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                                                                       er en av 

de største investeringene du gjør. Ikke bare handler det om 

penger, men også om livskvalitet og verdien av et sted du 

får et unikt forhold til. Søken etter et nytt hjem betyr ikke 

nødvendigvis at du ikke trives i det gamle. Livet endrer seg 

og nye behov dukker opp. Det handler om et ekstra 

soverom til ei lita prinsesse. Litt mindre hage. En ny jobb, 

et annet sted. Årsakene er akkurat like mange som det er 

eiendommer til salgs.

Meglerhuset Rele - det komplette meglerhuset

Å kjøpe eiendom
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Eiendomsmegler MNEF

T: 902 72 710

ol@meglerhuset-rele.no

Olav Lauvås Olav er Karmøybu med stor K; Oppvokst i 

Skudeneshavn og i dag bosatt i Kopervik med kona 

Heidi og deres skjønne datter Nelia. Olav er en ærlig, 

pliktoppfyllende, omsorgsfull og veldig serviceinnstilt 

eiendomsmegler. Dette, kombinert med en uslåelig 

lokalkunnskap om "øynå", har ført til at Olav har lenge 

vært den mestselgende eiendomsmegleren på Karmøy. 

Han er og lidenskapelig interessert i fotball!

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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EIENDOMSTYPE: 

Fritidseiendom

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 40 Bnr. 2

i Suldal kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 850 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 78 m2 

Bra: 85 m2

TOMT:

Festetomt



Kort om eiendommen

Velholdt 
helårshytte 
m/nydelig utsikt - 
Solrikt og lunt!
- Meget velholdt hytte m/alt på ett plan

- Nydelig utsikt som må ses og oppleves for korrekt inntrykk

- Stor, usjenert, lun og solrik terrasse m/gapahuk

- Landlige og idylliske omgivelser

- Herlige turområder sommer som vinter

- Lysløype rundt hyttefeltet

- Røldal skisenter ca 60 min og Gullingen ca 30 min

- Mange fiske- og jaktmuligheter

- Suldal bad ca 35 min

- 3 soverom (totalt 8 sengeplasser)

- Stor og pen stue m/åpen kjøkkenløsning

- Bad/vaskerom + wc

- Privat vann (felles m/6 andre hytter) m/nytt brønnhull i 2020

- Avløp går i felles septik

- Hytta selges møblert (med unntak av noen få ting)
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Nærområde
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Velkommen til 
Suldalsosen!
Her kan du nyte både vinter- og sommertid!

Gode muligheter for turer både sommer, høst og vinter. Skjermet og lun beliggenhet osv. 

Kort avstand til to ulike skisenter. Røldal skisenter 60 min., Gullingen skisenter 30 min. 

9,1 km til Sandsahytta og 6 km til Stranddalen turisthytte, «perlen i Ryfylkeheiane». To 

lakseelver, Suldalslågen og Hålandselva. Det er også gode muligheter for å få fin ørret i 

nærområdet og fiske i fem fjorder, samt fantastiske områder for jakt oppover dalføre og 

i heia.  https://www.visitsuldal.no/skattar-hovud/jakt-fiske

Toppturer Snønuten (1606 moh), Såta ( 1423 moh) og Napen (1350 moh) er noen topper 

som bør bestiges. 

For de som er interessert i urørt natur ligger Dyraheio landskapsverneområde ikke langt 

fra hytta. 

Sentrum i Sand og Suldal bad, ca. 35 min fra hytta.

Kort avstand til to dagligvarebutikker i Suldalsosen. 

Egen Skiklubb og lysløype".



Planløsning

Innhold
Meget god planløsning!

Hytta er innredet m/alt på ett plan og inneholder:

vindfang, gang, 3 soverom, wc, bad/vaskerom, kjøkken og stue. Utvendig sportsbod.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.
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Del 2 - Kjetilstadlia 19

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema

43KJETILSTADLIA 19



Eiendommen

Oppdragsnummer:
2-0068/21

Adresse:
Kjetilstadlia 19, 4237 SULDALSOSEN

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 40 Bnr. 2 Fnr. 3 i Suldal kommune

Eiers navn:
John Rasmus Eliassen, Inger Synnøve Sørheim 
Eliassen

Prisantydning:
1 850 000,-

Kjøpers omkostninger:
46 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
59 122,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for 
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i 
ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av 
Boligkjøpeforsikring pluss vil øke 
totalomkostningene med kr. 2 800,-.

Eiendomstype:
Fritidseiendom

Eierform:
Eiet

Utleie:
Boligen er selveiet og kan i sin helhet leies ut.

Standard:
Hytta ble opprinnelig bygget i 1993 og ble så 
bygget ut i 2004 i følge tidligere eier. Hytta er 
meget godt vedlikehold og holder normal/god 
hyttestandard.

Generell info:
- Privat vann m/felles brønnhull sammen med 6 
nabohytter. Det ble boret nytt brønnhull i 2020. 
- Privat (felles) avløp som tømmes av RYMI.
- Automatsikringer

- Hytta ble malt utvendig i 2019
- Internett fra telenor. I følge Altibox så ligger 
det fiber i nærheten. Kontakt Altibox for å høre 
om mulighetene.
- Vedovn m/stålpipe
- Hovedsakelig tregulv/laminatgulv samt panel 
på vegger og tak.
- Pent lakkert furukjøkken m/heltre benkeplate

Areal:
P-rom: 78 m² 
Bra: 85 m² 

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1993

Antall soverom:
3 soverom 

Antall rom:
7 rom 

Parkering:
Felles sommerparkering ca 30 meter fra hytta 
og felles vinterparkering i underkant av 400 
meter fra hytta.

Forsikringsselskap:
Tryg Forsikring

Polisenr:
6416283

Radonmåling:
Det er et generelt krav om radonmåling ved 
utleievirksomhet. Selger har ikke presentert 
megler for utført radonmåling, og kjøper må 
derfor legge til grunn at dette ikke foreligger. 
Kjøper bærer risiko for å eventuelt drive med 
utleie i henhold til gjeldende regelverk.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:

Dette er en fjellhytte på 85 m2 BRA som er 
bygget i 1993 iflg. eier. Tegninger fra Suldal 
Kommune er stemplet 1997. Fasade og 
planløsninger stemmer ikke iht. tegninger. Det 
er ca 45 m2 terrasse og gapahuk. Hytten har 

innlagt vann og strøm. Det ble boret nytt 
brønnhull i 2020 som fordeles mellom 6 hytter. 
Hytten ble bygget på i 2004 iflg. eier med bla. 2 
ekstra soverom og større bad. Men vinduer er 
fra 1993. Hytten er godt ivaretatt og 
vedlikeholdt med bla.ny maling i 2019. Man må 
likevel forvente noe vedlikehold og utskifting på 
en bygning som ikke er ny. 

-Hytten står på pilarblokker av lecastein.
-Trekonstruksjoner av isolert bindingsverk med 
trekledning utvendig.
-Saltak i trekonstruksjoner med sperr og 
sutaksbord. Taket er tekket med torv og 
knotteplast.

Registrerte tilstandsanmerkninger har 
hovedsaklig årsak i bygningens alder og 
vedlikehold samt konstruksjon.
Av vesentlige anmerkninger i rapporten nevnes:
-Bad har ikke membran og vanntett gulv.
-Vindu på wc har fuktskada karmer p.g.a. 
tidligere lekkasjer/kondens. -Elektrisk opplegg er 
ikke skjult.
Hytten er bygget etter datidens forskrift, og må 
ikke forveksles med nyere hytter. For øvrig 
vises til rapportens beskrivelse av de enkelte 
bygningsdeler og tilhørende 
levetidsbetraktninger.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 14.04.2021 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Vedfyring og ellers elektrisk oppvarming.
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Megler har oppfordret eier til å innhente 
energiattest for eiendommen, men denne er 
ikke fremlagt for megler. Interessenter bør 
derfor legge til grunn at eiendommen har 
energiklasse G.

Beskaffenhet:
Stor, usjenert og solrik terrasse på ca 45 kvm 
(delvis overbygget). Ellers skrånet naturtomt.
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Tomt/Eierform:
Festetomt

Ved festetidens utløp forlenges 
festekontrakten automatisk jf. tomtefesteloven 
§ 33. Det gjøres særlig oppmerksom pa° 
tomtefesteloven § 15 fjerde ledd som 
bestemmer at grunneier ved forlengelse kan 
kreve festeavgiften oppjustert til 2 % av 
markedsverdien av tomten med fradrag for 
verditilførsel fester har gjort. Under enhver 
omstendighet er det ikke adgang til a° sette 
avgiften høyere enn kr 9 000 justert for 
endringer i konsumprisindeksen fra 1.1.2002, (pt. 
ca kr. 12 800) pr. ma°l. (makstaket dobles na°r 
tomta er 2 ma°l osv.)

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
Megler har ikke mottatt ligningsverdi fra 
oppdragsgiver. Interessenter kan eventuelt 
sjekke skatteetatens boligkalkulator for 
estimert ligningsverdi. Se 
www.skatteetaten.no,-
Megler har ikke mottatt ligningsverdi fra 
oppdragsgiver. Interessenter kan eventuelt 
sjekke skatteetatens boligkalkulator for 
estimert ligningsverdi - www.skatteetaten.no.

Kommunale avgifter:
Ingen kommunale avgifter er registrert på 
eiendommen ifølge Suldal kommune
Renovasjon RYMI: kr. 2 398 pr år

Tilbehør:
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av 
Norges Eiendomsmeglerforbund m.fl. av 
01.01.2020 legges til grunn for handelen, 
dersom ikke annet fremgår i denne 
salgsoppgave. Det bemerkes at det er full 
avtalefrihet om hva som skal følge med en 
eiendom i forbindelse med salg. Listen er 
tilgjengelig hos meglerforetaket, samt hos 
www.nef.no

Hvitevarer:
Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger 
i handelen. Merk at noen hvitevarer kan være 

frittstående, selv om de fremstår som 
integrerte. Kjøper anbefales å ta forbehold i bud 
om eventuelle hvitevarer som ønskes at 
medfølger.

Hvis hvitevarer og/eller annet teknisk utstyr 
medfølger, gis det ingen
garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og 
levetid på disse.

Vei, vann og avløp:
Privat vann, vei og avløp. RYMI (renovasjon og 
slamtømming).

Det er grusveg og opparbeidet felles p-plass ca 
30m nedenfor hytten. Utgift til brøyting var kr. 
1100,- ifjor.
Vann kommer fra felles brønnhull ilag med 6 
andre hytter. Det ble boret nytt i 2020. Strøm 
til pumpehus blir fordelt mellom 6 stk.
Alt avløpsvann går i felles septiktank som 
tømmes av kommunen.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest for fritidsbolig foreligger og er 
datert 25.07.2000. At en ferdigattest foreligger 
betyr ikke nødvendigvis at arbeider som er 
utført på eiendommen i senere tid er godkjent 
eller byggemeldt.

Diverse:
- Benevnelser på rom i salgsoppgave samt 
selgers bruk av rom kan være i strid med 
byggeforskrifter selv om de er målverdige. 
Mottatte bygningstegninger fra kommunen 
datert i 1997 stemmer ikke overens med 
virkeligheten. Det er usikkert om tegningene 
tilhører en en annen hytte.
- Det er felles container for søppel
- Ting som ikke skal følge med i salget er 
følgende: Benk i gang, salongbord, kunst, tuner 
og pynt, løse personlige gjenstander og 
kjøkkenutstyr. Ellers så følger ikke det som står 
i boden med i salget utenom benken som hører 
til spisebordet. 
- Ta kontakt med megler for å få tilsendt 
festekontrakt.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til fritidsformål. Kopi av 

reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.
Reguleringsplan for Kjetilstadlia del av gnr 40, 
bnr 2 i Suldal kommune.

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
servitutter/rettigheter som følger eiendommens 
matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1134/40/2/3:
31.12.1993 - Dokumentnr: 9450 - Festekontrakt - 
vilkår
Gjelder feste 
Festetid: 80 år 
Årlig festeavgift: NOK 2 000 
Pant for forfalt festeavgift 
Kan ikke overdras uten samtykke av  
hjemmelshaver/utleier  
Gjelder denne registerenheten med flere 

19.11.1993 - Dokumentnr: 8326 - Registrering av 
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1134 Gnr:40 Bnr:2 
PUNKTFESTE

Legalpant:
Kommunen har legalpant i eiendommen for 
eventuelle ubetalte kommunale skatte- og 
avgiftskrav.

Konsesjonsplikt:
Ingen krav om konsesjon.

Lov om hvitvasking:
Det følger av Hvitvaskingsloven at 
meglerforetaket er forpliktet til å foreta 
kundekontroll av begge parter i handelen. 
Kontrollen skjer løpende, og vil blant annet 
gjennomføres ved oppdragsinngåelse, 
budgivning, gjennomføring av oppgjør og ved 
eventuell forsterket mistanke. 

Dersom slik kundekontroll ikke kan 
gjennomføres, er meglerforetaket pålagt å 
avstå fra gjennomføring av oppgjøret. Partene 
er selv ansvarlig for eventuelle merkostnader 
og ansvar dette kan medføre, uten at det kan 
anføres et kontraktsrettslig ansvar ovenfor 
meglerforetaket. 
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Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere 
mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

Betalingsbetingelser:
Partene skal signere kjøpekontrakt innen rimelig 
tid etter at handel er kommet i stand. Hele 
kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal 
være kreditert meglers klientkonto og skriftlig 
melding fra kjøpers bank må foreligge innen to 
virkedager før overtagelse.

Personopplysninger:
Meglerhuset Rele gis tilgang til å innhente 
opplysninger som er nødvendige for å kunne 
utføre oppdraget. Selskapets gjeldende 
personvernerklæring kan leses her: 
https://meglerhuset-
rele.no/personvernerklaering/.

I henhold til eiendomsmeglingsforskriften vil 
informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, 
interessenter og kjøpere lagres av 
meglerforetaket i minimum 10 år.

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers 
egenerklæring er vedlagt i salgsoppgaven. 
Interessenter bes sette seg inn i denne før 
budgiving. Boligselgerforsikringen dekker 
selgers ansvar for eventuelle mangler ved 
eiendommen etter Lov om avhending av fast 
eiendom.

Boligkjøperforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har 
anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Man 
kan velge mellom en vanlig og en utvidet 
variant av denne forsikringen. Forsikringen gir 
kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker 
all advokatbistand, nødvendige skadetakster og 
utgifter til rettsapparatet. Ved å tegne den 
utvidede versjonen har man i tillegg adgang til 
advokathjelp på andre viktige rettsområder i 
livet, samt avtalemaler. Tilleggsdekningen på kr. 
2.800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP 
forsikring. Forsikringen tegnes senest på 
kontraktsmøtet. Pris for borettslag og 
aksjeleiligheter: kr. 4.100/6.900,-, selveier og 
rekkehus: kr. 7.400/10.200,-, enebolig, 
tomannsbolig, fritidsbolig og tomt: kr. 
11.500/14.400,-. Ta kontakt for ytterligere 

informasjon.

Tilbud på lånefinansiering:
Meglerhuset Rele har avtale med 
Handelsbanken i Haugesund som sikrer kunder 
av Meglerhuset Rele fordelaktige betingelser i 
banken. Megler kan formidle kontakt med 
rådgiver i banken dersom dette er ønskelig. 
Meglerhuset Rele mottar ikke provisjon fra 
Handelsbanken.

Salgsoppgavedato:
20.04.2021

Lovanvendelse:
Eiendommen selges "som den er", jf. 
avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras 
således slik den fremstår ved besiktigelse med 
åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er 
basert på selgers opplysninger og meglers 
egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette 
seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle 
vedlegg til denne. Videre oppfordres alle 
interessenter til å sette seg inn i 
egenerklæringen fra selger som er inntatt i 
salgsoppgaven samt til å undersøke 
eiendommen nøye, gjerne sammen med 
fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om 
forhold ved boligen som selger kjente eller 
måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til 
å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder 
likevel bare dersom man kan gå ut fra at det 
har virket inn på avtalen at opplysningene ikke 
ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om 
boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder 
dersom boligen ikke er i samsvar med 
opplysninger som er gitt i annonse, 
salgsprospekt eller ved annen markedsføring på 
vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare 
dersom man kan gå ut fra at opplysningene har 
virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte 
er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn 
kjøper hadde grunn til å regne med ut fra 
kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-
9.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

Salgsoppgaven er basert på selgers 
opplysninger og meglers egne undersøkelser. 
Interessenter oppfordres til grundig besiktigelse 
av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig.

Kontakt:
Olav Lauvås
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90272710
olav.lauvaas@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Olav Lauvås
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90272710
olav.lauvaas@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele Karmøy
Haraldsgata 139, 
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår:
Meglers skal legge til rette for en forsvarlig 
avvikling av budrunden.

I forbrukerforhold (det vil si der oppdragsgiver 
er forbruker) skal ikke megleren formidle bud 
med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første 
virkedag etter siste annonserte visning. 
Meglerhuset Rele vil heller ikke formidle bud 
med kortere akseptfrist enn 30 minutter.

Bud kan legges inn på finnannonsen på "gi bud 
knappen", ved meglingsoppdrag etter 
avhendingsloven. Ved elektronisk budgivning så 
kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. 
Megler kan også kontaktes for tilsendelse av 
budskjema, og budskjema finnes også i 
salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. For 
annen viktig informasjon om salg- og 
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om 
budgivning, se budskjema.
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Løsøre og tilbehør

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved 
overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras 
med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning 
og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt 
over hva som omfattes av "innredning og utstyr", og over hva som skal regnes som "fastmontert eller særskilt tilpasset". 
Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med 
eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt 
forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette 
fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for 
garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på 
eiendommen, vil det heller ikke medfølge
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1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i 
salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, 
varmepumper og panelovner, følger med uansett 
festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og 
terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med 
varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte 
varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og 
fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og 
tuneren/dekoder/tv-boks medfølger der dette eies av 
selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende 
festeordning samt musikkanlegg følger ikke med (se også 
punkt 12). 

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, 
dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte 
glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt 
baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. 
Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. 
Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller 
fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, 
medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, 
fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og 
utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og 
liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte 
aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, 
herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte 
"spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt 
utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, 
krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende 
som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel 
ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som 
styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter 
som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. 
medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral 
som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel 
medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til 
disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, 
fastmontert tørkestativ, samt andre faste 
utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi 
og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, 
fastmontert trommel til vannslange, medfølger. 
Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper 
medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne 
medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL 
medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur 
medfølger.

19. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

20. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger 
der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

21. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og 
RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier 
og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver 
eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette 
derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

22. SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i 
besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, 
herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, 
garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, 
skal lås og nøkler til disse medfølge.

23. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til 
bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller 
fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og 
medfølger i handelen.

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, 
og er gjeldende fra 1. januar 2020.
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Olav Lauvås  /  T: 90272710  /  olav.lauvaas@meglerhuset-rele.no
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