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VAMARK VATJØNNVEGEN 1082

                                                                       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. 92 Bnr. 2 Festenr. 57

i Vinje kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 4 350 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 110 m2 

Bra: 116 m2

TOMT:

1129.5 m2 Festetomt



Kort om eiendommen

Meget flott laftet 
hytte med 4 
soverom og 2 bad - 
Utsiktsbeliggenhet
Velkommen til Vatjønnvegen 108! Meget flott tømmerhytte og anneks oppført av 

Gaardslaft, med leveranse fra den anerkjente leverandøren LHM. Hytten inneholder bl.a. 

4 soverom med 11 sengeplasser, i tillegg til at det ene rommet i annekset er innredet 

med seng. 2 bad. Dette er eiendommen for deg som ønsker rekreasjon i rolige og vakre 

omgivelser - og ikke glem å nyte et deilig bad i jaccuzzien, eller det flotte Tyle 

dampbadet, med integrert dusj. Her får du mange flotte kvaliteter, med bl.a. heltre 

kjøkkeninnredning, senger og garderobeløsninger. Varmekabler i alle gulv - med 

appstyring - gir en god grunnvarme når du kommer opp. Ellers kan du velge blant 

varmepumpen eller den effektive Contur klebersteinsovnen når det gjelder oppvarming. 

Vel møtt til visning!
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Nydelig klebersteinsovn gir god varme
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Flotte bjelker i taket Detaljer



Luftig og åpen løsning i stue/kjøkken
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Stort og innholdsrik kjøkken med underskap, høyskap og overskap.
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Integrerte hvitevarer medfølger salget



Utgang til stor terrasse med nydelig utsikt
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Luftig og åpen løsning i stue/kjøkken



Flott og innholdsrikt bad
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Stor dusj
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Servantskap med god oppbevaringsplass
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Egen inngang fra bad ut til jacuzzi på terrasse med fantastisk utsikt
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Hovedsoverom med god plass til soverom med god skapplass
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Soverom nr. 4
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God med soveplass i hytta
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God plass til hele familien
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Lekker bad nr. 2 med smart tørkeløsning i taket



Velkommen inn!
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Nydelig fasade
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Lun og trivelig krok på terrassen
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Vamark

VAMARK VATJØNNVEGEN 108

Vamark
Rolig beliggenhet med nærhet til naturen
Eiendommen ligger på Vamark, i kort avstand fra avkjørsel Haukeli mot Hovden - midt i 

mellom Vågslid og Hovden. Hytten ligger fritt og usjenert, med flott utsikt og gode 

solforhold. 

Dette er eiendommen for deg som ønsker å oppleve fjellheimens ro og fred, i vakre 

omgivelser.

Eiendommen er et ypperlig utgangspunkt for alpint. Fra hytta er det ca. 25 minutter 

kjøring til Hovden, og ca. 20 minutter til Vågslid. Alpinanlegget på Hovden er Sørlandets 

største skianlegg, og har hele 33 løyper, 3 heiser og 5 skitrekk. Vågslid har 13 preparerte 

skiløyper og 6 skitrekk, samt eget barnetrekk/band. Begge alpinanleggene har 

varmestue med afterski og sportsbutikk.

Området er kjent for en meget snøsikker beliggenhet. Stedet er kjent for å være et 

eldorado både sommers- og vinterstid. På sommerstid er det flotte turløyper, 

bademuligheter i fjellvann, jakt og fiske. Området kan tilby flere soltimer enn de fleste 

vinterdestinasjonene det er naturlig å sammenlikne seg med. På vinterstid er 

eiendommen er et godt utgangspunkt for flotte langrennsturer. Snøforholdene kan 

regnes som sikre i perioden nov/des - april/mai. Løypene i umiddelbar nærhet kjøres med 

scooter på dugnad, blant medlemmene i hytteforeningen. Om man ønsker mer varierte 

skiturer, kan man også ta turen til både Hovden og Vågslid/Haukeli, med et hav av 

løyper.

Dersom det skulle være behov for påfyll i form av dagligvarer ligger Haukeligrend 

sentrum ca. 7 minutters kjøring fra eiendommen. Her er blant annet matvareforretning 

og restaurant. Videre har du Edland med ca. 10 minutters kjøring fra hytta. Her finner du 

blant annet større matvareforretning, sportsbutikk og bensinstasjon. Ellers rikelig med 

fasiliteter på Hovden.
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Planløsning

Innhold
Stor og innholdsrik hytte

Hytten er innredet med alt på en flate, og inneholder;

Entré, gang, bad 1, bad 2 m/uttak vaskemaskin, 4 soverom og stue/kjøkken i åpen 

løsning.

Aneks:

Bod og soverom.
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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 - Vatjønnvegen 108
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og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0204/21

Adresse:
Vatjønnvegen 108, 3895 EDLAND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 92 Bnr. 2 Fnr. 57 i Vinje kommune

Eiers navn:
Maria Isdal Tofte, Kjell Ståle Tofte

Prisantydning:
4 350 000,-

Kjøpers omkostninger:
108 750,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
121 622,- (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

Standard:
Meget flott og laftet hytte med nydelige 
detaljer. Hytten er bygget i regi av Gaardslaft 
og levert av den anerkjente leverandøren LHM. 
Flotte material- og fargevalg gir en nydelig til 
familiens samlingssted.

Stor stue med åpen kjøkkenløsning. Laftede 
vegger beiset i behagelig og lun farge. 
Kvalitetsmaterialer går igjen i hytta som heltre 
gulv og panel i tak. Store vinduer som gir mye 
naturlig lys. En flott peisovn i kleberstein gir god 
varme. Denne har for øvrig integrert vifte som 
gjør den i stand til å blåse varm luft ut i 
rommet. Stor og lekkert kjøkken med benkeskap, 

høyskap og kjøkkenøy. Kjøkkeninnredningen er 
mørk laminat benkeplate. Integrerte hvitevarer 
som medfølger handelen. Kjøkken har mye god 
skap- og benkeplass. Her er det god plass både 
i sofakrok og rundt spisebordet til hele familien. 
Utgang til lun og usjenert terrasse. 

Hytta har totalt 2 fulle bad som er rene 
luksusen på en hytte. Det størrste badet 
inneholder Tyle dampbad med integrert dusj og 
sitteplass for 3 personer, baderomsmøbel med 
servant og toalett. Ellers opplegg for 
vaskemaskin. Det er laftede vegger og fliser på 
gulv som viderfører stilen i hele hytten. Egen 
utgang til terrasse med jacuzzi og fantastisk 
utsikt. Det andre badet inneholder toalett, 
dusjkabinet, baderomsmøbel med servantskap 
og varmtvannsbereder. Smart tørkeløsning i tak. 
Flisebelagt gulv og laftede vegger. 

Her er det nok soveplasser til hele familien. 
Hovedsoverommet er beregnet til dobbelseng 
og god plass til garderobe. De 3 restende 
soverommene inne i hytta har alle praktisk 
plassbygget seng og plass til dobbelseng. Som 
en bonus har eiendommen også et lite anneks 
med soverom og bodplass. Deilig for de 
gjestene som liker å trekke seg litt tilbake. 

Romslige entré med mulighet for garderobe. 

Fantastisk rolig beliggenhet med nærhet til 
natur og turområder. Nydelig utsikt fra flott 
terrasse. 

Hytten har varmepumpe samt varmekabler i alle 
gulv - med appstyring. Soverommet i annekset 
har også varmekabler.

Areal:
P-rom: 110 m² 
Bra: 116 m² 
S-rom: 11 m² 

Aneks
Bruksareal: 
1. etasje: 11 kvm
Primærrom:
1. etasje: 5 kvm Soverom

Hytte
Bruksareal: 

1. etasje: 105 kvm
Primærrom:
1. etasje: 105 kvm Bad, bad/vaskerom, entré, 
gang, stue/kjøkken, 4
soverom

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
2012

Antall soverom:
4 soverom 

Antall rom:
5 rom 

Parkering:
Parkering i eget gårdsrom

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
Hytta:
Fundamentert på antatt god grunn, 
grunnundersøkelser er ikke foretatt. Ringmur i 
betong med isopor utvendig. Drenering antatt 
som normalt ved byggetidspunktet, da 
innvendig gulv er høyere en utvendig terreng er 
det trolig kun steinsatt. Vegger i 
trekonstruksjon av tømmerplank. Vinduer med 
karmer i tre og isolerglass. Saltak i 
trekonstruksjoner med åser av tømmer og 
sutaksbord. Tekket med takfolie, isolasjon og 
torv. Takrenner av takfolie og nedløp i metall 
med rør og kjetting.
Beslag i metall. Utvendig platting i tre med 
spaltegulv.

Anneks:
Ringmur i betong med utvendig isopor, 
tømmervegger og saltak i trekonstruksjon med 
åser og tekking med folie med isolasjon og torv 
over. Dører og vinduer i trekonstruksjon med 
isolerglass

Se ellers kommentarer og begrunnelser av 
tilstandsanmerkninger fra takstmann i 
fullstendig tilstandsrapport.
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Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 12.05.2021 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Det er gulvarme i alle rom - med appstyring. Det 
er luft til luft varmepumpe. Vedfyring.
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 for det meste naturtomt. Terrasse i 
front.

Tomteareal:
1129.5 m² 

Tomt/Eierform:
Festetomt

Bebyggelse:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
bestående av fritidsboligbebyggelse.

Festeavgift:
ÅRLIG FESTEAVGIFT:
Kr. 8500

FESTEKONTRAKT DATERT:
01.01.2006

FESTETID:
Festeretten er tidsubegrenset

BORTFESTERS TRANSPORTGEBYR:
Kr. 500

REGULERING AV FESTEAVGIFT:
Festekontrakten er noe mangelfull hva angår 
regulering av festeavgift. Det er angitt tre 
alternativer for regulering av festeavgift, men 
ingen av alternativene er avmerket. Det antas 
dermed at festelovens bestemmelser kommer 
til anvendelse, hvor hovedregelen er at både 

bortfester og fester kan kreve festeavgiften 
regulert i tråd med endringene i 
konsumprisindeksen.

INNLØSNINGSVILKÅR FESTEKONTRAKT
Festeren kan ikke kreve innløsning av tomten.

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:
10 271,- per år.
Herav:
Feiing 458,76 kr
Renovasjon 1 860,00 kr
Slam 7 952,52 kr

Det betales i tillegg ca. kr. 3.600 per år (fordelt 
på to terminer) for service på minirenseanlegg 
som er felles for 3 hytter. Felles bårehull med 
de samme 3 hyttene, sørger for vann. Evt. 
service på vannpumpe, filter eller lignende 
fordeles mellom hyttene. Løsning for vann og 
avløp har fungert godt iflg. eier.

Det betales kr. 7.400 per år for brøyting av veg 
på feltet samt parkering på egen tomt.

Øvrige kostnader:
Medlemskap hytteforening: kr. 500 per år
Sporkjøring av skiløyper: kr. 500 per 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:
Vann: Privat vei. 
Avløp: Septiktank
Veg: Privat vei med tinglyst veirett

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest for hytta foreligger og er datert 
03.02.2015. Ferdigattesten nevner ikke spesielt 
annekset, men det foreligger godkjente 
bygningstegninger på dette og både 
hytte/anneks er oppført på samme tidspunkt. 
Det antas at annekset har vært del av samme 
byggesak som hytten.

Diverse:
Benevnelser på rom i salgsoppgave samt 
selgers bruk av rom kan være i strid med 
byggeforskrifter selv om de er målverdige.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til frittliggende fritidsboligformål. 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:

3825/92/2/57:
22.02.2006 - Dokumentnr: 768 - Festekontrakt - 
vilkår
Gjelder feste 
Årlig festeavgift: NOK 7 000 
Kontrakten gjelder til den sies opp av fester  
Pant for forfalt festeavgift 
Gjelder denne registerenheten med flere 

11.03.2008 - Dokumentnr: 209789 - 
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Erklæring/avtale
Gjelder feste 
Bestemmelse om veg 
Bestemmelse om vann og kloakkledning 
Sameieandelen i anlegget kan ikke overdras 
uten samtidig overdragelse av festeretten til 
eiendommen  
Gjelder denne registerenheten med flere 
----
Diverse påtegning 
Haukeli Jakt AS frasier seg rett til vederlagsfri 
tilknytning til anlegg og sameierett i tilfelle 
bygging av flere hytter under bnr. 2. 
21.11.2005 - Dokumentnr: 4262 - Registrering av 
festenr.
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:3825 Gnr:92 Bnr:2 

01.01.2020 - Dokumentnr: 1406087 - 
Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0834 Gnr:92 Bnr:2 
Gjelder denne registerenheten med flere

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

Bortfester har panterett i festeretten og 
bygninger på tomten for skyldig festeavgift for 
de tre siste år. Panteretten går foran alle 
rettstiftelser som festeren har påheftet 
tomten,.

Konsesjonsplikt:
Vinje kommune praktiserer nullkonsesjon. 
Kjøper(e) må derfor fylle ut egenerklæring om 
konsesjonsfrihet.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert.
Prosentsats: 1,5%.
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 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:
08.06.2021

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 
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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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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.



Budskjema
For eiendommen: Vatjønnvegen 108, 3895 EDLAND
Gnr. 92 Bnr. 2Festenr. 57 i Vinje
Oppdragsnummer: 1-0204/21
basert på salgsoppgave datert 08.06.2021
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Marius Kallevik  /  T: 90776949  /  marius@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele  /  T: 52 73 15 00  /  post@meglerhuset-rele.no  /  Haraldsgaten 139  /  5527 Haugesund  /  PB 505, 5501 Haugesund  /  meglerhuset-rele.no


