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Canaria etter boligkrise: Syden-drøm på billigsalg 
Lyst på en penthouseleilighet? Eller en stor enebolig med deilig badebasseng? På Gran Canaria kan du nå 
velge og vrake etter mange år med boligkrise.  

Av Geir Røed 
Publisert 14.11.2016 - Oppdatert 14.11.2016 07:11 

Bunnen ser ut til å være nådd på Kanariøyene etter rundt 10 år med boligkrise og resesjon. 

– Det er litt liv i byggekranene igjen. Men det er ikke i nærheten av hva det var før boligkrisen. Nå er det en 
stor beholdning av både nye og brukte boliger – og dermed fine muligheter til å gjøre gode kjøp, forteller 
eiendomsmegler Agnar D. Carlsen i Norsk megling international, som i 30 år har solgt boliger i utlandet. 
Spania er et av landene han har arbeidet mye i. 

Carlsens uttalelser støttes av offisiell statistikk, som viser at prisnedgangen har stoppet opp. Mye tyder på at 
det blir en prisøkning i 2016. 
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På nettstedet Finn.no er det nå over 500 boligannonser fra Kanariøyene. Du kan få kjøpt alt – fra villaer til 
over 20 millioner, til små, gjerne litt slitte, studioleiligheter på 20–30 kvadratmeter. Nesten halvparten av 
boligene koster for øvrig under to millioner kroner. 

Få klagemuligheter 

Felles for alle boligannonsene er bilder med sollys og blått hav. Men annonsene er ofte mangelfulle, med 
svært lite informasjon sammenlignet med norske boligannonser. 

– Ikke legg igjen vettet på flyplassen hjemme. Her er det ingen avhendingslov og få eller ingen 
klagemuligheter. En selger kan ikke bevisst holde noe tilbake. Men hvis en kjøper skal klage, må han 
gjennom det spanske rettssystemet. Det tar mange år. Gjør derfor grundige undersøkelser, og søk råd fra 
bygningskyndige og andre fagfolk, er det klare rådet fra Agnar D. Carlsen. 

Boligkjøp i utlandet innebærer et møte med nye regler, lover og rutiner. Sjekk hvor store forskjeller det er på 
eiendomshandelen i Norge og på Kanariøyene: 

 
Kostnader for selger og kjøper er et anslag. Driftskostnader inkluderer avgifter på blant annet vann, kloakk, 
renovasjon og strøm. Kilder for faktainformasjon for Kanariøyene og Spania: Forbruker Europa, Syden 
Eiendom og Norsk Megling International. 

På Kanariøyene står utlendinger bak hvert fjerde boligkjøp, ifølge spansk omsetningsstatistikk. De aller 
fleste nordmenn kjøper bolig på sørsiden av Gran Canaria, og spesielt i Arguineguin. I de spanske områdene 
nord på øya, og i fjellene, er det få nordmenn. 

Gjennomsnittsnordmannen som kjøper bolig på Kanariøyene, er unge pensjonister som har solgt boligen sin 
hjemme og kjøpt seg billigere leilighet. Pengene de har til overs, vil de bruke på feriebolig i utlandet. 

http://m.finn.no/


– De har gjerne et budsjett på to-tre millioner kroner. Da vil de gjerne ha både flott utsikt, sentral 
beliggenhet, eget badebasseng og stor uteplass i en nyere bolig. Men det kan bli vanskelig å få oppfylt alle 
de ønskene for to-tre millioner kroner, sier Erling Ruud i Syden Eiendom, som har drevet med eiendom på 
Kanariøyene siden årtusenskiftet. 

Men, hva får gjennomsnittsnordmannen og de som har enda litt mer penger, i og rundt «norske» 
Arguineguin – kanaribyen hvor det etter hvert har blitt like vanlig å spise lutefisk som spansk tapas? 

■ Budsjett: To-tre mill. kr. 

En OK treroms med noen av drømmene oppfylt (utsikt, basseng, nybygg), men ikke alle. Kanskje er det bare 
sjøgløtt, kanskje ikke det beste området. 

 

 
2,7 MILLIONER KRONER: Leilighet med delvis havutsikt, men «bare» felles basseng. Fem minutters gange til byen og stranden. 
Plass til køyesenger til barn og barnebarn på ett av soverommene. Foto: BÅRD OVER MYHR, SYDEN EIENDOM. 

■ Budsjett: Ca fem mill. kr. 

Tre-fireroms med høy standard, og gjerne et ekstra rom som kan brukes som TV-stue eller som 
aktivitetsrom. I denne prisklassen får man gjerne eget basseng, store terrasser, flott utsikt og tilnærmet norsk 
standard. 



 
4,6 MILLIONER KRONER: Enebolig på 250 kvadratmeter primærareal, stor terrasse rundt huset og eget badebasseng. Fire 
soverom og tre bad. Panoramautsikt utover havet og byen. Foto: NORSK BOLIGSERVICE. 

 
5,2 MILLIONER KRONER: Penthouseleilighet med tre soverom, to bad og stor takterrasse på 70 kvadratmeter med sol hele 
dagen. Flott utsikt. Beliggende 50 meter fra stranda. Men penthousen har ikke eget basseng. Foto: DIN FORMIDLER - BOLIG 
UTLAND. 



■ Budsjett: 10 mill. kr. og oppover: 

Da får du nesten alt du drømmer om. Fin bolig ved stranden med panoramautsikt, og selvsagt med eget 
basseng. Boligene i denne prisklassen har også presentabelt inngangsparti, flere soverom, bad og stuer, og 
mange fine detaljer. Noen ganger er det også en gjesteleilighet, som for eksempel kan brukes dersom man 
har au pair. 

 
12,5 MILLIONER KRONER: Enebolig på 300 kvadratmeter bruttoareal med badebasseng, badstue og hage rundt boligen. 
Panorama havutsikt, også fra soverommene. Foto: SYDEN EIENDOM. 

 
20 MILLIONER KRONER: Et skikkelig spansk landsted i fjellene over Maspalomas på hele 700 kvadratmeter primærareal. 
Boligen har kunstgalleri i inngangspartiet, tyrkisk bad, badstue, svømmebasseng, store terrasser, promenadestier, store stuer og 
soverom, og en egen leilighet med to soverom. (Dette er den eneste boligen som ikke ligger i Arguineguin.) Foto: SYDEN 
EIENDOM. 



5000 nordmenn kjøper bolig i Spania årlig, og ifølge en undersøkelse fra Prognosesenteret vurderer 73 000 
nordmenn å kjøpe feriebolig i Syden. 

Bolighandelen er på langt nær så godt regulert – og så trygg – som i Norge. Det er svært mye å huske på. Og 
selv om man får hjelp av norske meglere og advokater, er det selvsagt lovverket i det aktuelle landet som 
gjelder. 

Dessuten er boligene i ferieparadisene bygget på en helt annen måte enn hjemme. De færreste av oss vet 
hvordan murhus egentlig skal vedlikeholdes. Når du sitter og slapper av i sofaen i ferieleiligheten, kan du 
fort også høre andre lyder enn du gjør hjemme. 

– Ofte bygges ikke boligene med isolasjon. Det er jo ikke behov for det på grunn av varmen. Men isolasjon 
isolerer også lyder, og vi anbefaler å kjøpe boliger som har isolasjon både i veggene og rundt rørene på 
våtrommene. Da hører man ikke alt som foregår i naboleiligheten, eller når toalettet brukes, sier Erling Ruud 
i Syden Eiendom. 

Sjelden budrunde 

Noen av boligene som er for salg, har ligget ute i flere måneder. De færreste selges etter budrunde. 

– Det er sjelden budrunde. De fleste salg skjer med bare én potensiell kjøper, sier Erling Ruud. 

– Hva er som regel salgsprisen sammenlignet med prisantydningen? 

– Man må gjerne prute litt selv om eier ikke alltid går ned i pris. Her går ikke boliger over prisantydning. 

– Bruk flere år på kjøpet 
Da NRK-programleder Frode Søreide tok med seg norske eiendomsmeglere til Gran Canaria, 
bommet meglerne med 25 millioner kroner da de skulle tippe salgsprisen på en enebolig. 

Dette viser hvor vanskelig det kan være å vite hva som er riktig pris. 25-millionersbommen er fortsatt rekord 
i «Solgt!», sier Søreide – og ler godt. 

 
KJEMPEBOM: Da Frode Søreide (med ryggen til) ba eiendomsmeglere tippe prisen på en villa på Gran Canaria, bommet DNB-
meglerne Rachel Merete Hovde og Terje Hauan (t.h.) med 25 millioner kroner, mens Kjetil Lossius og Mariann. Thomassen fra 
Plussmegleren i Kristiansand bommet med tre millioner kroner. Skjermdump: Fra NRKs «Solgt!». 



Han har siden 2010 laget mer enn 70 programmer hvor eiendomsmeglere skal tippe riktig salgspris i 
konkurranse med hverandre i en by de til daglig ikke arbeider i. «Solgt!» er blant NRKs mest populære 
programmer. 

Flere ganger har TV-programmet besøkt utlandet – blant annet Gran Canaria. I åsen over Arguineguin ligger 
eneboligen på over 700 kvadratmeter med blant annet eget diskotek i kjelleren. Boligen ble solgt for åtte 
millioner kroner. Men eiendomsmeglerne Rachel Merete Hovde og Terje Hauan fra DNB Eiendom på 
Lillehammer trodde salgsprisen var på 33 millioner kroner. 

– Jeg tror ikke lokale meglere ville bommet så mye. Lokalkunnskap er viktig. Og det er også mitt viktigste 
råd til folk som skal kjøpe bolig i utlandet: Bruk tid, gjerne flere år, på å bli lokalkjent, og snakk med andre 
nordmenn som har kjøpt der. 

– Dra dit på ferie år etter år. Vær sikker på at du liker deg der. Få alle dokumentene oversatt til et språk du 
kan godt, og tenk på alt, sier Frode Søreide – og ramser opp avstand til flyplassen, utleiemuligheter, 
støynivå, avstand til strand og solforhold. 

– I utlandet må man også sjekke hvor kriminalitetsbelastet nabolaget er. Man kan ikke bare kjøpe, og håpe 
man får solgt igjen. Det er ikke som det har vært i Norge de siste årene. Det kan ta lang tid å selge. 

Frode Søreide synes det er en stor forskjell på hvor regulert bolighandelen er i Norge, hvor gjennomsiktig og 
ordnet det er sammenlignet med i utlandet. 

– Bare tenk på prospektene. I Norge er de som bøker. I utlandet, og spesielt i sydligere strøk, er de gjerne 
bare et par A4-sider som er stiftet sammen. Det er en helt annen måte å kjøpe bolig på. 

 
VIL TIL USA: "Solgt!"-programleder Frode Søreide drømmer selv om ferie bolig i utlandet – helst i Miami. Foto: NRK. 



– Hva er du mest overrasket over? 

– Egentlig at det er så mange nordmenn som eier bolig i utlandet. Spesielt på steder som Gran Canaria er 
nordmennene i stort antall. De har gjerne også noen av de fineste husene. Nordmenn har kapital. 

I høst ruller nye episoder av «Solgt!» over skjermen på NRK1. Søreide og resten av produksjonsteamet har 
også denne gangen tatt med seg eiendomsmeglere både til inn- og utland. Og til våren kommer det enda 
flere programmer. 

– Blir du selv fristet til å kjøpe bolig i utlandet? 

– Ja, jeg blir veldig fristet. Samtidig er jeg for ung til å slå meg ned på ett feriested. Jeg ønsker å oppleve 
flere plasser, sier 37-åringen. 

– Men når jeg blir eldre, tror jeg egen feriebolig kan være et alternativ. 

Men det blir neppe på Gran Canaria. 

– Jeg er forelsket i Miami og området rundt der. Dessuten har det området i hvert fall frem til nå vært en 
gunstig investering, selv om prisene er på vei oppover. 

Italia er et annet sted NRK-programlederen drømmer om feriehus. 

– Piemonte-området er «up and coming». Der får man alt. Innen en time er man i Alpene, eller ved kysten. 
Dessuten er dette det gjeveste vindistriktet i Italia. 

Likte du denne artikkelen? Bli abonnent på DinePenger+ og få tilgang til flere eksklusive artikler, 
guider og nettmøter om privatøkonomi. 

 
11 MILLIONER KRONER: Luksusvilla over fire etasjer og primærareal på 300 kvadratmeter. Jacuzzi, stor 
terrasse med badebasseng. Egen leilighet i kjelleren. Men: Kun delvis sjøutsikt fra takterrassen. Foto: 
NORSK MEGLING INTERNATIONAL. 
Gi oss tilbakemelding på denne artikkelen  
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