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BJOA HJARTAKERVEGEN 152

                                                                       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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EIENDOMSTYPE: 

Fritidseiendom

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 255 Bnr. 53

i Vindafjord kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 090 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 42 m2 

Bra: 67 m2

TOMT:

827.8 m2 eiet tomt



Kort om eiendommen

Sjarmerende 
fritidsbolig med 
nydelig sjøutsikt

Velkommen til nostalgisk hyttesjarm i Hjartakervegen 15! Ei koselig stue beliggende med 

flott sjøutsikt på Bjoa. Husker du da storfamilien var samlet på gamlehytta i 

sommerferien? Nok sengeplasser var det alltid, om man bare var kreativ. Barna som 

koser seg i hagen dagen lang, og en sliten, men fornøyd gjeng som samler seg foran 

peisen om kvelden for å spille ludo. Tur til sjøen, alltid med piknikkurven, med vannmelon 

og saft oppi. Lovnader om en is i løpet av dagen. Denne hytta kan ikke skryte på seg 

store rom eller gedigen takhøyde. Dette er ikke en "smarthytte" som ønsker deg 

velkommen med lysene på, ferdig oppvarmet og med fiskeforholdene for de neste 

dagene ferdig analysert. Til gjengjeld byr den på noe så sjeldent som god, gammeldags 

hyggefaktor.

Samtidig skal du få slippe å gå tilbake til et furu "alle veier". Fargene er delikate, utsikten 

vakker og kjøkkenet funksjonibelt - har attpåtil innlagt vann, riktignok fra brønn.

Utedo må du allikevel tåle - i hvert fall enn så lenge. Nåværende eier søker nemlig om 

tilknytting til off vann/avløp som ligger i veien. Så får du selv ta stilling til hvor autentisk 

du skal være.

Vi er i alle tilfeller sikre på at du vil kose seg minst like mye på topptur, på stranda, i 

hagen med croquet, i skjærgården og til kvelds som du hadde på en hytte som var 

dobbelt så dyr. Velkommen til visning!
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Stue med fantastisk sjøutsikt
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Autentisk detalj



Vedovn for effektiv oppvarming og peiskos
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Detjaler
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Malt panel i vegg og fint tak med bjelker
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Liten spiseplass på kjøkken - Perfekt for morgenkaffen
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Detaljer



Innholdsrikt kjøkken med plass til kjøleskap og liten komfyr
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Soverom med inngang fra kjøkken og entré



20 BJOA HJARTAKERVEGEN 15



Lune og moderne fargevalg - rommet kan deles i to, med en vegg mellom sengene.
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Effektivt utnyttet med fire sengeplasser
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Ut til entre´
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Snarveien mot sjøen - vakkert omkranset
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Utedo - med friske innslag fra hagen



Tomt med gode solforhold
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Dronefoto av eiendommen
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Bjoa
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Rolig og landlig 
beliggenhet på 
Bjoa
Rolige og avslappende omgivelser

Hytten har en nydelig utsiktsbeliggenhet, mot Bjoafjorden. Ca. 20 min med bil til 

Ølensvåg/Ølen med idrett- og badeanlegg, butikker, frisør, vinmonopol, apotek og Ølen 

kulturhus. 

På Romsaøyene kan en telte eller overnatte i sammen med båtentusiaster ved brygger 

på forskjellige øyer. Telte kan man for øvrig også gjøre på Vedvikjå badestrand, som 

ligger kun 10 min gange fra hytten. Du rekker akkurat å bli passe varm til en forfriskende 

dukkert.

I Vindafjord er det gode fiskemuligheter både i sjø og ferskvann. Her finner du en av 

Norges beste lakseelver, merkede turstier og mange fantastiske toppturer. Gråhårja er 

et yndet mål i område - og du har god utsikt til hytten fra toppen.



Vedvikjå badestrand i 10 min gange fra hytten
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Drøsestova Bjoa ferjekai



Planløsning

Innhold
Akkurat nok plass til hygge med familien

1. etasje

Stue, kjøkken, entré, og soverom

U. etasje:

Uinnredet kjeller.

Uthus med utedo og bod med god lagringsplass
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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 - Hjartakervegen 15

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0218/21

Adresse:
Hjartakervegen 15, 5584 BJOA

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 255 Bnr. 53 i Vindafjord kommune

Eiers navn:
Idar Heitmann og Trygve Heitmann

Prisantydning:
1 090 000,-

Kjøpers omkostninger:
27 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
40 122,- (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:
Hytten holder en enkel standard og er for det 
meste innredet med trepaneler og furugulv. Her 
er strøm, med nyere tavle og innlagt vann fra 
brønn. Hytten er velholdt, og har bl.a. nyere 
taktekking og vinduer (ca. 2003-2005). I tillegg 
er den oppusset innvendig i senere tid. Hytten 
har særpreg med flere originale og vakre 
detaljer.

Stue med nydelig utsikt, vedovn og god plass til 
sofagruppespisebord. Brannmur belagt med 

skifer. Her får man lett flere soveplasser med 
en sovesofa. Rommet er fint innredet med 
hvitmalt tak med bjelker, lysmalt panel og 
nydelig furugulv. Rommet føles avslappende, 
oser nostalgi, men med et moderne preg.

Innholdsrikt kjøkken med malt 
kjøkkeninnredning, malt panel og flott furugulv. 
Plass til kjøleskap og en mindre komfyr. Innlagt 
vann. En koselig liten sitteplass foran vinduet - 
Perfekt til morgenkaffen. 

Hytta har et soverom med 4 sengeplasser. 
Praktisk løsning med køyesenger. Det er også, 
med enkle grep, mulig å dele rommet i to.

Uinnredet kjeller med gode 
oppbevaringsmuligheter - kan det være her du i 
fremtiden bygge bad? I dag må du klare deg 
med utedo, riktignok av nyere dato (ca. 20 år 
gammelt). 

Areal:
P-rom: 42 m² 
Bra: 67 m² 
S-rom: 40 m² 

Hytte
Bruksareal: 
Kjeller: 21 kvm
1. etasje: 40 kvm
Primærrom:
1. etasje: 40 kvm Entré, kjøkken, stue, soverom

Uthus
Bruksareal: 
6 kvm
Primærrom:
2 kvm

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1945

Antall soverom:
1 soverom 

Antall rom:
2 rom 

Parkering:
Parkeringsplass på gnr. 255 bnr. 141 (ref. 
rettighet tinglyst 2017)

Avtalen gir rett til to plasser hvorav én er 
opparbeidet.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
Fritidsbolig med kjeller og hovedetasje, som er 
bygget i ca. 1945. Boligen er oppført med 
grunnmur i betong/stein, trekonstruksjon som 
utvendig er kledd med trepaneler. Saltak i 
trekonstruksjon tekket med pappshingel. Merk 
at boligen er oppført etter kravene fra 
byggeåret. Se ellers kommentarer og 
begrunnelser av tilstandsanmerkninger fra 
takstmann i fullstendig tilstandsrapport. 

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 25.05.2021 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Elektrisk og ved.
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:
Tomten er pent opparbeidet med plen med 
planter og busker. Perfekt eiendom om du er 
glad i hage!

Tomteareal:
827.8 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Bebyggelse:
Hytten ligger i et område hovedsakelig 
bestående av boligbebyggelse.
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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:
2 743,- per år.
Herav:
Eiendomsskatt: kr 1 039,-
Renovasjon fritid HIM: kr. 1 704,-

Andre faste, løpende kostnader er forsikring, 
strøm og lignende. 

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:
Hvitevarer medfølger.

Vei, vann og avløp:
Vann: Privat brønn på naboeiendom
Avløp: Utedo
Veg: Offentlig vei

Eier er i søknadsprosess for å få godkjent 
innlegging av vann og avløp. Konf. megler for 
status.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse 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.

Eiendommen har gjedeplikt ref. servitutt dok. 
400957 fra 1945.

Diverse:
Det betales et mindre beløp, ca. kr. 400 per år, 
for rettighet til vann fra brønn.

Regulering:
Eiendommen er regulert til byggeområde for 
institusjon ifølge reguleringsplan.

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

1160/255/53:
20.08.1945 - Dokumentnr: 400957 - 
Bestemmelse om gjerde

20.08.1945 - Dokumentnr: 400957 - 
Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1160 Gnr:255 Bnr:42

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

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert.
Provisjon: 30.000.
Markedspakke: kr. 16 900,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,-

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

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. 

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 ikke tegnet boligselgerforsikring. 
Kjøper har samme rettigheter etter 
avhendingsloven uavhengig av om selger har 
tegnet boligselgerforsikring eller ikke.

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 
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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:
28.05.2021

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

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

Meglerhuset Rele Haugesund
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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Egenerklæringsskjema
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Tilstandsrapport
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49



Tilstandsrapport

50



Tilstandsrapport

51



Tilstandsrapport

52



Tilstandsrapport

53
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Tilstandsrapport

55



Tilstandsrapport

56
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Tilstandsrapport
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Reguleringskart

59



Reguleringskart
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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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