
BYGGFIRMA
MAGNAR LARSEN A/S

Velkommen til vårt spennende 
boligprosjekt i Vindalsåsen i Skien!

Vindalstråkket Sameie
Vil du bo i et rolig, nytt boligområde: Nær fl otte 
fritidsmuligheter, men allikevel sentralt?

14 leiligheter (4- og 2-mannsboliger) 

B6 
Felt



Vindalsåsen
 Et moderne boligprosjekt

Nærmiljøet
Vindalstråkket 14-27

Matbutikk / bussforbindelse 0,7 km

Barnehage 0,3 km

Mofl aten skole 1,2 km

Hjalmar Johansen VGS 1,4 km

Skien fritidspark 1,4 km

Klosterskogen Travbane 1,6 km

Sykehuset Telemark/apotek 1,2 km

Tannlege 1,2 km

Herkules kjøpesenter 2 km

Stamina Treningssenter 2,9 km

Skien Sentrum 3,4 km

Skagerak Arena 4,1 km

Foto: google.no

Bare 3 kilometer fra Skien sentrum lig-
ger vårt nye boligprosjekt Vindalstråk-
ket. Prosjektet består av 2 fi remanns-
boliger, 3 tomannsboliger og 1 enebolig. 
Arkitektkontoret Børve og Borchsenius 
har tegnet boligene.

I Vindalsåsen bor du bor du like ved 
alle servicetilbud, og samtidig har du 
nærhet til fl otte turmuligheter i marka. 
Her er det gode solforhold og fi n utsikt 
mot Skien. 

Alle leilighetene får egen carport og 
gjeste parkeringer.

KORTE AVSTANDER
Fra Vindalsåsen er det kort vei til 
legevakt/sykehus, tannlege, barnehage, 
matbutikker, skoler, bussforbindelse, 
sentrum, Herkules kjøpesenter, Skien 
fritidspark, treningssentre og  skog og 
mark.

FREMDRIFT
Boligprosjektet hadde byggestart i 2015 
hvor de første boligene er innfl yttings-
klare i begynnelsen av 2016.

Nå kan du sikre deg en ny bolig 
 sentralt, men rolig boligområde i Skien. 

Ta kontakt for mer informasjon, 
omvisninger, ledige leiligheter og priser.
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Vindalstråkket Sameie

Mål 1 : 250

Nord

Carporter

Bolig 1, 2, 11, 12, 13, 14 er tomannsboliger.

Bolig 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 er fi remannsboliger

Bolig 15 er enebolig.

Enebolig



Målsettingen har vært å skape 
et attraktivt boliganlegg med et 
spennende arkitektonisk uttrykk!“

Prosjektet er tegnet av:

2 STK. VERTIKALDELTE TOMANNSBOLIGER
Nå kan du sikre deg en av totalt 4 boligenheter. Disse boligene 

har et bra på ca 102 kvm og inneholder boder, 
entré, wc, kjøkken, bad/vaskerom, stue, 3 soverom, 

oppholdsrom, overbygd terrasse og carport. 

BYGGEMÅTE/-
KONSTRUKSJON:
Byggene er oppført i henhold 
til dagens krav (Tek  12), og 
holder god standard. 
Byggene er oppført med støpt 
og isolert såle på grunn, 
med ringmur fra Jackon.   
Videre oppført i reisverk, 
utvendig tekket med stående 
kledning, grunnet og beiset.  
Etasjeskillere og delevegger 
er i trekonstruksjon. Det er 
isolerglass i vinduer, fra Nor 
Dan. Ytterdører fra samme 
leverandør. Tak er av typen 
Pulttak, tekket med mester-
tekk fra Isola. Renner og 
beslag i stål, silver.  

INNVENDIG STANDARD: 
Leilighetene er lyse og 
moderne. 

OVERSIKTSBILDE



Kjøkken: Hvit laminert 
kjøkkeninnredning av typen 
Hellesund levert av System-
kjøkken. Det er laminerte 
benkeplater og integrerte 
hvitevarer, herunder: Opp-
vaskmaskin fra Gram 
(OM160-37T), Kjøl-/
fryse skap fra Gorenje (RKI 
4181AW), stekeovn fra Gram 
(11 630-91X), Induksjons-
topp fra Gram (HKI 6441-
90T) og ventilator fra Eiko. 

Bad: Det ligger fl iser med 
varmekabler på gulvet, 
fl iser på veggene og malt 
gips i himlingen. Det leveres 
innredning fra Foss, med 
hel vask og skuffeseksjon. 
Dusjkabinett fra Showerama 
med klart glass. Vegghengt 
wc. Rommene har laminert 
arbeidsbenk i innredning 
med plass til vaskemaskin.  
Varmtvannstank på 200 l. 

ØVRIG STANDARD: 
Gulv: Det ligger fl iser i gang, 
på wc og på bad. Øvrige rom 
har laminatgulv. Det er gulv-
varme i alle støpte gulv.  
Vegger/himlinger: Det er 
slette, malte vegger i alle 
rom. Himlinger har hvitmalte 
gipsplater. 
Innvendige dører er fra 

Sweedor, (type Purity 01). Be-
listning består av glatte lister/
gerikter til vinduer, dører og 
gulv. Hulkil i hvit til taklister. 
Innvendig trapp fra Tarraldsen 
med hvite vanger og rekkverk. 
Beiset/lakkerte trinn.

Oppvarming: Det ligger 
gulvvarme i alle støpte gulv, 
og det medfølger varme-
pumpe av typen Mitsubi-
shi Hara 6.6. veggmodell. 
Ventilasjons anlegg er fra 
Ener Produkt med varme-
gjenvinning.  

Garderobeløsning: Det 
leveres garderobeløsning 
for verdi av kr 30.000,- for 
tomannsboligen, alternativt 
kompenseres dette. 

Tv/Internett: Det er klar-
gjort for Canal Digital i alle 
leiligheter. Det er sammen-
koblede røykvarslere. 

Det leveres utelys og stikkon-
takt ved hver leilighet – lys 
ved fotocelle. Det er stikkon-
takt og lys i carporter og alle 
boder. 

Parkering/bod:
Det medfølger en carport 
med bod rett utenfor boligen. 

I alle rom, unntatt soverom/boder er det varmekabler.

Lyse og trivelige soverom.

Bad med innredning fra Linn bad, 
Showerama 90x90 og vegg hengt toalett.



PLANLØSNING
Planløsninger for hver enkelte leilighet fåes på forespørsel.

STUE

KJØKKEN

BAD / VASK / WC

SOVEROM

Plan 2. etasje
Bra

Leil. 11
Plan 1. etasje
Bruksareal BRA = 47 m2 + Bod 5 m2
Bebygd areal BYA = 154,3 m2

Leil. 12
Plan 1. etasje
Bruksareal BRA = 47 m2 + Bod 5 m2



PLANLØSNING
Planløsninger for hver enkelte leilighet fåes på forespørsel.

STUE

KJØKKEN

BAD / VASK / WC

SOVEROM

Plan 2. etasje
Bra

Leil. 14
Plan 1. etasje
Bruksareal BRA = 47 m2 + Bod 5 m2
Bebygd areal BYA = 154,3 m2

Leil. 13
Plan 1. etasje
Bruksareal BRA = 47 m2 + Bod 5 m2



2 STK FIREMANNSBOLIGER
1 STK HORISONTALTDELT TOMANNSBOLIG

Nå kan du sikre deg en av totalt 10 boligenheter. 
Disse boligene har et BRA på ca 70 kvm og inneholder 

2 boder, entré, kjøkken, wc/bad/vaskerom, stue, 2 soverom, 
og terrasse/balkong. 

BYGGEMÅTE/-
KONSTRUKSJON: 

Byggene er oppført i henhold 
til dagens krav (Tek  12), og 
holder god standard. 
Byggene er oppført med støpt 
og isolert såle på grunn, 
med ringmur fra Jackon.   
Videre oppført i reisverk, 
utvendig tekket med stående 
kledning, grunnet og beiset.  
Etasjeskillere og delevegger 
er i trekonstruksjon. Det er 
isolerglass i vinduer, fra Nor 
Dan. Ytterdører fra samme 
leverandør. Tak er av typen 
Pulttak, tekket med mester-
tekk fra Isola. Renner og 
beslag i stål, silver. Utvendige 
trapper har vanger i impreg-
nert materiale med galva-
niserte trinn. Rekkverk og 

spiler i impregnert 
materiale.

INNVENDIG STANDARD: 
Leilighetene blir lyse og 
moderne.  

Kjøkken: Hvit laminert 
kjøkkeninnredning av typen 
Hellesund levert av System-
kjøkken. Det er laminerte 
benkeplater og integrerte 
hvitevarer, herunder: Opp-
vaskmaskin fra Gram 
(OM160-37T), Kjøl-/
fryse skap fra Gorenje (RKI 
4181AW), stekeovn fra Gram 
(11 630-91X), Induksjon-
stopp fra Gram (HKI 6441-
90T) og ventilator fra Eiko. 

Bad: Det ligger fl iser med 
varmekabler på gulvet, 

Leilighet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10



fl iser på veggene utenfor 
membranplater. Det er malt 
gips i himlingen. Det leveres 
innredning fra Foss, med hel 
vask og skuffeseksjon, speil, 
samt høyskap. Dusjkabinett 
fra Showerama med klart 
glass. Vegghengt wc. Rom-
mene har laminert arbeids-
benk i innredning med plass 
til vaskemaskin. Varmtvann-
stank på 200 l. 

ØVRIG STANDARD: 
Gulv: Det ligger fl iser i gang 
og på bad. Øvrige rom har 
laminatgulv. Det er gulv-
varme i alle støpte gulv. 
 
Vegger/himlinger: Det er 
slette, malte vegger i alle 
rom. Himlinger har hvitmalte 
gipsplater. Innvendige dører 
er fra Sweedor, (type Purity 
01). Belistning består av 
glatte lister/gerikter til 
vinduer, dører og gulv.  
Hulkil i hvit til taklister. 

Oppvarming: Det ligger 
gulvvarme i alle støpte gulv, 
og det medfølger varmepum-
pe av typen Mitsubishi  Furo 

3400 gulvmodell.  Ventilas-
jonsanlegg er fra Ener Pro-
dukt med varmegjenvinning.  

Garderobeløsning: Det 
leveres garderobeløsning 
for verdi av kr 20.000,- for 
leiligheten, alternativt 
kompenseres dette. 

Tv/Internett:  Det er klarg-
jort for Canal Digital i alle 
leiligheter.  Det er sammen-
koblede røykvarslere. 

Det leveres utelys og stikkon-
takt ved hver leilighet – lys 
ved fotocelle.  Det er stikkon-
takt og lys i carporter og alle 
boder. 

Parkering/bod:  Det med-
følger en carport i felles 
carportanlegg, samt en 
utvendig bod ved boligen. 

Romslig soverom.

Boligene har en delvis åpen kjøkkenløsning.

Luftig og lys stue med fl otte laminatgulv. Utgang til terrasse. 



PLANLØSNING, LEILIGHET 1

STUE

KJØKKEN

BAD

SOVEROM

Leil. 1
Plan 1. etasje



PLANLØSNING, LEILIGHET 2

STUE

KJØKKEN

BAD

SOVEROM

Leil. 2
Plan 2 . etasje



PLANLØSNING 4-MANNSBOLIG, 1. ETASJE

Leil. 3 og 8
Plan 1. etasje

(Leilighet 8 og 7 er speilvendt)
Planløsninger for hver enkelte leilighet fåes på forespørsel. 

Leil. 4 og 7
Plan 1. etasje
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PLANLØSNING 4-MANNSBOLIG, 2. ETASJE
S

T
U

E

K
J

Ø
K

K
E

N

B
A

D

S
O

V
E

R
O

M

Leil. 5 og 10
Plan 2. etasje

(Leilighet 10 og 9 er speilvendt)
Planløsninger for hver enkelte leilighet fåes på forespørsel.

Leil. 6 og 9
Plan 2. etasje



EIENDOM:
Vindalstråkket 13, 15 – 27, 
3728 Skien
På Gnr 217 Bnr 659 i Skien 
Kommune

TOMT: 
Tomtetype: Eietomt. 
Arealet på tomten er bereg-
net til ca 4.250 kvm. 
Tomten blir felleseiet i sameiet. 
Tomten blir opparbeidet, og 
beplantet så snart årstiden
tillater det. Det blir asfaltert 
gate og innkjørsler, samt 
belegningsstein ved inngangs-
partiene.

REGULERINGS-
BESTEMMELSER: 
Eiendommen ligger i område 
som i kommuneplanen/kom-
munedelplanen er avsatt til 
Friområde- Nåværende og 

Boligbebyggelse – Nåværen-
de. Den ligger i regulert 
område med reguleringplan 
ID 806 899 Reguleringsplan 
for eiendommen gjrn 217, 
bnr 659, m.fl . på Vindalsåsen 
(24.1.2008) Regulerings-
formål: Konsentrert småhus-
bebyggelse.  

Kopi av reguleringsbestem-
melsene fås ved henvendelse 
til meglers kontor. 

Eiendommen er tilknyttet of-
fentlig vann og avløp. Den er 
tilknyttet offentlig vei, med 
felles avkjørsel for sameiet. 

SAMEIE: 
Eneboligen vil bli solgt for 
seg. De øvrige leilighetene vil 
er organisert som et sameie. 
Sameiet er seksjonert og 
etablert.

 Felleskostnadene vil dekke 
forsikring av bygg, utvendig 
vedlikehold og snøbrøyting. 
Sameiet kan etter etablering 
velge å legge fl ere elementer 
inn i felleskostnadene.

Sameiet er planlagt å bestå
av totalt  14 stk. bolig-
seksjoner. Den daglige 
driften vil bli organisert som 
seksjonssameie iht. lov av 
23. mai 1997, nr. 31, eier-
seksjonsloven.

Hver seksjon utgjør en 
sameieandel med tilkny-
ttet enerett til bruk av en 
bruksenhet og rett til bruk 
av sameiets fellesarealer. Det 
er ikke tillatt å eie mer enn 2 
seksjoner i sameiet. Sameiet 
er pliktig til å avholde årlige
sameiermøter hvor regn-
skap og budsjett fremlegges. 

Sameiets styre har ansvaret
for at eiendommen forval-
tes etter retningslinjer og 
vedtekter som fastsettes av 
sameiermøtet. Videre er det 
sameiermøtet som beslut-
ter om det skal utarbeides 
husordens-/trivselsregler for 
sameiet. Hver seksjon har en 
stemme i sameiermøtet.

FAKTA OM PROSJEKTET

Utsiktsbilde.



FELLESKOSTNADER: 
Disse er beregnet til kr 350,- 
pr seksjon i fi remannsboligen 
og horisontaldelt tomanns-
bolig, og kr 400,- pr seksjon i 
vertikaldelte tomannsboliger. 
Felleskostnadene dekker 
forsikring av bygg, utvendig 
vedlikehold og snøbrøyting. 

ADGANG TIL UTLEIE: 
Den enkelte seksjonseier har 
full råderett over sin seksjon 
herunder utleie. Ved utleie, 
forplikter seksjonseier å påse 
at leietaker forholder seg til 
gjeldende regler og vedtekter 
i sameiet.
 
FERDIGATTEST/-
BRUKSTILLATELSE: 
Før visning, bud og aksept 
på de ulike seksjonene fi nner 
sted, er selger forpliktet til å 
kunne fremvise ferdigattest/
brukstillatelse på enheten. 

LIGNINGSVERDI/-
OFFENTLIGE AVGIFTER: 
Dette er ikke fastsatt p.t. 

LOVVERK:  
Leilighetene selges etter 
Avhendingsloven LOV-1992-
07-03-93. 

FORBEHOLD OM 
EIENDOMMENS TILSTAND 

SELGERS 
MANGELSANSVAR 
Selger har plikt til å opplyse 
om skjulte og/eller åpenbare 
feil og mangler som han 
kjenner eller måtte kjenne 
til. Dersom selger har gitt 
uriktige og/eller ufullstendige 
opplysninger vil det foreligge 
mangel. 
Har kjøper før kjøpekon-
trakten ble inngått undersøkt 
boligen eller uten rimelig 

grunn latt være å følge en 
anmodning fra selger om 
undersøkelse, kan kjøper 
heller ikke gjøre gjeldende 
som mangel noe som kjøper 
burde vært kjent med ved 
undersøkelsen. Dette gjelder 
likevel ikke dersom selger har 
vært grovt uaktsom, uærlig, 
eller for øvrig handlet i strid 
med god tro. 

Denne bestemmelsen utgjør 
ingen begrensing i avhend-
ingsloven§ 3-7 om selgers 
manglende Opplysning om 
boligen.

Adresse Snr.: Etg.: Ant. sov.: Bta: Bra: P-rom: Prisantydning: Avg. grunnlag: Omkostninger: 

Leiligheter: 

Vindalstråkket 13 1 1 2 80 70 66 2.250.00,- 390.000,- 10.972,-

Vindalstråkket 15 2 2 2 80 70 66 2.250.00,- 390.000,- 10.972,-

Vindalstråkket 19 3 1 2 80 70 66 2.290.00,- 390.000,- 10.972,-

Vindalstråkket 17 4 1 2 80 70 66 2.290.00,- 390.000,- 10.972,-

Vindalstråkket 21 h 5 2 2 80 70 66 2.290.00,- 390.000,- 10.972,-

Vindalstråkket 21 v 6 2 2 80 70 66 2.290.00,- 390.000,- 10.972,-

Vindalstråkket 23 7 1 2 80 70 66 2.320.00,- 390.000,- 10.972,-

Vindalstråkket 25 8 1 2 80 70 66 2.320.00,- 390.000,- 10.972,-

Vindalstråkket 27 v 9 2 2 80 70 66 2.320.00,- 390.000,- 10.972,-

Vindalstråkket 27 h 10 2 2 80 70 66 2.320.00,- 390.000,- 10.972,-

Vert.delt 
tomannsboliger:

Vindalstråkket 22 11 - 3 114 102 95 2.790.00,- 500.000,- 13.722,-

Vindalstråkket 16  13 - 3 114 102 95 2.740.00,- 500.000,- 13.722,-

Vindalstråkket 18 14 - 3 114 102 95 2.740.00,- 500.000,- 13.722,-



SALGS- OG BETALINGSVILKÅR MV.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egne
undersøkelser. Interessenter oppfordres til en grundig
besiktigelse av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig.

Kjøpesum og alle omkostninger skal være innbetalt til meglerens
klientkonto før overtagelse.

Det forutsettes at skjøtet tinglyses på ny eier. Hvis kjøper ikke
ønsker en hjemmeloverføring av eiendommen til seg må det tas
forbehold om dette i bud.

BOLIGKJØPERFORSIKRING
Kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring.
Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som dekker
utgifter forbundet med juridisk bistand, fagkyndig uttalelse og
saksomkostninger, dersom det oppdages uventede feil eller
mangler ved boligen innen 5 år fra overtagelsen. Forsikringen må
bestilles senest ved kontraktsignering. Ta kontakt med
eiendomsmegler for mer informasjon.

MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRINGEN AV
EN TRANSAKSJON
I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvask-
ing og terrorfi nansiering mv. er megler pliktig til å gjennomføre
legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle
rettighetshavere til salgsobjektet. Det samme gjelder for
medkontrahenten til oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle
rettighetshavere til salgsobjektet. Dersom nevnte parter ikke
oppfyller lovens krav til legitimasjon eller megler har mistanke
om at transaksjonen har tilknytning til utbytte av en straffbar
handling eller forhold som rammes av straffeloven §§ 147 a, 
147 b eller 147c kan megler stanse gjennomføringen av 
 transaksjonen. 
Megler kan ikke holdes ansvarlig for de konsekvenser dette vil
kunne medføre for oppdragsgiver og/eller eventuelle reelle
rettighetshavere til salgsobjektet eller deres medkontrahent.

FORMIDLING
DNB Eiendom mottar formidlingsprovisjon fra DNB Bank ASA 
for formidling av lånekunder. Kun navn på personer som har
samtykket til det, vil bli formidlet til banken. Provisjonen er en
internavregning mellom enheter i konsernet som ikke gir økte
kostnader for kunden.

BUDGIVNING
Ifølge forskrift om eiendomsmegling §6-4 vil kopi av budjournal-
en bli oversendt kjøper og selger etter budaksept. Budgivere kan 
få utlevert anonymisert budjournal. Forøvrig henvises til
informasjon på budskjemaet.

MEGLERS VEDERLAG
Meglers vederlag er avtalt til fast pris kr 40.000,- ved 
gjennomført salg.
Tilretteleggingsgebyr kr 9.900,-
Visningshonorar kr 1.875,-

ANSVARLIG MEGLER ER: 
Janne K Berner-Mediaas,
Eiendomsmegler MNEF

VIKTIG INFORMASJON



• Gi kun skriftlige bud. Det samme gjelder budforhøyelser og 
motbud. Budet må ha tilstrekkelig lang akseptfrist. Uansett 
bør ikke budet ha en akseptfrist på mindre enn 30 minutter 
fra budet inngis.

• Det første budet skal inngis på DNB Eiendoms budskjema, 
påført din signatur. Der skal referanse til salgsoppgaven for 
eiendommen fremkomme.

• Samtidig med at du inngir første bud må du legitimere deg. 
Det kan gjøres ved at du sender kopi av gyldig legitimasjon 
(dvs. bankkort, pass eller førerkort) til megler sammen med 
ditt første bud, eller du viser legitimasjon til megler direkte. 
Førerkort anbefales dersom du sender legitimasjon via SMS 
eller epost.

• Dersom dere er to eller fl ere som skal kjøpe sammen, må 
samtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere 
seg.

• Det kan i budskjemaet gis gjensidig fullmakt til å forhøye 
budet på vegne av hverandre. Dersom ikke slik fullmakt gis, 
må samtlige budgivere undertegne budskjemaet og legitimere 
seg.

• Du kan velge mellom følgende når du skal sende bud: Inn-
levere direkte til megler per epost, SMS, eller faks, eller du 
kan benytte budknappen til DNB Eiendom som du fi nner 
på annonsen på fi nn.no. Epostadresse, faks- og telefonnum-
mer til det aktuelle kontoret fi nner du i budskjemaet og i 
salgsoppgaven.

• Bud som inngis utenom ordinær arbeidstid kan ikke for-
ventes behandlet før neste ordinære arbeidsdag.

• Du har selv ansvaret for at ditt bud kommer frem til megler-
en. Megleren vil straks budet er mottatt bekrefte dette skrift-
lig til deg. Får du ikke slik bekreftelse, bør du ringe megleren 
for å sjekke om budet er mottatt.

• Selger vil gi sin aksept av bud skriftlig til megleren, som så 
videreformidler aksepten til den budgiver som får aksept på 
budet, med informasjon til øvrige budgivere og interessenter.

DETTE BØR DU VITE OM BUDGIVING NÅR DU SKAL LEGGE INN BUD PÅ EN EIENDOM DNB EIENDOM FORMIDLER.
(Nedenstående er basert på kravene i eiendomsmeglingsforskriftens §§ 6-2 og 6-3)

Alle bud og budrelatert kommunikasjon med megler skal foregå skriftlig. Megler har ikke anledning til å formidle opplysninger om 
bud som ikke er gitt skriftlig. Megler vil likevel gi deg opplysninger og råd underveis i prosessen. Dette behøver ikke gjøres skriftlig.
For å sikre at du ikke ”glipper” i budrunden på grunn av formelle feil, må du følge disse reglene:

For øvrig vises det til ”Bransjenorm for budgiving” på DNB Eiendoms budskjema. Bransjenormen gir deg også informasjon 
som er viktig å sette seg inn i før du gir bud.

VIKTIG OM BUDGIVNING



BYGGFIRMA
MAGNAR LARSEN A/S

Utbygger

Salg ved
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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
Eiendomsmeglingsgruppen, 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
forbrukermyndighetene 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 å sette
seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, herunder
eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg.

GJENNOMFØRING AV BUDGIVNING:
1. På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eien-

dommen, herunder om relevante forbehold.

2. Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse 
videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også 
budforhøyelser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før 
formidling av bud til oppdragsgiver skal megler innhente 
gyldig legitimasjon og signatur fra budgiver. Kravet til legit-
imasjon og signatur er oppfylt for budgivere som benytter 
e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Med skriftlige 
bud menes også elektroniske meldinger som epost og SMS 
når informasjonen i disse er tilgjengelig også for ettertiden.

3. Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/ 
bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, fi nansiering-
splan, akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold 
som for eksempel usikker fi nansiering, 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 forsvarlig avvikling av 
budrunden. I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er 
forbruker) skal megleren ikke formidle bud med kortere ak-
septfrist enn kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte 
visning. Etter denne fristen bør budgivere ikke sette en kort-
ere akseptfrist enn at megler har mulighet til, så langt det er 
nødvendig, å orientere oppdragsgiver, budgivere og øvrige 
interessenter 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 op-
pdragsgiver og interessenter 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 forbehold. 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 
budgiver kreve kopi av budjournalen i anonymisert 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 inn-
holdet 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 akseptfristens 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 fl ere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker 
å kjøpe fl 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 med-
fører at det foreligger en avtale om salg av eiendommen 
dersom budet i rett tid aksepteres av kjøper.

FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING
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