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FØRLAND KRABBATVEITVEGEN 582

                                                                       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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Torbjørn Håvås Tjønn
Fagansvarlig/Jurist/Eiendomsmegler MNEF

T: 99 24 69 65

torbjorn@meglerhuset-rele.no

Torbjørn Håvås Tjønn er vår pålitelige bauta av en 

jurist og fagansvarlig. En mer sindig vestlending skal 

du lete lenge etter, og vi har ennå til gode å se noe 

vippe denne mannen av pinnen. I tillegg til å være 

fagansvarlig er han en erfaren og dyktig megler med 

mange år i eiendomsmeglerbransjen. Torbjørn tok 

jusutdannelsen sin ved henholdsvis Universitetet i 

Bergen og Oslo.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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EIENDOMSTYPE: 

Enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 8 Bnr. 58

i Tysvær kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 2 200 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 187 m2 

Bra: 214 m2

TOMT:

1119.4 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Familiebolig med 
naturskjønn 
beliggenhet 

Velkommen til Krabbatveitvegen 58 - En fint beliggende eiendom mellom Fuglavatnet og 

Førlandsfjorden. 

Eneboligen er delvis pusset opp, med potensiale til å kunne bli et svært trivelig hjem! 

Den har en praktisk og familievennlig planløsning over to etasjer, og kan videre skilte 

med utsikt mot vann og grøntområder, integrert garasje, stor terrasse mot syd, samt 

hagestue.
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Soverom i hhv 1. og 2. etasje.
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Romslig kjellerstue med peisinnsats.
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God plass til sofa og øvrige møbler.
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Trapp opp til 2. etasje.
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Hall og entré.
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WC-rom i 1. etasje med renoveringsbehov.



34 FØRLAND KRABBATVEITVEGEN 58



35FØRLAND KRABBATVEITVEGEN 58



36 FØRLAND KRABBATVEITVEGEN 58



Førland
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Vakre Førland...
Landlig og tilbaketrukket, med kort vei til skole, 

barnehage og Aksdal senter!

Landlig og naturskjønn beliggenhet mellom Førlandsfjorden og Fuglavatnet, med nydelig 

utsikt mot Fuglavatnet og nærområdet for øvrig. Området er meget familievennlig! Kort 

kjørevei (ca. 5-6 minutter) til Aksdal senter og flotte tur/rekreasjonsområder. 

Aksdal senter har en rekke servicefasiliteter, barnehage, bakeri, blomsterbutikk, 

interiørforretning, apotek, lekebutikk m.m. Meny Aksdal har i tillegg egen ferskvaredisk. I 

Tysværtunet kulturhus finner dere kafe, kino, bibliotek, idrettshall, treningssenter, 

svømmehall/ badeanlegg, klatrevegg, lyslagt trimløype, lege- tannlegesenter og flere 

ladestasjoner for El-biler. 

Aksdal er et strategisk beliggende knutepunkt hvor vest-, øst-, nord og sydgående 

hovedfartsårer møtes. Bussterminalen i Aksdal (ny i 2019) ligger like ved senteret. 

Førlandsfjorden og Førland skole ligger ca. 15 minutters gange fra eiendommen.

Området bugner over av turmuligheter - Alt fra enkle til litt tøffere toppturer, og 

familievennlige løyper. Fra Aksdal går det merket sti til blant annet Alvanuten og Valhest. 

Det er anlagt turvei rundt store deler av Aksdalsvatnet. Langs veien finner dere flere 

rasteplasser og gapahuk hvor en kan hvile trette ben og drikke kakao. Hvis det er barn i 

turfølget, kan området ved Skeiseid være en fin destinasjon. Her ligger blant annet 

Haugaland Hestesportarena, hvor man kan stoppe og hilse på hestene.



Planløsning

Innhold
Praktisk, familievennlig planløsning.

Boligen er oppført over to etasjer, og inneholder:

1. etasje: Entré, gang, kjellerstue, rom innredet som soverom (ikke godkjent), disponibelt 

rom/bod, WC-rom, bod og garasje.

2. etasje: Stue/kjøkken, stue, 2 soverom, bad og gang.

I tillegg er det på eiendommen oppført en hagestue i flukt med boligen, samt lekehytte.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

1.

2.
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0288/21

Adresse:
Krabbatveitvegen 58, 5570 Aksdal

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 8 Bnr. 58 i Tysvær kommune

Eiers navn:
Tysvær Eiendom AS

Prisantydning:
2 200 000,-

Kjøpers omkostninger:
55 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
67 872,- (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,-.

Total kjøpesum:
2 267 872,-

Eiendomstype:
Enebolig

Eierform:
Eiet

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

Standard:
Det er utført en god del oppgradering av 
boligen de senere år, de fleste ved egeninnsats. 
Det må allikevel påregnes en del vedlikehold og 
oppussing.

1. etasje:
- Entré med plass til yttertøy og sko. Godt med 

lysinnslipp fra vindusflater ved inngangspartiet. 
Fra entréen er det adkomst til hall og soverom.
- Romslig hall med trapp opp til 2. etasje. Plass 
til yttertøy og sko. Dør med glass fra entré til 
hall.
- Meget romslig kjellerstue med peisinnsats. 
- WC-rom innredet med klosett og servant. 
Betong på gulv og delvis tapetserte/åpne 
vegger. Rommet har behov for rehabilitering (TG 
3 i rapport).
- Rom innredet som soverom (byggemeldt som 
bod) med utgang til hagestue.
- Disponibelt rom/bod med god lagringsplass.

2. etasje:
- Stor og luftig spisestue med åpen 
kjøkkenløsning. Opplegg for ildsted i stuen 
(vedovn er fjernet). Trapp med galleri ned til 1. 
etasje. Store vinduer med dyp karm, antatt 
ment som benk eller til oppbevaring av 
pynteting.
- Romslig og særdeles lysrik hovedstue med 
adkomst fra spisestue via bred døråpning med 
skyvedører. Stuen har har store vindusflater, 
flere innredningsmuligheter og utgang til stor 
terrasse på boligens sydende. Fra terrassen er 
det trapp ned til terreng.
- Moderne kjøkkeninnredning med glatte fronter. 
Benkeplate i laminert spon. Innredningen har 
integrert oppvaskmaskin, kjøl/frys, platetopp og 
komfyr. Ventilator. Kjøkkenet er ikke ferdig 
montert, og må ferdigstilles av kjøper.
- Tiltalende, helfliset baderom, oppusset i nyere 
tid ved egeninnsats. Badet er av god størrelse 
og inneholder dusjnisje med glassvegger, 
hjørnebadekar, veggmontert klosett, speil, 
baderomsinnredning/veggskap og servant 
nedfelt i baderomsinnredning med skuffer. 
Elektrisk avtrekksvifte i vegg. Det er 
varmekabler i gulv. Rommet har to vinduer.
- To soverom beliggende i samme del av 
etasjen. Hovedsoverommet har adkomst til 
balkong.
- Gang fra spisestue/kjøkken til soveromsfløy.

Flere varmepumper av ukjent dato, som ikke er 
funksjonstestet.

Overflater:
Gulv: Hovedsakelig laminerte flater og fliser.
Vegger: Hovedsakelig malte plater/smartpanel, 
tapet, panel og fliser.

Himlinger: Hovedsakelig himlingsplater, malte 
plater og panel.

Innbo/løsøre:
Spesielle regler gjelder for tvangssalg.

Areal:
P-rom: 187 m² 
Bra: 214 m² 
S-rom: 75 m² 

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1969

Antall soverom:
3 soverom 

Antall rom:
6 rom 

Parkering:
Gode parkeringsmuligheter i garasje og på egen 
tomt for øvrig.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: Enebolig oppført i 1968. 
Oppført på grunnmur i betongstein, betonggulv. 
Yttervegger ovenpå grunnmur i tradisjonelt 
bindingsverk som er utvendig tekket med 
liggende trepaneler. Etasjeskiller i tre og betong. 
Valmet takkonstruksjon av W-takstoler som er 
utvendig tekket med betongtakstein.

Tilstandsgrad 2 er gitt på følgende: 
Veggkonstruksjon, takkonstruksjon/loft, vinduer, 
dører, terrasse, diverse utvendige forhold, 
radon, overflater, pipe, innvendige trapper, 
innvendige dører, flere forhold på bad, 
stue/kjøkken, ventilasjon, varmesentral, 
byggegrunn, drenering, grunnmur og 
fundamenter, utvendige vann- og 
avløpsledninger, taktekking, etasjeskille/gulv mot 
grunn, vannledninger og avløpsrør.
Tilstandsgrad 3 er gitt på følgende: Nedløp og 
beslag, utvendige trapper, rom under terreng, 
WC-rom, branntekniske forhold, 
forstøtningsmurer, terrengforhold.

Se ellers kommentarer og begrunnelser av 
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tilstandsanmerkninger fra takstmann i 
fullstendig tilstandsrapport.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 03.05.2022 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Elektrisk og ved. Det er montert til sammen 4 
varmepumper i boligen. Disse er ikke 
funksjonstestet. Det er varmekabler i gulv på 
baderom i 2. etasje. Vedovn i 2. etasje er fjernet 
uten at pipeløpet er lukket. Pipeløpet sikres før 
det kan fyres i peis i kjellerstuen, slik at det ikke 
siver røyk ut i 2. etasje.
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:
Skrånende tomt som utgjør litt over ett mål. 
Tomta er opparbeidet med delvis gruset 
oppkjørsel. Gårdsrom/inngangsparti med 
belegningsstein. Noe beplantning.

Arealkilde: Matrikkelrapport.

Tomteareal:
1119.4 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

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

Skolekrets:
Eiendommen sokner til Førland skole (1. - 7. 
klasse). Skolen ligger innerst i Førlandsfjorden 
og har et unikt uteområde med plass til mange 
læringsaktiviteter. Utearealet grenser til fjorden 
mot sør og har et stort skogsområde som 
elevene kan leke og lære i.

Skolen er et bruksområde for hele bygda. Det er 
opparbeidet sandvolleybane og minigolfbane i 
tillegg til kunstgressbane og ballbinge. På 
asfaltert område på skoleplassen er det plass 
til basketball og andre aktivitetar. Gode 
friområder i nærheten gjør at elevene på 
Førland skole kan gå til ulike skogsområder, 
ferskvann og sjø i SFO- og skoletiden.

Overtakelse:
Overtagelse er i utgangspunktet 3 måneder fra 
den dato begjæring om stadfestelse blir 
forelagt tingretten.

Formuesverdi bolig:
702 727,- for 2020
Sekundær formuesverdi 2 529 818,- for 2020

Kommunale avgifter:
5 539,- per år.
Tilsyn med privat avløp, kr. 287,-/år
Feiing hvert 2. år, kr. 533,-/år
Tilsyn feier hvert 4. år, kr. 353,-/år
Renovasjon (standard abonnement), kr. 2 981,-
/år
Gebyr for slam (tank inntil 4,5 m3) med 
tømming hvert 2. år, kr. 1 385,-

Renovasjon og slamtømming faktureres direkte 
fra HIM. Oppgitte beløp kan avvike.

Hvitevarer:
Hvitevarer og øvrig møblement følger i 
utgangspunktet ikke med. Se imidlertid punkt 
diverse, da spesielle regler gjelder i forbindelse 
med tvangssalg.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen har privat vann og avløp. Det 
ligger kommunale ledninger et lite stykke sør for 
eiendommen. Adkomst til eiendommen fra 
Krabbatveitvegen går over naboeiendom (bnr. 
57), som også ligger for salg i separat annonse. 
Begge disse eiendommen har vært i samme 
eieres eie, og man har antagelig ikke sett det 
nødvendig å tinglyse noen form for 
adkomstrett. Ny eier anbefales å tinglyse 
eventuelle vegretter, eventuelt i samråd med ny 
eier av tomten hvis man ikke kjøper begge deler.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Midlertidig brukstillatelse for bustadhus datert 
13.01.1970 foreligger. Ferdigattest foreligger ikke. 
Det fremgår nå av plbl. § 21-10 femte ledd at 
ferdigattest ikke utstedes for tiltak det er søkt 
om før 1. januar 1998. Kommunen skal i disse 
tilfellene avvise søknaden om ferdigattest, og 
byggverkene kan lovlig brukes uten 
ferdigattest. Dette betyr imidlertid ikke at 
ulovlig bygde tiltak blir lovlige, kun at saken ikke 
lenger skal avsluttes med ferdigattest.

Det foreligger byggetegninger for eneboligen fra 
1967 (ikke stemplet/datert av kommunen). 
Dagens planløsning avviker fra byggetegningen. 
Soverom i 1. etasje er byggemeldt som redskap 
(les: bod). I 2. etasje er badet delvis byggemeldt 
som soverom. 

Videre foreligger det byggetegning fra 1988 for 
tilbygg/vinterhage i 2. etasje (ikke 
stemplet/datert av kommunen). I dag er 
vinterhagen benyttet som en vanlig stue. På 
tegningen er fasaden utvidet mot syd i begge 
etasjer. Garasjen ble, iht fasadetegningen, 
flyttet mot syd, men bruksendring fra garasje til 
kjellerstue er ikke søkt byggemeldt, så vidt 
megler bekjent.

Hagestue og terrasse mot syd er ikke 
byggemeldt/godkjent.

Lovlighetsmangler vedr. boligen betyr at den 
ikke er i samsvar med offentligrettslige krav (for 
eksempel rom eller tilbygg som ikke er godkjent 
(omsøkt/byggemeldt) hos kommunen). Som 
kjøper overtar man risikoen rundt det som 
måtte være ulovlig ved boligen, og man kan 
risikere overtredelsesgebyr, samt at tiltaket må 
rives/tilbakeføres til opprinnelig godkjent bruk. 
Dog kan det sendes søknad til kommunen for 
godkjenning av tiltaket (nåtidens forskriftskrav 
må være oppfylt). Kjøper bærer da risiko for 
godkjenning.

Diverse:
Dersom en anke ikke er avgjort innen 
oppgjørsdagen inntrer forskyves 
betalingsplikten. Kjøper må velge mellom å 
betale kjøpesummen pr oppgjørsdato eller 
betale renter i henhold til bestemmelsene i 
tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27 frem til 
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betalingsplikten inntrer.

Eiendommen overleveres som den er, uten at 
den nødvendigvis er ryddet eller vasket. Kjøper 
aksepterer dette.

Interessenter gjøres oppmerksom på at dette 
salget reguleres av tvangsfullbyrdelsesloven. 
Det opplyses om at kjøper i slike tilfeller har 
begrenset reklamasjonsmulighet jfr. tvbl. § 11-
39.

Kjøper forplikter seg til å følge 
tvangsfullbyrdelseslovens regler. Ved en 
eventuell anke må kjøper for eksempel tegne 
forsikring på eiendommen, til tross for at man 
ikke har overtatt/det foreligger rettskraftig dom.

I forbindelse med tvangssalg risikerer man å 
måtte oppbevare eiers løsøre/eiendeler i en 
tidsavgrenset periode.

Regulering:
Eiendommen er uregulert og omfattes 
kommuneplan for Tysvær. Eiendommen ligger i 
et område for LNF der det er byggeforbud, og 
det må søkes om dispensasjon fra 
kommuneplan, for en eventuell byggesøknad.
Kommunen opplyser at de i utgangspunktet 
ikke er positive til dette, ettersom det vil være i 
strid med overordnet plan.

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
heftelser og rettigheter som følger 
eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny 
hjemmelshaver:
1146/8/57:
- 20.04.1968 - Dokumentnr: 1769 - Bestemmelse 
om gjerde
- 20.04.1968 - Dokumentnr: 1769 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1146 Gnr:8 Bnr:40

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.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag reguleres ihht. 
tvangsfullbyrdelsesloven m/ forskrift.

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:
Betalingsplikt ihht tvangsfullbyrdelsesloven.

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:
Det er ikke anledning til å tegne 
boligselgerforsikring i forbindelse med 
tvangssalg.

Boligkjøperforsikring:
Kan ikke tegnes i forbindelse med tvangssalg.

Salgsoppgavedato:
09.06.2022

Lovanvendelse:
Eiendommen selges i henhold til lov om 
tvangsfullbyrdelse. Eiendommen selges som 
den står, og kjøper gjøres oppmerksom på at 
man har begrenset adgang til å gjøre gjeldende 
feil og mangler da reglene avviker noe fra 
avhendingsloven. Se vedlagt budskjema for mer 
informasjon om tvangssalg og de mest 
relevante reglene.

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

Kontakt:
Torbjørn Håvås Tjønn
Fagansvarlig / Jurist / Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 99246965
torbjorn@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Torbjørn Håvås Tjønn
Fagansvarlig / Jurist / Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 99246965
torbjorn@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:
Se budskjema for informasjon om bud ved 
tvangssalg.
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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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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN: 

Torbjørn Håvås Tjønn  /  T: 99246965  /  torbjorn@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


