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Dronningens gate 62/64 - gnr 402 bnr 234 – tillatelse til seksjonering 
 
Det gis tillatelse til seksjonering av eiendommen gårdsnummer 402 og bruksnummer 234. 
Eiendommen får 21 boligseksjoner. Tillatelse er gitt med hjemmel i eierseksjoneringsloven § 9. 
 
Saksopplysninger:   
Seksjoneringsbegjæring knyttet til Dronningens gate 62 og 64 ble mottatt Trondheim kommune ved 
kart- og oppmålingskontoret den 21.08.2012. Det vises til sak 12/39825.  
En gjennomgang av innsendte dokumenter i saken, avdekket at eiendomsforholdene ikke var 
forenlige med krav oppstilt i seksjoneringsloven og seksjonering kunne ikke gjennomføres på dette 
tidspunktet. Den omsøkte seksjoneringen var relatert til to ulike eiendommer.  
En sammenslåing av eiendommene ble etter dette gjennomført (sak 12/40503) og Trondheim 
kommune fikk tilsendt ny begjæring.  
 
I samme tidsperiode ble eiendommen solgt. Det medførte at underskriftene i begjæringen om 
seksjonering ikke representerte eieren. Trondheim kommune mottok den 13.02.2013 
generalfullmakt med gyldige underskrift fra hjemmelshaver. Begjæringen om seksjonering var da 
formelt i orden og kunne behandles.  
 
Det ble foretatt befaring på eiendommen 14.11.2012. Befaringen avdekket at det var 21 seksjoner 
som omsøkt på eiendommen. Alle seksjoner hadde kjøkken, bad og WC innenfor hoveddelen av 
bruksenheten.  
I tråd med interne rutiner i Trondheim kommune, var også representant fra byggesakskontoret med 
på nevnte befaring. Trondheim kommune v/byggesakskontoret avdekket at det ikke var samsvar 
mellom faktisk situasjon og siste godkjente situasjon. Det medførte at Trondheim kommune           
v/byggesakskontoret opprettet en ulovlighetssak på eiendommen. Det vises til sak 13/14964.  
 
Så vel forrige eier som nåværende eier er gjort kjent med forholdet, og det pågår nå en prosess for å 
få rettet forholdet iht plan- og bygningslovens bestemmelser. Kommunen har iht plan- og 
bygningslovens § 32-1 plikt til å forfølge ulovligheter, og saken vil ikke bli avsluttet fra 
byggesakskontorets side før de ulovlige forhold er rettet og eiendommen igjen er i godkjent stand.  
 
I møte den 13.02.2013 med ny og gammel eier av eiendommen, ga ny eier v/Per Karsten Ims 
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beskjed om at han ikke ville ha eiendommen seksjonert før ulovlighetene var rettet/byggesaken var 
behandlet og godkjent av byggesakskontoret.  
 
Den 24.04.2013 mottok imidlertid vår saksbehandler e-post fra ny eier, om at det nå allikevel var 
ønskelig med seksjonering. Dette til tross for at det er avdekket ulovligheter på eiendommen som 
ikke var rettet. 
 
Vurdering:  
Til grunn for tillatelsen ligger innsendt dokumentasjon og befaring foretatt sammen med eier på 
eiendommen 14.11.2012.  
 
Det er fra byggesakskontorets side avdekket en del ulovlige forhold på eiendommen, og det er en 
risiko for at en eller flere av leilighetene/seksjonene ikke vil bli godkjent iht plan- og 
bygningslovens bestemmelser. Seksjoneringsmyndigheten har imidlertid ingen hjemmel iht 
eierseksjonsloven til å avslå seksjonering med bakgrunn i eksisterende ulovligheter.  
 
Vilkårene for seksjonering iht eierseksjonslovens § 6 er oppfylt, seksjoneringsbegjæringen er i 
samsvar med § 7 og gebyr er betalt. Vilkårene for seksjonering er etter dette til stede, og 
seksjoneringsbegjæringen tas til følge. 
 
Ulovlighetene må følges opp videre av byggesakskontoret iht plan- og bygningsloven. 
 
Vedtak: 
Det gis tillatelse til seksjonering av eiendommen gårdsnummer 402 og bruksnummer 234. 
Eiendommen får 21 boligseksjoner.  
Tillatelse er gitt med hjemmel i eierseksjoneringsloven § 9. Vedtaket er fattet administrativt i 
henhold til Trondheim kommunes delegasjonsreglement. 
 
For ordens skyld påpekes igjen, at kommunens vedtak om seksjonering ikke vil medføre noen 
legalisering av de ulovlige forhold på eiendommen, herunder godkjenning av tidligere ikke 
godkjente seksjoner. 
 
 
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
 
xxxxxxxxx 
enhetsleder 

xxxxxx 
ingeniør 

 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift  
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Klagerett:   
De har rett til å klage på vedtaket jf. forvaltningslovens § 28. 
Hvem kan De sende klagen til: 
Klagen sendes Trondheim kommune v/ Kart- og oppmålingskontoret. Hvis klagen ikke tas til følge, 
vil den bli oversendt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for endelig avgjørelse. 
 
Klagefrist: 
Klagefristen er 3 uker fra den dag De mottar vedtaket. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt før 
fristen går ut. Dersom De klager så sent at det kan være uklart om De har klaget i rett tid, bør De 
oppgi datoen for når De mottok dette brevet. Dersom De klager for sent, kan vi se bort fra klagen. 
De kan søke om å få forlenget fristen. I så fall må De oppgi årsaken til at De ønsker dette. 
 
Rett til å kreve begrunnelse 
Dersom De mener Kart- og oppmålingskontoret ikke har begrunnet vedtaket, kan De kreve en slik 
begrunnelse før fristen går ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen De mottar begrunnelsen. 
 
Innholdet i klagen 
De må presisere: 
- hvilket vedtak De klager over 
- årsaken til at De klager 
- den eller de endringer som De ønsker 
- eventuelle andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen. 
Klagen må undertegnes. 
 
Rett til å se saksdokumentene og til å kreve veiledning 
Med visse begrensninger har De rett til å se dokumentene i saken. Reglene om dette finnes i 
forvaltningslovens §§ 18 og 19. De må i tilfelle ta kontakt med kart- og oppmålingskontoret. 
Kart- og oppmålingskontoret kan gi nærmere veiledning om adgangen til å klage, om framgangsmåten og 

om reglene for saksbehandling. 

 
Kostnader ved klagesaken 
De kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. 
Vanligvis gjelder visse inntekts- og formuesgrenser. Fylkesmannen eller deres advokat kan gi nærmere 
opplysninger om dette. 
Det er også adgang til å kreve dekning for vesentlige kostnader i forbindelse med klagesaken. 
Forutsetningen er da vanligvis at vedtaket blir endret til gunst for en part. Reglene om erstatning for 
sakskostnader finnes i forvaltningsloven § 36. Klageinstansen kan orientere Dem om retten til å 
kreve slik dekning. 
 
 
 
 
 
 
 
 


