
Prisant: 1 490 000 + omk
og andel fellesgjeld

Lekker leilighet i attraktivt område!
Fjellvegen 25, 5532 HAUGESUND



HAUGESUND FJELLVEGEN 252

                                                                       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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Elise Knutsen Skogland
T: 94861650

elise@meglerhuset-rele.no

Elise Knutsen Skogland

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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Nøkkelinfo

8 HAUGESUND FJELLVEGEN 25



9HAUGESUND FJELLVEGEN 25

BOLIGTYPE: 

Andelsleilighet

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 31 Bnr. 148

i Haugesund kommune

ANDEL:

Andelsnr. 405

i Fjellheim Borettslag

AREAL: 

P-rom: 64 m2 

Bra: 64 m2

PRIS: 

Prisantydning: 1 490 000,-

+ Fellesgjeld: 112 316,-

+ Omkostninger: 12 450,-



Standard

Lekker leilighet i 
høyblokkene..

Velkommen til denne flotte leiligheten i høyblokkene! 

Boligen inneholder 1 romslig soverom, separat kjøkken, stue/spisestue, 

baderom/vaskerom og entré. Leiligheten er gjennomført med lekkert baderom og 

kjøkken. I tillegg byr leiligheten på en solrik balkong med flott utsikt! 

Attraktiv og barnevennlig beliggenhet i øvre bydel av Haugesund. Området er populært 

da man bor like ved byens flotte naturområder. I løpet av få minutter befinner du deg på 

toppen av Vardafjellet, med flott utsikt over byen. Likeså har du Djupadalen med et vell 

av opparbeidede turstier innen gangavstand.

Av matbutikker i finner du både Spar Sørhaug (ferskvaredisk) og Kiwi Spannavegen i 

kort gangavstand.

10 HAUGESUND FJELLVEGEN 25



Flott utsikt!
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Romslig stue med plass til spisebord og sofagruppe. 
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I stuen er det installert elektrisk "peis".
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Flott oppusset kjøkken. Fliser bak vask og fliser på gulv. Her er det god skap- og benkeplass.
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Hyggelig sitteplass på kjøkkenet. 
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Lekkert helfliset baderom med varmekabler i gulv. Opplegg for vaskemaskin bak skyvedørsgarderobe.
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Soverom med god plass til dobbeltseng, nattbord og stor garderobe.
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Barnevennlig område.
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HAUGESUND
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Her vil 
dere trives...

Attraktiv og barnevennlig beliggenhet i øvre bydel av Haugesund.

Området er populært da man bor like ved byens flotte naturområder. I løpet av få 

minutter befinner du deg på toppen av Vardafjellet, med flott utsikt over byen. Likeså 

har du Djupadalen med et vell av opparbeidede turstier innen gangavstand.

Alt dette tatt i betraktning er det likevel bare ca. 10-15 minutters gange til Haugesund 

sentrum, med alle dets fasiliteter. Kort veg til Lillesund og Solvang skole (1-7 kl.), samt 

Vardafjell videregående skole. Det er også kort vei til byens flere barnehager.

Av matbutikker i finner du både Spar Sørhaug (ferskvaredisk) og Kiwi Spannavegen 

(langåpent) i kort gangavstand.



Planløsning

Innhold
4. etasje

Gang, kjøkken, bad/vaskerom, stue, soverom.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 64 m2
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Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0207/20

Adresse:
Fjellvegen 25, 5532 HAUGESUND

Andel:
Andelsnr. 405 i Fjellheim Borettslag.

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 31 Bnr. 148 i Haugesund kommune

Prisantydning:
1 490 000,-

Kjøpers omkostninger:
480,- Hjemmelsovergang
480,- Pantsettelse
202,- Attestgebyr
7 187,5,- Forhåndsprøving av forkjøpsrett
4 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
----------------
12 449,5,- (omkostninger totalt)

I tillegg til ovennevnte kommer medlemskap i 
Haubo kr. 400,-. Deretter kr. 250,- per år. Det tas 
forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer. 
Eventuelt valg av Boligkjøpeforsikring pluss vil 
endre de totale omkostningene med kr. 2 800,-.

Andel fellesgjeld:
112 316,- pr. dato 15.06.2020

Total kjøpesum:
Prisantydning: 1 490 000,-
+ Fellesgjeld: 112 316,-
+ Omkostninger: 12 450,-
Totalt: 1 614 766,-

Felleskostnader/Husleie:
2 474,- per mnd.
Kommunale avgifter, internett, kabel-tv, felles 
forsikring, forretningsfører, div. vedlikehold m.m. 

Eiendomstype:
Andelsleilighet

Eierform:
Andel

Utleie:
Med godkjenning fra styret er utleie tillatt for 

inntil 3 år, dersom andelseier selv eller person 
nevnt i Borettslagsloven § 5-6 (3) har bebodd 
eiendommen i minst ett av de to siste årene.

Standard:
Entre: Her er det godt å komme hjem! Hyggelig 
entre med god plass til å henge fra seg 
yttertøy og sette fra seg sko. Fliser og 
varmekabler på gulv. 

Stue: Lys stue med store vindusflater som 
slipper inn rikelig med naturlig dagslys. Flott 
utsyn og utsikt mot grøntarealer og byen! Fra 
stuen er det utgang til en solrik balkong, her 
kan man nyte flotte sommerdager! I stuen er 
det også installert en elektrisk "peis". 

Kjøkken: Flott separat kjøkken fra IKEA, med 
integrert platetopp, komfyr, mikro, 
oppvaskmaskin og ventilator. Kjøkkenet er av 
god størrelse med god skap-og benkeplass. I 
tillegg er det plass til spisebord med tilhørende 
stoler. På gulvet er det lagt flotte fliser med 
varmekabler.

Soverom: Romslig soverom med god plass til 
dobbeltseng. I tillegg er det installert 
skyvedørsgarderobe.

Baderom: Lekkert fliselagt baderom med 
varmekabler i gulv. Baderommet inneholder 
veggmontert toalett, baderomsmøbel med vask 
og speil, dusjløsning med garnityr. Svært 
praktisk løsning med opplegg for vaskemaskin 
bak skyvedørsgarderobe.  

Overflater:
Gulv: For det meste laminat og fliser. 
Vegger: Malte bygningsplater og malt betong.
Himlinger: Malte bygningsplater og malt betong.

Areal:
P-rom: 64 m

2

Bra: 64 m
2

P-rom innhold:
4. etasje: Gang, kjøkken, bad/vaskerom, stue, 
soverom.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1969

I følge takstmann

Antall soverom:
1 soverom

Antall rom:
2-rom

Etasje:
4. etg.

Parkering:
Parkeringsplass på felles tomt.

Byggemåte:
Boligblokk bygget i 1969. Boligen er oppført i 
betong og betongetasjeskillere. Yttervegger 
mot øst og vest i bindingsverk. Vinduer i tre 
med trekarm. Opplysninger er gitt av 
takstmann.

Tilstandsrapport
Tilstandsrapport utført av Tom Erik Tørring
ligger vedlagt i salgsoppgaven. 

Oppvarming:
Elektrisk. Det er elektrisk "peis" i stuen.

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. Boligen er energimerket G - RØD

Tomteareal:
12377 m

2

Tomt/Eierform:
Felles eiet tomt

Kommuneplaner: 
Id: 1106PLAN-KP3
Navn: Kommuneplanens arealplan 2014-2030
Arealbruk: Boligbebyggelse, nåværende. 
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Reguleringsplaner: 
Id: RL995
Navn: Skoleområde ved Spannavegen 
Plantype: Eldre reguleringsplan

Id: RL1631
Navn: Vardatun m.v.e av gangveg 
Plantype: Mindre reguleringsendring 

Id: RL710 
Navn: Ødegård- Fjellstemmen 
Plantype: Eldre reguleringsplan 

Id: RL1310
Navn: Fjellvegen og arealene tilknyttet 
fjellvegen
Plantype: Eldre reguleringsplan. 

Reguleringsplaner under arbeid
Id: RL1774
Navn: Fjellvegen Terrasse 
Status: Planlegging igangsatt 
Plantype: Detaljregulering.

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg inn i 
reguleringskart og de gjeldende 
reguleringsbestemmelsene for området. Se 
vedlagt reguleringsplan. Eiendommen ligger i et 
område hovedsakelig regulert til boligformål. 
Kopi av reguleringsbestemmelser og kart, kfr. 
megler.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
362 288,- for 2019

Kommunale avgifter:
De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk i enkelte kommuner og avvik vil 
forekomme. Renovasjons- avgiften kan også 
komme i tillegg til kommunale avgifter i enkelte 
kommuner.

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

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.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og 
avløp.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse for 
boligblokk foreligger ikke.
Det fremgår nå av plbl. § 21-10 femte ledd at 
ferdigattest ikke utstedes for tiltak det er søkt 
om før 1. januar 1998. Kommunen skal i disse 
tilfellene avvise søknaden om ferdigattest, og 
byggverkene kan lovlig brukes uten 
ferdigattest. Dette betyr imidlertid ikke at 
ulovlig bygde tiltak blir lovlige, kun at saken ikke 
lenger skal avsluttes med ferdigattest.

Det foreligger ferdigattest for rehabilitering av 
fasader, datert 22.01.2008. 
Det foreligger ferdigattest for nye bygg og 
anlegg- frittliggende datert 29.03.2017 
Det foreligger ferdigattest for garasjeanlegg 
datert 10.01.1996

Diverse:
Kommentar fra egenerklæringsskjema: 
Hele leiligheten var renovert da jeg kjøpte den i 
2013. Jeg vet ikke hvem som utførte arbeidet 
eller hva/hvordan de gjorde det. Fasaden ble 
renovert/vedlikeholdt i 2018/2019. Arbeidet var 
gjort av faglærte, men jeg vet ikke hvem eller 
nøyaktig hva de gjorde. 
Opplysninger er gitt av selger. 

I følge husordensreglene er det ikke tillatt med 
hund eller katt. 
Framleie av leiligheter må godkjennes av styret 
jf. husordensregler.

På eiendommen er det tinglyst følgende 
servitutter/rettigheter som følger eiendommens 

matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

Borettslag:
Fjellheim Borettslag
Org.nr.: 955995309

Forkjøpsrett:
Borettslagets medlemmer har forkjøpsrett etter 
borettslagslovens bestemmelser. Etter 
budaksept vil borettslaget bli kontaktet med 
forespørsel om noen av medlemmene ønsker å 
benytte seg av forkjøpsretten, samt søknad om 
godkjennelse av budgiver dersom 
forkjøpsretten ikke benyttes.

Styregodkjennelse:
Vedtektsbestemt styregodkjennelse er ikke en 
forutsetning for handelen. Kjøper er forpliktet til 
å gjennomføre handelen uavhengig av om 
kjøper på overtakelsestidspunktet er godkjent 
av borettslaget som ny andelseier. Risikoen for 
å bli godkjent som ny andelseier påhviler kjøper. 
Dersom kjøper på overtakelsestidspunktet ikke 
er godkjent som ny andelseier, har kjøper dog 
ikke rett til å ta eiendommen i bruk, jf. 
borettslagslovens § 4-5 (2).

Lånevilkår fellesgjeld:
Lånenummer: 302802, Eiendomskreditt AS 
Serielån, 4 terminer per år. 
Rentesats per 15.06.2020: 3,45% pa.
Antall terminer til innfrielse: 72
Saldo per 15.06.2020: 13.489.072,-
Andel av saldo: 112.316,-
Første termin/første avdrag: 15.03.2020 (siste 
termin 15.06.2038) 

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastpris
Fastpris provisjon: 28.500,-
Markedspakke: kr. 11.500,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,-

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers 
utlegg. Alle overnevnte satser er inkludert mva.

Lov om hvitvasking
Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og 
terrorfinansiering at meglerforetaket er 
forpliktet til å foreta kundekontroll av begge 
parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette 
i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og 
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for kjøper på tidspunkt for bud. I tillegg til dette 
vil det bli kontrollert legitimasjon i forbindelse 
med kontraktsinngåelse. 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.

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 boligkjøper-forsikring. Man 
kan velge mellom en vanlig og en utvidet 
variant av denne forsikringen. Forsikringen gir 
kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker 
all advokatbistand, nød-vendige skadetakster og 
utgifter til rettsapparatet. Ved å tegne den 
utvidede versjonen har man i tillegg adgang til 
advokathjelp på andre viktige rettsområdet i 
livet, samt avtalemaler. Tilleggsdekningen på kr. 
2800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP 
forsikring. Forsikringen tegnes senest på 
kontraktsmøtet. Pris for borettslaget: kr. 
4100/6900,- selveier og aksjeleilighet: kr. 7100/ 
9900,- enebolig,  tomanns-bolig, rekkehus, 
fritidsbolig og tomt: kr. 11100/13900,-.
Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Salgsoppgavedato:
2020-06-17

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

Boligen selges
"som den er - as is":

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:
Elise Knutsen Skogland
Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
Tlf: 94861650
elise@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Torbjørn H. Tjønn

Fagansvarlig/Jurist/Eiendomsmegler MNEF
torbjorn@meglerhuset-rele.no
Tlf: 99 46 965 

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

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

I forbrukerforhold (dvs. 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.

For annen viktig informasjon om salg- og 
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om 
budgivning se side ved budskjema.

Informasjon om borettslag:
Ønsker du ytterligere informasjon om 
borettslaget, kan vedtekter og husordensregler 
m.m. sees hos megler.

Kjøp av leilighet i borettslag - informasjon:

Andelseierne eier bygninger og tomt gjennom 
borettslaget, og tar i fellesskap beslutninger om 
oppussing, vedlikehold og påkostninger av 
bygninger og fellesarealer. Borettslagets 
generalforsamling velger styre og behandler 
regnskap, budsjett og andre viktige saker som 
for eksempel bygningenes behov for 
utbedringer.

Utgangspunktet er at kun privatpersoner kan 
kjøpe og eie en bolig i et borettslag, og det er 
restriksjoner på utleie. 

Borettslagsmodellen bygger på 
brukereierprinsippet, som innebærer at den som 
eier andelen også er den som skal bo der. Som 
en følge av dette har borettslags-loven regler 
om hvem som kan eie andeler i borettslag.
Utgangspunktet er at bare fysiske personer 
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kan eie andeler i borettslag. Hver andelseier kan 
bare eie én andel. Ektefeller, samboere eller 
andre kan eie en andel sammen, men det 
forutsetter som et utgangspunkt at alle eierne 
bor i boligen. Det er noen viktige unntak fra 
regelen bla. at bare fysiske personer kan eie 
andeler i borettslag og at andelseieren bare kan 
eie en andel.

Fellesgjeld og felleskostnader:
Når et borettslag stiftes og bygningene 
oppføres er finansieringen normalt todelt. En 
del - innskuddet - kommer fra andelseier/kjøper 
og er den delen som kjøper selv fremskaffer 
ved kjøpet. Den resterende delen - som kan 
være fra 50 - 90% av totalprisen ordnes via et 
lån som borettslaget tar opp og tilbakebetales 
av fellesskapet/ andelseierene. Det er svært 
viktig å legge sammen både innskudd og andel 
fellesgjeld for å få frem totalprisen på boligen.

Ved senere overdragelser har normalt 
markedsprisen/ salgssummen vært tildels 
betydelig høyere enn det opprinnelige 
innskuddet. Ved høy fellesgjeld i et dårlig 
marked kan den også være lavere. Renter og 
avdrag på fellesgjelden betjenes gjennom de 
månedlige felleskostnadene. I tillegg dekkes 
borettslagets ordinære drift så som forsikring, 
offentlige avgifter, forretningsførsel og en del 
vedlikehold mv. gjennom felleskostnadene. Er 
fellesgjelden høy vil renteendringer i markedet 
kunne gi store endringer i de månedlige 
kostnadene. Videre er det ikke uvanlig at nye 
borettslag har en avdragsfri periode på sine 
felleslån. Når borettslaget begynner å betale 
avdrag kan dette gi tildels kraftig økning av 
felleskostnadene. Nærmere informasjon om 
slike forhold vil fremkomme i salgsoppgaven.

Kan man bli ansvarlig 
for naboens gjeld?
I et borettslag blir man aldri personlig ansvarlig 
for andel av fellesgjeld. Imidlertid har ikke 
borettslaget andre "inntekter" enn den 
månedlige betalingen fra hver enkelt andelseier. 
Dersom noen av disse slutter å betale sitt 
månedlige bidrag vil det belaste likviditeten i 
laget og kan føre til at fellesutgiftene 
(midlertidig) må økes for at laget skal klare å 
betale sine forpliktelser til långivere, kommune, 
forsikringsselskap mv. Dersom enkeltbeboere 

misligholder sine månedlige innbetalinger av 
felleskostnader kan borettslaget imidlertid til 
slutt kunne selge den enkelte andelen på 
tvangssalg og derigjennom få dekket inn sitt 
tilgodehavende - forutsatt at salgssummen er 
høy nok til å dekke utestående felleskostnader 
og evt. andre krav.

IN-ordning, Sikringsfond mv.:
Noen borettslag har en IN-ordning, dvs. at den 
enkelte andelseier kan inngå avtale om å 
nedbetale hele eller deler av sin andel av 
felleslån. Man vil da få lavere månedlige 
felleskostnader. Redusert andel av 
felleskostnader vil normalt føre til at den som 
evt kjøper den aktuelle boligen senere må 
finansiere en større del av kjøpesummen selv.
Videre er noen borettslag tilknyttet 
sikringsordninger som gjør at borettslagets 
risiko for å tape penger, p.g.a. andelseieres 
betalingsmislighold, blir redusert. Nærmere 
informasjon om dette vil fremkomme av 
salgsoppgaven.
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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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