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SENTRUM SKÅREGATA 2242

                                                                       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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Olav Jentoft
Eiendomsmegler MNEF

T: 93 49 22 24

olav@meglerhuset-rele.no

Olav Jentoft møter du som oftest med et stort smil 

om munnen. Han er en sann humørspreder både på 

jobb og privat. Vi får ofte positive tilbakemeldinger fra 

kundene våre om Olav, og det med god grunn. Han er 

en omsorgsfull og meget dyktig eiendomsmegler. Olav 

har Bachelor i Eiendomsmegling ved Handelshøyskolen 

BI.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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EIENDOMSTYPE: 

Enebolig/flermannsbolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 40 Bnr. 566

i Haugesund kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 900 000 + omk.

AREAL: 

Bra: 338 m2

TOMT:

245.5 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Utviklings-
mulighet

Velkommen til Skåregata 224! Bygget sto opprinnelig i Sørhauggata, og ble i april 2022 

plassert nord i Skåregata, like ved Byparken. Sir Toby-bygget er en av Haugesunds 

mest i øyenfallende hjørnegårder i sveitserstil med tårn. Bygningen har høy 

bevaringsverdi og det er årsaken til at den ble flyttet til en ny tomt, bedre egnet til 

boligformål. Den ligger nå i en bygningsrekke langs Oscars gate som fungerer som en 

slags katalog over byens sveitserstil. Bygget er per dags dato et råbygg, og er å anse 

som et renoveringsobjekt. Med huset følger godkjent søknad om bruksendring for 

etablering av 3 leiligheter. Ifm. flytting av bygget ble det utført nytt grunnarbeid på 

eiendommen. Kommunen har et ønske om at huset benyttes som enebolig med eller 

uten sekundærleilighet.
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Sentrum
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Nærhet til alt...
Man lever godt i sentrum. Her ligger alt til rette for den som ønsker en urban tilværelse 

med tilgang til alle fasiliteter sentrumskjernen har å by på. Legg middagen til kaien og 

nyt et bedre måltid på en av byens mange restauranter med mat av god kvalitet. 

Gågaten med alle butikkene og byens kjøpesenter er like ved. Flere dagligvarebutikker er 

i umiddelbar nærhet. 

Kveldsunderholdningen kan man legge til kaien eller finne en god film på Edda Kino et 

par minutters gange unna. Tilsvarende er avstanden til Rutebilstasjonen. Boltreplassen 

Grytå med bl.a. rampe for rullebrett er like i nærheten. På søn- og helligdager har barna 

dessuten hele gågaten til rådighet for sykling, rullebrett og andre aktiviteter.  Rådhuset 

og kulturtilbud som teater, konserter (Festiviteten) er også i nærheten. Det samme 

gjelder museer og byens billedgalleri som har tilbud for både voksne og barn. Kirken og 

det nyoppussede biblioteket ligger i kvartalet sør for huset. Helse Fonna-Haugesund 

sjukehus ligger 10 minutters gange sør for boligen. 

Søker man naturopplevelser er de idylliske områdene Vangen og Djupadalen i 

gangavstand. Vangen er perfekt for koselige spaserturer eller joggeturer og kan by på 

volleyballbaner, fotballbinger og bading med stupebrett i de fleste høyder. Ta på 

joggeskoene og løp en kveldstur i Vangen eller mat endene i Skeisvannet. På vei til 

Vangen passerer man Haugesunds rikholdige idrettsarena.



30 SENTRUM SKÅREGATA 224



Del 2 - Skåregata 224

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0199/22

Adresse:
Skåregata 224, 5525 HAUGESUND

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 40 Bnr. 566 i Haugesund kommune

Eiers navn:
Haugesund Kommune

Prisantydning:
1 900 000,-

Kjøpers omkostninger:
47 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
60 372,- (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:
1 960 372,-

Eiendomstype:
Enebolig/flermannsbolig

Eierform:
Eiet

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

Standard:
Bygget er per dags dato et råbygg, og det er 
derfor ikke noe innredning. Bygget anses som 
et renoveringsobjekt.

I forbindelse med flytting av Sir Toby-bygget ble 
det utført nytt grunnarbeid på eiendommen. 
Det ble foretatt dreneringsarbeid, samt støpt 

ny grunnmur.

Areal:
Bra: 338 m² 
S-rom: 96 m² 

Bruksareal
-1. underetasje: 93 kvm 
1. etasje: 96 kvm 
2. etasje: 96 kvm 
3. etasje: 53 kvm 

Sekundærrom
-1. underetasje: 93 kvm 
1. etasje: 96 kvm 
2. etasje: 96 kvm 
3. etasje: 53 kvm

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1915

Parkering:
Parkering i offentlig gate etter gjeldene 
bestemmelser.

Utsnitt fra Rammetillatelsen:
Brukstillatelse/ferdigattest kan ikke gis for 
følgende vilkår oppfylt:
Beløp for frikjøp av 4 parkeringsplasser iht. 
gjeldene gebyrregulativ, må være innbetalt. 
Prisen på frikjøp av parkeringsplasser er kr. 180 
250,- pr. parkeringsplass. Det vil derfor sendes 
ut en faktura på 721 000,- når det søkes om 
brukstillatelse/ferdigattest.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
Grunnmur i plass-støpt betong. Yttervegger er 
oppført i tømret håndlaftet treverk som er 
utvendig kledd med trepaneler. Taket er oppført 
i trekonstruksjon med bærende åser, tekket 
med skifer.

Tilstandsgrad 2 er gitt på følgende:
- Takkonstruksjon/Loft.
- Radon - Det er ikke foretatt radonmålinger, og 
bygget er heller ikke utført med radonsperre.
- Innvendige dører.

Tilstandsgrad 3 er gitt på følgende:
- Taktekking.
- Nedløp og beslag.
- Veggkonstruksjon.
- Vinduer.
- Dører.
- Overflater.
- Etasjeskille/gulv mot grunn.
- Innvendige trapper.

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

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 16.06.2022 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Bygget er et råbygg, og er ikke tilkoblet strøm.
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 hovedsakelig bebygget.

Tomteareal:
245.5 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

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

Kommunale avgifter:
Kommunen vil på et eller annet tidspunkt krever 
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eiendommen tilkoblet det offentlige vann- og 
avløpsnettet. Det vil da tilkomme en 
tilkoblingsavgift, samt bli beregnet årlige, 
kommunale eiendomsavgifter. Grunnlaget for 
fakturering av kommunale avgifter er de enkelte 
satser som kommunestyret vedtar hvert år.

Kommunale avgifter er stipulert og avvik vil 
forekomme. For en enebolig i Haugesund vil de 
kommunale avgiftene typisk variere mellom 
rundt 15-20.000,- per år, avhengig av antall 
medlemmer i husholdningen/vannforbruk.

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

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet offentlig vei, vann og 
avløp.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse for boligen.

Igangsettingstillatelse - bruksendring for 
oppføring av flyttet bygg på ny grunnmur, 
bruksendring, vesentlig ombygging og tilbygg, 
datert 03.03.2022, ligger vedlagt i 
salgsoppgaven. 

Iht. rammetillatelse datert 17.02.2022, er det 
gitt tillatelse til oppføring av 3 stk. leiligheter i 
bygget.

Diverse:
Skåregata 224 inngår i hensynsone. Alle 
utvendige arbeider må avklares med byantikvar:

Bevaringsverdi:
Skåregata 224 er en av Haugesunds mest i 
øyenfallende hjørnegårder i sveitserstil med 
tårn. Den ligger nå i en bygningsrekke langs 
Oscars gate som fungerer som en slags 

katalog over byens sveitserstil. Bygningen har 
høy bevaringsverdi og det er årsaken til at den 
flyttes til en ny tomt bedre egnet til boligformål.

Litt mer detaljert betyr det at huset må 
restaureres f.o.m. 2. etasje og opp. Her må 
kledning, listverk, vannstokk og hjørnekasser 
mm. bevares og/eller kopieres fra original i rett 
material. Et par av vinduene har fortsatt 
originalt listverk som må brukes som mal. Nye 
vinduer må være like original i tre med kittfals. 
Skifertak må omlegges og bevares. 
Fargesetting, utebelysning og evt. skilting må 
avklares med byantikvar.

Byggesak:
Med huset følger en godkjent byggesak som 
innebærer bruksendring til bolig. Evt. endringer 
må avklares med byantikvar og deretter 
omsøkes som en endring på gjeldende 
byggesak. Kfr. megler for mer info.

Skaderapport:
Det foreligger skadedyrsrapport, datert 
01.09.2017, samt rapport fra 07.10.2021. Se 
vedlegg for nærmere beskrivelse.

Regulering:
Kommunedelplan for sentrum 2014-2030, 
Sentrumsplanen gjelder.

Delareal: 7 m2
Hensynsonenavn: H570_1
KPAngittHensyn: Bevaring kulturmiljø

Delareal 9 m2
Arealbruk: Veg,Nåværende

Delareal 236 m2
Arealbruk: Boligbebyggelse, Nårværende

Delareal: 3 m2
Hensynsonenavn: H570_5
KPAngittHensyn: Bevaring kulturmiljø

Skåregata 224 inngår i hensynsone. Alle 
utvendige arbeider må avklares med byantikvar. 
Se punkt diverse.

Vi oppfordrer interessenter til å sette seg inn i 
gjeldende bestemmelsene for området. Vedlegg 
fremgår av salgsoppgave.

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

1106/40/566:
19.09.1951 - Dokumentnr: 1120 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. 
garasje.  

21.02.1961 - Dokumentnr: 345 - Erklæring/avtale
Midlertidig dispensasjon fra Bygningsloven vedr. 
barakke.  

18.11.1915 - Dokumentnr: 900064 - Opprettelse 
av matrikkelenheten
OPPRETTELSE - FRADELT FRA EN ADRESSE

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

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert.
Prosentsats: 1,125%.
Markedspakke: kr. 8 750,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,-
Fotograf: kr. 4 460,-

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 
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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 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 
kontraktsmøtet. Pris for 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:
20.06.2022

Lovanvendelse:
Eiendommen selges etter reglene i 
avhendingsloven:
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med 
det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter 
seg grundig inn i alle salgsdokumentene, 
herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og 
selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med 
forhold som er tydelig beskrevet i 
salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i 
salgsdokumentene kan ikke påberopes som 
mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper 
har lest dokumentene. Alle interessenter 
oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, 
gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. 
Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre 
gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent 
med ved undersøkelsen.  
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler 
vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler 
eller en bygningssakyndig før det legges inn 
bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det 
kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type 
og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det 
samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt 
uriktige opplysninger om eiendommen og dette 
har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt 
brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for 
slitasje og skader kan ha oppstått. Slik 
bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan 
avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som 
nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og 
skader som nødvendiggjør utbedring, er 
innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke 
utgjøre en mangel. 

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik 
mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at 

avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. 

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller 
erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader 
opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  

Dersom kjøper ikke er forbruker selges 
eiendommen «som den er», og selgers ansvar er 
da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. 
Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, 
herunder oppfordringen om å undersøke 
eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som 
ikke anses som forbrukere. For vurdering av et 
eventuelt innvendig arealavik gjelder avhl. § 3-8.

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.

Ansvarlig megler:
Olav Jentoft
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 93492224
olav@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 
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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

80 SENTRUM SKÅREGATA 224

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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