
Prisant: 7 900 000 + omkHaugesund - Stadion Terrasse
Leitevegen 2A leil. 501, 5522 HAUGESUND



HAUGESUND LEITEVEGEN 2A LEIL. 5012

                                                                       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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MariusKallevik
Eiendomsmegler MNEF

T: 90 77 69 49

marius@meglerhuset-rele.no

Marius Kallevik er daglig leder og Eiendomsmegler i 

Meglerhuset Rele - Til tross for sin unge alder har han 

opparbeidet seg bemerkelsesverdig mye kunnskap og 

erfaring innenfor mange felt. Vi har en teori om at 

Marius er født med en gedigen indre «drive». Marius har 

bachelor i eiendomsmegling ved BI i Stavanger og 10 

års erfaring.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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BOLIGTYPE: 

Selveierleilighet

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 30 Bnr. 1066 Snr. 36

i Haugesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 7 900 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 158 m2 

Bra: 163 m2

FELLESKOSTNADER:

Kr. 3 459 per måned

TOMT:

3238 m2 eiet tomt



Kort om eiendommen

Helt ny og 
eksklusiv 
penthouse i 
Stadion Terrasse
Denne toppleiligheten er selve kronjuvelen i nye Stadion Terrasse. Leiligheten er 

påkostet, meget eksklusiv og har en spennende planløsning. Takhøyden er bra, vinduene 

ekstra høye og utsikten fenomenal. Leilighetens overflater er holdt i lyse, delikate farger 

og står i flott kontrast til den mørke innredningen på kjøkken og bad, samt mørke 

dører/dørlister og brytere. Gjennomgående i leiligheten er eikegulv - slottsplank 250 mm 

hvitoljet. Store rom hvor både hovedsoverom og gjesterom har egen walk-in. To delikate 

baderom med Vedum innredning og flotte detaljer. Eget gjestetoalett og vaskerom. 

Brunfarget kjøkken i ask, med toppkvalitets hvitevarer fra Siemens og silestone 

benkeplate. Om sommeren fungerer den fantastisk terrassen på hele 73 kvadratmeter(!) 

som en forlengelse av stuen. Må ses!
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Stue med flott eikegulv - slottsplank 250 mm oljet
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Stor stue og kjøkken i åpen løsning
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God plass til stort spisebord og fantastisk utsikt over byen og til havet i vest
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Kjøkken i ask med brun utførelse
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Stort hovedsoverom med direkte adkomst til bad og åpen løsning til walk-in.
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Walk-in
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Bad i tilknytning til hovedsoverom
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Hall med takvindu
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Soverom med eget walk-in
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Gjesterom
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Meget delikat bad med lekker innredning
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Stor (73 m2) terrasse med vedlikeholdsvennlige terrassebord
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Terrassen har meget gode solforhold og har kveldssol
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Luftig penthouse-leilighet
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SENTRALT

HAUGESUND LEITEVEGEN 2A LEIL. 501

Urban beliggenhet 
gangavstand til 
sentrum og alle 
fasiliteter 
La bilen stå i garasjen...

Stadion Terrasse ligger ovenfor Haugesund stadion, omkranset av Grindesvingen, 

Hollenderhaugen og Hollenderhaugen Amfi. Området har hatt stor utvikling de siste 

årene og er nå tilnærmet ferdigstilt. Urbant og meget flott boligområde. Med Haugesund 

stadion som en av de nærmeste naboene, kan dere regne med god underholdning flere 

helger i året. 

Fra leiligheten er det få minutters gange til liv og røre i sentrumskjernen - Byens 

kulturliv er tilgjengelig enten du søker underholdning eller bare vil nyte en bedre middag 

på en av byens restauranter. Haugesund sjukehus kan skimtes i luftlinje, og det finnes 

shopping og spisesteder med et bredt utvalg i både Haraldsgata og på Indre kai.

For de med små barn finnes det flere barnehager i nærområdet, og skolebarna vil tilhøre 

Lillesund skolekrets.



Sentralt beliggende - med Haugesund Stadion som nærmeste nabo
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Planløsning

Innhold
Meget spennende planløsning

Leiligheten ligger i byggets 5. etasje - (trappefri adkomst via heis) og inneholder:

Hall med takvindu, gjestetoalett, barnerom m/walk-in, gjesterom, bad, vaskerom, 

hovedsoverom med bad og åpen løsning til stort walk-in, stue og kjøkken i åpen løsning 

med utgang til terrasse.

Medfølgende garasjeplass og sportsbod i felles anlegg.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 165 m2
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0382/20

Adresse:
Leitevegen 2A leil. 501, 5522 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 30 Bnr. 1066 Snr. 36 i Haugesund
kommune

Eiers navn:
A. Utvik AS

Prisantydning:
7 900 000,-

Kjøpers omkostninger:
Forbrukeren skal betale følgende omkostninger i 
tillegg til kjøpesummen:

6 250,- Dok.avg. (2,5% av tomteverdi)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
3 000,- Etableringskostnad av sameiet til 
utbygger
3 000,- Etableringsgebyr til sameiet
------------
13 622,- (omkostninger totalt)

Ved tinglysning av flere panterettsdokument 
tilkommer kr. 585,- for hvert dokument. Det tas 
forbehold om endringer i ovennevnte gebyrer.

Felleskostnader/Husleie:
3 459,- per mnd.
Felles bygningsforsikring, Altibox, strøm 
fellesareal, vedlikehold av heis, forretningsførsel 
(HAUBO), vedlikehold uteområder, samt 
avsetning til fremtidig vedlikehold.

Eiendomstype:
Leilighet

Eierform:
Selveier

Utleie:
Fra sameiets vedtekter: Seksjonseierne i 
sameiet disponerer fritt over egen seksjon med 
de begrensninger som følger av 
sameieforholdet og eierseksjonsloven. 

Seksjonseierne kan fritt leie ut sin egen 
seksjon. Sameiets styre skal underrettes 
skriftlig om leieforhold.

Standard:
Leiligheten holder en ny/moderne standard. 
Utstrakt bruk av enstavs, 250 mm hvitoljet 
slottsplank (eik), slette vegger/listfrie 
overganger mellom vegg/himling, samt LED 
downlights i himling.

- Stor og lysrik stue med utgang til 
hovedterrasse på ca. 73 m2. Her er flere 
innredningsmuligheter. Rommet er spekket med 
store vindusflater, som sikrer godt med naturlig 
lys og panoramautsikt.
- Kjøkken i delvis åpen løsning mot stuen. 
Lekker og tidløs kjøkkeninnredning i brun ask-
utførelse, med integrerte hvitevarer fra 
kvalitetsleverandøren Siemens. Lys Silestone 
20 mm benkeplate i flott kontrast mot den 
mørke innredningen. Her er også damp-ovn og 
platetopp med integrert ventilator. God plass til 
spisegruppe. Utgang til hovedterrasse.
- Leiligheten har til sammen tre gode soverom. 
Hovedsoverom har åpen løsning til stort walk-in-
closet og baderom. Ett av de to andre 
soverommene har også walk-in-closet.
- Leiligheten har til sammen 2 delikate bad som 
begge inneholder Tapwell servant nedfelt i 
baderomsinnredning (Flow fra Vedum) med 
skuffer, speil med overlys, dusjnisje med Ark 
glassvegger og Tapwell takdusj, samt 
veggmontert klosett (Laufen). Både vegger og 
gulv er flisbelagte med store 80x80 fliser og 
det er varmekabler i gulv.
- Lys og romslig entré med porttelefon og 
takvindu.
- Innvendig bod/teknisk rom/vaskerom Nibe 
varmepumpebereder og opplegg for 
vaskemaskin.

Overflater:
Gulv: Hovedsakelig Eik slottsplankt (250mm 
hvitoljet). Fliser på bad. Heldekkende sveist 
våtromsbelegg med oppbrett i bod/vaskerom.
Vegger: Sparklede/malte gipsplater og betong. 
Fliser på bad.
Himlinger: Sparklede/malte gipsplater.

For øvrig:
- Bredbånd/TV.

- Sort elkoplus
- LED downlights Junistar Square (sort)
- Det er porttelefonanlegg ved hovedadkomst til 
hver inngang med betjeningsforbindelse til 
leiligheten.
- Fulldekkende boligsprinkleranlegg. 2 stk. 
røykdetektorer tilkoblet brannkonsept. 6 kg 
pulverapparat.

Areal:
P-rom: 158 m2

Bra: 163 m2

P-rom innhold:
Alle rom er p-rom, bortsett fra walk-in tilknyttet 
det ene soverommet.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
2020

Antall soverom:
3 soverom 

Antall rom:
5 rom 

Etasje:
5.etg. 

Parkering:
Det medfølger én oppmerket parkeringsplass i 
byggets kjelleretasje. Det er også mulighet for 
ladestasjon for El-bil. Mulighet for ekstra 
parkering i Hollenderhaugen Amfi, like ved.

Byggemåte:
Fra leveransebeskrivelse: Bæresystemet med 
plasstøpte gulv/vegger og etasjeskiller med 
forskriftsmessig isolasjon. Vertikale 
lyd/brannskillevegger mellom leilighetene med 
støpte dekker/etasjeskiller. Utvendig trekledning 
i kombinasjon av Royalimpregnert og hvitbeiset 
trepanel.

Tilstandsrapport:
Det er ikke foretatt en fagkyndig teknisk 
vurdering av boligen, og interessenter bør 
derfor gjennomgå eiendommen med ekstra 
nøysomhet, gjerne sammen med fagkyndig.
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Oppvarming:
Nibe varmepumpebereder som er en enhet med 
varmtvannsbereder, varmepumpe og balansert 
ventilasjonsanlegg i ett. Dette gir også 
energieffektivt oppvarming av tappevann. 
Vannbåren varme som går i viftekonvektor i 
stue. Varmekabler i gulv på begge baderom.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Tomteareal:
3238 m2

Tomt/Eierform:
Felles eiet tomt

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

Kommunale avgifter:
15 000,- per år.
Oppgitt beløp er estimert og vil avvike. 
Eiendommen har ikke vært bebodd, og 
kommunale avgifter er derfor ikke fastsatt hos 
kommunen. Grunnlaget for fakturering av 
kommunale avgifter for denne seksjonen er de 
enkelte satser som kommunestyret vedtar 
hvert år.

Renovasjonsavgiften faktureres direkte fra 
Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS (HIM).

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:
Midlertidig brukstillatelse datert 13.12.2019, 
ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til boligformål, parkområde, kombinert 
stadion/forretning/kontor, fotballbane m.m. For 
kopi av reguleringsbestemmelser og kart, kfr. 
megler.

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

1106/30/1066/36:
16.01.1950 - Dokumentnr: 78 - Erklæring/avtale
Bestemmelse om trafostasjon/kiosk 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:30 Bnr:1066 
Gjelder denne registerenheten med flere 

01.04.1953 - Dokumentnr: 440 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:30 Bnr:686 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:30 Bnr:1066 
Gjelder denne registerenheten med flere 

03.12.1955 - Dokumentnr: 1401 - Bestemmelse 
om bebyggelse
Bestemmelse om garasje/parkering  
Overført fra: Knr:1106 Gnr:30 Bnr:1066 
Gjelder denne registerenheten med flere 

13.08.1964 - Dokumentnr: 1694 - Bestemmelse 
om bebyggelse
Overført fra: Knr:1106 Gnr:30 Bnr:1066 
Gjelder denne registerenheten med flere 

25.06.1968 - Dokumentnr: 1581 - 
Erklæring/avtale
Bestemmelse om bebyggelse 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:30 Bnr:1066 
Gjelder denne registerenheten med flere 

14.05.2018 - Dokumentnr: 760224 - 
Bestemmelse om mast/stolpe
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:30 Bnr:638 
Rett til adkomst for vedlikehold 
Overført fra: Knr:1106 Gnr:30 Bnr:1066 
Gjelder denne registerenheten med flere 

14.03.2019 - Dokumentnr: 313216 - 
Erklæring/avtale
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:30 Bnr:675 
Bestemmelse om bruksrett, drifts- og 
vedlikeholdsplikt til utearealene 
Gjelder denne registerenheten med flere 

03.05.2019 - Dokumentnr: 504265 - 
Registerenheten kan ikke disponeres over uten 
samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver:  Meglerhuset Rele Haugesund 
AS 
Org.nr: 997 175 565 
Gjelder denne registerenheten med flere 

17.12.2019 - Dokumentnr: 1512477 - 
Bestemmelse om gangrett/rett til sti
Rettighetshaver:  Knr:1106 Gnr:30 Bnr:638 
Gjelder denne registerenheten med flere 

07.03.2019 - Dokumentnr: 279731 - Seksjonering
Opprettet seksjoner: 
Snr: 36 
Formål: Bolig 
Tilleggsdel: Bygning 
Sameiebrøk: 163/3618

Konsesjonsplikt:
Salget er ikke underlagt konsesjon.

Sameiet:
Sameiet Stadion Terrasse
Org.nr.: 923347267
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Styregodkjennelse:
Sameiets styre skal underrettes skriftlig om alle 
overdragelser.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert.
Provisjon: Kr. 62.500,-

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers 
utlegg.

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 
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.

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, nødvendige 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:
01.10.2020

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/

Lovverket:
Eiendommen selges etter normalordningen i 
avhengingsloven, uten AS-IS klausul. Boligen 
selges mer enn 6 måneder etter ferdigstillelse 
og selger plikter dermed ikke å stille garanti.

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

Ansvarlig megler:
Marius Kallevik
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90776949
marius@meglerhuset-rele.no

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.
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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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