
Prisant:3 450 000 + omkVågslid - Vågslidtun
Heddaroi 6, 3895 Edland



Åkjøpe eiendom er en av

de største investeringene du gjør. Ikke bare handler det om

penger, men også om livskvalitet og verdien av et sted du

får et unikt forhold til. Søken etter et nytt hjem betyr ikke

nødvendigvis at du ikke trives i det gamle. Livet endrer seg

og nye behov dukker opp. Det handler om et ekstra

soverom til ei lita prinsesse. Litt mindre hage. En ny jobb,

et annet sted. Årsakene er akkurat like mange som det er

eiendommer til salgs.

Meglerhuset Rele - det komplette meglerhuset
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DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:

MariusKallevik
Eiendomsmegler MNEF/Partner

T: 90 77 69 49

marius@meglerhuset-rele.no

Marius Kallevik er vår uunnværlige altmuligmann og

perfeksjonist - Til tross for sin unge alder har han

opparbeidet seg bemerkelsesverdig mye kunnskap

og erfaring innenfor mange felt. Vi har en teori om

at Marius er født med en gedigen indre «drive».

Marius har bachelor i eiendomsmegling ved BI i

Stavanger og 8 års erfaring.
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Flott utsikt til omgivelsene
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Del 1 - Heddaroi 6

Eiendommen
Bilder - Området - Planløsning
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Nøkkelinfo
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BOLIGTYPE:

Hytte på fjellet

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 99 Bnr. 222

i Vinje

PRISANTYDNING:

Kr. 3 450 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 68 m2

Bra: 71 m2

TOMT:

473 m2 eiet tomt.



Standard

Nyhytte i
tidsriktige farger

Velkommen til Heddaroi 6 - en ny og tiltalende hytte med flott utsiktsbeliggenhet.

Hytten fremstår som innbydende og har tidsriktige farger. Den er hovedsakelig innredet

med eikeparkett på gulv, samt panel på vegger og i tak.

Her har du stue og kjøkken med vedovn og som har utgang til terrasse. Hvit

kjøkkeninnredning med speilfronter.

Les mer om hyttens standard lenger bak i prospektet.
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Stue og kjøkken i åpen løsning
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Stuen har vedovn, samt utgang til terrasse
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Hvit kjøkkeninnredning med speilfronter
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Fint og romslig baderom med adkomst til vaskerom
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To soverom i første etasje
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Loftstue med innhukk bak trapp. Kroken kan for eksempel innredes med madrasser og puter
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To soverom og wc-rom (for barn, p.g.a lav takhøyde)
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Utgang til terasse fra stue
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Nærområdet...
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Nærområde: Flotte skiløyper og Hakuelifjell skisenter
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Vågslid
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Umiddelbar
nærhet til flotte
skiløyper
og kort avstand til Haukelifjell skisenter...

Idyllisk beliggenhet ca. 830m. over havet. Heddaroi ligger like ved Vågslidtun Hotell, med

fantastisk utsikt til Vågslidvannet og området rundt. Her har man et ypperlig

utgangspunkt til et løypenett som gir et hav av turmuligheter både på sommer og

vinterstid.

Snøforholdene i området er meget gode og kan regnes som sikre i perioden nov/des -

april/mai. Et eget selskap har ansvaret for det omfattende løypenettet som normalt

starter sin virksomhet så snart snøforholdene tillater det. Løypenettet er meget variert.

Traseene varierer fra de helt enkle og korte, til lange, utfordrende høyfjellsløyper som

ligger fra ca. 800 - 1600 moh.

Haukeli Skisenter ligger ca. 4 km. fra hytten med sine 6 heiser og barneskitrekk, laveste

høyde 1150 moh. Høyeste punkt ca. 1455 moh. 8 km nedfarter med varierende

vanskelighetsgrad. Senteret har ski og brettutleie, flott varmestue og kafeteria. Det er

av høy kvalitet.

Vågslid/Haukeliområdet er svært godt egnet for fjellvandring. Fra Haukelitun går løypene

både mot Haukeliseter og turisthyttene på Hardangervidda og Setesdal/Ryfylkeheiene.

Området er rikt på bær og Vågslidtunet er omgitt av meget gode fiskevann. Ved å kjøpe

et fiskekort har man tilgang til ca. 60 vann i storområdet.



Planløsning

Innhold
Innholdsrik hytte

Lekker, nyoppført familiehytte oppført over 2 etasjer, som inneholder:

Første etasje:

Gang, 2 soverom, baderom m/wc/vaskdusj, vaskerom, stue og kjøkken m/utgang til

terrasse.

Loft:

Loftstue, wc-rom og 2 soverom.

Hemsen har ikke målbar høyde på minst 190 cm i en bredde på 60 cm. Gulvarealet er

ca. 27 m2, men dette arealet er ikke opplyst i totalarealet for hytten.

Utvendig sportsbod.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 71 m2

1.

L.
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Del 2 - Heddaroi 6

Teknisk info
og skjema
Eiendommen - Nabolagsprofil - Vedlegg - Budskjema

37VÅGSLID HEDDAROI 6



Eiendommen

Oppdragsnummer:
218528

Adresse:
Heddaroi 6, 3895 Edland

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 99 Bnr. 222 i Vinje kommune

Eiers navn:
Vigor Bygg AS

Prisantydning:
3 450 000,-

Kjøpers omkostninger:
12 500,- Dokumentavgift (2,5% av tomteverdi))
525,- Tinglysning av skjøte
525,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
----------------------------------
24 852,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i
ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av
Boligkjøpeforsikring pluss vil øke
totalomkostningene med kr. 2 800,-.

Eiendomstype:
Hytte på fjellet

Eierform:
Selveier

Standard:
Velkommen til Heddaroi 6 - en ny og tiltalende
hytte med flott utsiktsbeliggenhet. Hytten
fremstår som innbydende og har tidsriktige
farger. Den er hovedsakelig innredet med
eikeparkett på gulv, samt panel på vegger og i
tak. Utsiktsbeliggenhet med umiddelbar nærhet
til flotte langrennsløyper. Ellers kort avstand til
Haukelifjell skisenter.

Stue og kjøkken med mønet tak og eikeparkett
på gulv. Brunbeiset panel på vegger. Vedovn og
utgang til terrasse med noe utsikt til
omgivelsene. Hvit kjøkkeninnredning med
speilfronter. Downlights i tak.

Baderom innredet med fliser på gulv, samt
brunbeiset panel på vegger. Dette har
vegghengt toalett, seksjon med nedfelt servant
og dusjnisje med baderomsplater. Mekanisk
avtrekk og downlights i tak.

To soverom innredet med eikeparkett på gulv.
Lys panel på vegger.

Vaskerom innredet med fliser på gulv.
Vartmvannsbereder.

Gang innredet med fliser på gulv som har
varmekabler. Brunbeiset panel på vegger.
Downlights i tak.

Loft:
Loftstue med innhukk bak trapp. Kroken kan for
eksempel innredes med madrasser og puter (se
for deg en lese/ipad-krok for barna).

To soverom innredet med eikeparkett på gulv.

Wc-rom innredet med gulvbelegg. Dette har
toalett og servant (for barn, p.g.a lav takhøyde).
Mekanisk avtrekk.

Vannuttak ute.

Areal:
P-rom: 68 m2

Bra: 71 m2

P-rom innhold:
Gang, 2 soverom, baderom, vaskerom, stue og
kjøkken.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
2018

Antall soverom:
4 soverom

Parkering:
Parkering på egen tomt.

Byggemåte:
Bygget er hovedsakelig oppført i tre.

Tilstandsrapport:
Det er ikke foretatt en fagkyndig teknisk
vurdering av boligen, da hytten er ny.

Oppvarming:
Vedovn i stue. Varmekabler i gulv i gang.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Megler har oppfordret eier til å innhente
energiattest for eiendommen, men denne er
ikke fremlagt for megler. Interessenter bør
derfor legge til grunn at eiendommen har
energiklasse G.

Beskaffenhet:
Hovedsakelig naturtomt.

Tomteareal:
473 m2

Tomt/Eierform:
Eiet tomt.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere
avtale mellom partene.

Ligningsverdi:
Megler har ikke mottatt ligningsverdi fra
oppdragsgiver. Interessenter kan eventuelt
sjekke skatteetatens boligkalkulator for
estimert ligningsverdi. Se www.skatteetaten.no

Kommunale avgifter:
5 508,- per år.

Tilbehør:
Dersom annet ikke fremgår av salgsoppgaven
medfølger kun integrerte hvitevarer. Merk at
hvitevarer kan fremstå som integrerte, men
allikevel være frittstående. Kjøper bør derfor
med forbehold spesifisere hvilke hvitevarer
som ønskes med i handelen.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tlknyttet privat vannverk - Årlig
vannavgift utgjør pt kr. 2.803,- og kommer i
tillegg til de kommunale avgiftene for
eiendommen. Eiendommen skal tilknyttes
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kommunalt vannverk når dette kommer, som
beskrevet i reguleringsbestemmelsene for
området. Avløp og renovasjon er kommunalt.

Eiendommen er tilknyttet privat vei. Ved videre
utbygging av felt K og L, skal eksisterende
avkjørsel til feltene stenges.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse blir
utstedt før overtagelse.

Diverse:
Benevnelser på rom i salgsoppgave samt
selgers bruk av rom kan være i strid med
byggeforskrifter selv om de er målverdige.

Det er per i dag ikke opprettet velforening for
hyttene i gata. Brøyteavgift og
vedlikeholdsavgift for veg betales til Vågslidtun
hotell og ligger i overkant av kr. 4.000.
Løypenettsavgift kan kan tilkomme. Det kan
være det blir opprettet velforening og
påfølgende utgifter på et senere tidspunkt.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område (felt K i
plankartet)regulert til næring/utleie (blå
regulering). Utbygger er i dialog med Vinje
kommune i forhold til dispensasjon fra disse
reguleringsbestemmelsene, slik at hytten kan
brukes fritt for utleieplikt. Dette gjøres ved at
utbygger kjøper fri utleieklausulen samtidig
som de forplikter seg til å bygge 3
utleieenheter på en annen tomt. Vinje
kommune kan likevel ikke forhåndsgodkjenne
dette. Først når leilighetene har mottatt
ferdigattest, kan utbygger søke om
dispensasjon. Selger garanterer imidlertid for at
dette blir utført og at hytten kan brukes fri for
utleieplikt. Kopi av reguleringsbestemmelser og
kart, kfr. megler.

Tinglyste forhold/servitutter:
Ingen servitutter registrert.

Konsesjonsplikt:
Vinje kommune har nedsatt konsesjonsgrense.
Kjøper må derfor erklære konsesjonsfrihet.

Meglers vederlag:
Fastpris: 62.500,-

Markedspakke: kr. 20 900,-

Oppdragsgiver betaler i tillegg oppdragstakers
utlegg. Alle overnevnte satser er inkludert mva.

Boligselgerforsikring:
Selger er et selskap (AS) og har ikke anledning
til å tegne boligselgerforsikring. Kjøper har
samme rettigheter etter avhendingsloven,
uavhengig av om selger har tegnet
boligselgerforsikring eller ikke.

Boligkjøperforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har
anledning til å tegne boligkjøper-forsikring. Man
kan velge mellom en vanlig og en utvidet
variant av denne forsikringen. Forsikringen gir
kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker
all advokatbistand, nødvendige skadetakster og
utgifter til rettsapparatet. Ved å tegne den
utvidede versjonen har man i tillegg adgang til
advokathjelp på andre viktige rettsområdet i
livet, samt avtalemaler. Tilleggsdekningen på kr.
2800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP
forsikring. Forsikringen tegnes senest på
kontraktsmøtet. Pris for borettslaget: kr.
4100/6900,- selveier og aksjeleilighet: kr. 7100/
9900,- enebolig, tomanns-bolig, rekkehus,
fritidsbolig og tomt: kr. 11100/13900,-.
Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Finansiering:
Meglerhuset Rele har avtale med Danske Bank i
Haugesund som sikrer kunder av Meglerhuset
Rele fordelaktige betingelser i banken. Megler
kan formidle kontakt med rådgiver i banken
dersom dette er ønskelig. Meglerhuset Rele
mottar provisjon fra Danske Bank.

Salgsoppgavedato:
2018-11-19

Personvern:
Meglerhuset Rele gis tilgang til å innhente/lagre
opplysninger som er nødvendig for å kunne
utføre oppdraget. Selskapets gjeldende
personvernerklæring kan leses her:
https://meglerhuset-rele.no/
personvernerklaering/

Lovverket:
Det gjøres oppmerksom på at boligen selges

etter normalordningen i avhendingsloven, uten
"as is"-klausulen §3-9. Dette gir større
rettigheter for forbruker, enn dersom
eiendommen selges "as is".

Salgsoppgaven er basert på selgers
opplysninger og meglers egne undersøkelser.
Interessenter oppfordres til grundig
besiktigelse av eiendommen gjerne sammen
med sakkyndig.

Kontakt:
Marius Kallevik
Eiendomsmegler MNEF/Partner
Tlf: 90 77 69 49
marius@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Marius Kallevik

Meglerhuset Rele AS
Haraldsgata 139,
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
www.meglerhuset-rele.no

Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår:
Megler skal legge til rette for en forsvarlig
avvikling av budrunden.

I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er
forbruker) skal ikke megleren formidle bud med
kortere akseptfrist enn kl. 12.00 første virkedag
etter siste annonserte visning. Meglerhuset
Rele vil heller ikke formidle bud med kortere
akseptfrist enn 30 minutter.

For annen viktig informasjon om salg- og
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om
budgivning se side ved budskjema.
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Hytteprofil
Gnr. 99 / Bnr. 222

TILHØRIGHET
Kommune Vinje
Grunnkrets Vågslid
Høyde over havet 800m

STEDER I NÆRHETEN
Vågslid 1.5 km
Haukeligrend 12.9 km

TRANSPORT

Botn 1.2 km

Skien 181.6 km
Kongsberg 181 km
Drammen 223 km
Kristiansand 248.8 km
Bergen 214.7 km
Tønsberg 248.3 km

AKTIVITETER, OPPLEVELSERM.M.
Vågslidtun Hotell 0.1 km
Haukelifjell Skisenter - Tvitjønn - oppe 1.9 km*
Haukelifjell Skisenter - Panoramaheisen - nede 2.4 km*
Haukelifjell Skisenter - Panoramaheisen - oppe 2.5 km*
Haukelifjell Skisenter - Vågslidheisen - oppe 2.5 km*
Haukelifjell Skisenter - Grasdalheisen - oppe 3.1 km*
Haukelifjell Skisenter - Haukeliheisen - oppe 3.5 km*
Haukelifjell Skisenter - Vågslidheisen - nede 5.7 km
Haukelifjell Skisenter - Parallellen - nede 5.7 km
Edland stadion 11.8 km*
Haukeli grus 11.8 km*
Haukeliseterfestivalen 14.5 km
Villmarksspa 14.5 km
Familieaktiviteter på Haukeli 14.5 km
Kulinariske opplevelser på Haukeliseter 14.5 km
Expedition Amundsen (start) 14.7 km
Haukeliutstillinga 15.6 km
Edland volleyball 15.6 km

VARER/TJENESTER
Joker Haukeligrend 12.9 km
Spar Haukeli 13.9 km

Spar Haukeli 13.9 km

Esso Lindskog Auto-Service 13.8 km

OMSTEDET
Tettstedet Åmot er kommune- og
administrasjonssenteret i Vinje kommune. Navnet
«Åmot» betyr «elvemøte», og her løper
Vinjeåi ut i elva Tokke på sin vei mot Bandak. Åmot er
et knutepunkt for veinettet i Vest-Telemark. E134 går
gjennomÅmot. Riksvei 37 («Raulandsveien») går
nordover til Rauland og videre til Rjukan, mens Riksvei 38
«Dalenveien» går fra Åmot sørover til Dalen og
Vrådal. Ettersommange veier møtes i Åmot er stedet
også et handelssentrum i regionenmed en rekke
butikker. Næringslivet omfatter et turisthotell, samt
trevare- og verkstedindustri.

Vinje kommune ligger øverst i Telemark og strekker seg
langt inn i Hardangervidda Nasjonalpark. Kommunen
grenser i nord til Nore og Uvdal, i øst til Tinn og Seljord, i
sør mot Tokke og Bykle, og i vest mot Suldal, Odda og
Ullensvang. Vinje er den eneste norske kommunenmed
grensemot fire fylker. Høyeste punkt er Nupsegga, 1 674
moh. Kommunen er den nest største i utstrekning i
Sør-Norge (etter Rendalen), og har større areal enn
Vestfold fylke. E-134 går tvers gjennom kommunen og er
et hovedsambandmellom øst og vest.

Kilde: Vinje kommune, Wikipedia

Informasjon i Hytteprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene.
Distanser er basert på kortest kjøre-/gåavstand (*luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Meglerhuset Rele
kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2018

Hytteprofil
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Oversiktskart
Gnr. 99 / Bnr. 222

Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger,
sammanføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet.
Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Meglerhuset Rele kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i
kartene.

Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2018
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VEDLEGG

Egenerklæring
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VEDLEGG

Egenerklæring
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VEDLEGG

Egenerklæring

44



VEDLEGG

Reguleringsplan
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Det hjelper å
notere ...

Mine notater:
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Advokathjelp for boligeiere

Boligkjøperforsikring

BOLIGKJØPERFORSIKRING

Trygghet ved boligkjøp

• Fullverdig advokathjelp ved kjøp
av ferdig oppført bolig

• Advokathjelp hele veien til
rettskraftig dom, om nødvendig

• Dekker motpartens omkostninger
forutsatt at HELP utpeker advokaten

• Ubegrenset dekning gir sterkere
posisjon i forhandlinger

• Boligselgerforsikring er selgers forsikring,
boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt

• Ingen egenandel

• 5 års varighet

• Følg saken din på Min side

BOLIGKJØPERFORSIKRING
PLUSS

Samme dekning som boligkjøper-
forsikring + fullverdig advokathjelp på
viktige rettsområder i privatlivet

• Samboeravtale/ektepakt

• Arv

• Håndverkertjenester og utleie

• Kjøp av kjøretøy og løsøre

• Naboforhold

• Tomtefeste, veiretter og andre
rettigheter over fast eiendom

• Plan- og bygningsrett

• Skatterettslige spørsmål og vedtak
rundt oppussing, utleie og eiendomsskatt

• Tilgang til digitale juridiske avtaler
via Min side

Hvis du får problemer ved boligkjøpet, trenger du ikke bekymre deg.
Vi håndterer krav mot selger og hans forsikringsselskap.

Boligkjøperforsikringen dekker all nødvendig advokathjelp for å avgjøre
om du har et krav mot selger etter avhendingsloven.

Med Boligkjøperforsikring Pluss får du i tillegg nødvendig advokathjelp
på de viktigste rettsområdene du kan støte på som boligeier.

Borettslagsbolig ogaksjeleilighet Kr 6 900
Selveierleilighet og rekkehus Kr 9 900
Ene-/tomannsbolig,
fritidsbolig og tomt Kr 13 900

Borettslagsbolig ogaksjeleilighet Kr 4 100
Selveierleilighet og rekkehus Kr 7 100
Ene-/tomannsbolig,
fritidsbolig og tomt Kr 11 100

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktssignering. Forsikringen betales sammen med
boligkjøpet. Tilleggsdekningen på kr 2 800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP Forsikring. Meglerforetaket mottar
kr 1 400/2 400 i kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen. Ingen egenandel for advokathjelp i boligkjøpssaker.
Egenandel kr 3 000 i øvrige tvistesaker dekket av Boligkjøperforsikring Pluss. Vi tar forbehold om prisendringer. Dersom
premien ikke er innbetalt ved overtagelse, vil avtalen bli kansellert. For komplette vilkår se www.help.no
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Mine notater:
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Undertegnede legger hverved inn bud på kr

skriver kroner med blokkbokstaver

og lar det gjelde til dato og klokkeslett

Ønsket overtakelsesdato

Eventuelle forbehold

NAVN BUDGIVER 1:

Fødselsnr (11 siffer):

Nåværende adresse:

Postnr/poststed:

Tlf (privat/arbeid):

E-post:

LEGITIMASJON
(førerkort eller bankkort med bilde)

LEGITIMASJON
(førerkort eller bankkort med bilde)

Budet må minimum være gjeldene til kl. 12:00 dagen
etter siste annonserte visning. Se ellers forbruker-
informasjon om budgivning.

Følgende låneinstitusjoner kan gi opplysninger om undertegnedes finansiering:

NAVN BUDGIVER 2:

Fødselsnr (11 siffer):

Nåværende adresse:

Postnr/poststed:

Tlf (privat/arbeid):

E-post:

LÅNEGIVER 1:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

LÅNEGIVER 2:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

+ omkostninger og eventuell andel av fellesgjeld.

SIGNATUR OG FULLMAKT
Undertegnede bekrefter å ha lest “Forbrukerinformasjon om budgivning” (se baksiden) samt hele prospektet og godtar betingelsene.
Undertegnede budgiver(e) samtykker og gir hverandre fullmakt til at hver av partene i en budrunde gjensidig kan representere hverandre.
Dette gjelder eksempelvis ved budforhøyelse, aksept av motbud, o.l. (gjelder dersom det står minimum to budgivere på budskjema).

Dato Signatur (Budgiver 1) Dato Signatur (Budgiver 2)

Budskjema
For eiendommen: Heddaroi 6, 3895 Edland
Gnr. 99 Bnr. 222 i Vinje
Oppdragsnummer: 218528
basert på salgsoppgave datert 2018-11-19



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 budfor-
høyelser 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, bud-
givers kontaktinformasjon, finansieringsplan,
akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle
forbehold som for eksempel usikker finan-
siering, 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 fors-
varlig avvikling av budrunden. I forbruker-
forhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker)
skal megleren ikke formidle bud med
kortere akseptfrist enn 12.00 første virke-
dag etter siste annonserte visning. Etter
denne fristen bør budgivere ikke sette en

kortere akseptfrist enn atmegler harmulighet
til, så langt det er nødvendig, å orientere
oppdragsgiver, budgivere og øvrige interes-
senter 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 interes-
senter 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 forbe-
hold. 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 bud-
giver kreve kopi av budjournalen i anonymi-
sert 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.

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 aksept-
fristens 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 eien-
dommer 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.

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

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeg-
lingsgruppen, 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 forbrukermyndig-
hetene 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 sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder eventuell salgsoppgave og teknisk
rapport med vedlegg.
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DIN MEGLER PÅ DENNE EIENDOMMEN:

MariusKallevik / T: 90 77 69 49 / marius@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele / T: 52 73 15 00 / post@meglerhuset-rele.no / Haraldsgaten 139 / 5527 Haugesund / PB 505, 5501 Haugesund / meglerhuset-rele.no




