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SKJOLD SKJOLDAVIKVEGEN 592

                                                                       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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Del 1 - Skjoldavikvegen 59

Eiendommen
Bilder  -  Området
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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Kombinasjonslokale

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 168 Bnr. 6

i Vindafjord kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 6 000 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 485 m² 

Bra: 1246 m² 

TOMT:

3729 m² Eiet tomt



Kort om eiendommen

Stort næringsbygg 
med lang kailinje

Eiendom med spennende muligheter. Rehabilitering av bygningsmassen er påbegynt. 

Fjerde etasje er innredet som treningsstudio, og har vært nyttet til dette 

næringsformålet. Forøvrig er det hovedsakelig lagringsplass.

Eiendommen går over fire etasjer og inneholder:

1. etasje: Lagerhaller med svært god takhøyde.

2. Etasje: Lager og flere innredede rom, noen med svært god takhøyde.

3. Etasje: Lager.

4. Etasje: Trimlokaler, kontorer, kjøkken, garderober, wc og vaskerom.
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Del 2 - Skjoldavikvegen 59

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0303/22

Adresse:
Skjoldavikvegen 59, 5574 SKJOLD

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 168 Bnr. 6 i Vindafjord kommune

Eiers navn:
Skjoldavik Brygge AS tvangsavviklingsbo

Prisantydning:
6 000 000,-

Kjøpers omkostninger:
150 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
------------
151 372,- (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:
6 151 372,-

Eiendomstype:
Kombinasjonslokale

Eierform:
Eiet

Utleie:
Det vil normalt være anledning til å leie ut hele 
eiendommen.

Standard:
Eiendommen er påbegynt rehabilitert, men mye 
arbeid gjenstår. I følge takstmann er det 
spesielt viktig at fasader og vinduer prioriteres, 
for å få et tett bygg. Det er pt ikke tett mellom 
yttervegg og vinduskarm.

Innbo/løsøre:
Alt gjenværende løsøre og utstyr som står på 
eiendommen fra og med 27.10.22 følger med i 
handelen, i den standen det er i. Fotografering 
av eiendommen ble utført før alle selgers 
eiendeler var fjernet, og bildene kan dermed ikke 
legges til grunn som bildebevis for medfølgende 
løsøre.

Areal:
P-rom: 485 m² 
Bra: 1246 m² 
S-rom: 761 m² 

Skjoldavikvegen 59
Bruksareal
1. etasje: 386 kvm Lagerhaller.
2. etasje: 235 kvm Lager og diverse innredede 
rom. 
3. etasje: 123 kvm Lager
4. etasje: 502 kvm Trimlokaler, kontor, kjøkken, 
garderober, wc og vaskerom.

Primærrom
4. etasje: 485 kvm Trimlokaler, kontor, kjøkken, 
garderober, wc og vaskerom.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1961

Etasje:
4. etg. 

Parkering:
Asfaltert parkeringsplass.

Beliggenhet:
Næringseiendom beliggende i Skjoldavika, i 
Vindafjord kommune. Næringslokalet i fjerde 
etasje har fin eksponering mot veg. Stor, 
sørøstvendt Kai.

Radonmåling:
Det er et generelt krav om radonmåling ved 
utleievirksomhet. Selger har ikke presentert 
megler for utført radonmåling, og kjøper må 
derfor legge til grunn at dette ikke foreligger. 
Kjøper bærer risiko for å eventuelt drive med 
utleie i henhold til gjeldende regelverk.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: Fundamentert på antatt 
god grunn. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. 
Betonggulv og yttervegger i betong, utforet 
med isolerte sandwich-paneler i metall. Vinduer i 
pvc med tre lag glass, fra 2018. Skrått tak på 
limtredragere i tre, med Q-dekke som er isolert 
og pappet.

Fra tilstandsrapport:

Tilstandsgrad 2 er gitt på følgende: Gulv på 
grunn, drenering, yttervegger, takkonstruksjon, 
taktekking, frittbærende dekker, ledningsnett 
for sanitærinstallasjoner, annet og overflater 
generelt.

Tilstandsgrad 3 er gitt på følgende: Utvendige 
overflater, vinduer, luftbehandling generelt, 
bygning generelt

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

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 01.09.2022 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Beskaffenhet:
Tomten består at asfaltert parkeringsplass ved 
inngang til fjerde etasje, samt kaianlegg og vei 
forøvrig. 

Eiendommen har ikke klarlagte grenser, og avvik 
ved oppmåling kan forekomme. Arealet er 
hentet fra matrikkelbrevet. Før en eventuell 
søknad om utvidelse av bygningsmassen eller 
byggesøknad om garasje, uthus, boder etc., må 
grensene bli klarlagt. Kostnad ved oppmåling 
tilkommer.

Tomteareal:
3729 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt
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Adkomst:
Det vil bli skiltet med visningsskilt fra 
Meglerhuset Rele ved annonserte 
fellesvisninger.

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

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Kommunale avgifter:
2 473,- per år.
Det er Vindsfjord kommune opplyst følgende 
kommunale avgifter:
Vann kr. 2.473,- pr år
Eiendomsskatt kr. 30.035,- pr år

HIM orienterer om at "bygget er registrert som 
næringsbygg uten boenheter i matrikkelen, og 
blir derfor ikke ilagt gebyr da de kan velge om 
hvor de skal levere avfallet sitt".

Det er ikke opplyst kostnad for slamtømming av 
verken Vindafjord kommune eller HIM. Kjøper må 
påregne at kostnader tilkommer for 
slamtømming.

De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk og avvik vil forekomme.

Andre faste, løpende kostnader kan være 
forsikring, strøm, velforeningskontigent og 
fellesutgifter.

Eiendomsskatt:
30035 for 2022
Rekvirert, men ikke mottatt. Konferer 
skatteetaten.

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 privat nett for vann 
og avløp. Eiendommen er tilknyttet offentlig 
veg.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Det finnes ingen ferdigattest eller midlertidig 
brukstillatelse i kommunearkivene.

Diverse:
Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum 
bli meddelt de som ev. måtte etterspørre 
denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig 
tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

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

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

Selskapet som eier eiendommen er slått 
konkurs, og transaksjonen styres av bostyrer.

Selger tar forbehold om at alle panthavere 
aksepterer pantefrafall. Skulle forbeholdet ikke 
kunne oppfylles stilles kjøper og selger som at 
handel aldri har kommet i stand, og man hefter 
ikke for hverandres eventuelle merutgifter.

Selger har ikke kunnskap om eiendommen, og 
det påligger alt ansvar på interessent å ta med 
det av fagfolk som trengs for å vurdere 
eiendommen.

Regulering:
Eiendommen ligger i regulert område E3. I følge 
reguleringsbestemmelsene kan "Arealet (...) 
nyttast til forretninger, serviceverksemder, 
lettare produksjonsverksemder og lignende. Det 
skal ikke etablerast tyngre industri som kan 
verka skjemmende eller forstyrrende på 
bomiljøet i området". Se vedlagte 
reguleringsbestemmelser og kart for ytterligere 
informasjon.

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

1160/168/6:
12.03.1919 - Dokumentnr: 906352 - 
Erklæring/avtale
Ny grensebeskrivelse av bnr. 7.  

04.08.1924 - Dokumentnr: 906637 - 
Erklæring/avtale
Overenskomst om skiftelinjer mellom bnr. 67 og 
14.  

11.03.1966 - Dokumentnr: 1117 - Bestemmelse om 
bebyggelse
Vegvesenets betingelser vedtatt 

03.09.1970 - Dokumentnr: 5176 - Bestemmelse 
om bebyggelse
Vegvesenets betingelser vedtatt 

04.06.1904 - Dokumentnr: 900017 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1160 Gnr:168 Bnr:2 
HOVEDBRUKET ER OMMATRIKULERT  

07.06.1906 - Dokumentnr: 900018 - Registrering 
av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1160 Gnr:168 Bnr:7 
HOVEDBRUKET ER OMMATRIKULERT  

06.06.1907 - Dokumentnr: 900012 - Registrering 
av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1160 Gnr:168 Bnr:9 
HOVEDBRUKET ER OMMATRIKULERT  

04.02.1924 - Dokumentnr: 900016 - Registrering 
av grunn
Utskilt fra denne matrikkelenhet: 
Knr:1160 Gnr:168 Bnr:46 
HOVEDBRUKET ER OMMATRIKULERT  

29.06.1973 - Dokumentnr: 908870 - 
Sammenslått med denne matrikkelenhet:
Bnr. 13, 14, 19, og 28.  
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08.10.2002 - Dokumentnr: 8510 - 
Grensejustering

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

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er over 2 mål, og krever derfor 
egenerklæring om konsesjonsfrihet.

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

Boligkjøperforsikring:
Boligkjøperforsikring kan ikke tegnes.

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:
Salgsoppgaven er sist oppdatert 27.10.2022

Lovanvendelse:
Informasjonen i dette prospektet er mottatt fra 
selger og forutsettes gjennomgått i detalj før 
bindende bud inngis. Eiendommene forutsettes 
besiktiget, og det anbefales at kjøper selv får 
gjennomgått eiendommenes tekniske tilstand 
ved bruk av egne fagfolk, samt at man 
gjennomgår leiekontrakter, tilstandsrapport, 
prospekt, reguleringsbestemmelser og liknende 
vedrørende eiendommen. Det gjøres særskilt 
oppmerksom på at arealangivelser er basert på 
opplysninger fra takstmann, og partene er 
enige om at eventuelle uriktige angivelser av 
eiendommens arealer (utvendige og innvendige) 
ikke under noen omstendighet skal kunne gi 
grunnlag for mangelkrav. 

”As is”-klausul:
Eiendommen og dens tilbehør overtas “som 
den/det er”, jfr. avhendingsloven § 3-9. 
Avhendingsloven § 3-9 fravikes slik at det kun 
skal kunne gjøres gjeldende at det foreligger 
mangel i følgende tilfelle: dersom selger har 
forsømt sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i 
avhendingsloven § 3-7 eller dersom selger har 
gitt uriktig informasjon om eiendommen, jfr. 

reguleringen i avhendingsloven § 3-8. Risikoen 
for eventuelle skjulte feil, tilligger etter dette 
kjøper. Avhendingsloven § 4-19 (2) fravikes 
også, slik at den endelige reklamasjonsfristen 
settes til 18 mnd etter overtakelse. Selger 
kjenner ikke til at det er forurensning i 
tomtegrunnen m.v. Kjøper skal, dersom 
forurensning i ettertid skulle bli oppdaget, bære 
det fulle ansvar for all forurensning som 
eksisterer på eiendommen. Det gjøres 
oppmerksom på regler om avskrivning av faste 
tekniske installasjoner i avskrivbare bygninger 
samt justerings-forpliktelser ifm. MVA. Partene 
har selv ansvaret for å sette seg inn i 
regelverket og konsekvensene av dette. Megler 
er uten ansvar for konsekvenser reglene 
påfører partene. 

Kjøpekontrakt:
Kjøpekontraktsstandard benyttes siste mal fra 
Forum for Næringsmeglere. Avvik fra denne skal 
særskilt fremkomme i bud.
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

Vedlegg til salgsoppgave:
Vedlagt denne salgsoppgave er følgende 
dokumenter:
Tilstandsrapport
Reguleringsbestemmelser / reguleringskart
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Bygningstegninger
Øvrig, relevant informasjon fra Vindafjord 
kommune

Vedleggene inneholder viktig informasjon og må 
gjennomgås av interessenter før bud inngis.

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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Tilstandsrapport
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Plankart del 2 av 2
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Eiendomskart med grenser
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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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Oppdragsnummer: 1-0303/22
Salgsoppgaven er sist oppdatert 27.10.2022
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