Skibotn Røykenesbukt
Moderne hytte med strøm og vann og stor solrik veranda.
Populært hyttefelt med fantastisk utsikt mot Storfjorden og Lyngen.
Adresse Røykenesbukta 10 | Prisantydning kr 1 490 000,‑ + omk | Totalpris kr 1 539 920,‑
Tomt 644 kvm eiet | | Omkostninger kr 49 920,‑ | BRA/P‑rom 60/60
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Skibotn Røykenesbukt
Eiendommen ligger i landlige omgivelser ca 3
km nord for Skibotn sentrum med fantastisk
utsikt over Storfjord og Lyngen med Furuflaten
på andre siden av fjorden.
Avstander til Tromsø er ca 12 mil, og det er ca
57 km til Kilpisjärvi i Finnland.
Dagligvarehandel, bensinstasjon, idrettshall og
andre fasiliteter i Skibotn sentrum.

∞
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Kort om eiendommen
Fritidsbolig som er oppført i 2004/2005 i
Røykenesbukt ved Skibotn.
Eiendommen ligger i skrått terreng med flott
utsikt over Storfjord og Lyngenfjord.
Området rundt består hovedsaklig av
fritidsboliger og fremstår som et populært
område.
I Skibotn er det dagligvarehandel, båthavn,
bensinstasjon, idrettshall og andre fasiliteter.
Hytta har Stue, kjøkken, bad/badstu, 2 soverom
og hems. Det er tilkoblet strøm og sommervann,
og hytta fremstår i god stand med lite slitasje og
bruksmerker.

Siden byggeår så er det blant annet byttet
kjøkkeninnredning og gulv i stue og kjøkken.
Stor veranda i front og på siden.
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RØYKENESBUKTA 10

∞

Lys og trivelig hytte med stue og kjøkken i åpen løsning.

EIENDOM
Røykenesbukta 10, 9143 SKIBOTN
EIENDOMSBETEGNELSE
Gårdsnummer 41, bruksnummer 13 i Storfjord
kommune.
EIER
Tatjana Nikolajevna Andreassen
PRISANTYDNING
Kr 1 490 000,‑
KJØPERS OMKOSTNINGER
Kr 39 920,‑ ved kjøp til prisantydning.
Omkostningene fordeler seg som følger:
2,5 % av kjøpesummen i dokumentavgift til staten.
Tinglysningsgebyr for skjøte, kr. 585,‑.
Evt. gebyr for pantedokument, kr. 585,‑ pr. pant.
Evt. boligkjøperforsikring kr.11 500,‑ (valgfritt).
TOTAL KJØPESUM
Prisantydning 1 490 000,‑
+ Totale omkostn. kr.39 920,‑
= sum kr. kr 1 539 920,‑
TAKSTMANNENS MARKEDSVERDI
Kr 1 700 000,‑
BOLIGTYPE
Fritidseiendom
EIERFORM
Eiet
AREALER
BRA 60kvm
P‑rom 60kvm
Hytte
Bruksareal:
2. etasje: 0 kvm Hems ‑ ikke måleverdig høyde
1. etasje: 60 kvm Vindfang, 2 soverom, bad/badstue,
stue og kjøkken.
Primærrom:
1. etasje: 60 kvm Vindfang, 2 soverom, bad/badstue,
stue og kjøkken.
2. etasje: Hems ‑ ikke måleverdig høyde

Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av
takstbransjens rettledning for arealmåling, senest

revidert 2015. Av rettledningen fremgår det at også
areal (unntatt boder) som ligger utenom selve
bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også
i P‑Rom. Dette kan være beboelsesrom som ligger i
kjeller, loftsrom, innglassede terrasser og
garasjeplasser som f.eks. i følge seksjonering tilhører
boenheten. Dette avviker fra veilederen til NS3940
fra 2012 og kan bety at areal inngår i oppgitt areal
selv om eierrettigheten ikke er dokumentert. Hva
som defineres som primærrom (P‑ROM) eller
sekundærrom (S‑ROM) tar utgangspunkt i hvordan
rommet er i bruk når eiendommen selges, selv om
enkelte rom ikke er byggemeldt og godkjent til
dagens bruk.
ANTALL SOVEROM
2 + hens
BYGGEÅR
Byggeår: 2004/2005
BEBYGGELSEN
Eiendommene rundt er bebygget med hytter.
STANDARD
Gulv med gulvbord.
Vegger med panel.
Himling med panel
Bad med flis på gulv og vegg. Innredet med dusjnisje,
vegghengt servantinnredning med underskap og
tørrtoalett. Sommervann tilkoblet dusj og servant.
Badstu med inngang fra badet.
Kjøkkeninnredning med trefronter, antatt bjørk, med
speil. Sort laminert benkeplate. Ventilator over
komfyr (ventilator er ikke tilkoblet)
HVITEVARER
Dersom ikke annet er opplyst medfølger kun
integrerte hvitevarer.
BYGGEMÅTE
Hytta er fundamentert på pæler med
stubbloftskonstruksjon. Pæler antatt til fjell.
Bindingsverkkonstruksjon ‑ utlektet og kledd med
stående kledning.
Saltakkonstruksjon med tresperrer.
Yttertak tekket med pappshingel.

PARKERING
Det er ikke parkering på eiendommen, men tinglyst
rett til å benytte avkjørsel.
ETASJE
1

BELIGGENHET
Eiendommen ligger i landlige omgivelser ca 3 km
nord for Skibotn sentrum med fantastisk utsikt over
Storfjord og Lyngen.
Avstander til Tromsø er ca 12 mil, og det er ca 57 km
til Kilpisjärvi i Finnland.
Dagligvarehandel, bensinstasjon, idrettshall og andre
fasiliteter i Skibotn sentrum.
ADKOMST
Fra parkering som har avkjøring ca 100 m lenger
nord ved E6
GRUNNAREALER
Naturtomt med fjell og lyng i nordvestvendt
skrånende terreng.
Tomteareal: 644 m²
Tomt/Eierform: Eiet tomt
ENERGIMERKING
Energimerke D og oppvarmingskarakter ORANSJE
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du
på www.energimerking.no
RADON
Alle som leier ut bolig har ansvar for at radonnivået
er så lavt som mulig, og skal kunne fremvise
dokumentasjon på at radonnivået er forsvarlig.
Selger har ikke gjennomført radonmåling av denne
eiendommen.
OVERTAKELSE
Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser
ønsket overtakelsesdato i kjøpetilbud.
FORMUESVERDI
Formuesverdi primær kr 442 883 for år 2018.
KOMMUNALE AVGIFTER
Kr 446,‑
Eiendommen er bare fakturert for feiegebyr
TILBEHØR
Hvitevarer eller brunevarer medfølger ikke i
handelen med mindre det tydelig fremgår av
salgsoppgaven. Dersom annet ikke er opplyst
medfølger kun integrerte hvitevarer. Dette avviker
fra bransjens tilbehørsliste.
TINGLYSTE HEFTELSER OG RETTIGHETER
På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/
rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved
overskjøting til ny hjemmelshaver:
5425/41/13:
01.11.1974 ‑ Dokumentnr: 5313 ‑ Registrering av

grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:5425 Gnr:41 Bnr:7

VEI, VANN, AVLØP
Privat vann og avløp. Sommervann fra kilde.
Gråvann og forbrenningstoalett.
FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig
brukstillatelse iflg. kommunen. Kjøper overtar
ansvar, risiko og eventuelle konsekvenser knyttet til
dette.

OFFENTLIGE PLANER/REGULERING/
KONSESJONSPLIKT
TAKST UTFØRT AV
Sigbjørn Fagertun Taksering
LOVANVENDELSE
Eiendommen selges "som den er", jf.
avhendingsloven (avhl) § 3‑9. Boligen overdras
således slik den fremstår ved besiktigelse med
åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er basert på
selgers opplysninger og meglers egne undersøkelser.
Det oppfordres til å sette seg godt inn i
salgsoppgaven og eventuelle vedlegg til denne.
Videre oppfordres alle interessenter til å sette seg inn
i egenerklæringen fra selger som er inntatt i
salgsoppgaven samt til å undersøke eiendommen
nøye, gjerne sammen med fagkyndig person før bud
inngis.
Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold
ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til,
og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf.
avhl § 3‑7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan
gå ut fra at det har virket inn på avtalen at
opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om
boligen, jf. avhl § 3‑8. Det samme gjelder dersom
boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er
gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen
markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder
likevel bare dersom man kan gå ut fra at
opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på
en tydelig måte er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn
kjøper hadde grunn til å regne med ut fra
kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3‑9.
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INFORMASJON OM EIENDOMMEN

OPPDRAG
1‑0308/20

I lov om avhending av fast eiendom fremgår at
eiendommen skal overdras med de innredninger og
gjenstander som etter lov, forskrift eller annet
offentlig vedtak skal være der. Varige innretninger og
utstyr, som enten er fastmontert eller særskilt
tilpasset boligen medfølger. Bestemmelsene kan
fravikes ved avtale mellom kjøper og selger.
Tilbehørsliste som er utarbeidet av meglerbransjen i
felleskap er vedlagt salgsoppgaven og gjelder dersom
ikke annet er særskilt avtalt for kjøpet.
BETALINGSBETINGELSER
Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger
betales til meglers klientkonto innen overtakelse.

Selgers egenerklæring
Grunnkart
Reguleringsplankart
Side 1 av energimerkingen. Ta kontakt med megler
for komplett energimerking.
Bestemmelser til aktuelle reguleringsplaner fås hos
megler. Salgsoppgaven er ikke å anse som komplett
uten alle vedlegg.

Kontakt oss gjerne ved ønske om ytterligere
informasjon.

BOLIGSELGERFORSIKRING
HVITVASKINGSREGLENE
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og
er forpliktet til å rapportere til Økokrim om
mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking
innehar også strenge regler om kontroll av
legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder,
selger, kjøper og fullmektiger for disse.

Spesiality SE, som dekker selgers mangelsansvar
etter avhendingsloven. Forsikringen trer i kraft fra
det tidspunkt budaksept foreligger, dog maksimalt 12
måneder før overtagelsen. Forsikringen dekker
ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog
Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere,
dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen.
Det kan tegnes boligselgerforsikring på
kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker

MEGLERS VEDERLAG
Det er avtalt fastprisbasert vederlag pålydende
kroner
40 000,‑. I tillegg er det avtalt vederlag for
dokumentbehandling, kr 2 500,‑, markedspakke,
kr. 17 000,‑, grunnpakke, kr 7 500,‑ og tilrettelegging
kr. 15 000,‑. Vederlag pr. visning hvor megler er
representert
kr. 2 500,‑. Selger dekker direkte utlegg.
FAGLIG LEDER /EIENDOMSMEGLER MNEF
Jon Rye‑Holmboe
tlf: 414 55 577
jon.rye‑holmboe@hjemeiendomsmegling.no

kun boligdelen. Kjøper har plikt til å sette seg inn i
fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan
hentes på https://www.soderbergpartners.no/
produkter‑og-tjenester/eiendom/
boligselgerforsikring/. Av vilkårene fremgår unntak i
forsikringsdekningen, f.eks. ved nye forhold som
inntreffer mellom aksept og overtakelse. Garantier/
lovnader der selger har påtatt seg ansvar for
egenskaper ved eiendommen eller dokumentasjon av
slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke
dekning der selger har opptrådt forsettlig eller grovt
uaktsomt. Ihht. lov og rettspraksis må det reklameres
"innen rimelig tid". Det anbefales derfor å reklamere

HJEM EIENDOMSMEGLING
Grønnegata 40
9008 Tromsø
Tlf: 900 66 700
Org.nr.: 990 860 467

umiddelbart/snarest mulig. Dersom kjøper utbedrer
mangelskrav på egen hånd, kan dette medføre at
reklamasjonsretten tapes. Kjøper har plikt til å gjøre
seg kjent med selgers egenerklæring.
Egenerklæringen er lagt ved salgsoppgaven

SALGSOPPGAVE DATO
17.09.2020
VEDLEGG TIL SALGSOPPGAVEN
Verditakst

INFORMASJON OM BUDGIVNING
Bud kan legges inn på nettannonsen på "gi bud
knappen" eller via hjemmesiden. Ved elektronisk
budgivning så kan bud legges inn trygt og enkelt med
bank‑ID. Megler kan også kontaktes for tilsendelse
av budskjema (budskjema finnes også i
salgsoppgaven).

Selger har tegnet boligselgerforsikring i HDI Global

oppad begrenset til 10.000.000,‑ kroner.
PERSONOPPLYSNINGSLOVEN
I henhold til personopplysningsloven gjør vi
oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for
videre oppfølgning.

kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all
advokatbistand, nødvendige skadetakster og utgifter
til rettsapparatet. Forsikringen har egenandel
pålydende kr 4 000,‑ i tvistesaker. Forsikringen
tegnes senest på kontraktsmøtet. Se vedlagt
produktinformasjon fra HELP lengre bak i
salgsoppgaven. Dersom dette ikke ligger vedlagt
salgsoppgaven, kontakt megler for ytterligere
opplysninger, vilkår, priser etc.

BOLIGKJØPERFORSIKRING
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning
til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir

All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl
med å ta kontakt dersom det er behov for bistand for
å gi bud.
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INFORMASJON OM EIENDOMMEN

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

KJØKKEN OG SPISESTUE

∞

Utgang til veranda fra stuen
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LYS OG FIN STANDARD

∞

Hytta har 2 soverom og mulighet for å innrede til ekstra oppredning på
hemsen.
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LYS OG FIN STANDARD

∞

Bad med dusj og tørrtoalett. Badstu.

VELKOMMEN INN

∞

Høyt og fritt beliggende med stor vestvendt veranda

PLANLØSNING

Verditakst - fast eiendom

Røykenesbukta 10
9143 SKIBOTN
Gnr. 41 Bnr. 13 Fnr. 0 Snr. 0
Storfjord kommune

Benevnelse
g
Fritidsboli

BRA
60 m²

Tomteareal

644 m²

Markedsverdi

Kr. 1 700 000

Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon.
Oppdragsnr./Ref.nr. 536566
Befaringsdato
14.07.2020
Rapportdato
20.07.2020
Rapportansvarlig

Sigbjørn Fagertun Taksering
Takstingeniør: Sigbjørn Fagertun
Veiskifte 32, 9050 STORSTEINNES
Tlf.: 95251195
E-post: sigbjorn@sftakst.no

Verditakst-fasteiendom

Verditakst-fasteiendom

Personvern

Områdebeskrivelse - beliggenhet - miliø

Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide rapporten. For personvernerklæring
og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden: http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/

Eiendommen ligger i flotte landlige omgivelser ca 3 km nord for Skibotn sentrum i Storfjord Kommune.
Av avstander er det ca 57 km til Kilpisjärvi i Finnland, og 120 km til Tromsø by.
På Skibotn befinner det seg dagligvarehandel, skoler, bensinstasjon, idrettshall og andre fasiliteter.
Eiendommen ligger i skrått terreng med flott utsikt over Storfjor og Lyngenfjord.
Området rundt består hovedsaklig av fritidsboliger og fremstår som en populært område.

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne gjøre dette benyttes
det tilstands- og eiendomsinformasjon fra rapporten. Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine data ved å gå til denne nettsiden:
https://samtykke.vendu.no/536566

Reguleringsmessige forhold

Eiendomsbetegnelse, hiemmelshaver m.m.
Adresse
Postnr./sted
Område/bydel
Kommune
Rekvirent
Hjemmelshaver(e)
Befaringsdato
Tilstede/opplysninger
gitt av

Eiendom utgått til fritidsboligformål.

Røykenesbukta 10
9143 SKIBOTN

Gnr.
41

Bnr.
13

Fnr.
0

Snr.
0

Bolignr.

Eiendommens tomt
Storfjord
Tatjana Nikolajevna Andreassen
Tatjana Nikolajevna Andreassen
14.07.2020
Takstmann

Tomteareal

Type tomt

Eiet

Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk m.m.)
Eiendom har tilkomst via sti fra parkering ved E6, ca 100 m fra selve hytte.
Det er ikke parkeringsmulighet på selve tomta, men like nedenfor.
Hytte ligger ca 30 m fra hovedvei.
Eiendom er tilknyttet sommervann, men ikke avløp annet enn gråvann.
Terrengforhold
Skrånet naturtomt, med fjellmasser og lyng.

Premisser - generelle opplysninger
Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i
eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin
oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se
takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no

Eiendommens bygninger
Type bygg
Fritidsbolig

Verditaksten er utført iht NS 3940:2014 og `Takstbransjens retningslinjer for arealmåling`. Det bemerkes
at rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS3940.
Taksten er kun basert på en enkel visuell befaring uten inngrep i byggverket. Det er ikke foretatt
stikktakinger eller annen form for enkle målinger. Det er ikke flyttet på møbler, tepper,
badekar/dusjkabinett, hvitevarer eller andre gjenstander. Rapporten er en ren verditakst og må ikke
forveksles med en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Dette kan medføre at det
kan være skader/mangler ved eiendommen som ikke fremkommer i taksten. Takstmannen er ikke
ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler som ikke kunne oppdages etter å ha undersøkt
takstobjektet som beskrevet ovenfor. Takstkonklusjonen baserer seg på objektets tilstand, slik det
fremsto befaringsdagen. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi
tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre
enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.
Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom og
sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og
takstmannens eget skjønn.

Likningsverdi (år)
Kjøpsår
Forsikringsselskap

Rehab./ombygd år
2008

2004
Type forsikring

Polisenummer

Bygningsmessig beskrivelse

Verandadør, standard isolert fabrikkmalt med glass og sprosser.
Ytterdør, isolert med trefront.
Takkonstruksion med yttertak
Saltakkonstruksjon med tresperrer.
Yttertak tekket med pappshingel.
Takrenner i stål med utkast over bakken.
Piper, ildsteder og oppvarming
Vedovn montert i stue med toppmontert stålpipe.
Oppvarming med vedfyring, varmekabler i gulv på bad, og annen elektrisk oppvarming.

Sammendrag
Den takserte eiendommen består av en fritidsbolig på ett plan, og stor hems.
Fritidsbolig opplyses påbegynt oppført i 2004, ferdigstillet i 2005.
Siden byggeår så er det blant annet byttet gulv i stue og kjøkken, samt kjøkken innredning.
Ellers mye som fra byggeår.
Fritidsbolig er tilkoblet strøm og sommervann.
Fremstår som i god tilstand, lite brukt og med lite slitasje og bruksmerker.
Stor veranda i front og på siden.

Side2av5
20.07.2020

Byggeår
2004

Fundamentering, grunnmur og kiellergulv
Fundamentert på pæler med stubbloftskonstruksjon.
Pæler antatt på fjell.
Konstruksionsmetode over grunnmur og utvendige fasader
Bindingsverkkonstruksjon utlektet og kledt med stående kledning.
Dører og vinduer
Vinduer med fabrikkmalte karmer fra byggeår. 2 lags glass.
Sprosser på vindu.
Innerdører i tre, med lakkerte furufronter med speil.

Det er foretatt et erfaringsmessig fradrag for elde,
slitasje og utidsmessighet. I fradraget inngår også et normalt avvik fra dagens byggeforskrifter.
Takstmannen har ikke undersøkt/vurdert regulering eller andre forhold i bygningsetaten, forøvrig ingen
spesielle
forhold takstmannen ble gjort kjent med på befaringsdagen.

Røykenesbukta10
9143SKIBOTN
Gnr:41Bnr:13Fnr:0Snr:0

644,0 m2

SigbjørnFagertunTaksering
SigbjørnFagertun

Røykenesbukta10
9143SKIBOTN
Gnr:41Bnr:13Fnr:0Snr:0

Side3av5
20.07.2020

SigbjørnFagertunTaksering
SigbjørnFagertun

Verditakst-fasteiendom

Verditakst-fasteiendom

Bad og vaskerom
Bad med flis på gulv, flis på vegg og panel i himling.
Innredet med dusjnisje, vegghengt servantinnredning med underskap og tørrtoalett.
Badstu med direkte inngang fra bad, med flis på gulv, vegger og himling med panel.
Elektrisk badstuovn.
Kiøkken
Kjøkkeninnredning med trefronter, antatt bjørk, med speil.
Sort laminert benkeplate.
Ventilator over komfyr.
Pen innredning.

Teknisk verdiberegning
Bygg A: Fritidsbolig

Beregnede byggekostnader
Verdireduksjon
Beregnede byggekostnader etter fradrag

Sum beregnede byggekostnader etter fradrag
Tomteverdi inkl. opparbeidelse
Sum beregnet teknisk verdi

14% =
=
+
=

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

2 010 020
281 403
1 728 617
1 728 617
280 000
2 009 000

Markedsanalyse

Det opplyses at ventilator ikke er tilkoblet.
Innvendige overflater
Gulv med gulvbord.
Vegger med panel.
Himling med panel.
Elektrisk anlegg
Skjult el-anlegg fra byggeår.
Automatsikringer i skap.
Sikringsskap på soverom.

Erfaringer viser at omsetning av fritidsboliger i dette området har vært jevnt og trutt bra i det siste årene.
Nærhet til jakt, fiske og friluftsliv er nok med på å opprettholde god omsetning.
Markedsverdi gir uttrykk for den salgverdien som kan forventes for eiendommens i dagens marked slik den fremstår på
befaringstidspunktet; størrelse, standard og beliggenhet tatt i betraktning.
Verdiansettelsen er foretatt med bakgrunn i sammenlignbare eiendomsoverdragelser. Det er
ikke fremlagt eller innhentet målebrev for eiendommen. For taksten forutsettes at disse ikke inneholder forhold som
takstmannen ikke kjenner til, som kan ha betydning for verdiansettelsen.

Varmekabler i gulv på bad.
VVS-installasioner
Det er opplegg for sommervann, dvs at det er vann til dusj og servant på bad og kjøkken.
Benkebereder i kjøkken.

Verdikonklusion
Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes!
Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler. Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes:

Markedsverdi

Kr. 1 700 000,-

Arealopplysninger
Arealmålingene i denne rapporten utføres etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014, 2. utg", som har NS 3940:2012 som
utgangspunkt. Ved motstrid eller tolkningstvil mellom NS 3940:2012 og "Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014" legges takstbransjens
retningslinjer til grunn.

Sted og dato
Storsteinnes, 20.07.2020

Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med
byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.
"Takstbransjensretningslinjer ved arealmåling 2014" er tilgjengelig på www.norsktakst.no.
Fritidsbolig
Etasje
Plan

Bruttoareal
BTA
68

SUM
60

Bruksareal (BRA)
P-ROM
S-ROM
60
0

Sum

68

60

60

0

Sum alle bygninger

68

60

60

0

Sigbjørn Fagertun

Romfordeling
Primære rom
Vindfang, 2 soverom, bad/
badstue, stue, kjøkken.

Sekundære rom

Dokumentkontroll

Kommentarer til arealberegningen
BRA målt på stedet.
Hemsareal er under målverdig høyde og er ikke tatt med i arealoversikt.
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EGENERKLÆRINGSSKJEMA

Kommentar
10. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven
Oppdragsnummer

X Nei

Ja

Kommentar

1‐0308/20

11. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?
Adresse

X Nei

Røykenesbukta 10

Postnummer

9143

Er det dødsbo?

Ja

X Nei

Salg ved fullmakt?

Ja

X Nei

X Ja

Nei

Har du kjennskap til

Poststed

X Nei

Ja, kun av faglært

X Nei
Hvor lenge har du bodd i boligen?
Ja

3 år4 mnd

Ja

Kommentar
14. Har du ladeanlegg/ladeboks for elbil i dag?

X Nei

X Nei
Polise/avtalenr.

Frende

Tatjana Nikolajevna

Selger 1 etternavn

5671935

Ja

Kommentar

Andreassen

15. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på
drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?
X Nei

1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Kommentar

X Ja

Hvis ja, beskrivelse

Ja, kun av faglært

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

X Nei

X Nei

18. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

Ja

X Nei

Kommentar

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

19. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l?

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

X Nei

Kommentar

20. Er det foretatt radonmåling?

Ja

X Nei

Kommentar

21. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

Ja

X Nei

Kommentar

22. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

Ja

X Nei

Kommentar

23. Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

Ja

X Nei

Kommentar

Ja

Kommentar

9. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?
X Nei

Ja

Kommentar

8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende?
X Nei

Ja

Kommentar

7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?
X Nei

Ja

Kommentar

6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ilsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?
X Nei

Ja

Kommentar

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?
X Nei

Ja

Kommentar

4. Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller har vært kontroll på vann/avløp?
Ja, kun av faglært

Ja

Kommentar

3. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

X Nei

Ja

17. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av eiendommens omgivelser?

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

Kommentar

X Nei

Ja

16. Er det nedgravd oljetank på eiendommen?

Vannlekkasje på kjøkken i 2009

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?
X Nei

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

13. Kjenner du til om det utført kontroll av el‐anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)?

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER
Nei

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Kommentar

I hvilket forsikringsselskap har du tegnet villa/husforsikring?
Selger 1 fornavn

Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

12. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el‐anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

2005

Har du bodd i boligen siste 12 mnd?

Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad

Kommentar

SKIBOTN

eiendommen?
Når kjøpte du boligen?

Ja, kun av faglært

Ja
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24. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?
X Nei

Ja

Kommentar

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP
25. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?
X Nei

Ja

Kommentar
26. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?
X Nei

Ja

Kommentar
27. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som: rotter, mus,
maur eller lignende?
X Nei

Ja

Kommentar
28. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?
X Nei

Ja

Kommentar
Tilleggskommentar

Boligselgerforsikring
X Jeg ønsker å tegne boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med tegning
av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved
oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at
eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller
nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med
forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at
8% av total forsikringskostnad er honorar til Söderberg & Partners.
Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å tegne slik forsikring.
Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht vilkår.
Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om
eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for
boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtalelovens kapittel 4. Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt
etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Premietilbudet
som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler, deretter vil premien kunne justeres. Etter 6
måneder må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien på ny signeringsdato som
legges til grunn.
Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller:
‐ mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
‐ mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
‐ når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
‐ etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.
Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.
Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.
For øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingslovens § 3‐10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).
Ved signering av nærværende skjema aksepteres at Söderberg & Partners og Idfy Norge AS ikke har ansvar for transaksjonen som tjenesten benyttes til, og
ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap av noen art som følge av brukerfeil, eventuelle feil ved Idfy Norge AS sine tjenester eller tredjepartsløsninger,
herunder BankID.

Andreassen, Tatjana Nikolajevna
----------------------------------------Signert av
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Eiendomsgr. nøyaktig <= 10 cm

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >200<=500 cm

Eiendomsgr. omtvistet

Hjelpelinje vannkant

Eiendomsgr. middels nøyaktig >10<=30 cm

Eiendomsgr. lite nøyaktig >=500 cm

Hjelpelinje veikant

Hjelpelinje fiktiv

Eiendomsgr. mindre nøyaktig >30<=200 cm

Eiendomsgr. uviss nøyaktighet

Hjelpelinje punktfeste

Adresse

Røykenesbukta 10

Postnr

9143

Sted

Skibotn

Andels/leilighetsnr.

/

Gnr.

41

Bnr.

13

Seksjonsnr.
Festenr.
Bygn. nr.
Bolignr.
Merkenr.

A2020-1178965

Dato

15.09.2020

Innmeldt av

Jon Rye-Holmboe

Energiattesten er bekreftet og offisiell. Bygningens identitet er ikke bekreftet fra Matrikkelen

Energimerket angir boligens energistandard.
Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, se i figuren. Energimerket
symboliseres med et hus, hvor fargen viser oppvarmingskarakter, og bokstaven viser energikarakter.
Energikarakteren angir hvor energieffektiv boligen er,
inkludert oppvarmingsanlegget. Energikarakteren er
beregnet ut fra den typiske energibruken for boligtypen.
Beregningene er gjort ut fra normal bruk ved et gjennomsnittlig klima. Det er boligens energimessige standard og
ikke bruken som bestemmer energikarakteren.
A betyr at boligen er energieffektiv, mens G betyr at
Målt energibruk
Brukeren har valgt å ikke oppgi målt energibruk.

©Norkart 2020

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser.
Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter
byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.
Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor andel av
oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann)
som dekkes av elektrisitet, olje eller gass.
Grønn farge betyr lav andel el, olje og gass,
mens rød farge betyr høy andel el, olje og gass.
Oppvarmingskarakteren skal stimulere til økt bruk
av varmepumper, solenergi, biobrensel og fjernvarme.
Om bakgrunnen for beregningene,
se www.energimerking.no

BUDSKJEMA
Skannes og sendes pr. mail eller sms/mms til megler etter nærmere avtale.
+ omkostninger iht. salgsmateriell

Jeg/vi legger herved inn et bud på kr
og lar det gjelde til dato og klokkeslett

Ønsket overtagelsesdato

Eventuelle forbehold

Jeg/vi bekrefter å ha lest “Forbrukerinformasjon om budgivning” (se baksiden) samt hele prospektet og godtarbetingelsene.

LES FØR DU GIR BUD

Røykenesbukta 10, 9143 SKIBOTN, oppdrag 1‑0308/20, gnr. 41, bnr. 13 i Storfjord kommune

VIKTIGE
AVTALERETTSLIGE
FORHOLD
1.

Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp
av fast eiendom.

Budgiver 1:

Budgiver 2:

Personnr:

Personnr:

Telefon på dagtid:

Telefon på dagtid:

Adresse:

Adresse:

Epost:

Epost:

Sted:

Dato

2.

Når et bud er innsendt til megler og han har
formidlet innholdet i budet til selger (slik at
selger har fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende
for budgiver frem til akseptfristens utløp,
med mindre budet før denne tid avslås av

Sted:

selger eller budgiver får melding om at

Dato

eiendommen er solgt til en annen (man
bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer

Underskrift

Underskrift

samtidig dersom man ikke ønsker å kjøpe
flere enn en eiendom).

Kopi av gyldig legitimasjon

Kopi av gyldig legitimasjon

3.

Selger står fritt til å forkaste eller akseptere
ethvert bud, og er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.

4.

Når en aksept av et bud har kommet frem til
budgiver innen akseptfristens utløp er det
inngått en bindende avtale.

5.

Husk at også et eventuelt bud fra selger
til kjøper (såkalte ”motbud”), avtalerettslig
er et bindende tilbud som medfører at det

FINANSIERING

foreligger en avtale om salg av eiendommen

Følgende låneinstitusjon kan gi opplysninger om min/vår

Kontaktperson og tlf nr

dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

/

Følgende låneinstitusjon kan gi opplysninger om min/vår
Kontaktperson og tlf nr
Jeg/vi anslår at vår egenkapital er på kr

/

Forbrukerinformasjon

om budgivning
Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i forbindelse
med ikrafttredelse av endringer i eiendomsmeglingsforskriften.

HELP Boligkjøperforsikring
Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmeglerforetakenes Forening og Norges Eiendomsmeglerforbund, på grunnlag av
blant annet forskrift om eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.
Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som forbrukermyndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved
budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen,
herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING PLUSS

Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers
forsikring.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers forsikring
+ de viktigste rettsområdene i privatlivet.

gJEnnomFØRing Av budgivning:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendommen, herunder om relevante forbehold.
2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse
videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også
budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger.
Før formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet
til legitimasjon og signatur er oppfylt for budgivere som
benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med
skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som
e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig
også for ettertiden.
3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt
gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle
forbehold som for eksempel usikker finansiering, salg av
nåværende bolig ol. Normalt vil ikke et bud med forbehold
bli akseptert før forbeholdet er avklart. Konferer gjerne
med megler før bud avgis.
4. Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er
forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette
en kortere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så
langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det
bør ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre
budgivere. Dersom bud inngis med en frist som åpenbart
er for kort til at megleren kan avvikle budrunden på en
forsvarlig måte som sikrer oppdragsgiver og interessenter
et tilstrekkelig grunnlag for sine handlingsvalg, vil megler
fraråde budgiver å stille slik frist.
5. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte
bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor
fristene i punkt 4.

6. Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde
budgiverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og
eventuelle forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgivere at budene deres er mottatt.
7. Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en
budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert form.
8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet
opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det
er viktig for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budet
fremmes gjennom fullmektig.

PRISER
Borettslag/aksjeleilighet:
Kr 4 100
Selveierleilighet/rekkehus:
Kr 7 400
Ene-/tomanns-/frititdsbolig, tomt
Kr 11 500
PLUSS koster kun kr 2 800 i tillegg til
boligkjøperforsikring og fornyes årlig
– om du ønsker det.

•
•
•
•
•
•
•

Samboeravtale/ektepakt og arv
Forbrukerkjøp og håndverkertjenester
Utleie og naboforhold
Tomtefeste, veirett og andre servitutter
Plan- og bygningsrett
Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg
Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

PLUSS gir boligeiere sterkt rabattert advokathjelp.
Be om råd eller hjelp i retten når du trenger det fra
Norges viktigste advokatmiljø for privatpersoner.
PLUSS kan bare tegnes i tillegg til boligkjøperforsikring.

viKTigE AvTALERETTSLigE FoRHoLd:
1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.
2. Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap
om budet), kan budet ikke kalles tilbake. Budet er da
bindende for budgiver frem til akseptfristens utløp, med
mindre budet før denne tid avslås av selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en annen
(man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig
dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).
3. Selger står fritt til å forkaste eller akseptere ethvert bud, og
er for eksempel ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud.
4. Når en aksept av et bud har kommet frem til budgiver innen
akseptfristens utløp er det inngått en bindende avtale.
5. Husk at også et eventuelt bud fra selger til kjøper (såkalte
«motbud»), avtalerettslig er et bindende tilbud som medfører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen
dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

Norges Eiendomsmeglerforbund - www.nef.no - firmapost@nef.no

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til
advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet.
PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP.
Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som
kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype,
samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen
bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no.

Har du spørsmål? Kontakt HELP på help.no/minside, telefon 22 99 99 99 eller
post@help.no.

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.

OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN
Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens
Eiendomsmeglingsgruppe, og er gjeldende fra 1. januar 2020.
Generelt
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.

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.

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell
gjenværende leverandørgaranti.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er
montert.

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.

1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.

18. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

19. BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger
medfølger ikke.

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.

20. 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.

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).

21. 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.

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og
hyller, fastmonterte glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning,
medfølger.

22. GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er
fastmontert.

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.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av
eiendommen og medfølger i handelen.

Jon Rye‑Holmboe
Faglig leder /Eiendomsmegler MNEF
Tlf 414 55 577 | E‑post jon.rye‑holmboe@hjemeiendomsmegling.no
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