Breivikeidet
Fritidseiendom / tomt på Breivikeidet - Uthus medfølger
Ca. 45 minutters kjøretur fra Tromsø
Adresse Hyttetomt Breivikeidet | Prisantydning kr 390 000,‑ + omk | Totalpris kr 400 920,‑
Tomt 732 kvm eiet | | Omkostninger kr 10 920,‑ | BRA ca.10m2 på uthuset

Breivikeidet Hyttetomt Breivikeidet

Breivikeidet

∞

Oversiktsbilde, tomten helt nederst i bildet.

Tomten ligger ved Høgsandmælen, som er
en mindre stikkveg inn fra Sjursnesvegen.
Eiendommen ligger like ved og sør for
Storelva som renner ut i havet ved Breivika /
Breivikeidet. Brevikeidet har mange aktiviteter
å by på for de som vil. Surfeklubb har plass ved
utløpet av Breivikelva. Golf og nordlysturisme.
Området er attraktiv for jakt‑ og fiske,
toppturer, skikjøring og langrenn. Mye bærmark
og sandstrand med bademuligheter. Fergeleie
med overfart til Lyngseidet. Nærmeste butikk er
Joker på Sjursnes.

Breivikeidet Hyttetomt Breivikeidet

Kort om eiendommen
Fritidstomt på ca. 732m2 beliggende på
Breivikeidet, med kort kjøreavstand til Tromsø.
Tomten er klargjort med avkjørsel til tomten
fra hovedveg. Den er bebygget med et uthus på
ca. 10 m2 som medfølger handelen. Området
er kjent for sin flotte natur og muligheter for
fiske, jakt‑ og friluftsliv. Det er ikke klargjort
for vann‑ og avløp. Dette må evt. bekostes
av ny eier. Tomten ligger fint til på et lite
"høydedrag". Rett ved ligger Storelva. En har
kort avstand til golfbanen og Breivikeidet.
Flotte naturomgivelser og fjellområder. Kontakt
eiendomsmegler for ytterligere opplysninger.
Eiendommen kan besiktiges uten nærmere
avtale, om ønskelig. Dersom man vil se inne i

uthuset, ta kontakt med megler for henvisning
av nøkler.

Breivikeidet Hyttetomt Breivikeidet

HYTTETOMT BREIVIKEIDET

∞
Oversiktsbilde.

EIENDOM
Hyttetomt Breivikeidet, 9027 RAMFJORDBOTN
EIENDOMSBETEGNELSE
Gårdsnummer 130, bruksnummer 93 i Tromsø
kommune.
EIER
Børre Pedersen og Monica Pedersen
PRISANTYDNING
Kr 390 000,‑
KJØPERS OMKOSTNINGER
Kr 10 920,‑
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.
TOTAL KJØPESUM
Prisantydning 390 000,‑
+ Totale omkostn. kr. 10 920,‑
= sum kr. kr 400 920,‑
BOLIGTYPE / EIERFORM
Fritidseiendom / Eiet
AREALER
BRA ca. 10kvm
Uthus med 2 rom.
Bruksareal:
1. etasje: 10 kvm Ca. mål oppgitt av selger på uthuset
som er plassert på tomten.
BEBYGGELSEN
Spredd bebyggelse i området.
OPPVARMING
Ingen oppvarming av uthus.
BYGGEMÅTE
Uthus i enkel konstruksjon. Isolert og kledd med
villmarkspanel.
PARKERING
Parkering på tomten.
BELIGGENHET
Tomten ligger ved Høgsandmælen, som er en mindre
stikkveg inn fra Sjursnesvegen. Eiendommen ligger
like ved og sør for Storelva som renner ut i havet

ved Breivika / Breivikeidet. Brevikeidet har mange
aktiviteter å by på for de som vil. Surfeklubb har plass
ved utløpet av Breivikelva. Golf og nordlysturisme.
Området er attraktiv for jakt‑ og fiske, toppturer,
skikjøring og langrenn. Mye bærmark og sandstrand
med bademuligheter. Fergeleie med overfart til
Lyngseidet. Nærmeste butikk er Joker på Sjursnes.

KONSESJONSPLIKT
Eiendommen er underlagt regplan 0142 med
bestemmelser. Regulert til LNRF tiltak for stedb.
næring nåværende. Kopi av dokumentene utleveres ved
henvendelse til megler.
Eiendommen er registrert å ligge innenfor følgende
hensynssone: Ikke opplyst om noen spesiell hensynsson.

ADKOMST
Adkomst fra offentlig veg, Høgsandmælen.

SAMMENDRAG AV SELGERS EGENERKLÆRING
Selger har ikke utfylt egenerklæring, da det ikke skal
tegnes boligselgerforsikring og siden det er en tomt
uten infrastruktur som selges.

GRUNNAREALER
Forholdsvis flat tomt. Det er opparbeidet adkomst fra
veg. Gode sol‑ og lysforhold til tomten. Det er etablert
et uthus / anneks på tomten som overtas sammen med
eiendommen.
Tomteareal: 732 m²
Tomt/Eierform: Eiet tomt
ENERGIMERKING
Det er ikke krav til energimerke av uthus. Tomten
kvalifiseres som ubebygget.
Ytterligere opplysninger om energimerking finner du på
www.energimerking.no
OVERTAKELSE
Eiendommen overleveres etter avtale. Spesifiser ønsket
overtakelsesdato i kjøpetilbud.
FORMUESVERDI
Informasjon er bestilt, men ikke mottatt pr 17.08.
Kontakt megler for opplysning.
TINGLYSTE HEFTELSER OG RETTIGHETER
På eiendommen er det tinglyst følgende servitutter/
rettigheter som følger eiendommens matrikkel ved
overskjøting til ny hjemmelshaver:
5401/130/93:
16.09.2010 ‑ Dokumentnr: 701991 ‑ Registrering av
grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra:
Knr:5401 Gnr:130 Bnr:2
01.01.2020 ‑ Dokumentnr: 1291936 ‑ Omnummerering
ved kommuneendring
Tidligere: Knr:1902 Gnr:130 Bnr:93
VEI, VANN, AVLØP
Tilknyttet offentlig veg. Det er ikke opparbeidet vann og
avløp.
FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG BRUKSTILLATELSE
Tomten er ikke bebygget med boenhet og det er derfor
ikke ferdigattest.
OFFENTLIGE PLANER/REGULERING/

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.
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
Det er avtalt fastprisbasert vederlag pålydende kroner
55.000,‑. Selger dekker eventuelle direkte utlegg, utover
fastprishonorar og sikringsobligasjon som er inkludert i
prisen.
EIENDOMSMEGLER MNEF
Robin I. Martinsen, tlf: 926 46 444
robin.iversen@hjemeiendomsmegling.no
HJEM EIENDOMSMEGLING
Grønnegata 40, 9008 Tromsø
Tlf: 900 66 700, Org.nr.: 990 860 467
SALGSOPPGAVE DATO
17.08.2020
Kontakt oss gjerne ved ønske om ytterligere
informasjon.
BOLIGSELGERFORSIKRING
Selger har valgt å ikke tegne boligselgerforsikring i
forbindelse med salget.
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.

Breivikeidet Hyttetomt Breivikeidet

INFORMASJON OM EIENDOMMEN

OPPDRAG
1‑0278/20

TOMT BREIVIKEIDET

∞

Tomten og adkomsten.

Breivikeidet Hyttetomt Breivikeidet

HYTTETOMT BREIVIKEIDET

∞
Uthus er bygget på tomten.

PLANLØSNING UTHUS

Tromsø kommune
Byutvikling

Oversiktskart

±

Adresse: Eiendommen har ikke registrert adresse
Gnr/Bnr: 130/93/0/0
Målestokk: 1:1 000
Areal:
733 m²

Koordinatsyst:
Dato:

UTM33/Euref89
13.08.2020
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Grensepunktrapport

Tromsø kommune
Byutvikling

Matrikkelkart

±

Adresse: Eiendommen har ikke registrert adresse
Gnr/Bnr: 130/93/0/0

Målestokk: 1:500
Areal:
733 m²

Koordinatsyst:
Dato:

UTM33/Euref89
13.08.2020

Eiendomsgrensene i kartet har forskjellig nøyaktighet. I noen tilfeller vil det være påkrevd å klarlegge grensene etter reglene i
matrikkelovens § 17.
Sikre grenser i kartet: Heltrukne linjer (nøyaktighet 12 cm eller bedre)
Usikre grenser i kartet: Stiplede linjer (nøyaktighet dårligere enn 12 cm)
Usikre grenser bør klarlegges av kommunens Geodatakontor, før tiltak i marginal avstand fra grensa planlegges.

Areal og koordinater:
Areal(kvm):

3

4
130/2

128/16

1

130/25

Koordinatsystem:
EUREF89 UTM Sone 33

Grensepunkt/Grenselinje
Løpenr

Nord

Øst

Grensemerke nedsatt i

Lengde

Grensepunkttype

Målemetode

Nøyaktighet i cm

Radius

1
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677114.43
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32.24

Offentlig godkjent grensemerke
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0
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7733329.74

677117.49

Jord

30.24

Stein med kors og vitner

Terrengmålt
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7733338.38

677146.47

Jord

15.77

Offentlig godkjent grensemerke

Terrengmålt
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0

4

7733322.68

677147.92

Jord

41.81

Offentlig godkjent grensemerke

Terrengmålt

10

0

side: 1

2

Arealmerknad:

732.8

128/1

130/93

Rapportdato : 13.8.2020

Hjelpelinjetype

Tromsø kommune
Byutvikling

Kommuneplan

±

Adresse: Eiendommen har ikke registrert adresse
Gnr/Bnr: 130/93/0/0
Målestokk:
1:1 000
Planident:
0142
Ikrafttredelsesdato: 29.03.2017

Koordinatsyst:
Dato:

UTM33/Euref89
13.08.2020

Tegnforklaring - Kommuneplan
Stolpe

Eiendomsgrenser
noyaktighet
Eiendomsgrense
Usikker eiendomsgrense
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BUDSKJEMA

Hyttetomt Breivikeidet, 9027 RAMFJORDBOTN, oppdrag 1‑0278/20, gnr. 130, bnr. 93 i Tromsø kommune
Skannes og sendes pr. mail eller sms/mms til megler etter nærmere avtale.

Ønsket overtagelsesdato

Eventuelle forbehold

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

Budgiver 2:
Personnr:

Personnr:
Telefon på dagtid:

Telefon på dagtid:
Adresse:

Adresse:
Epost:

Epost:

Underskrift

Underskrift

Kopi av gyldig legitimasjon

Kopi av gyldig legitimasjon

Matrikkelrapport

Budgiver 1:

Følgende låneinstitusjon kan gi opplysninger om min/vår
Rapportdato : 13.8.2020

FINANSIERING

Følgende låneinstitusjon kan gi opplysninger om min/vår

Matrikkelinformasjon for eiendom :

Beregnet areal (m2)

9020 TROMSDALEN

Poststed

Bosatt i Norge

Bosatt i Norge

Personstatus

Hjemmelshaver

Eierforhold

1/2

1/2

Brøk

Nei

Hjemmelshaver

Frist retting

Nei

Har fester

130 / 93 / /

Etablert dato
732.8

Eiendomsopplysninger:

16.09.2010

Mangel ved Oppm.kravet jf. §22

Eiendomstype
Grunneiendom
Frist fullføring

NORSELVEGEN 7

Adresse

9020 TROMSDALEN

Nei

Ikke fullført oppm.forretning
Nei

Tinglyste eierforhold:
Navn
PEDERSEN BØRRE

NORSELVEGEN 7

Under sammenslåing

Matrikkelen ble etablert ved konvertering av data fra tidligere registre. Det kan variere hvor gode disse dataene er med hensyn på fullstendighet og nøyaktighet. I enkelte
tilfeller kan grensepunkt og grenselinjer mangle helt eller delvis eller være feil registrert. Det kan også være feil og mangler ved registrert bygnings- og adresseinformasjon.
Dersom du oppdager feil eller mangler i nedenstående opplysninger, ta kontakt med Tromsø kommune på telefon 77790000 eller epost postmottak@tromso.kommune.no

Det tas forbehold om feil eller mangler i matrikkelen

Matrikkelrapporten er et maskinelt uttrekk av aktuelle eiendoms- og bygningsopplysninger registrert i matrikkelen ved rapportdato. Rapporten skiller seg fra det lovhjemlede
matrikkelbrevet ved at opplysningene er forenklet og satt opp på en annen måte. Datagrunnlag og -kvalitet er identisk i matrikkelrapporten og matrikkelbrevet. Matrikkelbrev
for eiendommen kan bestilles i Infoland.

Orientering om matrikkelrapporten

og lar det gjelde til dato og klokkeslett

PEDERSEN MONICA

side: 1

Jeg/vi anslår at vår egenkapital er på kr

/
Kontaktperson og tlf nr

/
Kontaktperson og tlf nr

Dato
Sted:
Dato
Sted:

+ omkostninger iht. salgsmateriell
Jeg/vi legger herved inn et bud på kr

1.

NOTATER

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.

Adresse

LES FØR DU GIR BUD

VIKTIGE
AVTALERETTSLIGE
FORHOLD

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.
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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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