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Innholdsfortegnelse

DNB Næringsmegling er engasjert som rådgiver av Peel Gruppen AS ("Selger") med det formål å 
gjennomføre en salgsprosess for å avhende aksjene i Peel Eiendom AS ("Selskapet"), som eier 
eiendommen i Nordre Berggate 2, Gnr. 409, Bnr. 119 og Snr. 1, 2, 3, 4, 5 og 7 i Trondheim kommune 
("Eiendommen").

Eiendommen har en sentral beliggenhet på Bakklandet i Trondheim. Eiendommen er godt synlig i 
bybildet og har tidligere gått under navnet «Bakke Bydelshus». Eiendommen er i de senere år 
transformert til unike kontorlokaler, med fokus på gode kvaliteter og særpreg.

Hovedpunkter:
Brutto leieinntekter ca. 2,63 MNOK
Totalt ca. 1 238 kvm BTA
Vektet gjenværende leietid: 2,7 år
Utvalgte leietakere: EGGS Design AS, Peel Gruppen AS og Headshed AS.

Kontaktpersoner i DNB Næringsmegling for salget er
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Nøkkelopplysninger

Eier Peel Gruppen AS (org.nr. 914 756 227)

Objekt Peel Eiendom AS

Org. nr. 995 976 536

Adresse Nordre Berggate 2, 7014 Trondheim

Byggeår
Opprinnelig oppført i 1914, betydelig rehabilitert/ombygget fram til 

2020

Matrikkel Gnr. 409, Bnr. 119, Snr. 1, 2, 3, 4, 5 og 7 i Trondheim kommune

Tomt (sameie)1) Ca. 923 kvm

BTA2) Ca. 1238 kvm (1.350 kvm)

Parkering Noe utendørs parkering

Energimerking C - Rød

Leieforhold

EGGS Design AS, Peel Gruppen AS, Headshed AS, Creatur Media, 

Landevaag interørdesign, 

Energon X, etc.

Vektet gjenværende leietid 2,7 år

Est. brutto leieinntekt 20213) Ca. kr. 2.628.904,-

1) Kilde: Eiendomsverdi.no

2) Arealet er basert på tegninger av bygget og er ikke endelig kontrollmålt. Arealet på ca. 1350 inkluderer 112 kvm BTA nybygg som er 

planlagt oppført i bakgården.

3) Av estimert brutto leieinntekt på totalt kr. 2.628.904,- utgjør kr. 566.100,- estimert leieinntekt for ledige lokaler.



Generelt om bygget

Opprinnelig et menighets-/bydelshus fra 1914, som 

er betydelig rehabilitert og ombygget til et moderne 

kontorbygg og leiligheter fram til 2020. 

Reguleringsplan

Gjeldende regulering for eiendommen er r0229 -

«verneplan for Møllenberg/Kirkesletten/Rosenborg 

gjennom midlertidige reguleringsbestemmelser for 

dette området», datert 12.06.1914, og r0306 -

«reguleringsplan for de østlige og sydlige bydeler», 

datert 12.06.1914.  

Antikvarisk klassifisering

Eiendommen er merket med klasse B – «høy 

antikvarisk verdi».

Bygningsmessige kvaliteter

Bygget oppleves som meget fleksibelt og det er lagt 

vekt på gode kvaliteter i rehabiliteringen. Det er blant 

annet valgt et solid gulv med vannbåren varme og 

spesialimportert Terrazzo-flis. Det er valgt hvite 

farger for å framheve gulvet og eikedetaljene i 

mesaninen. Støyabsorbentene er designet og gjemt i 

bygget slik at det ikke ødelegger interiøret og 

totalinntrykket av bygget.  

Oppvarming

Vannbåren varme basert på strøm. Det er gitt 

igangsettingstillatelse i juni 2021 for å bygge om 

bakgården inklusive en stor varmepumpe som 

dekker behovet i hele bygget.

Elektrisk anlegg

Alt elektrisk anlegg er oppgardert de siste årene i 

forbindelse med rehabiliteringen.

Ventilasjon

Nytt ventilasjonsanlegg for hele bygget. 

Serviceavtale med Hamstad, som også monterte 

anlegget.

Brann

Felles brannanlegg for hele bygget. Kjeldsberg drift 

har ansvar for drift av anlegget.

Drift og forvaltning

Dagens eier har engasjert Kjeldsberg Drift til 

forvaltning og drift av eiendommen. Kjeldsberg Drift 

følger opp serviceavtaler på ventilasjon, drifter 

brannanlegget og gjennomfører løpende vedlikehold 

som renhold av vinduer, gressklipping, snømåking og 

vaktmesteroppdrag ved behov. 

Tinglyste avtaler og servitutter
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Beskrivelse av eiendommen

1957/300641-

1/107

01.02.1957

Bestemmelse om bebyggelse

Klausul med hensyn til tillatt 

byggearbeid vedk. innredning 

av hobbyrom for speidere

2020/2607367-

1/200

17.06.2020

Bestemmelse om bebyggelse

Rettighetshaver: Peel Gruppen 

AS

Org.nr: 914756227

Rettigheten har varighet i 10 år
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• Eiendommen ble opprinnelig oppført som menighetshus for Bakklandet menighet i 
1914.

• Eiendommen ble solgt til Trondheim kommune i 1982, og ble omgjort til bydelshus.

• I 2013 ble Bakke Bydelshus kjøpt av Peel Eiendom AS, og det ble igangsatt et 
omfattende rehabiliteringsprosjekt i samråd med arkitekt Per Knutsen i Per Knutsen 
Arkitekter og byantikvar Gunnar Houen i reguleringsfasen og deretter arkitekt Jens 
Brandstad i Arkitekturfabrikken og byantikvar Mette Bye i byggefasen. 

• Eiendommen er nå transformert til et moderne kontorbygg med fokus på kvaliteter 
og særegenhet. Visjonen for bygget er «Unite the tribes of innovation», slik at 
miljøet har innovasjon og kreativitet som en bærebjelke, og det er derfor en rekke 
Startups, investorer, og folk som jobber med innovasjon som ferdes i bygget. Selger 
ønsker primært nye eiere som vil videreføre dette i samarbeid med alle leietakerne, 
og gjerne eiere som ønsker å delta aktivt i et av byens mest spennende 
innovasjonsmiljø!

• Dagens eier har gjort betydelige oppgraderinger av eiendommens ventilasjon og 
energieffektivitet.

• Det er planlagt et tilbygg i gårdsrommet som ligger mellom eksisterende fløyer. I 
tilbygget er det planlagt næringsareal i sokkel og i 1. etasje og tilleggsareal til 
eksisterende leiligheter i 2. og 3. etasje. Det er gitt igangsettingstillatelse på tiltaket. 
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Om ombyggingsprosjektet



Området
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Beliggenhet

Eiendommen

Eiendommen har en sentralt 
beliggenhet på Bakklandet i 
Trondheim, med kort vei til både 
Trondheim sentrum og Solsiden. 

Eiendommen er godt synlig i bybildet 
og ligger i umiddelbar nærhet til 
Bakklandets servicetilbud av 
restauranter og kafeer. 

Det er kort vei til Bakkegata 
bussholdeplass, med svært god 
kollektivdekning. Bakklandet P-hus 
ligger med kort gangavstand fra 
eiendommen, og det er enkel 
adkomst til nordre 
avlastningsvei/Strindheimtunellen via 
Innherredsveien.
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1 km

2 km

Trondheim 

sentralstasjon



Enkel tilgang til Værnes med 

flybuss fra Bakkegata

Nærmeste togstasjon er 

Trondheim sentralstasjon, 

som ligger ca. 13 minutters 

gange fra eiendommen.

Eiendommen ligger ca. 4 

minutters gange fra 

nærmeste bussholdeplass 

(Bakkegata)

Eiendommen ligger i 12 

minutter gange fra Trondheim 

sentrum og 8 minutter fra 

Solsiden.
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Beliggenhet

Eiendommen

200 m

500 m Trondheim 

sentralstasjon

Bakklandet P-hus ligger i ca. 

3 minutters gange fra 

Eiendommen



Leietakerne
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Leietakeroversikt

Leietaker Lengde Areal inkl felles Per år eks mva 2021

Signerte avtaler

EGGS Design Til 31.07.2025 med 5+5 opsjon 641 1 359 400

Peel Gruppen AS Til 31.12.2025 103 219 384

Headshed AS 3 måneder løpende Andel coworkingspace 133 200

Creatur Media 3 måneder løpende Andel coworkingspace 66 648

Landevaag Interiørdesign 3 måneder løpende Andel coworkingspace 93 312

Energon X 3 måneder løpende Andel coworkingspace 33 300

Leilighet 2 rom 3 måneder løpende Leilighet 157 560

Sum 2 062 804

Ledige lokaler i dagens bygningsmasse

Ikke utleid underetasje Andel coworkingspace 566 100

Sum ikke utleid, men ferdige lokaler 566 100

Sum potensiale i dagens bygningsmasse 2 628 904

Estimert leie på siste ombygging

1. etasje bakgård (bygges ikke om før om 2-3 år) EGGS OPSJON 50 110 000

Sum potensiale etter siste ombygging 2 738 904



• EGGS Design er et uavhengig 
innovasjonsbyrå, som hjelper kunder 
med forretningsutvikling og med å 
skape nye produkter og tjenester. 

• Selskapet består av 100 fagfolk fra over 
25 land som samarbeider i et tverrfaglig, 
internasjonalt økosystem.

• I Norge har de kontorer i Trondheim, 
Stavanger, Bergen og Oslo.

• Kontoret i Trondheim består av 33 
ansatte.

• Les mer om selskapet på 
www.eggsdesign.com. 
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Om leietakerne og innovasjonsmiljøet

• Peel Innovation eies og drives av et 
cluster med 7 seriegründere fra
Trondheim.

• Selskapet består av Peel Startup Studio 
og Peel Network.

• Peel Startup Studio har som mål å 
utvikle startups til fullskala og
suksessfulle virksomheter.

• Peel Network er et nettverk som skal
bidra til innovasjon gjennom å samle
team rundt ideer og å styrke innovative 
økosystem

• Les mer om Peel Innovation på 
www.peelinnovation.com. 

• Bakke Design- og Innovasjonshus er et 
sted for innovasjon og vekst.

• I tillegg til byggets hovedleietakere
(Eggs Design og Peel Gruppen AS) huser 
bygget et coworkingspace med en rekke 
spennende virksomheter innenfor ulike 
bransjer.

• Les mer om miljøet på www.taarnet.no. 

http://www.eggsdesign.com/
http://www.peelinnovation.com/
http://www.taarnet.no/


Salgsprosess
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Beskrivelse av salgsobjektet / eierskapsstruktur

Ligningsmessig formuesverdi for Eiendommen
Formuesverdi pr. 31.12.2020 utgjør NOK 44.887.062.

Skattemessige saldoverdier per 31.12.2020
Kontormaskiner o.l. (A, 30 % saldoavskrivninger) NOK      107.614
Goodwill (B, 20 % saldoavskrivninger) NOK      161.061
Maskiner (D, 20 % saldoavskrivninger) NOK      856.149
Bygg (H, 4 % saldoavskrivninger) NOK      183.491
Forretningsbygg (I, 2 % saldoavskrivninger) NOK 28.818.322
Teknisk anlegg (J ,10 % saldoavskrivninger) NOK   7.868.006
Hjemmeside o.l. (10 år lineær avskr.) NOK      135.934

Ved budgivning skal det benyttes tomteverdi tilsvarende NOK 4.300.000,-, som 
legges til grunn ved utregning av fradrag for skattemessige mindreavskrivninger. 

Fremførbart underskudd per 31.12.2020
Selskapet hadde et framførbart underskudd på NOK 14.523.138 ved utgangen av 
2020.

Gevinst- og tapskonto per 31.12.2020
Ved utgangen av 2020 utgjør selskapets G/T-konto NOK 5.271.801.

Eiendomsskatt 2021
Samlet eiendomsskatt for seksjonene utgjør NOK 14.451,- for 2021.

Merverdiavgift og justeringsforpliktelser
Justerings-/tilbakeføringsforpliktelser og –rettigheter tilknyttet eiendommen 
forutsettes overført til kjøper pr. overtakelse. 

Peel Gruppen AS
(Org. nr. 914 756 227)

Peel Eiendom AS
(Org. nr. 995 976 536)

Eier og selger

Salgsobjekt

Eiendommen

100 %

100 %

Nordre Berggate 2
Gnr. 409, Bnr. 119, Snr. 1, 2, 3, 4, 5 og 7 i 

Trondheim kommune
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Transaksjonsvilkår (1/2)

Budets innhold

• Bud skal sendes skriftlig til megler og inneholde opplysninger om salgsobjektets 
selskapsnavn, organisasjonsnummer, budgivers navn og kontaktdata.

• Bud skal fremsettes ved at budgiver angir brutto verdi på eiendommen.

• Budgiver skal hensynta at det er aksjene som skal selges slik at det i budet må 
fremkomme budgivers vurderinger og evt. justeringer i kjøpesum knyttet til 
selskapets skatteposisjoner.

• Eventuelle forbehold om juridisk/finansiell/teknisk/miljømessig due diligence 
gjennomgang forutsettes å fremgå av kjøpstilbudet.

Forutsetninger for budet

• Det forutsettes at budgivere gjennomgår det fremlagte salgsmaterialet, herunder 
prospekt med vedlegg og foretar befaring av området før bud inngis. 

• Avgitt bud er bindende og kan ikke tilbakekalles når det er mottatt hos megler.

• Budet kan ikke diskriminere eller utelukke andre budgivere, og ikke inneholde 
konfidensielle betingelser eller forbehold.

• Eiendommene og selskapene selges ”as-is” uten ansvar for skjulte feil og 
mangler, og uten andre garantier enn de som følger av meglerstandardene.

• Siste meglerstandard vil benyttes som utgangspunkt for kjøpekontrakt, men med 
markedsmessige tilpasninger til salg av utviklingstomt basert på føringene inntatt 
i salgsoppgaven, bud og budaksept.

• Eiendomsmeglingslovens §6-10 samt eiendomsmeglingsforskriftens §§6-3 og 6-
4, som omhandler budgivning, gjelder ikke i forbindelse med transaksjonen.

Transaksjonsstruktur

• Salget av eiendommen vil bli gjennomført som salg av 100 % av 
aksjene i Peel Eiendom AS (Org. nr. 995 976 536)

Prosess

• Interessenter inviteres til å gi bud.

• Selger står fritt til å akseptere eller avvise ethvert bud, og er for 
eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud. Selger trenger 
ikke grunngi eventuelle avslag.



Salgsprospekt

• Dette salgsprospekt er utarbeidet av DNB Næringsmegling AS basert på 
informasjon mottatt av Selger samt offentlig tilgjengelig informasjon. 
Salgsprospektet og annen informasjon som inneholder deler av dette 
presentasjonsmateriellet må ikke kopieres eller formidles til tredjepart uten 
Selger eller deres rådgiveres skriftlige aksept.

• Selger og deres rådgivere garanterer ikke for at informasjonen er riktig eller 
fullstendig. Selger er kun ansvarlig for garantier som fremgår uttrykkelig av 
endelig kjøpekontrakt. Selgers rådgivere er ikke under noen omstendigheter 
ansvarlig for opplysninger gitt i salgsprospektet eller annet 
presentasjonsmateriell. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er gitt av 
Selger eller direkte fra Selgers rådgivere. Ved eventuelt avvik mellom prospekt 
og kjøpekontrakt med vedlegg, gjelder informasjonen gitt i kjøpekontrakten 
og dens vedlegg foran prospektet.

Diverse

• Kjøper må selv vurdere om ervervet er meldepliktig etter konkurranselovens 
§18 og i tilfelle inngi melding.

• Eiendomsmeglere er pålagt rapporteringsplikt og identitetskontroll i henhold 
til ”Hvitvaskingsloven” (lov 2009 nr. 11).

• Eiendomsmeglingslovens §6-7, ledd (2) til (6) (gjelder opplysnings og 
undersøkelsesplikt), samt  §§7-1 (prisinformasjon) og 7-2 (om vederlaget) 
fraskrives i forbindelse med transaksjonen.

• Kjøper bærer risikoen for eventuelle offentligrettslige tillatelser i forbindelse 
med kjøpet.
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Transaksjonsvilkår (2/2)

Due diligence

• Kjøper får anledning til å gjennomføre en normal tidsbegrenset due 
diligence for å verifisere egne forutsetninger og den informasjon som er 
mottatt i salgsprosessen.

• Bare dersom budgiver gjennom due diligence skulle avdekke vesentlige 
negative avvik fra den informasjon som er gitt, eller andre forhold av 
vesentlig negativ betydning for eiendommen kan budgiver gjøre forholdet 
gjeldende. Dersom budgiver som følge av due diligence gjennomgåelsen 
gjør gjeldende krav om endrede betingelser for kjøpet i forhold til tilbudet, 
står Selger fritt til å akseptere eller avvise de endrede vilkår. Budgiver kan 
ikke senere gjøre gjeldende som feil/mangel noe som ble eller burde blitt 
oppdaget gjennom due diligence.

Selgers forbehold

• Inngåelse av en for Selger bindende avtale, er betinget av godkjennelse fra 
Selgers styrer i henhold til fullmakt, både hva gjelder kontraktsvilkår og de 
kommersielle betingelser for kjøpet.

Oppgjør

• Oppgjør vil kunne forestås av DNB Næringsmegling AS som 
oppgjørsansvarlig. 



Vedlegg
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Vedlegg 1

Grunnboksutskrifter med tinglyste dokumenter

Vedlegg 2

Regulering

Vedlegg 3

Leieavtaler

Vedlegg 4

Øvrig offentlig informasjon

This presentation is strictly confidential and prepared exclusively for the benefit and internal use of 
our client to whom it is directly addressed and delivered (including such client’s subsidiaries, the 
“Company”) and not for distribution or publication. The information may not be reproduced without 
the consent of DNB Næringsmegling AS (“DNB NM”).  

The information in this presentation is based upon any management forecasts supplied to us by the 
Company and publicly available information. We have relied upon and assumed, without independent 
verification, the accuracy and completeness of all information available. DNB opinions and estimates 
constitute DNB NM’ judgment and should be regarded as indicative, preliminary and for illustrative 
purposes only. Statements in the presentation reflect prevailing conditions and DNB NM’ opinion at 
the date the presentation was prepared, all of which are accordingly subject to change. DNB NM does 
not warrant that the information in the presentation is exact, correct or complete. The presentation is 
for discussion purposes only and is incomplete without reference to, and should be viewed solely in 
conjunction with, oral briefing provided by DNB NM. 

Our analyses are not and do not purport to be appraisals of the assets, shares, or business of the 
Company or any other entity. DNB NM makes no representation as to the actual value which may be 
received in connection with a transaction nor the legal, tax or accounting effects of consummating a 
transaction. Unless expressly contemplated hereby, the information in this presentation does not take 
into account the effects of a possible transaction or transactions involving an actual or potential 
change of control, which may have significant valuation and other effects. 

This presentation is not an offer or a recommendation to purchase or sell financial instruments or 
assets, and does not constitute a commitment by DNB NM to underwrite, subscribe for or place any 
securities or to extend or arrange credit to or to provide any other services. DNB NM does not accept 
any responsibility for direct or indirect losses that are due to the interpretation, and/or use, of this 
presentation. 

DNB Bank ASA and/or other companies in the DNB group or employees and/or officers in the group 
may be market makers, trade or hold positions in instruments referred to or connected therewith, or 
provide financial advice and banking services in this connection.

Rules regarding confidentiality and other internal rules limit the exchange of information between 
different units in DNB Bank. Employees in DNB NM who have prepared this presentation are 
therefore prevented from using, or being aware of, information in DNB Bank and other companies in 
the DNB group which may be relevant to this presentation.

This presentation has been prepared in accordance with the general business terms of DNB NM.
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Vedleggspakke og disclaimer

Vedleggspakke Disclaimer

(Klikk på ikon for vedleggspakke)



Kontaktinformasjon
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dnbnaringsmegling.no

OSLO
Dronning Eufemias gate 30, 

0021 Oslo

BERGEN
Solheimsgate 7C,

5058 Bergen

TRONDHEIM
Beddingen 16,

7014 Trondheim

STAVANGER
Haakon Viis gate 9,

4001 Stavanger

VI UTFØRER 

• Megler- og 

rådgivningstjenester innen 

kjøp og salg av alle 

segmenter innen 

næringseiendom

• Bistand og råd ved utleie av 

nærings-eiendom for 

oppdragsgiver eller leietaker

• Analyseoppdrag og 

kartlegging knyttet til 

markedet for 

næringseiendom

• Verdivurdering av porteføljer, 

enkelteiendommer og

utviklingsprosjekter

MARKEDSKUNNSKAP – ERFARING – GJENNOMFØRINGSKRAFT

En av landets ledende rådgivere tilstede i

Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger 

John Edvin Arnstad
Direktør – Midt Norge

976 97 205
john.edvin.arnstad@dnb.no 

Andreas Dall Frøseth
Rådgiver Transaksjon

416 90 301
andreas.dall.froseth@dnb.no

mailto:andreas.dall.froseth@dnb.no


LinkedInTwitter @DNB_NMnaringsmegling@dnb.nodnbnaringsmegling.no Digital Markedsrapport
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mailto:naringsmegling@dnb.no
http://www.dnbnaringsmegling.no/
https://www.dnbnaringsmegling.no/no/markedsrapport/

