengeerstatning er innløst.

1903/900100-1/107 10.10.1903 ERKLÆRING/
AVTALE RETTIGHETSHAVER: KNR: 1601 GNR: 62
BNR: 187. Bestemmelse om kloakkledning

1977/18975-1/107 22.12.1977 ERKLÆRING/AVTALE
Rettighetshaver: Televerket. Bestemmelser om
telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.
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2019/413119-3/200 08.04.2019 21:00
ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om beplantning/vegetasjon/hekk

2019/413119-4/200 08.04.2019 21:00
BRUKSRETT. RETTIGHETSHAVER: KNR: 5001
GNR: 62 BNR: 462 RETTIGHETSHAVER: KNR:
5001 GNR: 62 BNR: 530
Rett til å oppholde seg langs elvebredden
Det er tenkt en felles løsning for avfall med
nabohuset i Veisletten Alle 8 (4 boenheter), ved
at de får tinglyst rettighet til å benytte seg av
sameiets nyetablerte nedgravde containere.
Da eiendommen er under utbygging/sammenføying/fradeling, så gjøres kjøper kjent med at
det kan påløpe ytterligere heftelser i eiendomsretten som kjøpers bank vil få prioritet etter.
Det er satt i gang arbeid med å få slettet tinglyste heftelser som per i dag ikke er reelle for
eiendommen. 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.
Særlige forbehold:
Krigshandlinger i Europa med tilhørende handelssanksjoner medfører en uoversiktlig situasjon
med henhold til leveringstid og pris på ulike
byggevarer. Dette kan medføre at det blir nødvendig å endre utførelse/materialvalg underveis
i prosjektet, også slik at det påvirker den angitte
standard. Dersom utførelsen blir endret slik at

det blir en standardreduksjon, skal kjøper gis en
kompensasjon som svarer til en forholdsmessig
andel av besparelsen.
På tidspunktet for inngåelse av kjøpekontrakten
er det usikkert om fremdriften kan bli påvirket
av disse forbeholdene, og det er derfor ikke tatt
høyde for eventuelle fremdriftskonsekvenser i
angivelsene av tidsfristene.

GENERELLE FORUTSETNINGER:
Kjøpsbetingelser:
Kjøpsbetingelsene regulerer betingelsene for
kjøp av bolig. Boligen er i fortsettelsen omtalt
som leilighet. Avtale anses inngått når kjøper
har levert megler skriftlig bindende bekreftelse
på kjøp og aksept er meddelt.
Kjøpsbetingelsene utgjør, sammen med akseptbrev, leveransebeskrivelse og skriftlige
opplysninger i prospekt/brosjyremateriell, de
samlede avtalevilkårene for kjøp av den aktuelle
leiligheten.
Kjøper og selger vil senere inngå fullstendig
kjøpekontrakt med endelige vedlegg inkl.
tegninger. Kjøper aksepterer at detaljbestemmelser først kan bli avklart på dette tidspunkt.
Inneholder kontraktsdokumentene bestemmelser som strider mot hverandre, gjelder yngre
bestemmelser foran eldre, spesielle foran
generelle, og bestemmelser utarbeidet særskilt
for handelen, foran standardiserte bestemmelser.
Kjøper gjøres oppmerksom på at alle skisser,
frihånds- og oversiktstegninger i perspektiv,
fotos, annonser, bilder og planer er foreløpige
og utformet for å illustrere prosjektet. Slike tegninger, fotos, annonser, beskrivelser, mv., vil derfor

inneholde detaljer - eksempelvis beplantning,
innredning, møbler, tekst og andre ting - som
ikke nødvendigvis vil inngå i den ferdige
leveransen, og er ikke å anse som en del av
avtalevilkårene for kjøpet. Slike avvik kan ikke
påberopes som mangel fra kjøpers side.
Ved forsinkelse kan kjøper ha krav på dagmulkt
tilsvarende 0,75 promille av vederlaget i inntil
100 dager der det er eietomt, på festet tomt er
satsen 1 promille.
Kontraktsvilkår:
Avtaleforholdet er underlagt bestemmelsene i
lov av 13. juni 1997 nr. 43 om avtaler med
forbruker om oppføring av ny bustad
(Bustadoppføringslova). Bustadoppføringslova
bruker betegnelsen entreprenøren og forbrukeren, mens her brukes uttrykkene selger og kjøper
om de samme betegnelsene.
Bustadsoppføringslova sikrer kjøper rettigheter
som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr.
Bustadoppføringslova § 3.
Prosjektet retter seg mot kjøper som ønsker å
erverve bolig til eget bruk. Selger forbeholder
seg retten til å forkaste eller avslå ethvert bud
uten å måtte begrunne dette. For øvrig kommer
gjeldende lovgivning til enhver tid til anvendelse.
Bustadsoppføringslova kommer ikke til
anvendelse der kjøper anses som profesjonell/
investor, eller når leiligheten er ferdigstilt. I slike
tilfeller vil handelen i hovedsak reguleres av lov
om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr.
93. Selger kan likevel velge å selge etter
Bustadoppføringslova.

Eierforhold:
Kjøper blir ved gjennomføring av avtalen medeier i et eierseksjonssameie. Kjøper vil få enerett
til bruk av sin leilighet med eventuelt tinglyst
tilleggsareal. Kjøpers øvrige rettigheter som
medeier i et eierseksjonssameie følger av eierseksjonslovgivningen (Lov om eierseksjoner av
16.06.2017 (eierseksjonsloven), og vedtektene
til enhver tid. Sameiet har pantesikkerhet i hver
seksjon for ubetalte krav og forpliktelser overfor
sameiet (legalpanterett), i medhold av
eierseksjonslovens § 31.
Det gjøres oppmerksom på at man kun kan
kjøpe og erverve to boligseksjoner i sameiet,
med unntak av erverv av fritidsbolig. Dette
gjelder også indirekte erverv.
Garantier:
For enheter som blir solgt etter Bustadoppføringslova skal selger stille de nødvendige
garantier i samsvar med Bustadsoppføringslova
§§ 12 og ev. 47. Innholdet/vilkårene i garantien
vil være i samsvar med det til enhver tid
gjeldende regelverk på det tidspunkt
garantien utstedes. Pt.t skal garantien gjelde
i byggeperioden og frem til 5 år etter overtakelsen jfr. § 12. Garantien gjelder som sikkerhet
både for selve leiligheten, og for boligdelens
fellesareal, utomhusareal, herunder ferdigstillelsen av disse. Garantiene sendes av
praktiske årsaker til EiendomsMegler 1 på vegne
av kjøper. Garanti blir tilsendt kjøper. Ved
utstedelse av samlegaranti vil denne bli tilsendt
forretningsfører/styreleder i sameiet.
Eventuelle mangler må varsles til selger så snart
som mulig etter at de er oppdaget, eller etter at

det var mulig å oppdage dem. Reklamasjonstiden er 5 år etter overtagelsen, jfr. Bustadoppføringslova § 30.
Vær oppmerksom på at det parallelt med
reklamasjonsfristene også løper en selvstendig
foreldelsesfrist etter foreldelsesloven, noe som
kan medføre at et mangelskrav bortfaller som
foreldet før reklamasjonsfristen på 5 år er ute og
selv om man har reklamert innen «rimelig tid».
Foreldelse avbrytes normalt ved rettslige skritt,
reklamasjon etter bustadoppføringsloven er
ikke tilstrekkelig. Reglene om foreldelse er særlig
relevant der mangler oppdages en tid etter
overtagelse og/eller der entreprenøren/selger
ikke imøtekommer reklamasjonen.
Der det er aktuelt å gjøre krav gjeldende ikke
bare mot entreprenøren/selger, men også
garantisten, så er det viktig å merke seg at
garantistens ansvar foreldes etter de samme
regler som gjelder i forholdet til entreprenør/
selger. Dette innebærer at garantistens ansvar
foreldes på selvstendig grunnlag og at det
derfor er svært viktig å også sørge for at
foreldelse avbrytes også overfor garantisten,
idet fristavbrudd overfor entreprenøren/selger er
uten betydning i forholdet til garantisten.
Byggbeskrivelse/leveransebeskrivelse:
Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal
angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres
med, samt foreløpig angi hva komplett
leveranse etter kjøpekontrakten innebærer.
Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte
bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder
følgende krav:
• De tekniske løsninger skal tilfredsstille

plan- og bygningslovgivningen, herunder
kravene i teknisk forskrift.
• Utført arbeid skal tilfredsstille avtalte
toleranseklasser i henhold til kontrakt. Om ikke
toleransekrav er avtalt i kontrakt vil krav til 		
avvik være i henhold til normalkrav i
standarden, jfr. Norsk Standard NS 3420.
Det gjøres oppmerksom på at iht. teknisk
forskrift, så er det ikke krav om at alle vinduer
leveres med åpningsmulighet.
Ved modul-/elementbygg, må kjøper avklare
med selger vedr. skjøter/overganger etc. samt
begrensete muligheter for tilpasninger.
Selger forbeholder seg retten til å foreta
endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er
nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne.
Dette gjelder også ev. sammenslåing eller
oppdeling av leiligheter. Endringene skal ikke
redusere byggets eller leilighetens kvalitet eller
vesentlig endre innholdet i prosjektet som
sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjustering
fra noen av partene. Om det blir nødvendig å
gjennomføre vesentlige endringer ut over de forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle
kjøper om endringene uten ugrunnet opphold.
Tillegg-/ endringsarbeider:
Kjøperen kan ikke kreve å få utført endringer
eller tilleggsarbeider:
a)
som vil endre kontraktsummen med 15 %
eller mer,
b)
som ikke står i sammenheng med selgers
ytelse eller

96

97
c)

som 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.
Tilleggsvederlag/Tilleggsfrist:
Partene kan kreve justering av det avtalte
vederlag i henhold til Bustadoppføringslovas
regler om endringer og tilleggsarbeid.
Selger kan kreve tilleggsvederlag for nødvendige
kostnader som kommer av forhold på kjøperens
side. Selgeren kan også kreve at kjøperen stiller
sikkerhet for selgerens krav på tilleggsvederlag.
Mot sikkerhet etter Bustadoppføringslova § 47,
kan selgeren/underleverandør kreve at kjøperen betaler forskudd for vederlag for endringer
og tilleggsarbeider. Uten §47-garanti, forfaller
kostnader knyttet til kundeendringer til betaling
sammen med kjøpesummen for leiligheten.
All betaling av tilleggsvederlag skal normalt
skje via meglers klientkonto. Dersom det likevel
inngås avtale om at fakturering skal skje direkte
til kjøper fra selger eller underleverandør, skal
forfall tidligst være samme dag som overtakelse.
Selgeren skal skriftlig klargjøre for kjøperen de
tidsmessige konsekvensene av de endringene
eller tilleggsarbeidene kjøperen krever. Om
selgeren vil påberope seg tilleggsfrist, skal kjøper
varsles ved inngåelse av endringene eller tilleggsarbeidene. Selger kan kreve påslag på
kundeendringene.

Avbestilling:
Dersom forbrukeren avbestiller før det er gitt
igangsettingstillatelse betaler forbrukeren
avbestillingsgebyr, jfr. Bustadoppføringslova
§ 54. Avbestillingsgebyret fastsettes til 5 % av
total kontraktssum inkludert merverdiavgift.
Dersom forbrukeren avbestiller etter at igangsettingstillatelse er gitt, fastsettes selgerens
krav på vederlag og erstatning i samsvar med
Bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Kjøper bærer
all risiko ved avbestilling.
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, ikke
innbetaler forskudd hvor det er avtalt 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 etter reglene i Bustadoppføringslova § 58.
Selger forbeholder seg retten til å heve
kjøpekontrakten også etter overtakelse og/eller
hjemmelsoverføring jfr. bustadoppføringsloven
§ 57 annet ledd annet punktum.
Forsinket levering:
Selger kan ha rett til tilleggsfrister uten
kompensasjon til kjøper etter reglene som
gjelder i Bustadoppføringslova. Kjøper er kjent
med og aksepterer at forsinkelser som skyldes
force majeure, streik, ekstreme klimatiske forhold o.l. gir selger en rett til å forlenge fristen for
overtakelse. Kjøper anmodes spesielt å tilpasse
dette forhold ved ev salg av nåværende bolig.
Såfremt forsinkelse skulle skyldes f.eks. brann,
vannskade, innbrudd e.l. gjøres det spesielt oppmerksom på at dette kan gi selger rett til en tilleggsfrist for levering uten kompensasjon overfor
kjøper. Disse forhold må også tas hensyn til ved
salg av nåværende bolig da byggforsikringen til
selger ikke dekker eventuell erstatningsbolig for
kjøper ved slik forsinkelse.
Energimerking:
Det er selger/utbyggers ansvar å innhente
lovpålagt energiattest for eiendommen, med en
energiklassifisering på en skala fra A- G. Dersom utbygger/selger ikke har fått utarbeidet
energiattest og merke på grunnlag av byggets
tekniske leveranse, må disse fremlegges senest
i forbindelse med utstedelse av ferdigattest for
eiendommen.

Arealangivelse:
Arealene i salgsoppgaven og annet markedsførings materiale er oppgitt i bruksareal (BRA),
og er å betrakte som omtrentlig areal. Dette
arealet angir leilighetens areal innenfor
omsluttende vegger, inklusive areal for ev.
innvendig bod. I tillegg til bruksarealet kommer bod utenfor, eventuelt parkeringsplass og
balkong/markterrasse. Da de oppgitte arealer i
markedsføringen er å betrakte som et ca. areal,
har partene ingen krav mot hverandre dersom
arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større
enn markedsført areal.
Kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper har selv ansvaret for å sette seg inn i salgsprospekt, reguleringsplaner, byggebeskrivelse
og annen dokumentasjon som kjøper har fått
tilgang til. Dersom utfyllende/ supplerende opplysninger er ønskelig, bes kjøper henvende seg
til megler. Kjøper har ingen rett til å reklamere
på grunnlag av forhold som kjøper er blitt gjort
oppmerksom på, eller som kjøper på tross av
oppfordring har unnlatt å sette seg inn i.
Kjøper oppfordres til å ta kontakt med megler
dersom noe er uklart, og det presiseres at det er
viktig at slike avklaringer finner sted før bindende avtale om kjøp inngås.
Endringer i gebyr/omkostninger:
Ved økning av skatter, avgifter og gebyrer,
herunder blant annet mva., tinglysingsgebyrer
og dokumentavgift, i tiden mellom avtaleinngåelse og overtagelse vil vederlaget øke
tilsvarende.

Videresalg av kontraktsposisjon:
Omsetning av avtaledokumentet forutsetter
samtykke fra selger, samt at
a) ny kjøper trer inn i de samme rettigheter og
forpliktelser som følger av denne kontrakten og
eventuelle tilleggs- og endringskontrakter,

forhold, 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.

b) ny kjøper fremlegger tilfredsstillende
finansieringsbekreftelse og

Vedlegg til kontrakt:
Stipulert budsjett, utkast til vedtekter, tinglyste erklæringer og kommunale opplysninger er
vedlegg til kontrakt men kan fås ved henvendelse til megler. Avtaleforholdet reguleres av
Bustadoppføringslova og Eierseksjonsloven som
i sin helhet kan leses på lovdata.no.Dersom
kjøper ikke har tilgang til internett, kan megler
kontaktes slik at kjøper får utlevert et eksemplar
av lovene.

c) at opprinnelig kjøper har innbetalt til meglers
konto et administrasjonsgebyr til megler på
kr. 10.000,- inkl. mva. og til selger på kr 10.000,inkl. mva.
Videresalg før selgers forbehold er avklart vil ikke
bli akseptert.
Selger/megler påberoper seg opphavsrettighetene til alt markedsmateriell for boligprosjektet, herunder bilder og illustrasjoner.
Kjøper kan ikke benytte boligprosjektets
markedsmateriell i sin markedsføring for
transport av kjøpekontrakt uten megler/selgers
samtykke.
Det opplyses om at dersom boligen er kjøpt
med henblikk på å ikke overta eller bebo
denne, herunder som et videresalgsobjekt vil
videresalget reguleres av Bustadoppføringslova.
Herunder vil selger måtte oppfylle vilkår i
Bustadoppføringslova ved ev. videresalg som
også medfører garantistillelse.
Transport/endring av avtalen:
Det forutsettes at skjøtet tinglyses i kjøpers navn
i henhold til bud og kjøpekontrakt. Dersom
kjøper ønsker å endre kontraktspart/hjemmels-

Kontroll etter hvitvaskingsloven:
I henhold til Lov om tiltak mot hvitvasking og
terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) er megler
pliktig å gjennomføre kundekontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å
foreta innhenting av bekreftet kopi av
legitimasjonsdokument av begge parter i
handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av
reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver)
opptrer på vegne av andre enn seg selv. Der
kjøper opptrer i henhold til fullmakt må bekreftet kopi av legitimasjon også fremlegges for
fullmaktsgiver. Endelig kundekontroll av kjøper,
herunder fremleggelse av bekreftet kopi av legitimasjonsdokument, skjer senest på kontraktsmøtet.
Dersom budgiver opptrer i henhold til fullmakt,
må fullmakten fremlegges samtidig som bud
inngis. Dersom kjøper er en juridisk person (AS
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mv.) plikter kjøper å fylle ut og returnere et eget
kundekontrollskjema før kontraktsmøtet.
Firmaattest og/eller fullmakt må fremlegges
samtidig som det inngis bud.

av budgiver/kjøpers finansiering vil megler kunne
kontakte vedkommendes finansieringsforbindelse
på ethvert stadium av prosessen, inntil handel er
gjennomført,

Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan
ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av
handelen, herunder ikke foreta oppgjør.

Personopplysninger om interessenter som ikke
inngir bud vil bli slettet kort tid etter at boligen er
solgt

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.

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.

Personvern:
EiendomsMegler 1 Midt-Norge behandler
personopplysninger i forbindelse gjennomføring
av salget av denne eiendommen. Vi registrerer
personopplysninger om visningsdeltagere som
registrerer seg, 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.

Les mer om personvern i vår personvernerklæring
www.em1.no/personvern

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

Meglers vederlag (eks mva.) som belastes selger:
Provisjon: 1 % av salgssum, oppgjørsgebyr
kr. 3920,-.
Budgiving:
Ordinære budfrister gjelder ikke da selger er
profesjonell. For bolig uten budgiving gis
EiendomsMegler 1 rett til å akseptere bindende
kjøpsbekreftelser i henhold til prisliste. Dette betyr
at kjøper ikke kan trekke tilbake sin bindende
kjøpsbekreftelse etter at denne har kommet til
meglers kunnskap. Kjøpet er bindende så lenge
det ikke er tatt forbehold, også knyttet til risikoen
ved salg av egen bolig og pris på denne. Normalt

må det skaffes mellomfinansiering for kjøpet
inntil nåværende bolig er solgt og/eller overtatt
og oppgjør foretatt.

Kjøpsprosessen

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.

Lurer du på hvordan et nyboligkjøp forløper? Her får du svarene.
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.

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.

Hvordan er prosessen etter jeg har kjøpt?

Det første som skjer etter at man har kjøpt er kontraktsmøte med megler. Deretter inviteres man til 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.
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. Ett år etter ferdigstillelse av
boligen gjennomføres det en 1-års befaring. Du har i tillegg fem års reklamasjonsrett.

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 invitere til tilvalgsprosess, der du blant annet 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! De fleste tilvalg har en kostnadskonsekvens.

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.

100

101

Kvalitetshjem fra Trym
Trym setter standarden høyt for hva som er
et godt hjem. Vår definisjon av et kvalitetshjem
er en smart utnyttet boflate med gjennomtenkte løsninger og høy standard, plassert i et
attraktivt og omtenksomt utviklet bomiljø.

Trym-kvaliteten oppnås ved at vi har begge hendene på rattet
gjennom hele prosessen; fra identifisering og kjøp av attraktive
tomter, via regulering, arkitektonisk utforming og byggesak, til
selve byggingen.
Eiendoms- og entreprenørkonsernet Trym er en solid, erfaren
og langsiktig boligutbygger i Trondheimsregionen. Vi har en
betydelig tomteportefølje, og planlegger å ferdigstille mellom
150 og 200 boliger årlig de kommende årene. Vårt boligteam
består av meget kompetente og engasjerte medarbeidere med
lang bransjeerfaring.
Velger du en bolig fra Trym kan du være trygg på at du overtar
nøkkelen til et godt hjem.

Informasjon om tilvalg
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Tilvalg Apex
Vi har tilrettelagt for at du skal kunne bestille enkelte av dine
tilvalg direkte i vår «nettbutikk». For å sikre en trygg og god
måte å gjøre dette på, har vi valgt å benytte oss av det digitale
styringsverktøyet Apex. Apex er logisk og selvforklarende og er
derfor enkel å bruke.
I Apex har du et brukernavn (din e-post adresse) og et passord (dette lager
du selv). Under MinSide finner du vårt tilvalgssortiment samt beskrivelser
av standardleveransene.

Systemet sørger for en oppsummering av tilvalgene slik at du til enhver tid
kjenner totalsummen. Dine tilvalg lagres i Apex slik at du kan finne igjen disse
når du måtte ønske.

Før vi kjører i gang prosessen med kundetilvalg, vil du motta en e-post fra
oss som inneholder en veiledning som gir deg en god beskrivelse av hvordan
Apex kundetilvalg fungerer.

Legg merke til at du må forholde deg til gjeldende tilvalgsfrister. Det vil alltid
være en «siste» frist for tilvalg. Det er viktig at man forholder seg til denne slik
at entreprenørene får tilstrekkelig med tid i byggeprosessen for både å bestille
og montere dine tilvalg.

Dersom du tenker at Apex ikke er noe for deg – så gi beskjed om dette til
kundekoordinator så hjelper vi deg gjennom prosessen.
På MinSide er alle produktene du kan velge mellom synliggjort med bilder,
beskrivelser og priser. Du kan bestille tilvalg som sorterer under parkettleverandør, tømrer og maler m.m.

Apex vil også bli benyttet ved befaringer og reklamasjoner, så MinSide vil
derfor være ditt «sted» fra start og til garantitiden er over.

Utbygger vil ofte ha utstilling av bl.a. parkett og fliser. Du vil enten bli
kontaktet for å avtale kundemøte, eller du ringer selv og ber om dette.

På enkelte områder i tilvalgsprosessen er det vesentlig at du har muligheten
til å gå i dialog direkte med leverandør/entreprenør. Du vil derfor få tilbud om
et møte med kjøkkenleverandør og elektroentreprenør. Du vil også under hele
tilvalgsprosessen kunne kommunisere med kundekoordinator via Apex, e-post
eller per telefon.

Du «haker» av ønskede tilvalg og sender til bestilling med ett enkelt
tastetrykk. Du bruker din BankID som sikkerhet ved signering.

Du vil bli gitt tilgang til Apex så snart vi er klare til å gå i gang med
tilvalgsprosessen for de tilvalg som er nevnt ovenfor.
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Ni gode grunner til at det er
smart å kjøpe helt ny bolig
Fast pris - ingen budrunder
Våre nye boliger selges til fastpris, du slipper stressende budrunder. Du vet hva
boligen koster og hva du må forholde deg til.
Ingen oppussing - ingen overraskelser
En helt ny bolig kan du flytte rett inn i, uten å tenke på oppussing på mange, mange
år. Du trenger heller ikke å bekymre deg for ubehagelige overraskelser som skjulte
fuktskader eller gamle elektriske anlegg med ukjente feil.
Tilpass interiøret etter din smak
Kjøper du bolig tidlig i byggeprosessen, har du muligheter til å sette ditt eget
personlige preg på boligen ved å gjøre tilvalg utover standard.

Fem års garanti
Alle som kjøper helt nytt har fem års reklamasjonsrett og garanti på boligen. Dette gir
deg et sterkere rettsvern enn om du kjøper en brukt bolig. I tillegg til ved overtakelsen
tar vi også en befaring sammen med deg ett år etter ferdigstillelse av boligen for å
kontrollere at alt er i orden.
Prisvekst mens du venter
Ved kjøp av ny bolig kan du oppleve prisvekst allerede mens du venter på overtakelse.
Forutsigbar økonomi
Kjøp av ny bolig gir god tid til planlegging i perioden frem til overtakelse.

Høy teknisk standard
Du kan være trygg på at våre boliger alltid bygges i tråd med de nye byggeforskriftene
og strenge energikrav. Alt av inventar leveres av kvalitetsleverandører.
Lave kjøpsomkostninger
Når du kjøper helt ny bolig slipper du tinglysningsavgiften, og dokumentavgiften blir
lavere enn når du kjøper brukt.
Lavere faste kostnader
Gode energiløsninger er bra for både deg, miljøet og lommeboken. Du slipper å
bekymre deg for kalde vintre og høye strømpriser. I og med at alt er nytt, har nye
boligsameier også mye større forutsigbarhet når det kommer til felles driftskostnader
og utgifter til vedlikehold

Leilighetsprosjektet Liljendal
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Introduksjon til ditt nye hjem

Tilvalg

Tilvalg
Tilvalg

Trym Bolig ønsker å gi deg gode tilvalgsmuligheter.
De store valg
Det å kjøpe et nytt hjem fremstår for de
aller fleste av oss som en av de største
beslutningene vi tar. Vi ønsker å gi deg
innsikt i tilvalgsprosessen, som vil gi ditt
hjem et eget særpreg tilpasset din personlige stil og dine ønsker. Om du ønsker vil
du også få muligheter til å gjennomføre et
tilvalgsmøte med vår kundekoordinator.
Kostnader knyttet til tilvalg/endringer vil
bli fakturert den enkelte via megler, med
forfall på samme tidspunkt som oppgjør
og overtakelse av leiligheten finner sted.
Det vil til enhver tid være mulig å få oversikt over totale kostnader på dine tilvalg
hos vår kundekoordinator eller i Apex.

Hygg deg på veien til ditt nye hjem
Vi ønsker at den forestående tilvalgsprosessen skal være en positiv reise til
ditt nye hjem. Når du så, ved overtakelse,
setter nøkkelen i døren til ditt nye hjem
vil du allerede ha god kjennskap til hva
som møter deg. Dette innbefatter hvilke
farger det er på veggene og hvilke dører,
kjøkken, parkett og fliser som møter deg
på innsiden. Derigjennom håper vi å
kunne etablere en felles forventning til
leiligheten, og at du blir godt fornøyd når
du har funnet deg til rette i ditt nye hjem.

Å velge blant våre oppsatte tilvalgsmuligheter er en langt enklere prosess
enn å gjøre spesialtilpasninger/ endringer
(se under). Tilvalgene baserer seg på nøye
utprøvde og gjennomtenkte produkter,
tilpasset dagens innredningstrender.
Bustadoppføringslovens bestemmelser

I dette
magasinet
har har
Trym
Bolig,
sammen
medmed
vårevåre
I dette
magasinet
Trym
Bolig,
sammen
leverandører
og designere,
satt satt
sammen
et varileverandører
og designere,
sammen
et variert ert
og godt
utvalg
av tilvalgsmuligheter
innenfor
og godt
utvalg
av tilvalgsmuligheter
innenfor
vårevåre
leverandørers
varesortiment.
På denne
måten
leverandørers
varesortiment.
På denne
måten
ønsker
vi åvi
giådeg
oversikt
overover
utvalget,
samt
sik-sikønsker
gi deg
oversikt
utvalget,
samt
re en
totalitet
for prosjektet.
Å velge
regjennomtenkt
en gjennomtenkt
totalitet
for prosjektet.
Å velge
blant
vårevåre
oppsatte
tilvalgsmuligheter
er en
blant
oppsatte
tilvalgsmuligheter
er langt
en langt
enklere
prosess
enn enn
å gjøre
spesialtilpasninger/
enklere
prosess
å gjøre
spesialtilpasninger/
endringer
(se (se
under).
Tilvalgene
baserer
seg seg
på på
endringer
under).
Tilvalgene
baserer
nøyenøye
utprøvde
og gjennomtenkte
produkter,
til- tilutprøvde
og gjennomtenkte
produkter,
passet
dagens
innredningstrender.
passet
dagens
innredningstrender.

Dersom man ønsker å gjøre valg som ikke
finnes på den standardiserte tilvalgsmenyen vil dette bli behandlet som en
spesialtilpasning/endring.
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Vi mener likevel at de aller fleste vil bli
fornøyd med å velge mellom tilvalgene
som er valgt ut fra vår side.
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For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom
på at priser på tilvalg og endringer vil
inkludere et påslag til entreprenør og
utbygger på 15 % til hver av partene
(totalt 32,25 %), med unntak av tilvalg
på kjøkken der påslaget er 6 % til hver.
Kjøper vil også bli belastet et
behandlingsgebyr på kr. 4.000,- inkl.
mva. Dette gebyret belastes kun 1 gang
per kjøper.

gir deg som kunde anledning til å kreve
endringer for inntil 15 prosent av kjøpesummen. Vi er av den oppfatning at vi
med denne listen kan tilby de aller fleste
leilighetene tilvalg som er i denne
størrelsesorden.

Trym Bolig har sammen med våre
leverandører og designere, satt sammen
et variert og godt utvalg av tilvalgsmuligheter innenfor våre leverandørers
varesortiment. På denne måten ønsker vi
å gi deg oversikt over utvalget, samt sikre
en gjennomtenkt totalitet for prosjektet.

Vi gjør oppmerksom på at kontrakt og
tilhørende dokumenter gjelder foran
informasjon i Apex dersom det er gitt
motstridende opplysninger. Tilvalg må
være godkjent i form av signatur med
bank-ID for at de skal være gjeldende.
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Elektro

Spesialtilpasninger
Vi deler prosessen for de tilpasninger som ønskes utført i leilighetene inn i to kategorier:
«Tilvalg» og «Endringer». Nedenfor følger en enkel forklaring på de to begrepene.
Tilvalg
Vi ønsker å tilby deg tilvalg på områdene kjøkken,
garderober (via kjøkkenleverandør), maling av innervegger, innerdører og parkett. I tillegg kommer tilvalg
innenfor de tekniske fagene: elektro (stikkontakter etc.),
rørlegger (for de med plassbygde baderom/ekstra wc)
og armaturer til kjøkken, samt tilvalg på ventilasjonshetten på kjøkkenet. Samtidig som du får oversikt over
dine valgmuligheter, vil vi presentere standardleveransen
for å kunne gi deg en trygghet for hva du får som
kunde hos oss.
Dersom du ønsker å gjøre tilvalg/endringer er det viktig å
merke seg fristene for disse!
Endringer
Spesialtilpasninger ut over de på forhånd tilrettelagte tilvalg, behandles spesielt og blir kalt
endringer.
Endringer er en relativt omfattende prosess. Ofte kan
endringer medføre at både myndigheter, byggherre,
arkitekt, andre prosjekterende og underentreprenører

må bearbeide og godkjenne endringene. Slike endringsarbeider refererer seg for eksempel til fjerning av
lettvegger, endret slagretning på dører og forandring
av planløsning osv. Du som kunde vil bli belastet en
initialkostnad for utredning av slike endringer. Denne
kostnaden inkluderer utarbeidelse av pristilbud,
tegninger med mer og faktureres uavhengig av om
endringen blir bestilt eller ikke. Det vil ikke tillates
endringer som påvirker prosjektet i sin helhet (som
f.eks. tidsforskyvninger eller fasadeendringer). Dette
da det vil kunne påvirke andre kjøpere, fremdriften
i prosjektet totalt sett og bli en svært kostbar og
uoversiktlig justering.
Om du ønsker å utrede eventuelle endringer tar du
kontakt med kundekoordinator.

Lill Beate Persøy
Kundekoordinator, Bolig
lill.beate.persoy@trym.no
+47 93 25 97 64

Standard leveranse
Prosjektet bygges etter ny forskrift; NEK-400. Forskriften
stiller helt andre krav til det tekniske anlegget enn tidligere.
Det innebærer blant annet at det installeres komfyrvakt over
koketopp og at det generelt er godt med stikkontakter i ditt
nye hjem. Antall stikkontakter vil være tilstrekkelig for de aller
fleste. Som kunde vil du normalt få tilsendt elektrotegning for
din leilighet i forbindelse med invitasjon til tilvalgsmøte. Det
understrekes at tegningsgrunnlaget er veiledende. Disse
tegningene er ikke målsatt, men viser antall el-punkter i de
ulike rommene. Plassering kan derfor variere noe.
El-tegning vil blant annet vise prosjekterte stikkontakter,
lyspunkter og TV-uttak. Det vil ikke bli mulig å endre
plasseringen av disse standard punktene. Leilighetene leveres
normalt med ett data/TV-punkt i stuen.

Tilvalg
Om du ønsker flere el-punkter enn standard leveranse
innbefatter, kan dette bestilles i tilvalgsmøte med elektriker.
Alternativt kan dette angis på tegning hvor du selv markerer
de ekstra punktene plassert. Enkelte tilvalgspunkter kan komme
med synlige føringer, avhengig av hva slags vegg punktene
ønskes plassert på. El-punkter må plasseres ved stender,
og vil bli plassert ved nærmeste stender i forhold til ønsket
plassering. Videre kan det gjøres tilvalg på for eksempel ekstra
data/TV-punkt, spotter og ekstra lysskinner til kjøkken innenfor leverandørens sortiment.
Tilslutninger nett må man selv besørge. Om du ønsker å utrede
eventuelle endringer tar du kontakt med kundekoordinator.
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Baderom

Kjøkken

Praktisk velvære i dine baderom.
Standard leveranse
Standard leveranser er angitt i prospektets romskjema
og leveransebeskrivelser.

Prefabrikerte bad
Badet leveres enten som prefabrikerte baderom eller
plassbygget. I mange prosjekter er de aller fleste baderommene prefabrikerte. Dette innebærer at baderommet bygges på fabrikk og heises inn som et ferdig rom
etter hvert som bygget tar form.

Tilvalg
Som kunde vil du tilbys muligheten til å foreta
egne valg, og dermed sette ditt personlige preg på
kjøkkenet. Disse valgene må være i henhold til de
forutsetninger som er gitt i prosjektet og innenfor
leverandørens sortiment. Installasjoner som vann/
avløp, ventilasjon og andre faste elementer kan ikke
flyttes. Det vil bli mulighet for å gjøre tilvalg på hvitevarer via kjøkkenleverandøren. Valg av komfyravtrekk
må være kompatibel med ventilasjonssystemet. Dette
medfører ofte at utvalget vil være noe begrenset. Vi
håper at du som kunde har forståelse for dette.

Som en følge av at baderommet heises inn etter hvert
som etasjene reiser seg, må tilvalg på baderomskabiner
foretas tidlig i prosessen.
Standard leveranse
Uavhengig av om badet i ditt nye hjem er prefabrikert
eller plassbygd, vil det leveres med tidsriktige fliser
på vegger og gulv. Standard gulvflis og eventuelle
veggfliser leveres i størrelser og farger som angitt i
romskjema.

Tilvalgsmøte
Tilvalgsmøter for kjøkken gjøres direkte med valgte
kjøkkenleverandør. Som kunde vil du bli invitert til et
særskilt tilvalgsmøte. Kjøkkenleverandøren har gjerne
en utstilling av standardkjøkkenet, og her får du også
presentert dine kjøkkentegninger.

Det leveres baderomsinnredning i farge angitt i romskjema, servant, innfellbare rette dusjvegger og opplegg for vaskemaskin. Blandebatteri for dusj og servant
vil leveres i krom utførelse.

Dersom det gjøres tilvalg hos kjøkkenleverandør som
har konsekvenser for elektro er det viktig at dette
tilføyes i tilvalgsavtalen med elektro. Kjøkkenleverandøren vil være behjelpelig med å avdekke nødvendigheten av nye stikk/kurser.
Foto fra Blussuvoll Allé

Foto fra Blussuvoll Allé
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Hjelpearbeider,
tekniske fag
For å gi mulighet for downlights i arealer med betonghimling kan vi tilby nedforing langs vegg,
alternativt nedforing av hele rom, ca 7 cm. Dette gjelder i de rom som ikke er levert nedforet som
standard. Vanligvis er dette stue, kjøkken og soverom. Nedforing leveres ferdig sparklet og malt.
Størrelse på kasse er ca. 40 x 7 cm og er tilpasset LED downlights levert av elektriker. Merk at det
tas forbehold om at nedforing ikke medfører endring av andre tekniske føringer som sprinkler,
ventilasjon, skjult elektrisk anlegg med mere.
På tilvalgsmøte med elektriker kan elektriker sammen med dere finne optimal plassering av downlights i din leilighet. Merk at netto høyde under nedforing må tilfredsstille forskriftskrav til
fri høyde som er minimum 240 cm.

Bildet viser nedforing langs vegg

Garasje
Innendørs parkering
På prosjektet leveres det garasjeanlegg i kjeller for parkering av beboernes biler, for de som har p-plass.
Garasjeanlegget er som regel plassert under boligblokken med egen innkjøring. Fri høyde i anlegget
vil være ca. 2,1 m. Parkeringsplasser i garasjekjeller kan variere i størrelse fra 2,50 m til 2,60 m. Bygget
over bæres ved at det kommer søyler ned i garasjeanlegget. Disse står som regel mellom hver andre
eller tredje p-plass.
Plassenes bredde regnes fra senter søyle eller senter stripe til neste senter stripe eller senter søyle.
Overflaten på gulv vil være betongstein, betong eller asfalt, med støvbinding i hvitt på veggene.

Ventilasjon

Fargen framstår som noe mer gjennomsiktig enn heldekkende maling.

Ventilasjonsaggregat leveres med komplett automatikk, høyeffektiv roterende varmeveksler,
termostatstyrt ettervarmebatteri og filtre. Komfyravtrekket er en del av ventilasjonsanlegget og legger
derfor noen begrensninger på tilvalg på kjøkkenhette. Selve ventilasjonsaggregatet plasseres på vegg i
bod/himling i entré, eventuelt i kjøkkenskap.
I leiligheter hvor aggregatet plasseres i overskap på kjøkken eller i himling i entré, vil det ikke være
mulig å gjøre annet tilvalg på kjøkkenhette enn å velge mellom hvit eller stål utførelse.

Fra 2,50 til 2.60 meter

Bilde viser eksempel fra tilsvarende prosjekt. Tekniske installasjoner vil variere fra prosjekt til prosjekt.

Bildene viser eksempel fra tilsvarende prosjekt. Tekniske installasjoner vil varierer fra prosjekt til prosjekt.
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Prising av endringer

Leveransens standarder

Realisering av store boligprosjekter forutsetter standardiserte løsninger. Endring av
disse løsningene gjennom personlige preferanser og spesialtilpasninger skaper derfor
ekstra kostnader.

I Trym Bolig AS sine prosjekter benyttes en del av de Norske standardene som
kontraktsunderlag. Norsk Standard (NS) er velprøvde og allment aksepterte
formularer/beskrivelser/metoder som gjelder generelt for nær sagt alle byggerier.
Trym Bolig AS engasjerer totalentreprenør for gjennomføring av sine prosjekter.
Disse kontraheres etter Norsk Standard 8407, alminnelige kontraktsbestemmelser
for totalentrepriser.

Både vi og våre entreprenører har alltid en felles
målsetning om å overlevere prosjektene uten feil og
mangler. For å nå dette målet settes det blant annet
frister som for deg som kunde kan oppfattes som
rigide. Alle endringer må inn i tegningsmaterialet,
selv når det kun er mindre justeringer. Tegningene
distribueres til alle involverte parter i prosjektet.
Dette medfører at det alltid er en initialkostnad knyttet til endringer, selv om de kan synes små. Entreprenørens priser er basert på innhentede pristilbud fra
underleverandører, egne arbeider og andre rådgivere.
Prosjektets rådgivere (arkitekt, prosjektering elektro,
rør med mer) har ofte start- og minstepriser for å
utføre endringer. Standard varer er innkjøpt i store
kvantum, som igjen medfører at entreprenøren
oppnår gunstige innkjøpspriser fra sine leverandører. Avvik fra standard løsning kan derfor ofte
gi vesentlig høyere innkjøpspris, og fradraget for
opprinnelig vare vil derfor kunne oppleves å være
relativt lavt. Videre vil priser man får oppgitt i butikk
for tilsvarende vare være vanskelig å sammenlikne,
da montering, tilpasning, transport og koordinering
opp mot andre håndverkere osv. ikke er medregnet i
butikkens utsalgspris. Av og til anmoder kjøpere om
å få tilbake penger i det tilfelle man ikke ønsker å ha

en standard vare levert. Standard leveranser er som
nevnt innkjøpt i store kvanta og innkjøpsprisene er
derfor betinget av et visst volum. Hvis standardvaren
fjernes i noen leiligheter, vil prisen på de resterende
varene ofte bli høyere. Dette gjør at leveranser som er
inkludert i leiligheten normalt ikke vil gis fradrag for.
Fra tid til annen opplever vi også spørsmål om
fradrag i pris i det tilfelle man for eksempel ønsker
å fjerne en vegg. Det å fjerne en vegg er, avhengig av
type vegg, ikke nødvendigvis en vanskelig øvelse,
men det har gjerne andre konsekvenser man ikke
tenker over. Blant annet må arkitekten tegne om den
aktuelle leiligheten. Alle tegninger må oppdateres og
sendes ut til underentreprenører og leverandører. En
slik endring medfører også ofte at underentreprenørene
må omprosjektere rørføringer/elektriske punkter
med mer som opprinnelig var plassert i veggen. Deretter skal dette koordineres og administreres slik at
endringen faktisk blir utført. Eksempelet viser at det
som i utgangspunktet virker som en opplagt prisreduksjon i virkeligheten er en relativt kostbar
endring for kjøperen. Vi håper og tror at disse
forklaringene kan gi deg, som kunde, forståelse for
hva som ligger bak prisene som presenteres.

Kostnadene ved å utrede muligheten/utarbeide
pristilbud har en timepris på kr. 1200,- inkl. MVA, og
vil kunne belastes uavhengig av om endringen
bestilles/kommer til utførelse eller ikke.
En entreprenørs innkjøpspriser er basert på store kvanta
og man kan oppleve at tilvalg (som da leveres i mindre
kvanta) derfor blir noe dyrere.

Bilde fra Blussuvoll Allé

Norsk standard, NS 8407
Standarden for totalentreprisekontrakter regulerer
kontraktsforholdet mellom totalentreprenør og
byggherren, og sørger for at kontrakten er balansert
og at arbeidene som utføres på byggeplassen skjer i
henhold til norsk lov og god byggeskikk. Trym Bolig
AS engasjerer i hovedsak totalentreprenører etter
NS8407.

latte avvik for overflater i henhold til ulike toleranseklasser. Boligprosjekter skal tilfredsstille toleranseklassen «normal». Et eksempel her kan være at en
svank eller bul på parkett ikke skal overstige 5 mm
målt med 2 meter rettholt. Med det menes at det
legges en to meter rettholt på gulvet over en eventuell
svank. Avviket man kan måle mellom gulv og rettholt
kan være opp til 5 mm før forholdet må utbedres.

Norsk standard, NS 3420
Norske byggerier beskrives ofte ved hjelp av
standarden 3420. NS 3420 angir en metodikk for å
beskrive bygging. Dersom ikke annet er oppgitt
gjelder standardens klasse normalkrav der
standarden legges til grunn for utførelsen. Det
endelige produktet (herunder delprodukter) skal fylle
den funksjonen som er forutsatt. Standarden
definerer også hvilket avvik som er tillatt. Generelt
gjelder et krav til tillatt sammensatt byggeplass avvik
på +/- 15 mm. Det betyr at alle målsatte dimensjoner
og avstander skal ligge innenfor dette kravet, dersom
ikke annet krav er stilt. Standarden definerer også til-

Mer informasjon om norsk standard, finner du
på www.standard.no.
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Kjøreveg (2011)

Vegstengning

Veisletten allé 13, gnr/bnr 62/25, detaljregulering
Reguleringsbestemmelser

Avkjørsel

Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 4.12.2020

LNFR OMRÅDER (PBL § 12-5, nr 5)

FARESONE
Ras- og skredfare (310)

0
c+ 35.1

7 032 400

0
c+ 38.3

c+ 42.0

Kartplan (x,y): Euref89 – UTM32
Høydereferanse: NN2000

Kartutrekk pr dato: desember 2020
Kilde: Trondheim kommune
Ekvidistanse 1m

§ 3.4 GRAD AV UTNYTTING
Samlet bruksareal innenfor planområdet skal ikke overstige 2500 m2 BRA.
Areal helt eller delvis under terreng skal ikke medregnes i BRA.

§ 2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN

§ 3.5 PLASSERING AV BEBYGGELSE

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for riving av eksisterende enebolig og bygge tre
leilighetsbygg i 3, 4 og 5 etasjer, med i alt 30-34 leiligheter, og tilhørende parkeringskjeller.

Bebyggelsen skal plasseres innenfor byggegrenser vist på plankartet.
Balkonger tillates en utkragning ut over byggegrensene i vest med inntil 1,5 meter. Karnapp tillates
etablert ut over byggegrensene med inntil 1,5 meter. Dette gjelder ikke 1. etasje mot gang- og
sykkelveg i øst.

_BEBYGGELSE OG ANLEGG
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0

62/479
62/135

Boligbebyggelse-blokkbebyggelse (1113)

Detaljregulering av

62/578

Leange
Stavne -

Veisletten allé 13, gnr/bnr 62/25

n
Revisjoner

62/494

Dato

20.12.2019
04.09.2020
05.11.2020
04.12.2020

Sign.

7 032 300

Dato

Langs jernbanen tillates det ikke etablert bygningsmessige tiltak, ramper eller murer utenfor
byggegrensen.

_SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

Sign.

Kjøreveg (2011)
§ 3.6 HØYDE PÅ BEBYGGELSE

Parkeringskjeller (2083)
BM/Tk

SAKSBEHANDLING I FØLGE PLAN‐ OG BYGNINGSLOVEN
62/2 Kunngjøring vedrørende reguleringsarbeidet

17 A
62/300

1:1000 (A3)

Revisjoner

Nedkjøringsrampe, ramper og murer i utearealer tillates etablert utenfor byggegrensene dersom
de ikke hindrer sikt mot gang- og sykkelvegen.

Renovasjonsanlegg (1550)

Målestokk

Regulering på grunnen – plankart 1 av 2

Formål, byggegrense, kotehøyder
Byggegrense, kotehøyder, avkjørselpil
Byggegrense kjeller
Til sluttbehandling

62/480

Parkeringskjeller skal plasseres innenfor byggegrense vist på plankart for regulering under
grunnen.

Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (1111)

TRONDHEIM KOMMUNE

A=2276 m²

DATO
05.04.2017

Bebyggelsens gesimshøyde skal ikke overstige de kotehøydene som er vist på plankartet.

_LANDBRUKS, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT

SIGN.

Naturformål (5120)

7 032 300

17

Innenfor felt BBB skal det etableres boligbebyggelse i form av blokkbebyggelse.

Området reguleres til:

62/25 BBB
A=2201 m²

N

§ 3.3 AREALBRUK

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart for på og under grunnen, merket
TAG arkitekter AS, datert 7.2.2019, senest endret 4.12.2020.

62/577

H310

Boliger innenfor planområdet skal ha nedgravde avfallscontainere innenfor felt f_BRE.

§ 1 AVGRENSNING

62/5

13

§ 3.2 RENOVASJON

Dato for godkjenning av (vedtaksorgan): <dato>

Naturformål av LNFR (5120)

f_BRE

11
62/530

7 032 400

Planident: r20170023
Arkivsak:20/68

HENSYNSONER (PBL § 12-6)
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11

62/579

Plangrense
Grense for arealformål
Byggegrense
Linje for regulert høyde
Grense for faresoner

Bebyggelse som forutsettes fjernet

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK
INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr 2)
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3
62/269

Sammen med søknad om tillatelse til tiltak skal det foreligge en detaljert og kotesatt plan for hele
planområdet i målestokk 1:500. Planen skal vise planlagt bebyggelse, eksisterende og planlagt
terreng, beplantning, trapper, dekke over garasjeanlegg, utforming av gatetun, stigningsforhold,
sykkelparkering, avfallshåndtering, lekeplasser, uteopphold, vinterbruk med snølagring og hvordan
tilgjengelighet/universell utforming er ivaretatt.

Byplankontoret

JURIDISKE LINJER OG SYMBOL

Boligbebyggelse-blokkbebyggelse (1113)

62/265
462/271

Side 2

AREALFORMÅL (PBL § 12-5)

62/580
62/581

2

TEGNFORKLARING

Regulering på grunnen

62/582
62/453

1
62/276

252

7 032 500

569 800
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§ 3.7 UTFORMING AV BEBYGGELSEN

_HENSYNSSONER

62/237

Bebyggelsen skal være oppdelt i tre separate volum.

Ras- og skredfare (H310)

Det tillates ikke svalganger på bebyggelsen som vender mot offentlig gang- og sykkelveg.

6

62/302
19 A

Nedkjøring til parkeringskjeller skal ha transparent rekkverk.

§ 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG
6

62/319

16

62/309
569 800

569 700

38

62/284

18
62/283

Forslagsstiller:
Tiltakshaver:
Dato: 07.02.2019

TAG Arkitekter Trondheim Kommune
Kjøpmannsgata14, 7013 Trondheim

Veisletten allé AS,

Prinsens gate 32, 7011 Trondheim

§ 3.1 UTOMHUSPLAN

Reguleringsplannr:

r20170023

§ 3.8 TETTHET OG BOLIGSAMMENSETNING

Kommunens saksnr:

17/2176, 20/68
216409/20

216409/20

120

121
Side 3

Side 4

Det skal etableres minimum 10 boliger per dekar boligformål.

Felt o_KV skal være offentlig.

Minimum 40 prosent av leilighetene skal være tre-roms eller større, og være minimum 60
kvadtratmeter. Maksimum 5 prosent kan være ett-roms leiligheter.
§ 3.9 BOLIGKVALITET
Minimum 80 prosent av boligenhetene skal være gjennomgående eller tosidig belyst.

Side 5

Det skal etableres bom eller nedsenkbare pullerter mot gang- og sykkelveg i øst.

For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitets- og støygrenser som
angitt i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet og støy i
arealplanleggingen, T-1520 og T-1442/2016, tilfredsstilles.

Risikoreduserende tiltak skal være gjennomført før tiltaket igangsettes. Dokumentasjon skal
forelegges Bane NOR til uttalelse.

§ 4.3 PARKERING

§ 7.2 GEOTEKNISK PROSJEKTERING

Masser skal behandles lokalt eller leveres på deponi, for å unngå spredning av fremmede arter.

Boligbebyggelsen skal ha parkering i parkeringskjeller innenfor felt f_SPA på plankart under
bakken. Denne skal være felles for boligbebyggelsen.

Geoteknisk prosjektering skal være ferdig før tillatelse til tiltak kan gis. Av prosjekteringsrapporten
skal det framgå om det er behov for geoteknisk oppfølging av spesielle arbeider i byggeperioden.

§ 8 REKKEFØLGEKRAV

Leiligheter i 1. etasje med henvendelse mot vest skal ha minst to soverom. Disse leilighetene skal
ha adkomst fra balkong til terreng.

Det skal etableres maksimum 10 parkeringsplasser for bil.
Det skal etableres ladepunkter for elbil.

§ 7.3 STØY

§ 3.10 MATERIAL- OG FARGEBRUK

Minimum 1 av parkeringsplassene skal være for mennesker med nedsatt bevegelsesevne.

Dokumentasjon som viser tilfredsstillende støynivå skal følge søknad om tillatelse til tiltak.

Utvendig materialbruk og fargesetting skal fremgå av søknad om tiltak.

Det skal avsettes minimum 2,75 sykkelparkeringsplasser per boenhet. Minimum 2/3 av plassene
skal være i parkeringskjeller.

Støygrenseverdier i retningslinje T-1442:2016, tabell 3, skal legges til grunn, med følgende
presiseringer:

Det skal tilrettelegges for parkering av transportsykler i kjeller.

Boliger i gul støysone skal ha minst ett soverom mot stille side.

Plan for fasademateriale og fargebruk skal utarbeides i samråd med Byantikvaren.

Det skal etableres arealer for vedlikehold og reparasjon av sykler i kjeller.

Bygningsmessige tiltak på fasade som skjerm eller karnapp skal benyttes for å sikre
tilfredsstillende støynivåer utenfor luftevindu. Doble fasader tillates ikke.

§ 3.11 UTEROM

§ 5 LANDBRUKS, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT

Minimum krav til samlet uterom er 30 kvm per 100 kvm BRA boligformål eller boenhet. I
beregningen av krav til uterom skal areal under bakken ikke medregnes.

§ 5.1 VERN AV NATURVERDIER

Utearealet skal plasseres vest for planlagt bebyggelse.

Inngrep i terreng og vegetasjon er ikke tillatt. Vegetasjon som kan utgjøre en fare for bygninger
eller mennesker, tillates beskåret, eller i siste instans felt. Fjernet vegetasjon skal erstattes slik at
det ikke ligger jord i dagen.

Fasadematerialet skal ha ulikt uttrykk på hver av bygningene. Fasadene skal utføres i tre, tegl eller
puss. Fargebruk skal samspille med eksisterende bebyggelse i Veisletten allé.

Det skal opparbeides en nærlekeplass innenfor planområdet.
Felles uteoppholdsareal skal opparbeides i henhold til godkjent utomhusplan.

§ 6 HENSYNSSONER

Mot gang- og sykkelveg skal det opparbeides en grønn buffer med trær og busker. Foran det
midterste bygget skal det anlegges en forplass mot gang- og sykkelveg, med sittemulighet. Der det
ikke er forplass skal den grønne bufferen være minst 3 meter bred, hvorav 1 meter er avsatt til
snøopplag.

§ 6.1 RAS- OG SKREDOMRÅDE

Søknad om utbyggingstiltak for boliger kan ikke godkjennes før det er dokumentert tilstrekkelig
skolekapasitet.

Signatur (Ordfører ved bystyrevedtak, byplansjefen ved delegert).

Ved søknad om tiltak for ny bebyggelse skal det foreligge dokumentasjon som viser nødvendige
tiltak for å forhindre skader på bebyggelse, infrastruktur og skråning ned til Nidelva ved flom. Det
skal også foreligge dokumentasjon som viser at eksisterende flomveg er ivaretatt.
§ 7.7 TEKNISK INFRASTRUKTUR / AVFALLSHÅNDTERING
Plan for avfallsløsning skal teknisk godkjennes av Trondheim kommune før tillatelse til tiltak kan
gis.
§ 7.8 JERNBANEN
Senest ved søknad om tillatelse til tiltak skal det foreligge dokumentasjon som beskriver om det
planlagte tiltaket kan øke faren for erosjons- og utglidningsskader på jernbanen. Eventuelle
nødvendige risikoreduserende tiltak for å unngå økt fare for skader og ulemper på jernbanen, skal
beskrives og det skal sannsynliggjøres at de risikoreduserende tiltakene er gjennomførbare.

Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes.

216409/20

§ 8.4 SKOLEKAPASITET

§ 7.6 FLOM

§ 4.2 KJØREVEG

216409/20

Det skal være etablert fartsdempende tiltak i Veisletten allé før boligene kan tas i bruk.

Plan for vann og avløp skal teknisk godkjennes av Trondheim kommune før tillatelse til tiltak kan
gis.

Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal følge
søknad om tillatelse til tiltak. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, driftstider,
trafikksikkerhet for gående og syklende, tilgjengelighet, renhold, støvdemping og støyforhold og
beskyttelse av eksisterende vegetasjon i felt N.

Det skal etableres kjørbar gangveg fra Veisletten allé, langs vestsiden av det nordligste bygget.

§ 8.3 FARTSDEMPENDE TILTAK

§ 7.5 TEKNISK INFRASTRUKTUR / VANN OG AVLØP

§ 7.1 BYGGE- OG ANLEGGSFASEN

Planområdet skal ha kjøreadkomst fra Veisletten allé.

Felt o_KV skal opparbeides etter teknisk godkjent plan, og skal være ferdig opparbeidet før ny
bebyggelse kan tas i bruk.

Luftinntak tillates ikke plassert på østfasade.

§ 7 VILKÅR FOR GJENNOMFØRING

§ 4.1 ADKOMST

§ 8.2 OPPARBEIDELSE AV KJØREVEG

Ved søknad om tillatelse til tiltak skal det redegjøres for nødvendige tiltak for skjerming av støv.

Overvann tillates ikke ledet nedover elveskråningen.

§ 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

Uteareal inklusive lekeplass med lekeareal skal være ferdigstilt i henhold til utomhusplan før ny
bebyggelse kan tas i bruk. Sesongavhengige arbeid kan ferdigstilles påfølgende vår dersom
bebyggelse tas i bruk i vinterhalvåret.

§ 7.4 LUFTFORURENSNING

Det tillates ikke inngrep i elveskråningen innenfor hensynssone H310 – ras- og skredområde.

Alt uterom som medregnes i uteromsregnskapet skal ha lydnivå under Lden 55dB fra vei, og under
Lden 58dB fra bane.

§7.9 FREMMEDE ARTER (MASSEHÅNDTERING)

§ 8.1 FERDIGSTILLELSE AV UTEAREAL

Felt N skal beholdes som et vegetasjonsbelte langs Nidelva.

Nytt terreng skal tilpasses eksisterende terreng i hensynssone uten sprang eller forstøtningsmurer.

Side 6
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Boligbyggelaget TOBB

Boligbyggelaget TOBB

Boligbyggelaget TOBB

SAMEIET VEISLETTEN ALLE 13

SAMEIET VEISLETTEN ALLE 13

DRIFTSBUDSJETT
OG

BEREGNING AV FELLESKOSTNADER
FOR

SAMEIET VEISLETTEN ALLE 13

Utarbeidet av Boligbyggelaget TOBB
Trondheim, 01/02/2021
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Bolig
BUDSJETT ÅR 1 - ÅR 5

INNTEKTER
Innbetaling startkapital
Felleskostnader drift
Felleskostnader fjernvarme
Tillegg kabel-tv/bredbånd
Tillegg kontingent p-kjeller
Sum inntekter

Antall seksjoner:

32

Prisutvikling i %:

2,5

År 1

År 2

År 3

År 4

År 5

320 000
598 604
191 818
134 400
60 000

613 569
196 613
137 760
61 500

628 908
201 528
141 204
63 038

644 631
206 567
144 734
64 613

660 747
211 731
148 352
66 229

1 304 822

1 009 442

1 034 678

1 060 545

1 087 059

Felleskostnader:
Alle felleskostnader er fordelt etter brøk (BRA), unntatt kabel-tv/bredbånd og
kontingent/kostnad til parkeringskjeller (kan bli organisert som realsameie). I tillegg kommer
fjernvarme. Kostnaden her vil avhenge av forbruk. Det betales en akonto pr mnd med
utgangspunkt i stipulert forbruk. Kostnad for avregning kommer i tillegg. Vedlagte
driftsbudsjett er forslag. Endelig budsjett besluttes av styret.
Innbetaling startkapital 10.000kr pr seksjon betales inn ved overtakelse og skal være en
oppstartskapital for sameiet.

KOSTNADER
Forretningsførerhonorar
Revisjonshonorar
Styrehonorar
Drift og vedlikehold (inkl.avsetning)
Renhold/trappevask
Heis (vedl.hold, kontroll, alarm)
Vaktmestertjenester
Kabel-tv/bredbånd
Bygningsforsikring
Fjernvarme (8kr/m2)
Fjernvarme fellesareal
Fellesstrøm
Kontingent p-kjeller
Andre driftsutgifter

68 604
10 000
30 000
100 000
80 000
60 000
80 000
134 400
100 000
191 818
30 000
20 000
60 000
20 000

70 319
10 250
30 750
102 500
82 000
61 500
82 000
137 760
102 500
196 613
30 750
20 500
61 500
20 500

72 077
10 506
31 519
105 063
84 050
63 038
84 050
141 204
105 063
201 528
31 519
21 013
63 038
21 013

73 879
10 769
32 307
107 689
86 151
64 613
86 151
144 734
107 689
206 567
32 307
21 538
64 613
21 538

75 726
11 038
33 114
110 381
88 305
66 229
88 305
148 352
110 381
211 731
33 114
22 076
66 229
22 076

Sum kostnader

984 822

1 009 442

1 034 678

1 060 545

1 087 059

DRIFTSRESULTAT I

320 000

0

0

0

0

ÅRSRESULTAT

320 000

0

0

0

0

Årsresultat
Disponible midler 01.01
Disponible midler 31.12

320 000
0
320 000

0
320 000
320 000

0
320 000
320 000

0
320 000
320 000

0
320 000
320 000

0,00

2,50

2,50

2,50

2,50

Antatt endring FK fra 01.01:

Budsjettforutsetninger

Kontingent/kostnad for parkeringskjelleren er satt til 100kr/mnd pr bod og 200kr/mnd pr pplass. Gjør oppmerksom på at denne organiseringen kan bli endret, og kostnader kan bli
flyttet/endret som konsekvens av dette. Det gjelder også drift av utearealet.
Forsikringspremie er stipulert. Innboforsikring kommer i tillegg, og ordnes av hver enkelt
seksjonseier.
Kabel-tv/bredbånd er estimert til kr 350kr/mnd pr seksjon og forutsetter kollektiv avtale. Beløp
vil bli justert når leverandør og løsning er valgt.
Fellesstrøm er estimert og det er tatt hensyn til belysning i sameiets fellesarealer samt
heisrom.
Antatt kostnad knyttet til fjernvarme er estimert til 8kr/m2 pr mnd (akonto). I tillegg kommer
kostnader til avregning, avhengig av løsning man velger.
Kommunale avgifter og renovasjon er ikke tatt med i sameiets budsjett. Dette faktureres
vanligvis ut til hver enkelt seksjon.
Under andre driftsutgifter er det tatt høyde for eventuelle tilleggskontrakter som f.eks
hovednøkkelavtale, HMS-avtale.
Endringer i felleskostnadene:
De fleste postene er satt opp med bakgrunn i erfaringstall og estimat. Det er budsjettert med
lik forventet prisutvikling. Endringer i driftsbudsjett, organisering, areal (opp mot endelig
seksjonering) eller uforutsette/større service og vedlikeholdsbehov vil medføre endringer i
felleskostnadene.
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UTKAST
Dette er et foreløpig utkast til vedtekter, utarbeidet i forbindelse med salgsstart av
boligprosjektet Sameiet Veisletten Alle. 13 Disse er kun ment å gi et bilde av de
rettigheter og forpliktelser som følger av eierforholdet, og det tas forbehold om senere
endringer. Det tas spesielt forbehold om at det kan bli endringer i organisering av
parkering, boder og fellesarealer.

Vedtekter
for
Sameiet Veisletten Alle 13
(org. nr. <organisasjonsnummer>)
Vedtektene er fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet.
1.

NAVN

1-1 Navn og opprettelse
Sameiets navn er Sameiet Veisletten Alle 13. Sameiet er opprettet ved tinglysing av
vedtak om seksjonering fra den xx.xx.xx.
1-2 Hva sameiet omfatter
Sameiet består av 32 boligseksjoner og 1 næringsseksjon på eiendommen gnr. 62 bnr.
25 i Trondheim kommune. Næringseksjon består av parkeringsplasser i parkeringskjeller.
Den enkelte bruksenhet består av en hoveddel, samt eventuelt en eller flere seksjonerte
tilleggsdeler. Hoveddelen består av en klart avgrenset og sammenhengende del av en
bygning, med egen inngang. De deler av eiendommen som ikke inngår i de enkelte
bruksenheter er fellesareal.
Seksjonerte tilleggsdeler omfatter: boder i parkeringskjeller.
Fastsettelse av sameiebrøken bygger på seksjonenes bruksareal fratrukket evt.
tilleggsarealer og balkonger, oppmålt fra tegning. Sameiebrøken kan avvike fra faktisk
areal og kan ikke legges til grunn for arealberegning.
2. RETTSLIG DISPOSISJONSRETT
2-1 Rettslig disposisjonsrett
(1) Seksjonseier disponerer fritt over egen seksjon med de begrensninger som følger av
sameieforholdet og eierseksjonsloven. Seksjonseier kan fritt selge, pantsette og leie ut
sin egen seksjon. Korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 60 døgn i året er ikke
tillatt.
(2) Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser og leieforhold. Ved
eierskifte betales et eierskiftegebyr til forretningsfører for sameiet.
(3) Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve en boligseksjon hvis ervervet fører til at
man blir eier av flere enn to boligseksjoner i sameiet. Dette gjelder tilsvarende hvis et
erverv av en boligseksjon eller av aksjer eller andeler i et selskap fører til at flere enn to
av boligseksjonene eies av noen som har slik tilknytning til hverandre, slik beskrevet i
eierseksjonsloven § 23.

3. SEKSJONSEIERENS RETT TIL Å BRUKE BRUKSENHETEN OG FELLESAREALER
3-1 Rett til bruk
(1) Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til
å bruke fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til, og til annet som
er i samsvar med tiden og forholdene.
(2) Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres
skade eller ulempe på en urimelig eller unødvendig måte.
(3) Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet.
(4) Seksjonseier har ikke rett til å foreta arbeider som påvirker/berører sameiets
fellesarealer og fellesanlegg uten forhåndsgodkjenning fra styret eller årsmøtet. Dette
omfatter bl.a. installasjoner på fellesareal og balkong/terrasse, som montering av
parabolantenne, varmepumpe, fastmontert lys, boblebad, markise mv. Styret har rett til
å fjerne ulovlige installasjoner for eiers regning.
(5) Kostnader til de- og remontering av installasjoner/utstyr nåværende eller tidligere
seksjonseiere har montert på fellesareal og balkong/terrasse skal ved rehabilitering og
andre felles tiltak belastes den seksjon installasjonen tilhører.
(6) Seksjonseier kan med forhåndssamtykke fra styret gjennomføre tiltak på
fellesarealene som er nødvendige på grunn av beboers nedsatte funksjonsevne. Styret
kan bare nekte samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.
3-2 Ordensregler
Årsmøtet kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Dyrehold er tillatt så lenge
dette ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.
4. PARKERING
4-1 Rettslig disposisjonsrett
Snr. 33 (Næringsseksjon parkering) er organisert som et eget parkeringssameie med 9
ideelle andeler.

skal etterkomme kravet med mindre det foreligger saklig grunn til å nekte. Styret
bestemmer hvor ladepunktet skal settes opp.

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

4-4 Parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne
Sameiet disponerer 1 parkeringsplass for personer med nedsatt funksjonsevne.
Tilrettelagte parkeringsplasser er forbeholdt seksjonseiere som på grunn av nedsatt
funksjonsevne har et dokumentert behov for tilrettelagt plass. Disse seksjonseierne har
krav på å disponere tilrettelagt plass mot bytte av egen parkeringsplass. Retten til å
bruke en tilrettelagt plass er midlertidig og varer kun så lenge seksjonseier har et
dokumentert behov. Styret kan fastsette tildelingskriterier for tilrettelagte plasser.
Denne vedtektsbestemmelsen kan ikke endres uten at samtlige seksjonseiere uttrykkelig
sier seg enige. Kommunen har vetorett mot endringen.

(10) For skader som en seksjonseier er ansvarlig for, skal seksjonseierens innboforsikring
benyttes så langt den rekker før sameiets forsikring benyttes. Hvis sameiets forsikring
må benyttes, skal den som har forårsaket skaden betale egenandelen. Bestemmelsen
gjelder også når skaden er forårsaket av noen av seksjonseierens husstand eller
personer som seksjonseieren har gitt adgang til eiendommen eller overlatt sin seksjon til.

5. VEDLIKEHOLD
5-1 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten
(1) 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.
Seksjonseiernes vedlikeholdsplikt omfatter slikt som
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

inventar, peis
utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
apparater, for eksempel brannslukkingsapparat
skap, benker, innvendige dører med karmer
listverk, skillevegger, tapet
gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
vegg-, gulv- og himlingsplater
rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring
vinduer og ytterdører

Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.

5-2 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.
(1) Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og
felles installasjoner, forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på
fellesarealene og de enkelte bruksenhetene forebygges, og slik at seksjonseierne slipper
ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn under den enkelte
seksjonseiers vedlikeholdsplikt, jf. punkt 5-1. Vedlikeholdsplikten omfatter også
reparasjon og utskiftning når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.
(2) Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom
bruksenheter, slik som rør, ledninger, kanaler og felles varmeanlegg inklusive radiatorer.
Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det ikke
skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren. Sameiets vedlikeholdsplikt
omfatter også utvendig vedlikehold av vinduer.
(3) Sameiets vedlikeholdsplikt omfatter også slikt som utskifting av vinduer, og
ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende
veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende
konstruksjoner med unntak av varmekabler.
(4) Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til bruksenheten for å vedlikeholde, installere
og kontrollere installasjoner som nevnt i andre ledd. Kontroll og arbeid i bruksenhetene
skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke skaper unødvendig ulempe for
seksjonseieren eller andre brukere.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt
ovenfor, men ikke utskiftning av sluk, vinduer og ytterdører.

(5) Sameiet kan ved forsømmelse av vedlikeholdsplikten holdes erstatningsansvarlig for
økonomisk tap dette påfører seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene, jf.
eierseksjonsloven § 35.

De seksjonseiere som har kjøpt bruksrett til parkeringsplass i parkeringssameiet kan
selge denne med boligen eller separat. Parkeringsplassene kan kun selges eller leies ut til
seksjonseiere i Sameiet Veisletten Alle 13. Eierandelen er tinglyst på den enkelte
matrikkel (boligseksjon).

(3) Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette
gjelder også sluk på balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.

6. FELLESKOSTNADER, PANTESIKKERHET OG HEFTELSESFORM

Kostnader knyttet til drift og vedlikehold av parkeringskjeller fordeles på eiere av de
ideelle andeler med like stor del per plass, og i henhold til det antall som disponeres.

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskiftning av tak, bjelkelag,
bærende veggkonstruksjoner og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende
konstruksjoner.

4-2 Vedlikehold
Sameiet er ansvarlig for drift og vedlikehold av parkeringskjeller.
4-3 Ladepunkt for el-bil o.l.
En seksjonseier som disponerer egen parkeringsplass på sameiets eiendom, har med
styrets samtykke rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i tilknytning til
parkeringsplassen. Samtykke kan bare nektes om det foreligger saklig grunn til det.
En seksjonseier som har rett til å parkere på sameiets eiendom, men uten å disponere
egen plass, kan kreve at det blir satt opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil. Styret
2

(4) Seksjonseieren skal holde bruksenheten fri for insekter og skadedyr.

(6) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader
som er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.
(7) Oppdager seksjonseieren skade i bruksenheten som sameiet er ansvarlig for å
utbedre, plikter seksjonseieren straks å sende skriftlig varsel til styret.
(8) Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert
reparasjoner og utskiftning i henhold til denne bestemmelse. Denne plikten gjelder selv
om vedlikeholdet skulle vært utført av den tidligere seksjonseieren.

3

6-1 Felleskostnader og fordelingsnøkkel
(1) Kostnader med drift og vedlikehold av eiendommen som ikke knytter seg til den
enkelte bruksenhet, er felleskostnader. Felleskostnader skal fordeles mellom
seksjonseierne etter sameiebrøken, med unntak av kostnader knyttet til kabeltv/internett, kostnader til drift av parkeringskjeller med boder som fordeles likt pr.
seksjon.
Kostnader knyttet til parkeringskjeller fordeles i henhold til punkt 4-1.
Kostnader knyttet til fjernvarme/varmtvann fordeles etter forbruk.
Avregning av forbruket skjer 1 gang pr. år eller ved eierskifte.
Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnader fordeles etter nytten for den enkelte
bruksenhet eller etter forbruk, jfr. lov om eierseksjoner § 29 første ledd.
(2) Dersom de seksjonseierne som berøres uttrykkelig sier seg enige, kan det i
vedtektene fastsettes en annen fordeling enn det som følger av (1).
4
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6-2 Betaling av felleskostnader
Den enkelte seksjonseier skal forskuddsvis hver måned betale et akontobeløp som
fastsettes av seksjonseierne på årsmøtet, eller av styret, for å dekke sin andel av
felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til framtidig
vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har
vedtatt slik avsetning.
6-3 Panterett for seksjonseiernes forpliktelse
De andre seksjonseierne har lovbestemt panterett i seksjonen for krav mot
seksjonseieren som følger av sameieforholdet, jf. eierseksjonslovens § 31. Pantekravet
kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens
grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten
omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det er kommet inn en begjæring til
namsmyndighetene om tvangsdekning.
6-4 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad
Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameierbrøk.
7. PÅLEGG OM SALG OG FRAVIKELSE - MISLIGHOLD
7-1 Mislighold
Seksjonseiers brudd på sine forpliktelser overfor sameiet utgjør mislighold. Som
mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt
vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk og brudd på ordensregler.

(2) Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er
valgt noen nestleder, skal styret velge en møteleder.
(3) Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til
stede. Beslutninger kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står
stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for en beslutning,
må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av stemmene.

8-3 Styrets oppgaver
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen
av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.

(3) Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet
kunne behandle et forslag som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to
tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

9-8 Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet
(1) Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke
annet flertallskrav er fastsatt i eierseksjonsloven eller vedtektene. Ved valg kan årsmøtet
på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt. Vedtektene kan
ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som er fastsatt i loven.

8-4 Styrets beslutningsmyndighet
(1) Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre
organer. Beslutninger som kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av
styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller årsmøtets beslutning i det enkelte
tilfelle.

(4) Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i
innkallingen når styret har mottatt krav om det før fristen i vedtektenes punkt 9-2 (1).

(2) Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for
å ta beslutning om

(2) Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen
seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

(2) Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet:

7-3 Fravikelse
Hvis seksjonseierens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av
eiendommen, eller seksjonseierens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for
eiendommens øvrige brukere, kan styret kreve fravikelse av bruksenheten etter
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13, jfr. eierseksjonsloven § 39.

8-7 Styrets representasjonsadgang
(1) Seksjonseierne forpliktes ved underskrift av to styremedlemmer i fellesskap.
(2) Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift
i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter å
gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som
ellers angår fellesareal og fast eiendom. Styret kan også gjøre gjeldende krav
seksjonseiere har mot utbyggeren dersom kravet knytter seg til mangler ved
fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse.
9.

ÅRSMØTET

(2) Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet.
Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

9-1 Årsmøtets myndighet og mindretallsvern
(1) Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet.

(3) Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrelederen
skal velges særskilt.

(2) Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er egnet til å gi noen
seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.

(4) Årsmøtet skal fastsette eventuelt vederlag til styremedlemmene for foregående
styreperiode. Styret bestemmer fordelingen av vederlaget blant styrets medlemmer.

9-2 Tidspunkt for årsmøtet
(1) Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd
varsle seksjonseierne om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som
ønskes behandlet.

8-2 Styremøter
(1) Styreleder skal sørge for at styret møtes så ofte som det trengs. Et styremedlem eller
forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.
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9-7 Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøtet
I årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall stemmer.
Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt,
avgjøres saken ved loddtrekning.

(2) Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon.

8-5 Inhabilitet
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som
medlemmet selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk
særinteresse i.
8-6 Taushetsplikt
Medlemmer av styret er forpliktet til å bevare taushet om personlige forhold (helse,
økonomi, sosiale forhold ol.) som de får kjennskap til under sitt arbeid i styret.

8-1 Styret - sammensetning, valg, tjenestetid og vederlag
(1) Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og to andre medlemmer.
Varamedlemmer kan velges.

9-3 Innkalling til årsmøte
(1) Styret innkaller til årsmøte med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue
dager. Styret kan om nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel,
men varselet kan aldri være kortere enn tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig
melding til forretningsføreren.

(2) Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og
alle beslutninger som tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som
utpekes av årsmøtet blant dem som er til stede, skal underskrive protokollen. Protokollen
skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.

(4) Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal
undertegne protokollen.

7-2 Pålegg om salg
Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan
styret pålegge vedkommende å selge seksjonen, jfr. eierseksjonsloven § 38. Advarselen
skal opplyse om at vesentlig mislighold gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Styret
kan uten forhåndsvarsel pålegge erververen å selge en boligseksjon som er ervervet i
strid med reglene eierseksjonsloven § 23. Tilsvarende gjelder ved erverv av aksjer eller
selskapsandeler i et selskap som eier en eller flere boligseksjoner i sameiet.

8. STYRET OG DETS VEDTAK

(2) Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to
seksjonseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig
oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.
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9-4 Saker årsmøtet skal behandle
(1) Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.

•
•
•

behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående
kalenderår
behandle vederlag til styret
velge styremedlemmer

(3) Årsregnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte
sendes ut til alle sameiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være
tilgjengelige i årsmøtet.
(4) Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte, kan årsmøtet bare ta
beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet. Hvis alle seksjonseiere er til
stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som ikke
står i innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret
beslutter å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet.
9-5 Hvem kan delta i årsmøtet
(1) Alle seksjonseiere har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og
stemmerett. Ektefelle, samboer eller annet medlem av husstanden til eieren av en
boligseksjon har rett til å være til stede og uttale seg.
(2) Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være
til stede på årsmøtet og uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til
stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall.
(3) En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles.
Seksjonseieren har rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til
å uttale seg dersom et flertall på årsmøtet tillater det. Fullmakten kan ikke angi hva
fullmektigen skal stemme.
9-6 Møteledelse og protokoll
(1) Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder.
Møteleder behøver ikke å være seksjonseier.
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a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går
ut over vanlig forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet
b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende
bruksenheter
c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som
tilhører eller skal tilhøre seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige
disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning
d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til
annet formål eller omvendt
e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonslovens § 20 annet ledd annet
punktum
f) endring av vedtektene.
9-9 Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak
(1) Tiltak som har sammenheng med seksjonseierens bo- eller bruksinteresser, og som
går ut over vanlig forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for
seksjonseierne i fellesskap på mindre enn fem prosent av de årlige felleskostnadene,
besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på årsmøtet. Hvis tiltaket fører med
seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer enn fem prosent
av de årlige felleskostnadene, kreves det flertall på minst to tredjedeler av de avgitte
stemmene på årsmøtet.
(2) Hvis tiltakene etter (1) fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for
enkelte seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det
tidspunktet tiltaket besluttes, kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne
uttrykkelig sier seg enige.
9-10 Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseierne
Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg
enige hvis sameiet skal kunne ta beslutning om
a)
b)
c)
d)

salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen
oppløsning av sameiet
tiltak som medfører vesentlig endring av sameiets karakter
tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av
størrelsen på kostnaden som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort
økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de enkelte seksjonseiere.
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9-11 Beslutninger som krever samtykke fra seksjonseiere det gjelder
Følgende beslutninger krever samtykke fra de seksjonseiere det gjelder:
•
•
•

at eierne av bestemte seksjoner plikter å holde deler av fellesarealet vedlike
innføring av vedtektsbestemmelser som begrenser den rettslige disposisjonsretten
over seksjonen
innføring av vedtektsbestemmelser om en annen fordeling av felleskostnadene
enn det som følger av pkt. 6.

9-12 Inhabilitet
Ingen kan delta i en avstemning om
a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående
b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet
c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen
interesse i saken er vesentlig og kan stride mot sameiets interesser
d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 og 39 som er rettet mot en
selv eller ens nærstående.
Dette gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.
10. FORHOLDET TIL EIERSEKSJONSLOVEN
For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av
16.6.2017 nr. 65.
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Bindende bekreftelse på kjøp, Veisletten Allé

Leil. nr.
Hvordan oppdaget du først prosjektet?

Kjøpesum iht. prisliste kr. 

+ omkostninger iht. prisliste

Eventuelle forbehold: 
FINANSIERINGSPLAN:
Lån i

v/

tlf.

kr



Lån i

v/

tlf.

kr



Egenkapital i

v/

tlf.

kr



Kjøpe ny bolig?

Finansiering kr.

bekreftet av

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.

Jeg ønsker å bli kontaktet på telefon for å få en uforpliktende verdivurdering av eksisterende bolig

BUDGIVER 1:

BUDGIVER 2:

Ta gjerne kontakt med en rådgiver
i SpareBank 1 SMN på smn.no

Navn

Navn

Byggeplasskilt

Reklame i posten

Sosiale media

Avis

Nettaviser el.

Megler

Finn.no

Bekjent

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

Dato / kl.

For å kunne benytte dine personopplysninger til annet formål enn å kjøpe denne boligen, er vi avhengig av ditt samtykke;
Ja

Nei

Jeg ønsker å bli kontaktet av SpareBank 1, og samtykker til at mine personopplysninger delese med SpareBank 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 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort)

Personnr.



Personnr.

Tlf.

Tlf.

E-post:

E-post:

Adresse:

Adresse:

Poststadr.:



Poststadr.:

Dato / sted:

Dato / sted:

Underskrift:

Underskrift:





Vi bygger med omtanke for byen og samfunnet.

Katrine Brekke Borren
Eiendomsmegler
Mobil: 916 65 104
katrine.borren@em1.no

Jørgen Rostad
Avdelingsleder
Mobil: 928 06 483
jorgen.rostad@em1.no

Maren Smedhaug
Eiendomsmegler
Mobil: 957 28 666
maren.smedhaug@em1.no

Malin Pedersen
Eiendomsmegler
Mobil: 911 64 806
malin.pedersen@em1.no

Ane Nes
Eiendomsmegler
Mobil: 915 88 153
ane.nes@em1.no

