
Prisant: 2 890 000 + omkSveio - Ekrene
Svehaugen 5B, 5550 Sveio



EKRENE SVEHAUGEN 5B2

                                                                       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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ØyvindHasseløy
Eiendomsmegler MNEF

T: 92 06 35 07

oyvind@meglerhuset-rele.no

Øyvind Hasseløy er med sitt enorme nettverk, glimt i 

øyet og forkjærlighet for den gode samtalen et kjent 

og kjært fjes i Haugesund. Øyvind er en av våre mest 

erfarne og best lokalkjente meglere, også når det 

gjelder hyttemarkedet. Han har en energi og et 

pågangsmot som smitter over på både kolleger og 

kunder.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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EIENDOMSTYPE: 

Eierseksjon

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 72 Bnr. 270 Snr. 2 (fremtidig)

i Sveio kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 2 890 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 86 m2 

Bra: 86 m2

TOMT:

724 m2 Eiet, felles tomt



Kort om eiendommen

Ny halvpart av 
vertikaldelt 
tomannsbolig

Velkommen til Svehaugen 5 B - En splitter ny (2021) halvpart av vertikaldelt 

tomannsbolig. Boligen har livsløpsstandard og en meget praktisk planløsning med 

"alt på ett gulv" og inneholder stue, opplegg for kjøkken, 2 soverom, baderom, vaskerom 

og entré/hall. 

Moderne/tidsriktig standard og energivennlige løsninger som balansert ventilasjon og 

varmepumpe. 

Det er lagt opp til at kjøper selv skal kunne bestemme design og budsjett på kjøkken- og 

baderomsinnredning. Boligen selges derfor med opplegg (rør og strømuttak), men uten 

innredning på kjøkken og bad.
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Romslig stuekjøkken med store vindusflater og flere innredningsmuligheter. Lys eikeparkett. Varmepumpe. 
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Kjøper må selv anskaffe og montere kjøkkeninnredning. Det er lagt opp rør og elektrisitet
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Store vindusflater gir godt med naturlig lys.
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Herlig, solvendt terrasse med flott utsyn mot nærområdet.
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Boligen har til sammen 2 soverom.
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Hall/entré med flislagt gulv og varmekabler.
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Bad (over) og vaskerom (under).
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Solrik terrasse (over). Overbygget inngangsparti (under).
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Sveio ligger strategisk til, både når en reiser til lands og til sjøs. Kyststamveien E39 går gjennom hele kommunen, mens skipsleia går over Sletta 

nord for Haugesund, og gjennom Bømlafjorden.
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Boligfeltet er nyetablert og rolig.
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Ekrene

29EKRENE SVEHAUGEN 5B

Vakre Sveio!
Landlig og barnevennlig beliggenhet i det nyetablerte boligfeltet Ekrene, omtrent midt 

mellom Sveio sentrum og Haugesund sentrum. Umiddelbar nærhet til barnehage (Espira 

Solkroken).

I Sveio sentrum finner dere butikker, Sveio barne- og ungdomsskole, barnehage, apotek, 

kafé, frisør, interiør, golfbane m.m. Haugesund sentrum kan by på et bredt service- og 

kulturtilbud, samt shopping, spisesteder og kaféer.

Sveio ligger strategisk til, både når en reiser til lands og til sjøs. Kyststamveien E39 går 

gjennom hele kommunen, mens skipsleia går over Sletta nord for Haugesund, og 

gjennom Bømlafjorden. 

Landskapet i Sveio varierer fra åpent hav og nakne svaberg, via lyngheier og små fjell, 

til produktivt jord- og skogbruksland. 

Dere finner nydelige rekreasjons- og turmuligheter, f.eks til Ryvarden kulturfyr 

(sesongåpen kafé), Rex garden eller topptur til en av de mange fjellene. Hva med en 

natt i en av de fantastiske Flokehyttene til Turistforeningen? Flokehyttene består av 

fem hytter ytterst på Ryvarden. Fra Ekrene er det ca. 15 minutters kjøring til 

Naturparken Hagland Festning - Et av Haugalandets flotteste turområder.

Det høyeste fjellet i Sveio er Trollavassnipen, som strekker seg 432 meter over havet. 7 

turmål, fordelt på 13 stier, er merket og gradert i samarbeid med innføring av nasjonal 

merkestandard for turstier. Det er totalt 282 små og mellomstore vann i Sveio, med 

Vigdarvatnet sentralt i kommunen som det største.



Planløsning

Innhold
Praktisk planløsning med "alt på ett gulv"

Boligen er oppført over én etasje og inneholder entré/hall, stue/kjøkken, 2 soverom, bad 

og bod/vaskerom.
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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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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0132/22

Adresse:
Svehaugen 5B, 5550 Sveio

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 72 Bnr. 270 Snr. 2 (fremtidig) i Sveio
kommune

Sameiebrøk 1/2 (fremtidig)

Eiers navn:
Ekrene Boligpark AS

Prisantydning:
2 890 000,-

Kjøpers omkostninger:
72 250,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
85 122,- (omkostninger totalt)

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

Eiendomstype:
Eierseksjon

Eierform:
Eierseksjon

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

Standard:
Boligen holder en ny og moderne standard. 
Utstrakt bruk av eikeparkett og listfrie i 
overganger himlinger/vegger. Lyse, behagelige 
fargevalg. Det er montert godt med stikk i 
boligen.

- Romslig stue/kjøkken med store vindusflater 

og flere innredningsmuligheter. Lys eikeparkett. 
Varmepumpe. Utgang til flott terrasse. 
Mesteparten av terrassen er inngjerdet. God 
plass til utemøbler og grill.
- Kjøper må selv anskaffe og montere 
kjøkkeninnredning. Det er lagt opp rør og 
elektrisitet på kjøkkenet. Lys eikeparkett.
- Boligen har to gode soverom, begge med plass 
til dobbeltseng og soveromsmøbler. Lys 
eikeparkett på gulv.
- Baderom med flisbelagt gulv med varmekabler 
og våtromsplater på vegger. Badet inneholder 
veggmontert klosett. Resterende innredning og 
sanitærutstyr må anskaffes og monteres av 
kjøper. Det er lagt opp rør og elektrisitet.
- Separat vaskerom/bod/teknisk rom som 
inneholder utslagsvask/spring, OSO 
varmtvannsbereder. Flislagt gulv og 
våtromsplater på vegger.
- Entré/hall med flisbelagt gulv og varmekabler. 
Overbygget inngangsparti.

Overflater:
Gulv: Eikeparkett. Fliser på bad, vaskerom og i 
entré/hall.
Vegger: Slette, malte flater. Våtromsplater på 
bad og vaskerom.
Himlinger: Slette, malte flater.

For øvrig:
- Balansert ventilasjon
- Sentralstøvsuger
- Ytterveggspiler i Royalutførelse
- Aluminiumsbekledde vinduer fra NorDan

Areal:
P-rom: 86 m² 
Bra: 86 m² 

Bruksareal
1. etasje: 86 kvm Entré/hall, stue/kjøkken, 2 
soverom, bad og bod/vaskerom.
Primærrom
1. etasje: 86 kvm Entré/hall, stue/kjøkken, 2 
soverom, bad og bod/vaskerom.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
2021

Antall soverom:
2 soverom 

Antall rom:
3 rom 

Parkering:
Parkering på tomt som er felles for de to 
boenhetene.

Byggemåte:
Fra verdi/lånetakst: Vertikaldelt tomannsbolig. 
Fundamenter av betong. Yttervegger av 
thermomur 350 Jackson. Pusset overflate. 
Deler av yttervegger er kledd med spiler av 
Royalimpregnert trevirke. Tak i trekonstruksjon 
tekket med sarnafilbelegg. Vinduer med karmer 
av tre. Belagt med aluminiumsbeslag. Ytterdør 
av tre. Gulv av betong isolert med 30 cm 
skumplast.

Se ellers kommentarer fra takstmann i 
fullstendig takst.

Tilstandsrapport:
Verdi-/lånetakst datert 26.02.2022 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Elektrisk oppvarming. Boligen har energivennlige 
løsninger som ventilasjon og varmepumpe. Det 
er varmekabler i gulv på bad og entré/hall.
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.

Beskaffenhet:
Tomta er hovedsakelig opparbeidet med grus og 
markterrasser. Markterrasse tilknyttet hver 
enkelt bolig er tilleggsareal. Gårdsrommet er 
fellesareal for de to seksjonene. Det vil bli 
registrert tilleggsareal for hver av boligene i 
forbindelse med seksonering. En liten del av 
bygningsmassen er oppført på og over 
eiendomsgrensa.
Areal for tomta er hentet fra kommunekart.com.
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Tomteareal:
724 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet, felles tomt

Adkomst:
Fra riksveg 47 retning nordover: Ta av mot 
høyre når Ekrene Næringspark kommer til syne, 
deretter første vei til høyre som leder videre inn 
på boligfeltet. Ta deretter neste vei til venstre. 
Du vil da se boligen på høyre hånd når du 
passerer barnehagen.

Bebyggelse:
Boligen ligger i et område hovedsakelig 
bestående av nyere boligbebyggelse.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene. Det er et forbehold at 
bygget er ferdig seksjonert før overtagelse kan 
finne sted.

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

Kommunale avgifter:
Estimert ca. 10 000 - 12 000,- per år.
Del av oppgitt beløp er estimert.

Følgende faste avgifter er oppgitt av Sveio 
kommune:
Vann (abonnementsgebyr): kr. 2 209,-
Avløp (abonnementsgebyr): kr. 2 287,-
Renovasjon: kr. 2 234,-
Eiendomsskatt: Ikke beregnet pt. Eiendomsskatt 
vil bli beregnet fortløpende og det må tas 
høyde for at denne tilkommer.

Viktig: I tillegg vil det tilkomme forbruksgebyr for 
vann og avløp. Dette blir fakturert på 
etterskudd etter målt forbruk, og er derfor ikke 
oppgitt .
De kommunale avgiftene er altså til dels 
variable, avhengig av vannforbruket. Det er 
installert vannmåler på eiendommen. 

Grunnlaget for fakturering av kommunale 
avgifter er de enkelte satser som 
kommunestyret vedtar hvert 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.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen har adkomst via kommunal vei. 
Offentlig vann og avløp.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest for tomannsbolig på gnr. 72 bnr. 
270 foreligger og er datert 27.08.2021. At en 
ferdigattest foreligger betyr ikke nødvendigvis 
at arbeider som er utført på eiendommen i 
senere tid er godkjent eller byggemeldt. Det 
foreligger byggetegninger for tomannsboligen.

Diverse:
Bygningen vil bli seksjonert innen overtagelse. 
Det vil ikke bli montert kjøkkeninnredning eller 
baderomsinnredning/sanitærutstyr utover det 
som allerede er montert.

Sammendrag selgers egenerklæring:
Selger har ikke opplyst om vesentlige feil eller 
mangler i egenerklæringsskjema.

Regulering:
Planstatus: Eigedomen gnr. 72 bnr. 270, ligg 
med føremål «frittliggjande småhusbebyggelse» 
i reguleringsplanen «Liten reg. end. Ekrene 
bustadfelt gnr. 72 bnr. 159» med planid 
2013001. Reguleringsplanen sine føresegner 

gjeld. Dersom føresegner manglar gjeld 
kommuneplanen sine føresegner i tillegg.

Det er planlagt utbygging og ombygging av 
krysset, samt deler av veien inn mot Ekrene fra 
fv 47.

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
heftelser og rettigheter som følger 
eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny 
hjemmelshaver:
4612/72/270:
- 14.06.2007 - Dokumentnr: 478583 - 
Bestemmelse om veg
Rettighetshaver:  Knr:4612 Gnr:72 Bnr:1 
Gjelder også fradelte parseller.  
Overført fra: Knr:4612 Gnr:72 Bnr:159 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 14.06.2007 - Dokumentnr: 478583 - Best. om 
vann/kloakkledn.
Rettighetshaver:  Knr:4612 Gnr:72 Bnr:1 
Gjelder også fradelte parseller.  
Overført fra: Knr:4612 Gnr:72 Bnr:159 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 11.11.2019 - Dokumentnr: 1340767 - 
Registerenheten kan ikke disponeres over uten 
samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver:  Sparebanken Vest 
Org.nr: 832 554 332 
- 24.05.2017 - Dokumentnr: 548182 - 
Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:4612 Gnr:72 Bnr:159 
Elektronisk innsendt 
- 01.01.2020 - Dokumentnr: 150272 - 
Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1216 Gnr:72 Bnr:270

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

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er bebygd, mindre enn 2 mål, og er 
dermed fritatt fra 
konsesjonsplikten.Eiendommen er bebygd, 
mindre enn 2 mål, og er dermed fritatt fra 
konsesjonsplikten.
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Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert.
Fastpris: kr. 60 000,- eks mv per boenhet
Markedspakke: kr. 14 600,- eks mva for begge 
enhetene
Tilretteleggingsgebyr: kr. 10 320,- eks mva for 
begge enhetene
Fotograf: kr. 3 568,- eks mva for begge 
enhetene

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers 
utlegg.

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. Kjøpesummen skal 
innbetales fra kjøpers konto i norsk 
finansinstitusjon.

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 er et selskap (AS) som driver med 
eiendom og har ikke anledning til å tegne 
boligselgerforsikring. Selger har fylt ut 
egenerklæringsskjema, og det forutsettes at 
interessenter nøye gjennomgår dokumentet. 
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 
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.

Salgsoppgavedato:
06.05.2022

Lovanvendelse:
Eiendommen selges etter normalordningen i 
avhendingsloven. Det stilles ingen garanti fra 
utbygger, ettersom det er gått mer enn 6 mnd 
siden ferdigstillelse av boligen.

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

Kontakt:
Øyvind Hasseløy
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 92063507
oyvind@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Øyvind Hasseløy
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 92063507
oyvind@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.
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