
BOLIGFOTOGRAFERING
 F o r b e r e d e l s e



-Gode bilder av boligen din gir vil gi et godt 

helhetsinntrykk av salgsobjektet og inviterer 

kjøpere til visning. Kvaliteten på bildene 

avhenger i stor grad av forberedelsene gjort på 

forhånd i boligen.

Følgende råd er ment som en veileder for deg 

som skal bestille fotografering av din bolig. 

Rådene er resultatet av mange års erfaring 

med boligfotografering og de fungerer generelt 

godt.

Merk at de fleste av disse rådene gjelder boliger 

generelt, mens noen gjelder f.eks. kun for 

eneboliger og/eller rekkehus.

Er det lite med plass i boligen og vanskelig og 

å plassere vekk enkelte ting, kan det ofte være 

lurt å ofre et av rommene (gjerne det minste 

soverommet) til oppbevaring av gjenstander og 

evt. møbler fra de andre rommene. 

Når fotografen kommer, vil han ta en kjapp 

gjennomgang av boligen sammen med deg og 

kommer med ryddetips underveis. En standard 

boligfotografering tar ca 1,5 timer, men for 

at det skal gå fortest mulig, bør boligen din 

være godt ryddet/forberedt og møbler som må 

flyttes/fjernes allerede flyttet. 

En standard boligfotografering gir fotografen 

liten tid til å bidra utover flytting av puter, 

pledd og andre små gjenstander.

Lykke til!

“-Gode bilder av boligen din vil gi et godt helhetsinntrykk av 
salgsobjektet og invitere kjøpere til visning.” 



HVA BØR DU GJØRE I FORKANT AV 
BOLIGFOTOGRAFERINGEN?

GENERELT
•  Rydd i alle rom. Unngå overmøblering og at for 

mange gjenstander stående fremme i rommet. 
Tenk færre ting, fremfor flere ting.

•  Rengjør alle rom.

•  Sjekk at alle lyspærer fungerer og at alle telys/
lysestaker er klare til tenning.

•  Kjøp og pynt med friske blomster og frukt som er 
med på å gi et friskt inntrykk på bilder.

•  Fjern spor etter kjæledyr, eksempelvis hundehår, 
hundeseng og matskåler.

STUE
•  Fjernkontroller legges bort.

• Ha 2 –4 nyristede pynteputer i sofa.

•  Peis bør være klar til å tennes opp, dette skaper 
atmosfære på bildene.

•  Stearinlys som matcher i stil og farge har positiv 
virkning på bildene.

KJØKKEN
• Rydd og vask kjøkkenbordet.

•  Rydd vekk kjøkkenmaskiner og annet som står på 
kjøkkenbenken.

•  Fjern oppvask, oppvaskkost og oppvaskmiddel.

•  Fjern alt som henger på kjøleskapsdøren.

•  Fjern flasker, søppel eller annet under 
kjøkkenbenken.

•  Sett gjerne et fat med frisk frukt på 
kjøkkenbenken.



BAD
•  Rydd vekk personlige effekter som sjampo, 

kremer, såper, tannbørste og lignende.

•  Rydd og rengjør servant, dusj/badekar og 
synlige hyller/skap.

•  Fjern brukte håndklær og morgenkåper.

•  Fjern skittentøyskurv.

•  Heng rene, lyse, matchende håndklær på 
knaggene.

SOVEROM
•  Rydd vekk klær og andre gjenstander.

•  Rydd nattbordet.

•  Rydd barnerommet.

•  Re opp sengen med lyst og ensfarget 
sengetøy.

•  Bruk alternativt et stort, ensfarget teppe til å 
dekke over sengetøy.

UTVENDIG / HAGE
•  Trekk persienner tilbake.

•  Fjern stiger, sykler, ski, pappesker og 
lignende som står langsmed husveggen.

•  Sett utendørs møblement på en pen måte.

•  Rydd terrasse, balkong eller uteareal for snø.

•  Gressplenen bør være nyklippet.

Denne listen er veiledende. Du trenger ikke å følge den til punkt og prikke, 

men det er å anbefale punktene under ”generelt” vektlegges godt.

Lykke til med forberedelsene!

Ved eventuelle spørsmål, ring fotograf Kalle Punsvik. 

Tlf. nr: 930 52 147  |  post@punsvikfoto.com  |  www.punsvikfoto.com

HAR DU PLANTEGNINGER OVER BOLIGEN?
• Ha gjerne klart plantegninger av boligen, hvis    
dette finnes. Disse brukes som underlag av fotografen 
til å lage 3D-plantegninger.


