Hotellneset
Stort og innholdsrikt naust med meget fin beliggenhet på Hotellneset
Adresse Hotellneset | Prisantydning kr 2 500 000,‑ + omk | Totalpris kr 2 502 745,‑
Tomt 356 kvm festet | | Omkostninger kr 2 745,‑ | BRA188

Hotellneset Hotellneset

Hotellneset
Naustet har en strategisk og fin beliggenhet på
Hotellneset mellom flyplassen og sentrum av
byen.
Fra bolig‑delen av bygget har du flott utsikt inn
mot sentrum.

∞

Hovedhallen i bygget

Hotellneset Hotellneset

Kort om eiendommen
Velkommen til Hotellneset og dette store
naustet.
Naustet ligger på fremste rekke med
umiddelbar
tilgang til sjøen.
Båthuset er meget innholdsrikt og romslig. I
øverste etasje er det innredet en stor bolig. På
bakkeplan er det innredet verksted og selve
båthallen er av stor størrelse.
Dette er en ideell beliggenhet midt mellom
flyplassen og sentrum. Bilvei helt frem.
Eiendommen står registrert som båthus.

EIENDOM
Hotellneset, 9170 LONGYEARBYEN
EIENDOMSBETEGNELSE
Kommunenummer 2100, Gårdsnummer 22,
Bruksnummer 548 i SVALBARD kommune.
EIER
Ragnvald Sørum
PRISANTYDNING
Kr 2 500 000,‑
KJØPERS OMKOSTNINGER
Kr 2 745,‑
585,‑ for tinglysning av skjøte
585,‑ for tinglysning av pantedok
1.575,‑ for behandling og godkjenning av ny
hjemmelshaver (x2 om kjøper er utenlandsk)
TOTAL KJØPESUM
Prisantydning 2 500 000,‑
+ Totale omkostn. kr. 2 745,‑
= sum kr. kr 2 502 745,‑
BOLIGTYPE
Båthus
EIERFORM
Eiet
INNHOLD
1. etasje; verksted og gang
U. etasje; båthall
2. etasje; leilighet
AREALER
BRA 188kvm
Arealer er ikke kontrollmålt, men angitt av selger.
Det tas derfor forbehold om at oppgitte arealer ikke er
nøyaktige.
ANTALL SOVEROM
2
BEBYGGELSEN
Området preges av sjøhus, lager og annen bebyggelse.
STANDARD
Eiendommen har etterslep på vedlikehold og ny eier må
påregne en del kostnader i forbindelse med
oppgradering

av bygget både innvendig og utvendig.

OPPVARMING
Flere typer oppvarming; varmepumpe, olje‑ og
kullfyringsanlegg samt vedfyring.
HVITEVARER
Dersom ikke annet er opplyst medfølger kun integrerte
hvitevarer.
BELIGGENHET
Naustet har en strategisk og fin beliggenhet på
Hotellneset
mellom flyplassen og sentrum av byen.
Fra bolig‑delen av bygget har du flott utsikt inn mot
sentrum.
ADKOMST
Enkel adkomst via kommunal vei.
GRUNNAREALER
Tomen er råtomt og fjære.
Tomteareal: 356 m²
Tomt/Eierform: Grunnleieavtale med Nærings- og
Fiskeridepartementet.
ENERGIMERKING
Energimerkesystemet gjelder ikke for Svalbard og
eiendommen er derfor ikke energimerket.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på
www.energimerking.no
FORMUESVERDI
Formuesverdi på Svalbard regnes på en annen måte en
fastlandet. Eiendommer har derfor tilnærmet ingen
ligningsverdi. For mer informasjon bør du undersøke
med
Skattekontoret i Longyearbyen før eventuelle bud
inngis.
KOMMUNALE AVGIFTER
Det er ikke kommunale avgifter utenom strøm på denne
eiendommen da den ikke er tilkoblet hverken fjernvarme
eller vannettet.
DIVERSE
Jfr. Lokalstyre i Longyearbyen er ikke båthuset godkjent
til bolig, hverken fritids, eller vanlig bolig. Leiligheten
som er innredet må derfor antas å være innredet uten
nødvendig tillatelse fra Longyearbyen Lokalstyre. Dette
til
kjøpers risiko og ansvar.

TINGLYSTE HEFTELSER OG RETTIGHETER
2006/15517‑2/97 26.09.2006 FESTEKONTRAKT ‑
VILKÅR
GJELDER FESTE
Festetid: 80 år
Bestemmelser om regulering av leien
Bestemmelser om forlengelse
Årlig festeavgift er kr. 7,26 pr. m2
Bestemmelse om benyttelse
Kan ikke framleies uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Kan ikke overdras uten samtykke av
hjemmelshaver/utleier
Kan pantsettes
Med flere bestemmelser
Utenom dette ligger det en rekke servitutter på
eiendommen slik på alle eiendommer på Svalbard.
Spør megler for mer informasjon om dette.
VEI, VANN, AVLØP
Vann fra transporttank, hydroforanlegg med pumpe.
Oppvarming via varmepumpe, oljetank, kull og ved.
Privat vei.
FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Det foreligger hverken brukstillatelse eller ferdigattest
for
eiendommen.
Dette til kjøpers risiko og ansvar.
OFFENTLIGE PLANER/REGULERING/
KONSESJONSPLIKT
Eiendommen ligger på hotellneset mellom sentrum og
flyplassen.
Området er avsatt til næringsbebyggelse.
Samtlige eiendommer på Svalbard er underlagt
"konsesjon" på den måte at alle eiendomsoverdragelser
må
godkjennes skriftlig fra Nærings‑ og
Fiskeridepartementet.
Dette gjøres via SNSK (Store Norske Spitsbergen
Kulkompani) i etterkant av budakset. Godkjenning er en
forutsetning for at handelen kan gjennomføres og at
eiendommen kan overtas.
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.

Hotellneset Hotellneset

INFORMASJON OM EIENDOMMEN

OPPDRAG
1‑0400/20

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.
Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

BETALINGSBETINGELSER
Hele kjøpesummen med tillegg av omkostninger betales
til meglers klientkonto innen overtakelse.
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.
PERSONOPPLYSNINGSLOVEN
I henhold til personopplysningsloven gjør vi
oppmerksom
på at interessenter kan bli registrert for videre
oppfølgning.
MEGLERS VEDERLAG
Meglers vederlag er avtalt til;
Provisjon; 1.78% av salgsum
Dokumentbehandling; 2.500,‑
Tilrettelegging; 15.000,‑
Grunnpakke informasjon og oppgjør; 7.900,‑
Markedspakke: 14.990,‑
Visningspakke; 5.000,‑

HJEM EIENDOMSMEGLING
Grønnegata 40
9008 Tromsø
Tlf: 900 66 700
Org.nr.: 990 860 467
SALGSOPPGAVE DATO
10.02.2021
Kontakt oss gjerne ved ønske om ytterligere
informasjon.
BOLIGKJØPERFORSIKRING
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å
tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir 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.
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).
All budgivning må foregå ved skriftlighet. Ikke nøl med å
ta kontakt dersom det er behov for bistand for å gi bud.
DIVERSE
Nørings‑ og fiskeridepartementet (NFD) har gitt utrykk
for at det vil kreves ny grunnleieavtale i forbindelse med
kjøp/salg av eiendommen.
NFD sier at det ikke kan forventes at det gis samme
betingelser i ny avtale slik det er gitt i eiers avtale.
Deler av bygget er innredet til bolig og over flere år
benyttet som fast tilholdsted for eier. Megler har ikke
lyktes i å finne hverken tegninger, eller andre bevis for at
denne delen av eiendommen er godkjent for varig

EIENDOMSMEGLER MNEF
Einar Nyland‑Storhaug
tlf: 970 73 555

opphold. Ny eier kan IKKE påregne å kunne bruke
eiendommen til varig opphold.

Hotellneset Hotellneset

INFORMASJON OM EIENDOMMEN

einar.storhaug@hjemeiendomsmegling.no

Gårdsnummer 22, Bruksnummer 548 i 2100 SVALBARD kommune

Forretninger:
Type
Omnummerering
Kart- og delingsforretning

Matrikkelutskrift
Matrikkelenhetens registerbetegnelse og adresse
Matrikkelenhet:
Gårdsnr 22, Bruksnr 548

Kommune:

Dato
Forretning:
Matrikkelført:
Forretning:
Matrikkelført:

01.01.2019
01.01.2019
04.07.2005

R ol l e
Mottaker

Matrikkel
2100/22/548

Arealendring
0,0

Avgiver
Mottaker

2100/22/1
2100/22/548

-356,7
356,7

2100 Svalbard

Matrikkelenheten har ikke registrert adresse.
Matrikkelopplysninger
Matrikkel:
Type:
Bruksnavn:
Etableringsdato:
Areal:
Arealkilde:
Arealmerknad:

Best. grunneiendom
04.07.2005
356,5 kvm
Beregnet Areal

Tinglyst:
Matrikkelført:
Har festegrunn:
Skyld:

Ja
Ja
Nei

Landbruk:
Antall teiger:
Seksjonert:

Nei
1
Nei

Om fullstendighet og nøyaktighet i matrikkelutskriften:
Ambita tar forbehold om at informasjon som hentes fra Matrikkelen kan avvike fra de faktiske forhold, og at grensepunkter mv.
kan mangle helt eller delvis eller være feil registrert i Matrikkelen. Ambitas Matrikkelutskrift viser arealet som er en geometrisk
beregning basert på eiendommens grenselinjer. I de tilfeller grensene er markert som fiktive brukes i stedet oppgitt areal hvis
dette finnes i Matrikkelen. Ambita er ikke ansvarlig for tap som oppstår som følge av feil i Matrikkelutskriften.
Ikke tinglyst eierforhold:
Ingen ikke tinglyste eierforhold registrert på matrikkelenheten.
Kulturminner:
Ingen kulturminner registrert på matrikkelenheten.
I Matrikkelen fremgår kun informasjon om fredet kulturminne der det er registrert i Riksantikvarens arkiv på eiendom og
bygning. Kulturminner som ikke er registrert i Matrikkelen kan dermed allikevel forekomme på eiendommen. Merk at disse
opplysningene ikke omfatter informasjon om eventuell verning / verneklasse for eiendom eller bygningsmasse.
Grunnforurensing:
Ingen grunnforurensing registrert på matrikkelenheten.
I Matrikkelen fremgår kun informasjon om grunnforurensning som eventuelt er registrert på eiendommen i
forurensningsmyndighetenes arkiver. Grunnforurensning som ikke er registrert kan dermed allikevel forekomme på
eiendommen.
Klage på vedtak i Matrikkelen:
Ingen klage registrert på matrikkelenheten.
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Gårdsnummer 22, Bruksnummer 548 i 2100 SVALBARD kommune

Gårdsnummer 22, Bruksnummer 548 i 2100 SVALBARD kommune

Oversiktskart
Bebyggelsens arealer mv., antall boenheter
Naust båthus sjøbu (Kilde: Massivregistrering)
Opplysninger om boliger/bruksenheter:
Adresse
Type
Ingen registrert adresse
Unummerert
bruksenhet
Bygningsopplysninger:
Næringsgruppe:
Annet som ikke er næring
Bygningsstatus:
Tatt i bruk
Energikilde:
Oppvarming:
Avløp:
Vannforsyning:
Bygningsnr:
22717758

BRA Kjøkkenkode

Bebygd areal:
BRA bolig:
BRA annet:
BRA totalt:
Har heis:

Antall rom

Rammetillatelse:
Igangset.till.:
Ferdigattest:
Midl. brukstil.:
Nei Tatt ibruk (GAB):
Antall boliger:
Antall etasjer:

Bad

WC

01.01.2002
01.01.2002
01.01.2002

Etasjeopplysninger:
Ingen etasjeopplysninger registrert på bygningen.
Kulturminner:
Ingen kulturminner registrert på bygningen.
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Gårdsnummer 22, Bruksnummer 548 i 2100 SVALBARD kommune

Teig 1 (Hovedteig)

Areal og koordinater
Areal: 356,50m²
Arealmerknad:
Koordinatsystem: EUREF89 UTM sone 33
Ytre avgrensing
Punkt

Nord

1

8 685 782,38

Øst
512 472,11

Lengde¹

Målemetode

24,26m

Terrengmålt: Annet

Nøyaktighet
21

Radius

Merke nedsatt i

Hjelpelinje

Grensepunkttype

Ikke spesifisert

Nei

Umerket

2

8 685 799,78

512 455,20

4,00m

Terrengmålt: Annet

21

Ikke spesifisert

Nei

Umerket

3

8 685 802,64

512 452,41

12,60m

Terrengmålt: Annet

21

Ikke spesifisert

Nei

Umerket

4

8 685 811,45

512 461,42

28,30m

Terrengmålt: Annet

21

Ikke spesifisert

Nei

Umerket

5

8 685 791,17

512 481,16

12,62m

Terrengmålt: Annet

21

Ikke spesifisert

Nei

Umerket

(¹) Lengden fra punktet til neste punkt i rekken.
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BOLIGDEL

∞

Stue og kjøkken i delen av eiendommen som er innredet til bolig.

Hotellneset Hotellneset

VERKSTED

∞

Deler av 1. plan er innredet verksted.

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

Hotellneset, 9170 LONGYEARBYEN, oppdrag 1‑0400/20, gnr. 2100, bnr. 22, snr. 548 i SVALBARD 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.
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