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Strandgata 54, 5528 Haugesund



STRANDGATA 542

Å kjøpe 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

T: 90 77 69 49

marius@meglerhuset-rele.no

Marius Kallevik er daglig leder og Eiendomsmegler i 

Meglerhuset Rele - 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 10 

års erfaring.
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Med Smedasundet som nærmeste nabo...
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BOLIGTYPE: 

Selveierleilighet

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 40 Bnr. 71 Snr. 41 og 1/46 av 

Gnr. 40 Bnr. 71 Snr. 51

i Haugesund

PRISANTYDNING: 

Kr. 4 390 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 163 m2 

Bra: 180 m2

FELLESKOSTNADER:

Kr. 3 890 per måned

TOMT:

4398.3 m2 Felles, eiet tomt



Standard

Toppleilighet  med 
flott sjøutsikt

Velkommen til Strandgata 54 – en stor og innholdsrik toppleilighet med panoramautsikt 

til sjø. Leiligheten ligger øverst og helt sør i Lillesund Terrasse – og har dermed en av de 

mest attraktive plasseringene i bygget. 

Leiligheten er innredet over tre etasjer, har hovedsakelig eikeparkett på gulv, samt 

tapetserte vegger og malte tak.

 Her har du bl. a. tre stuer, hvorav to har utgang til terrasse. Båttrafikken kan følges fra 

leilighetens vestvendte terrasse, som også har gode solforhold.

Les mer om leilighetens standard lenger bak i prospektet.
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Stor stue med panoramautsikt og utgang til terrasse
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Romslig stue med god plass til flere sittegrupper
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Kjøkken med spiseplass. Utsikten kan nytes også her
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Eikekjøkken med fliser over benkeplaten
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7. etasje: Forstue 
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Stuen har utgang til terrasse
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Hovedsoverom og soverom innredet med garderobeskap
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Fullfliset baderom og praktisk wc-rom
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Loft: Stor tv-stue
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Loftstue/disponibelt rom
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Sjekk den fantastiske utsikten!
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Solrik usjenert og vestvendt terrasse
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Terrasse med utgang fra stue i 7. etasje
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Nærområde: Haugesund sentrum

38 HAUGESUND STRANDGATA 54



Haugesund
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Attraktiv 
beliggenhet i 
Lillesund Terrasse
Sentral og meget attraktiv beliggenhet i Lillesund Terrasse. Sameiet er kjent for sitt 

gode bomiljø.

Fra leiligheten har man umiddelbar nærhet til sentrum med de fleste fasiliteter. 

Herunder shopping i Haraldsgata, Markedet, et bredt utvalg av kaféer og  restauranter 

på indre kai. 

Så enten du ønsker å få med deg en teateroppsetning, treffe venner over kaffe, kjøpe 

klær til sommerfesten eller få anbefalt en hvitvin til rekene, er alt dette like i nærheten. 

Bilen står og bena går. Bare det i seg selv er en god investering. 

Men i sentrum finner du ikke bare motebutikker, spisesteder, kafeer, optikere og yrende 

folkeliv. Sykehuset er like i nærheten, biblioteket like ved, og når fotballfeberen kaller 

jammen ikke stadion langt unna heller. En rekker knapt å få varmen i kroppen før en 

sitter der, helt fremme på stolen og maner de hvitkledde til å "peisa på" for en ny 

medalje i Tippeligaen. 

Ellers kort avstand til bussterminal, kino, og Festiviteten.



Planløsning

Innhold
Innholdsrik leilighet

Leiligheten ligger i 7. og 8. etasje, har i tillegg loft, og inneholder:

7. etasje:

Vindfang, 3 boder, gang, stue m/utgang til terrasse, 2 soverom, baderom 

m/wc/bidé/vask/dusj og wc-rom.

8.etasje:

Stue m/utgang til terrasse, kjøkken og vaskerom.

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

BRA 72 m2

7.

BRA 65 m2

8.



Planløsning

Innhold
Loft:

Loftstue/disponibelt rom, tv-stue, kott, kontor/disponibelt rom m/adkomst til koffertloft 

og 2 boder.

Medfølgende bod og garasjeplass i kjeller.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 43 m2
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Del 2 - Strandgata 54

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

Oppdragsnummer:
1-0558/19

Adresse:
Strandgata 54, 5528 Haugesund

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 40 Bnr. 71 Snr. 41 og 1/46 av Gnr. 40 Bnr. 71 
Snr. 51 i Haugesund kommune

Sameiebrøk 161/8049

Eiers navn:
Marit Oftedal og Thor Oftedal

Prisantydning:
4 390 000,-

Kjøpers omkostninger:
109 750,- Dokumentavgift (2,5%)
525,- Tinglysning av skjøte
525,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
7 100,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
----------------------------------
118 102,- (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,-.

Felleskostnader/Husleie:
3 890,- per mnd.
Fellesutgiftene inkluderer vaktmestertjenester, 
felles forsikring av bygningsmassen, 
renovasjon, kabel-TV, internett og avsetning til 
fremtidig vedlikehold.

Eiendomstype:
Leilighet

Eierform:
Selveier

Utleie:
Det vil normalt være anledning til å leie ut hele 
boligen.

Standard:
Velkommen til Strandgata 54 - en stor og 
trivelig toppleilighet med flott utsikt til sjø. 
Leiligheten er hovedsakelig innredet med 
eikeparkett på gulv, samt tapetserte vegger og 
malte tak. Adkomst via heis og garasjeplass i 
kjeller.

7. etasje:
Stue innredet med eikeparkett på gulv. 
Speilgarderobe og utgang til terrasse.

Hovedsoverom og soverom innredet med 
eikeparkett på gulv, samt garderobeskap.

Fullfliset baderom som har varmekabler i gulv. 
Dette har toalett, bidé, seksjon med nedfelt 
servant og dusjnisje.

Wc-rom innredet med fliser på gulv. Dette har 
toalett, samt seksjon med nedfelt servant.

Gang innredet med eikeparkett på gulv, samt 
garderobeskap.

Vindfang innredet med eikeparkett på gulv.

Bod innredet med gulvbelegg. 
Varmtvannsbereder under trapp.

To boder innredet med gulvbelegg.

8. etasje:
Stor stue innredet med eikeparkett på gulv. 
Flott peis. Panoramautsikt og utgang til 
terrasse.

Kjøkken innredet med eikeparkett på gulv. 
Eikekjøkken med fliser over benkeplaten. 

Vaskerom innredet med gulvbelegg. 
Utslagsvask.

Loft:
Loftstue/disponibelt rom innredet med 
eikeparkett på gulv.

Stor tv-stue innredet med eikeparkett på gulv. 
Mønet tak som gir en romslig atmosfære.

Kontor/disponibelt rom innredet med laminat på 
gulv. Her er adkomst til koffertloft.

To boder med utslagsvask.

Areal:
P-rom: 163 m2

Bra: 180 m2

P-rom innhold:
7. etasje:
Bad, hall m/trapp, stue, vindfang, 2 soverom, 
wc.

8.etasje:
Kjøkken, stue, vaskerom.

Loft:
Hall m/trapp, stue.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
1985

Antall soverom:
2 soverom 

Antall rom:
5 rom 

Etasje:
7 og 8. etg. 

Parkering:
Medfølgende garasjeplass i lukket 
garasjeanlegg.

Byggemåte:
Boligen er oppført i grunnmur i betong og 
trekonstruksjon som utvendig er kledd med 
trepaneler og teglstein, etasjeskille i betong og 
tre. Skrått tak som er tekket med 
betongtakstein.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport utført av Jan Willy Fjetland
ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Peis i stue i 8. etasje. Varmekabler i gulv på 
baderom i 7. etasje.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.
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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:
Pent opparbeidet fellesområde, med plen, 
planter, busker og asfaltert gårdsrom. 

Tomteareal:
4 398.3 m2

Tomt/Eierform:
Felles, eiet tomt

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

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

Kommunale avgifter:
10 192,- per år.
De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk og avvik vil forekomme. 

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 tilknyttet offentlig nett.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Midlertidig brukstillatelse, datert 20.12.1985, 
ligger vedlagt i salgsoppgaven. 

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.

Loft i 9. etasje er ikke byggemeldt.

Diverse:
Styret opplyser at sameiet har 6 båtplasser 
som leies ut etter avtale. Per 06.11.2019 er alle 
plassene opptatt. Man kan sette seg på 
venteliste hos styret. Årsleie for båtplass i 
sameie er pt. kr. 2 200,-

I følge styreleder er det klargjort for kabel-
ledning (el-bil) i garasjeanlegget. Kjøper velger 
fritt i forhold til videre oppkobling til egen 
leilighet (ca. 15.000,-)

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

Regulering:
Eiendommen ligger i et området som er regulert 
til blandet formål. Blandet formål skal nyttes til 
bolig, kontorer, forretninger m.v. 
(sentrumsrelatert næringsvirksomhet). I tillegg 
gjelder sentrumsplanen.

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
servitutter/rettigheter som følger eiendommens 
matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

14.05.1902 - Dokumentnr: 900066 - 
Bestemmelse om bebyggelse
Overført fra: Knr:1106 Gnr:40 Bnr:71 
Gjelder denne registerenheten med flere

16.09.1985 Dokumentnr: 3927- 
Pantsettelseserklæring
Beløp: NOK 20 000
Panthaver: Sameiet
LØPENR: 1856831
Panterett til sameiet for kr 20.000., som 
sikkerhet forfellesutgifter med pri. etter 90% av 
seksjonens kjøpesum til enhver tid.
Gjelder denne registerenheten med flere

Konsesjonsplikt:
Ikke konsesjonspliktig.

Sameiet:
Lillesund Terrasse Sameie
Org.nr.: 997 765 672

Styregodkjennelse:
Det kreves styrets godkjennelse av ny kjøper.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert.
Fastpris: 105.338,-

Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet boligselgerforsikring. Selgers 
egenerklæring er vedlagt i salgsoppgaven. 
Interessenter bes sette seg inn i denne før 
budgiving. Boligselgerforsikringen dekker 
selgers ansvar for eventuelle mangler ved 
eiendommen etter Lov om avhending av fast 
eiendom.

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:
2019-09-20
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Personvern:
Meglerhuset Rele gis tilgang til å innhente/lagre 
opplysninger som er nødvendig for å kunne 
utføre oppdraget. Selskapets 
gjeldendepersonvernerklæring kan leses her: 
https://meglerhuset-
rele.no/personvernerklaering/

Lovverket:
Handelen følger lov om avhending av fast 
eigedom (avhendingslova). Boligen selges etter 
normalordningen i avhendingsloven, uten "as 
is"-klausulen §3-9. Dette gir større rettigheter 
for forbruker, enn eiendommer som selges "as 
is". Dersom boligen er ny og den selges før det 
har gått 6 måneder fra boligen sto ferdig vil 
selger være forpliktet til å stille garanti i 
samsvar med bustadoppføringslova § 12, 
såframt selgeren har gjort avtalen som ledd i 
næringsvirksomhet og kjøperen er forbruker.

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

Ansvarlig megler:
Marius Kallevik
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 90776949
marius@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele AS
Haraldsgata 139, 5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00Org.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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Mine notater:
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Strandgata 54
Nabolaget Haugesund sentrum - vurdert av 103 lokalkjente

Spesielt anbefalt for

Studenter
Enslige
Godt voksne

Offentlig transport

Rådhusparken 1 min
Totalt 12 ulike linjer 0.1 km

Haugesund hurtigbåtkai 5 min
Linje Røvær 0.5 km

Haugesund bussterminal 13 min
Totalt 19 ulike linjer 1.1 km

Haugesund Karmøy 16 min

Stavanger Sola 2 t 3 min

Skoler

Breidablik Læringssenter (1-10 kl.) 6 min
40 elever, 5 klasser 0.5 km

Lillesund skole (1-7 kl.) 8 min
430 elever, 19 klasser 0.7 km

Hauge skole (1-10 kl.) 19 min
345 elever, 15 klasser 1.6 km

Håvåsen skole (8-10 kl.) 18 min
365 elever, 14 klasser 1.4 km

Haraldsvang skole (8-10 kl.) 6 min
550 elever, 18 klasser 2.4 km

Karmsund videregående skole 16 min
750 elever, 42 klasser 1.3 km

Vardafjell videregående skole 16 min
530 elever, 22 klasser 1.3 km

Opplevd trygghet
Veldig trygt 72/100

Kvalitet på skolene
Bra 72/100

Naboskapet
Høflige 52/100

Aldersfordeling
8.

1 
% 15
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 %

15
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 %
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3 
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Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre

(0-12 år) (13-18 år) (19-34 år) (35-64 år) (over 65 år)

Område Personer Husholdninger
Haugesund sentrum 3 217 2 115

Haugesund 49 211 22 433

Norge 5 942 390 2 682 230

Barnehager

Lilly's barnehage 4 min

Bråsteintunet barnehage (0-5 år) 5 min
70 barn, 5 avdelinger 0.4 km

St - Olav barnehage (0-6 år) 10 min
31 barn, 2 avdelinger 0.8 km

Dagligvare

Bunnpris Markedet 4 min
PostNor 0.3 km

Coop Extra Helsehuset 6 min
Post i butikk 0.5 km

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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Primære transportmidler

1. Egen bil

2. Gående

3. Buss

Kvalitet på barnehagene
Veldig bra 76/100

Kollektivtilbud
Bra 74/100

Vedlikehold veier
Godt velholdt 73/100

Sport

Grytå 8 min
Ballspill 0.6 km

Holbergsplass balløkke 9 min
Ballspill 0.7 km

Vici treningssenter 5 min

iTrain Haugesund 8 min

Boligmasse

3% enebolig
63% blokk
33% annet

Aldersfordeling barn (0-18 år)

36% i barnehagealder
35% 6-12 år
14% 13-15 år
15% 16-18 år

Familiesammensetning

Par m. barn

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

Flerfamilier

0% 65%

Haugesund sentrum
Haugesund
Norge

Sivilstand
Norge

Gift 31% 34%

Ikke gift 51% 52%

Separert 12% 9%

Enke/Enkemann 6% 4%

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

HAUGESUND STRANDGATA 54



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
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Oppdragsnummer 1‐0558/19

Adresse Strandgaten 54

Postnummer 5528 Poststed HAUGESUND

Er det dødsbo? Ja Nei

Salg ved fullmakt? Ja Nei

Navn på hjemmelshaver Reidun Oftedal

Har du kjennskap til

eiendommen?

Ja Nei

Selger 1 fornavn Marit Selger 1 etternavn Oftedal

EGENERKLÆRINGSSKJEMA
Til orientering vil dette skjema være en del av salgsoppgaven

X

X

X

Nei Ja

1. Kjenner du til om det er/har vært feil tilknyttet våtrommene, f.eks. sprekker, lekkasje, råte, lukt eller soppskader?

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

2. Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom?

Nei Ja

2.1 Ble tettesjikt/membran/sluk oppgradert/fornyet?

Nei Ja

2.2 Er arbeidet byggemeldt?

Nei Ja

3. Kjenner du til om det er/har vært tilbakeslag av avløpsvann i sluk eller lignende?

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

4. Kjenner du til om det er feil ved/utført arbeid/eller har vært kontroll på vann/avløp?

Nei Ja

5. Kjenner du til om det er/har vært problemer med drenering, fuktinnsig, øvrig fukt eller fuktmerker i underetasjen/kjellere?

Nei Ja

6. Kjenner du til om det er/har vært problemer med ilsted/skorstein/pipe f.eks. dårlig trekk, sprekker, pålegg, fyringsforbud eller lignende?

Nei Ja

7. Kjenner du til om det er/har vært f.eks. sprekker i mur, skjeve gulv eller lignende?

Nei Ja

8. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i boligen som: rotter, mus, maur eller lignende?

Nei Ja

9. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i boligen?

Nei Ja

10. Kjenner du til om det er/har vært utettheter i terrasse/garasje/tak/fasade?

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

11. Kjenner du til om det har vært utført arbeid på terrasse/garasje/tak/fasade?

Nei Ja, kun av faglært Ja, av faglært og ufaglært/egeninnsats/dugnad Ja, kun av ufaglært/egeninnsats/dugnad

12. Kjenner du til om det er/har vært utført arbeid på el‐anlegget eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon)?

Nei Ja

12.1 Foreligger det samsvarserklæring (i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg)?

SPØRSMÅL FOR ALLE TYPER EIENDOMMER

Fylles ikke ut i henhold til vilkår
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Tilleggskommentar

Selger har ikke bebodd eiendommen og har derfor ikke spesifikk kunnskap om den. Det kan i denne sammenheng eksistere feil og skader på
eiendommen som ikke er spesifikt opplyst. Kjøper oppfordres til å foreta en særlig grundig besiktigelse, gjerne med bistand av teknisk sakkyndig.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Min mor er alvorlig syk på sykehus og ikke I stand til å gå gjennom denne rapport med meg. Min far er død. Jeg har aldri bodd I bolig men vært mye på
besøk. Har derfor ikke inngående kunnskap om boligen. Har fått utført tilstandsrapport for å avdekke eventuelle feil eller mangler.

Nei Ja

13. Kjenner du til om det utført kontroll av el‐anlegget og/eller andre installasjoner (f.eks. oljetank, sentralfyr, ventilasjon, varmepumpe)?

Nei Ja

14. Kjenner du til om ufaglærte har utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte personer, utover det som er nevnt tidligere (f.eks. på
drenering, murerarbeid, tømrerarbeid etc)?

Nei Ja

15. Kjenner du til forslag eller vedtatte reguleringsplaner, andre planer, nabovarsel eller offentlige vedtak som kan medføre endringer i bruken av
eiendommen eller av eiendommens omgivelser?

Nei Ja

16. Kjenner du til om det foreligger påbud/heftelser/krav/manglende tillatelser vedrørende eiendommen?

Nei Ja

17. Selges eiendommen med utleiedel, leilighet eller hybel e.l?

Nei Ja

17.1 Hvis ja, er overfor nevnte godkjent hos bygningsmyndighetene?

Nei Ja

18. Er det foretatt radonmåling?

Nei Ja

19. Kjenner du til om det er innredet/bruksendret/bygget ut kjeller eller loft eller andre deler av boligen?

Nei Ja

19.1 Er innredningen/utbyggingen godkjent hos bygningsmyndighetene?

Nei Ja

20. Kjenner du til manglende brukstillatelse eller ferdigattest?

Nei Ja

21. Kjenner du til om det foreligger skade rapporter/tilstandsvurderinger eller utførte målinger?

Nei Ja

22. Er det andre forhold av betydning ved eiendommen som kan være relevant for kjøper å vite om (f.eks. rasfare, tinglyste forhold eller private
avtaler)?

Nei Ja

23. Kjenner du til om sameiet/laget/selskapet er involvert i tvister av noe slag?

Nei Ja

24. Kjenner du til vedtak/forslag til vedtak om forhold vedr. eiendommen som kan medføre økte felleskostnader/økt fellesgjeld?

Nei Ja

25. Kjenner du til om det er/har vært sopp/råteskader/insekter/skadedyr i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger) som: rotter, mus,
maur eller lignende?

Nei Ja

26. Kjenner du til om det er/har vært skjeggkre i sameiet/laget/selskapet (fellesareal eller i andre boliger)?

SPØRSMÅL FOR BOLIG I SAMEIE/BORETTSLAG/BOLIGAKSJESELSKAP

Fylles ikke ut i henhold til vilkår
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Jeg ønsker å tegne boligselgerforsikring, og bekrefter å ha mottatt og lest forsikringsvilkårene og informasjonsbrosjyre til selger i forbindelse med tegning
av boligselgerforsikring. Forsikringen trer i kraft på det tidspunkt det foreligger en budaksept mellom partene, begrenset til tolv måneder før overtagelse. Ved
oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse. Jeg bekrefter med dette at
eiendommen ikke er en næringseiendom, at den ikke selges som ledd i næringsvirksomhet eller mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller
nedstigende linje, søsken, eller mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen. Forsikringen er ugyldig dersom den tegnes i strid med
forsikringsvilkårene. Jeg er innforstått med at eiendomsmegleren ikke har fullmakt til å gjøre unntak fra ovennevnte begrensninger. Jeg er oppmerksom på at
8% av total forsikringskostnad er honorar til Söderberg & Partners.

Jeg ønsker ikke å tegne boligselgerforsikring, men megler har tilbudt meg å tegne slik forsikring.

Jeg kan ikke tegne boligselgerforsikring ihht vilkår.

Boligselgerforsikring

Jeg bekrefter at opplysningene er gitt etter beste skjønn. Jeg er kjent med at dersom jeg har gitt ufullstendige, uriktige eller misvisende opplysninger om
eiendommen, vil selskapet kunne søke hel eller delvis regress for sine utbetalinger eller redusere sitt ansvar helt eller delvis, jfr. vilkår for
boligselgerforsikring punkt 7.1 og forsikringsavtalelovens kapittel 4. Jeg er orientert om mitt mulige ansvar som selger etter avhendingsloven, eventuelt
etter kjøpsloven (aksjeboliger), og om forsikringsgiver sitt boligselgerforsikringstilbud. Jeg er klar over at avtale om forsikring er bindende. Premietilbudet
som er gitt av megler er bindende for forsikringsgiver i 6 – seks – måneder fra oppdragsinngåelse med megler, deretter vil premien kunne justeres. Etter 6
måneder må egenerklæringsskjemaet signeres på nytt og eventuelle endringer påføres. Det vil da være forsikringspremien på ny signeringsdato som
legges til grunn.

Det kan ikke tegnes boligselgerforsikring ved salg av boligeiendom i følgende tilfeller:
‐ mellom ektefeller eller slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje, søsken, eller
‐ mellom personer som bor eller har bodd på boligeiendommen og/eller
‐ når salget skjer som ledd i sikredes næringsvirksomhet/er en næringseiendom
‐ etter at boligeiendommen er lagt ut for salg.
Forsikringsselskapet kan ved skriftlig samtykke akseptere tegning av forsikring også i ovennevnte tilfeller.
Dersom selskapet ikke har gitt skriftlig samtykke, kan erstatningen bortfalle.
Ved oppgjørsoppdrag trer forsikringen i kraft når kontrakten er signert av begge parter, begrenset til siste 12 måneder før overtakelse.

For øvrig oppfordrer selger potensielle kjøpere til å undersøke eiendommen grundig, jf avhendingslovens § 3‐10 og kjøpslovens § 20 (aksjeboliger).

Ved signering av nærværende skjema aksepteres at Söderberg & Partners og Idfy Norge AS ikke har ansvar for transaksjonen som tjenesten benyttes til, og
ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap av noen art som følge av brukerfeil, eventuelle feil ved Idfy Norge AS sine tjenester eller tredjepartsløsninger,
herunder BankID.

X

------------------------
Signert av

Oftedal, Marit
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Reviderte vedtekter 27.04.2017 

SAMEIEVEDTEKTER 

FOR 

SAMEIET LILLESUND TERRASSE 

§ 1 NAVN OG ADRESSE 
Sameiets navn er Sameiet Lillesund Terrasse, Strandgt.54, 5528 Haugesund (Gnr. 40, bnr. 71) 
 
§ 2 FORMÅL 
Sameiets formål er å ivareta eiernes felles interesser, herunder administrasjon av hele 
eiendommen med tilhørende fellesanlegg av enhver art, og alt som er forbundet med dette. 
 
§ 3 EIENDOMMEN 
Eiendommen gnr.40, bnr.71 i Haugesund kommune ligger i sameie mellom eierne av de  51 
eierseksjoner som bebyggelsen på eiendommen er oppdelt i. For hver eierseksjon er  
fastsatt en sameiebrøk basert på de enkelte seksjoners innbyrdes størrelse. 
 
Seksjon nr. 1 til 50 (45 boligseksjoner og 5 næringsseksjoner) er seksjonert med enerett til bruk 
for seksjonseier. 
Seksjon nr. 51 (garasjeseksjonen) er et sameie mellom de som har eksklusiv bruksrett til 1 bod 
og 1 biloppstillingsplass i seksjonen. 
Tomten og alle deler av bebyggelsen som i henhold til oppdelingsbegjæringen ikke omfattes av 
seksjoner, er fellesarealer. På fellesarealet skal eierne av de kontorseksjoner som ikke er 
medeiere i seksjon nr. 51, ha en eksklusiv bruksrett til 1 utvendig biloppstillingsplass hver. 
 
§ 4 RETTSLIG RÅDERETT 
Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon, men i samsvar med § 22 i ”Lov 
om Eierseksjoner” kan styret begrense denne råderetten dersom det foreligger særskilte forhold.  
Med ”særskilte forhold” menes i denne sammenheng at sameiet har informasjon om at ny eier 
eller leiers oppførsel kan være til alvorlig plage og sjenanse for eiendommens øvrige brukere. 
Det kan da kreves fravikelse av eierseksjonen etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13 (ref. § 
27 i ”Lov om Eierseksjoner”). Ny eier eller leier skal derfor godkjennes av styret før overtakelse 
eller innflytting finner sted.  
    
Ideell andel i garasjeseksjonen kan ikke overdras eller pantsettes adskilt fra de respektive 
eierseksjoner. Dette er ikke til hinder for at ideell andel i garasjeseksjonen kan utleies til andre 
seksjonseiere eller leietakere på eiendommen. Slik utleie kan skje for leieperioder på inntil 5 år 
om gangen, under forutsetning av at leietaker bor på huset i leieperioden. 
 
Ved utleie av boligseksjon plikter seksjonseier å opplyse om leietakers navn, egenadresse i 
utleieperioden, samt varigheten av denne. 
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§ 5 SEKSJONSEIERS RÅDERETT OG PLIKTER 

Seksjonene må ikke nyttes slik at de er til unødig eller urimelig skade eller ulempe for eierne 
eller brukerne av andre seksjoner. 

Fellesarealet må ikke nyttes slik at andre eiere eller brukere unødig eller urimelig hindres  i den 
bruk av anleggene som er avtalt eller forutsatt. De enkelte seksjonseiere har ansvar for 
rengjøring av biloppstillingsplass med boder som de har enerett til å bruke. 

Seksjonseiermøte kan med alminnelig flertall fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. 

Røking på eiendommens fellesarealer, inkludert parkeringsplass og kaiområde, er ikke tillatt. 

Vedlikehold av seksjonene påhviler den enkelte sameier. Dette omfatter alt innvendig 
vedlikehold, inkludert inngangsdør til leiligheten/kontorseksjonen, samt utvendig vedlikehold av 
seksjonseierens terrasse(r) og all fasade som vender mot terrassen(e), og rengjøring under 
hellene på terrassen(e). For å sikre ens farge av fasadene skal sameiet skaffe tilveie riktig maling 
for dette vedlikeholdet. 

Unnlater seksjonseier å foreta det vedlikehold som er nødvendig for å avverge fare eller ulempe, 
kan sameiet sørge for vedlikehold for vedkommendes regning. 

Sameiere må ikke uten styrets samtykke gjøre utvendige bygningsmessige forandringer på sin 
seksjon eller på eiendommen for øvrig. Sameiere må ha styrets samtykke før det kan foretas 
eksteriørmessige forandringer vedr. farger, oppsetting av markiser og antenner etc. Styret kan 
ikke nekte samtykke uten saklig grunn. Seksjonseieren er imidlertid selv ansvarlig for eventuelle 
lekkasjer og følgeskader forårsaket av tilbygg eller andre innretninger som er utført på 
seksjonen. Kostnader i denne forbindelse er sameiet uvedkommende.  

Ved eventuell installasjon av sikkerhetslås på utvendig dør, skal en nøkkel leveres til styreleder 
(Se §7, pkt. 5). 

Sameierne er forpliktet til å rette seg etter sameiets vedtekter og vedtak fattet av sameiermøtet og 
styret. 

§ 6 SAMEIERMØTE 

Sameiermøtet er sameiets øverste organ. Medlemmer av sameiermøtet er samtlige seksjonseiere 
(sameiere). I sameiermøte har sameierne 1 - en - stemme hver. Vedtak treffes med simpelt 
flertall, bortsett fra tilfeller som nevnt i ”Lov om Eierseksjoner” § 30, 2.ledd. Ordinært 
sameiermøte skal avvikles innen utløpet av April måned hvert år. På dette møtet skal følgende 
behandles:  

a. Behandling og godkjenning av årsregnskap, balanse og styrets beretning. 
b. Valg av styre og revisor. 
c. Andre saker som er nevnt i innkallingen. 

 
Sameiermøtet innkalles skriftlig av styret med varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue 
dager. Ekstraordinært sameiermøte kan om nødvendig innkalles med kortere varsel men skal 
likevel være på minst tre dager. 
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§ 7 STYRET 

Sameiet skal ha et styre på 3 medlemmer med 2 varamedlemmer valgt på sameiermøtet. 
Sameiermøtet velger styreleder, og styret velges for 1 år om gangen. 

Styret skal stå for forvaltning av sameiets felles anliggende i samsvar med lov, vedtekter  og 
vedtak i sameiermøtet. Styret forplikter selskapet utad ved underskrift av styreleder og et 
styremedlem.  

Styret ansetter/engasjerer vaktmester til ivaretakelse av den daglige drift. Styret fastsetter 
vaktmesterens lønn/godtgjørelse, og utarbeider instruks for stillingen. 

Styret har tilgang til hovednøkkel (Master Key) for anlegget. Denne skal kun benyttes i 
nødstilfeller som for eksempel ved oppståtte lekkasjer, branntilløp, sykdom og liknende. 

Styret kan ikke benytte nøkkelen uten at minimum en annen sameier er til stede. Berørt 
seksjonseier skal ved første anledning orienteres om eventuell bruk av hovednøkkelen.  

Styret kan engasjere forretningsfører for sameiet, og fastsette hans lønn/godtgjørelse.  

Styret administrerer bruk av båtplasser. 

Styreleder er berettiget og forpliktet til å motta forkynnelser, pålegg etc. rettet mot sameiet.  

Styret er fullt ut underlagt sameiermøtets bestemmelser/instrukser.  

Styret må forelegge for sameiermøtet alle saker av særlig viktighet. 

§ 8 FELLESUTGIFTER 

Styret utligner på sameierne alle utgifter av ethvert slag som eiendomsrett og drift av de deler av 
eiendommen som ikke er undergitt eksklusiv bruksrett er forbundet med (fellesutgifter), f.eks. 
utgifter til vedlikehold av heis, fellesbelysning i garasje og ganger, utvendige varmekabler, 
vaktmesterordning, forsikring, forretningsførsel, reparasjoner etc. 

Faste utgifter, og utgifter som erfaringsmessig vil påløpe, skal søkes utlignet i en fast månedlig 
sum. Andre ekstraordinære utgifter søkes innkrevet ved beløp som fordeles over en 
hensiktsmessig periode. Krav om innbetaling av slike ekstraordinære utgifter skal oversendes 
samtlige sameiere skriftlig med minst 30 dagers varsel, om ikke kortere varsel er nødvendig for å 
hindre vesentlige tap. 

Alle fellesutgifter fordeles på sameierne etter sameiebrøken, jfr. ”Oppdelingsbegjæring” datert 
16.09.1985. Ved utgiftsfordelingen holdes dog seksjon nr. 51 (garasjeseksjonen) utenfor, slik at 
brøkens nevner blir 6367. Det månedlige beløp som utlignes på hver seksjon avrundes oppover 
til nærmeste hele krone.   

§ 9 VEDLIKEHOLDSFOND  

Sameierstyret har plikt til å sørge for tilfredstillende vedlikehold av eiendommen (se § 10), og til 
å påse at alle fellesutgifter blir dekket av sameiet, slik at man unngår at kreditorer gjør krav 
gjeldende mot de enkelte seksjonseiere for sameiets forpliktelser. 
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Styret skal sørge for innkreving av seksjonseiernes andel av fellesutgiftene. Videre skal 
sameierstyret sørge for at det opprettes et fond til dekning av påregnelige fremtidige 
vedlikeholdsutgifter. Ved godkjennelse av årsregnskapet skal seksjonseiermøtet vedta hvor mye 
som skal settes av til vedlikeholdsfond. 

§ 10 VEDLIKEHOLD AV FELLESANLEGGENE 

Styret besørger vedlikehold, reparasjon og renhold av eiendommen utvendig. Innvendig besørger 
styret alt vedlikehold, reparasjon og rengjøring av alle rom og lokaliteter som ikke er undergitt 
eksklusiv bruksrett, samt alle felles ledninger og innretninger. Videre besørger styret at alle 
fellesrom/uteareal er tilstrekkelig opplyst og oppvarmet. 

§ 11 FORSIKRING 

Styret tegner en felles forsikring og fullverdiforsikring på eiendommen. Forsikringen skal, i den 
utstrekning det er mulig å få slik dekning hos norske selskaper uten ekstraordinær premie, også 
omfatte rettslig erstatningsansvar, brudd/skade på glass, rydningsutgifter og prisstigning på inntil 
20% i 24 måneder etter skadedag. 

Forsikringen dekker ikke punktering av isolerglass. 

Forsikringen skal også omfatte inventar og løsøre som sameiet måtte eie. 

Styret tegner ansvarsforsikring for det ansvar sameierne kan komme i overfor hverandre eller 
sameiet for øvrig. Premien betales som fellesutgift. 

For øvrig dekker den enkelte sameier selv sitt eget forsikringsbehov.  

Oppståtte skader som den enkelte sameier mener kan være en forsikringsak, skal umiddelbart 
rapporteres til styrets formann, da det er styret som skal rekvirere de forskjellige håndverkere til 
å utbedre en eventuell forsikringsskade. Gjøres ikke dette må den enkelte sameier være forberedt 
på å måtte dekke hele skaden selv. 

§ 12 TVISTER 

Eventuelle tvister i forbindelse med sameierforholdet avgjøres ved voldgift etter 
tvistemålslovens regler.  

 § 13 DIVERSE 

For øvrig gjelder ”Lov om Eierseksjoner”  av 23.Mai 1997 nr. 31 slik lovens bestemmelser til 
enhver tid lyder. Vedrørende seksjon nr. 51 (garasjeseksjonen), gjelder ”Lov om Sameie” av 18. 
Juni 1965 nr. 6. 
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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.
 Dette gir sterk forhandlingsposisjon

• Omfatter også fagkyndigutgifter inntil 
 kr 30 000 etter avtale

• Boligselgerforsikring er selgers forsikring,
 boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt

•  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

•  Fornyes årlig

Hvis du får problemer ved boligkjøpet, trenger du ikke bekymre deg. 
Vi hjelper deg å vurdere om du har en sak mot selger og hans forsikringsselskap.
 
Når det er sannsynlig at du har et krav etter avhendingsloven, dekker HELP 
all nødvendig advokathjelp for å få løst saken. 
 
Med Boligkjøperforsikring PLUSS får du i tillegg nødvendig advokathjelp på de 
viktigste rettsområdene du kan støte på som boligeier.

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

Borettslagsbolig og aksjeleilighet  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 1 400/2 100/3 100 i kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen. Egenandel kr 4 000 påløper i tvistesaker.  
Vi tar forbehold om prisendringer. Dersom premien ikke er innbetalt ved overtagelse, vil avtalen bli kansellert. 
Boligkjøperforsikring kan ikke tegnes ved kjøp i næringsvirksomhet. For komplette vilkår se help.no
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TA BILDE AV BUDSKJEM
A O

G SEND VIA SMSELLER M
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 1)

Budskjema
For eiendommen: Strandgata 54, 5528 Haugesund
Gnr. 40 Bnr. 71 Snr. 41 og 1/46 av Gnr. 40 Bnr. 71 Snr. 51 i 
Haugesund
Oppdragsnummer: 1-0558/19



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, �nansieringsplan, 
akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle 
forbehold som for eksempel usikker �nan-
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 at megler har mulighet 
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 �ere eien-
dommer samtidig dersom man ikke ønsker 
å kjøpe �ere 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: 

Marius Kallevik  /  T: 90776949  /  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


