
Prisant:3 990 000 + omkSkjold - Ålfjorden/Tosvollvika
Tosvollvegen 62, 5574 Skjold



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:

Olav Jentoft
Eiendomsmegler MNEF

T: 93 49 22 24

olav@meglerhuset-rele.no

Olav Jentoft møter du som oftest med et stort

smil om munnen. Han er en sann humørspreder

både på jobb og privat. Vi får ofte positive

tilbakemeldinger fra kundene våre om Olav, og det

med god grunn. Han er en omsorgsfull og meget

dyktig eiendomsmegler. Olav har Bachelor i

Eiendomsmegling ved Handelshøyskolen BI.
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Nøkkelinfo

8 SKJOLD TOSVOLLVEGEN 62



9SKJOLD TOSVOLLVEGEN 62

BOLIGTYPE:

Fritidsbolig

EIENDOMSBETEGNELSE:

Gnr. 147 Bnr. 24

i Vindafjord

PRISANTYDNING:

Kr. 3 990 000 + omk.

AREAL:

P-rom: 67 m2

Bra: 67 m2

TOMT:

1 206 m2 eiet tomt.



Standard

Velkommen til
Tosvollvegen 62!

Særpreget og meget velholdt fritidseiendom med en flott beliggenhet som må sees. Fra

fritidsboligen er det kort gangavstand ned til eget naust og båtplass i fellesanlegg.

Naustet har opptrekksmulighet for båt og det er loft.

Hytten som er arkitetkttegnet av Lodvar P. Hesseberg har en moderne og funksjonell

planløsning med hoveddelen av arealet på ett plan. I tillegg er det innredet oppholdsrom

på hems.

Fritidsboligen er hovedsaklig innredet med lakkerte trematerialer og kraftig

tremateriealer på vegger i 1.etasje. På hems er det lakkerte gulvbord i tre og ubehandlet

trepaneler på vegger.
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1.etasje: Stue med plass til både sofagruppe og spisebord. Peis. Utgang til terrasse og videre til hage.
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1.etasje: Åpen kjøkkenløsning fra stue. Hvit kjøkkeninnredning fra 2015 med slette fronter som er levert av KGB. Integrerte hvitevarer som komfyr,

platetopp og oppvaskmaskin. Fliser mellom overskap og benkeplate.
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1.etasje: Hovedsoverom med utgang til terrasse. Soverom med plassbygd køyseng.
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1.etasje: Gang med oppheng for ytterklær. Her går det også trapp opp til hems som i dag er innredet til soverom.
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Særdeles flott beliggenhet med fantastisk utsikt.
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Utgang fra stue og hovedsoverom til terrasse og hage.
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Fugleperspektiv.
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Naust og båtplass.
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Skjold
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Her vil
dere trives...

Eiendommen ligger i Tosvoll hyttefelt på en skjermet og solrik tomt. Utsikt over fjorden.

Fra eiendommen er kort gangvei/kjørevei ned til sjøen med naust og felles brygge med

båtplasser

Flott beliggenhet en liten kjøretur fra Isvik og ca. en halvtimes kjøretur fra henholdsvis

Haugesund og Ølen. I Skjold/Isvik finnes det nærbutikk (Kiwi) og Haugesund Sparebank.

Flotte turmuligheter i fjellene i Skjold. Besøk www.iskjold.no for nyttig info.



Planløsning

Innhold
Fritidsboligen går over 2 plan og inneholder:

Gang, bad med wc/dusj/servant, 2 soverom og stue med åpen kjøkkenløsning.

Praktiske oppbevaringskott og kryphems.

Under hytta utvendig er det meget god lagringsplass til materialer m.m

I tillegg tilhører det et naust som ble oppført i ca. 1996 på 25 m2. Naustet er brukt av

eier av denne hytten siden naustet ble etablert. Naustet står på en annen eiendom og

det finnes ingen dokumentasjon som tilsier at naustet tilhører hytten. Eier og grunneier

er klar over situasjonen.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

H.

BRA 67 m2

1.
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Del 2 - Tosvollvegen 62

Teknisk info
og skjema
Eiendommen - Nabolagsprofil - Vedlegg - Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
219073

Adresse:
Tosvollvegen 62, 5574 Skjold

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 147 Bnr. 24 i Vindafjord kommune

Eiers navn:
Kjell Sternhoff og Anita Gjerde Sternhoff

Prisantydning:
3 990 000,-

Kjøpers omkostninger:
99 750,- Dokumentavgift (2,5%)
525,- Tinglysning av skjøte
525,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
112 102,- (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:
Fritidsbolig

Eierform:
Selveier

Standard:
Særpreget og meget velholdt fritidseiendom
med en flott beliggenhet som må sees. Fra
fritidsboligen er det kort gangavstand ned til
eget naust og båtplass i fellesanlegg. Naustet
har opptrekksmulighet for båt og det er loft.

Hytten som er arkitetkttegnet av Lodvar P.
Hesseberg har en moderne og funksjonell
planløsning med hoveddelen av arealet på ett
plan. I tillegg er det innredet oppholdsrom på
hems.

Fritidsboligen er hovedsaklig innredet med
lakkerte trematerialer og kraftig tremateriealer
på vegger i 1.etasje. På hems er det lakkerte

gulvbord i tre og ubehandlet trepaneler på
vegger.

Stue med plass til både sofagruppe og
spisebord. Peis. Utgang til terrasse og videre til
hage.

Åpen kjøkkenløsning fra stue. Hvit
kjøkkeninnredning fra 2015 med slette fronter.
Integrerte hvitevarer som komfyr, platetopp og
oppvaskmaskin. Fliser mellom overskap og
benkeplate. Kjøkkeninnredningen er levert av
KGB.

Hovedsoverom med utgang til terrasse.

Soverom med plassbygd køyseng.

Bad med belegg på gulv og trepanel på vegger.
Det inneholder wc, duskabinett og
baderomsinnredning med servant og
overhengende speil med belysning.

Gang med oppheng for ytterklær. Her går det
også trapp opp til hems som i dag er innredet
til soverom.

Naustet er plass for lagring av båt og annet
utstyr.

Areal:
P-rom: 67 m2

Bra: 67 m2

P-rom innhold:
1.etasje: Gang, stue/kjøkken, bad og 2 soverom.
Hems: Loftsrom.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1992

Antall soverom:
2 soverom

Parkering:
2 stk. parkeringsplasser på felles
parkeringplass.

Byggemåte:
Fritidsbolig:

Grunnmur oppført i betongblokker. Yttervegger i
bindingsverk, kledd med trekledning. Standard
saltak. Med taksperrer og sutaksplater. Tekket
med sorte aluminiums plater. Vindskier i tre,
behandlet.

Naust:
Ringmur i betongblokker. Bindingsverk i vegger.
Kledd med trekledning. Saltak tekket med
aluminiumsplater.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport utført av Tom Erik Tørring
ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Ved og elektrisk.

Peis i stue.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Boligen er energimerket E - ORANSJE

Beskaffenhet:
Pent opparbeidet tomt rundt hytten med plen,
terrasser og noen prydbusker. Ellers naturtomt.

Tomteareal:
1 206 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:
7 048,- per år.
Renovasjonsavgiften er inkludert.
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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:
Vei: Bilvei avstengt med bom, helt ned til bolig.
Hovedparkering ovenfor hyttefelt. Vegen ned til
hytten disponeres til nyttekjøring.
Vann: Tilknyttet kommunalt vannledningsnett
via private stikkledninger.
Avløp: Privat fellesanlegg. Det foreligger avtale
om tømming.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Det foreligger ikke ferdigattest eller midlertidig
brukstillatelse opplyser Vindafjord kommune.
Det fremgår nå av plbl. § 21-10 femte ledd at
ferdigattest ikke utstedes for tiltak det er søkt
om før 1. januar 1998. Kommunen skal i disse
tilfellene avvise søknaden om ferdigattest, og
byggverkene kan lovlig brukes uten
ferdigattest. Dette betyr imidlertid ikke at
ulovlig bygde tiltak blir lovlige, kun at saken ikke
lenger skal avsluttes med ferdigattest.

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

Det opplyses om at det betales ca. kr. 1.000,-
årlig til vedlikehold av vei og ca. kr. 2.100,- til
vedlikehold og drift av felles renseanlegg til
avløp. Begge disse utgiftene betales inn til
Gårdsveg Dagsland m.m Velforening. Disse
kostnadene bestemmes/justeres år for år i
forhold til faktiske kostnader opplyser selger.

Vesentlige mangler:
Naustet står på annenmanns eiendom og det
finnes ingen dokumentasjon på at eier av
hytten disponerer naustet eller har bruksrett.
Selv om naustet har vært disponert av eier av
hytten siden det ble oppført. Hytte eier og
grunneier er klar over situasjonen.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig

regulert til hytteformål. Kopi av
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler.

Tinglyste forhold/servitutter:
Ingen servitutter registrert.

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er bebygd, mindre enn 2 mål, og
er dermed fritatt fra konsesjonsplikten.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert.
Prosentsats: 1,5%.
Markedspakke: kr. 20 900,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,-

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

Boligselgerforsikring:
Selger har ikke tegnet 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:
2019-03-26

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/

Boligen selges
”som den er – as is”:
Handelen følger lov om avhending av fast
eigedom (avhendingslova). Eiendommen selges
"som den er - as is" jmf. avhendingslova §3-9.

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

Kontakt:
Olav Jentoft
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 93 49 22 24
olav@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Olav Jentoft

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
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budgivning se side ved budskjema.
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Tosvollvegen 62

Avstand til sjø

1 km

Offentlig transport

Haugesund Karmøy 41 min

Vestrå nord 7 min
Linje 260 4.5 km

Kroaland 7 min
Linje 260 4.8 km

Avstand til byer

Stavanger 2 t 4 min

Bergen 3 t 13 min

Mandal 4 t 38 min

Kristiansand 5 t 17 min

Skien 5 t 28 min

Kongsberg 5 t 39 min

Grimstad 5 t 50 min

Arendal 6 t 4 min

Ladepunkt for el-bil

Kiwi Isvik 10 min

Rådhuset, Aksdal 19 min

Skjold er ett av fire tettsteder i Vindafjord kommune.
Tettstedte har i underkant av 700 innbyggere og ligger
omtrent 19 kilometer sørvest for kommune- og
administrasjonssenteret Ølen. Skjold Kirke ligger på
Skjold.

Aktiviteter

Kino (Tysværtunet) 20 min

Stangfiske i Skjoldastraumen 25 min

Slusene i Skjoldastraumen 25 min

Museumsgården på Ørpetveit 30 min

Solbakken 32 min

Sheiken bowling 32 min

Sport

Skjold bygdahus 10 min

Skjold idrettsanlegg 13 min

Heron Treningssenter 21 min

Yes Treningssenter 28 min

Dagligvare

Kiwi Isvik 9 min

Joker Vats 17 min

Varer/Tjenester

Ølen Vinmonopol 30 min

Oasen Storsenter Vinmonopol 32 min

Apotek 1 Aksdal 20 min

Apotek 1 Frakkagjerd 21 min

Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Meglerhuset Rele kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.
Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018

Nabolagsprofil
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Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Meglerhuset Rele kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.
Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2018
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Tilstandsrapport bolig
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Egenerklæring
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Egenerklæring
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Egenerklæring
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Reguleringskart
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Reguleringskart
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Tegninger
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Tegninger
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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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TA BILDE AV BUDSKJEM
A
O
G
SENDVIASMSELLE

RM
AI
L
TI
L
M
EG

LE
R

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: Tosvollvegen 62, 5574 Skjold
Gnr. 147 Bnr. 24 i Vindafjord
Oppdragsnummer: 219073
basert på salgsoppgave datert 2019-03-26



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:

Olav Jentoft / T: 93 49 22 24 / olav@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




