
Prisant: 3 200 000 + omkSAUDA
Stakkåsvegen 183, 4200 SAUDA



SAUDA STAKKÅSVEGEN 1832

                                                                       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

Å kjøpe eiendom
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Christoffer Frøyland
Daglig Leder / Eiendomsmegler MNEF

T: 926 78 313

christoffer@meglerhuset-rele.no

Etter mange år med hardt og godt arbeid som 

eiendomsmegler, har Christoffer jobbet seg opp en 

lang liste med strålende fornøyde kunder. Han leverer 

til toppkarakter i alle leddene i salgsprosessen, og vi er 

veldig stolte over å kunne kalle han et medlem av 

Relefamilien. Christoffer er oppvokst på Kolnes og er 

bosatt her den dag i dag, med sin Maren og deres 

skjønne, lille datter Erle.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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BOLIGTYPE: 

Fritidseiendom

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 50 Bnr. 30

i Sauda kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 3 200 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 85 m2 

Bra: 85 m2

TOMT:

616 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Strøken hytte fra 
2017 - 5 soverom - 
Badstu - Usjenert 
og med flott utsikt
På relativt nyetablert hyttefelt med gode adkomstveier finner en helårshytten i 

Stakkåsvegen 183. 

Hytten ligger nydelig og høy til i terrenget i naturskjønne omgivelser med utsikt utover 

naturen, Maldalsvatnet og fjelltoppene. Usjenert beliggenhet og med sol fra tidlig på 

dagen til langt på kveld. 

Hytten er oppført i 2017, har minimalt/ingen slitasje og holder god standard. Med andre 

ord: en hytte som en bare kan begynne å bruke og nyte vinteren med god opplevelser. 

Innholdsrik med to utv. boder ved det overbygde inngangspartiet, gang, vaskerom, 

toalett, bad, 5 soverom i dag med 10 sengeplasser og åpen kjøkken/stueløsning. 

Det meste av inventar/møbler medfølger. 

Her ligger alt til rette for å bruke hytten hele året med flotte turområder i område både 

sommer og vinter.
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Lys og luftig stue med god plass til både sofa- og spisegruppe
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Store vinduer slipper inn masse naturlig lys og skaper et vakkert bilde mot naturen utenfor

13SAUDA STAKKÅSVEGEN 183



Nydelig kjøkken med god skap- og benkeplass. Integrerte hvitevarer i kjøl/fryseskap, oppvaskmaskin, komfyr og platetopp
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Romslig bad med stor baderomsinnredning, dusjkabinett og herlig badstu
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Det er totalt 5 soverom i hytten - 3 av soverommene ligger i 1. etasje
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2 store soverom på loftet med 45 kvm gulvareal (ikke målbart areal på grunn av takhøyde)
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Hytten ligger nydelig og høy til i terrenget i naturskjønne omgivelser med utsikt utover naturen, Maldalsvatnet og fjelltoppene
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Flotte, usjenerte uteområder med sol fra tidlig på dagen til langt på kveld

23SAUDA STAKKÅSVEGEN 183



SAUDA

SAUDA STAKKÅSVEGEN 183

I naturskjønne 
omgivelser, 
usjenert høyt i 
terrenget med 
flott utsikt
Stakkåsvegen 183 ligger nydelig til høyt i terrenget med fritt utsyn utover naturen, 

Maldalsvatnet og fjelltopper i de fleste himmelretninger. 

Beliggende høyt i terrenget og med fasade mot nord/vest har en sol på eiendommen fra 

tidlig dag til langt på kveld. 

Hyttefelt ligger i naturskjønne omgivelser og god avstand mellom hyttene gjør at en 

oppholder seg skjermet og usjenert både i og utenfor hytten. 

Området rundt byr på mangfoldige tur- og rekreasjonsmuligheter. Gode forhold for ski 

om vinteren, turløyper rett fra hyttefeltet og fiske/bading på sommeren. 

Det er ca. 10-15 min kjøreavstand inn til Sauda sentrum og badeland. Ca. 20 min kjøring 

til Sauda skisenter. 

Avstander: 

Haugesund, ca. 1 time og 50 min. 

Stavanger, ca. 2 timer og 30 min. 

Stord, ca. 2 timer og 10 min.
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Planløsning

Innhold
Lekker hytte over 2 plan som inneholder:

1. etasje: 

Gang, vaskerom, bad med badstu, 3 soverom og åpen kjøkken/stueløsning. 

- Fliselagt gang med varmekabler ønsker deg velkommen inn i hytten, praktisk med 

tanke på våte sko og yttertøy. 

- Herlig og luftig stue med store vindusflater mot naturen og utsikten samt med utgang 

til terrassen med kveldssol. I stuen har en plass til både spise- og sittegruppe. 

- Nydelig kjøkken med god skap- og benkeplass. Integrerte hvitevarer i kjøl/fryseskap, 

oppvaskmaskin, komfyr og platetopp. 

- Romslig bad med stor baderomsinnredning, dusjkabinett og herlig badstu. 

- Totalt 5 soverom i hytten, 3 av soverommene i 1. etasje. Totalt er det i dag 10 

sengeplasser i hytten, med med mulighet for flere. 
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 85 m2



Planløsning

Innhold
Loftsetasjen: 

Gang og 2 soverom. 

- Ikke målbart areal pågrunn av takhøyde, stigende takhøyde opptil 1,97 m og etasjen har 

en gulvareal på ca. 45 kvm. 

- 2 store soverom med godt gulvareal og er i dag innredet med to enkeltsenger på hvert 

rom og en sofa.  

Innvendig bod er omgjort til vaskerom og loftet er innredet med gang og 2 soverom. 

Disse rommene er ikke omsøkt/godkjent i Sauda kommune. 

Utenfor inngangsdøren har en overbygd inngangsparti og 2 tilhørende boder med god 

oppbevaringsplass og plass til skiutstyret.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.

BRA 0 m2
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Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
2-0159/20

Adresse:
Stakkåsvegen 183, 4200 SAUDA

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 50 Bnr. 30 i Sauda kommune

Eiers navn:
Lars Johan Milje og Britt Marian Antoinette 
Rameckers

Prisantydning:
3 200 000,-

Kjøpers omkostninger:
80 000,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
92 872,- (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,-.

Total kjøpesum:
3 292 872,-

Eiendomstype:
Fritidseiendom

Eierform:
Eiet

Utleie:
Boligen er selveiet og kan i sin helhet leies ut.

Standard:
- Hytte oppført i 2017 med vedlikeholdsvennlig 
kledning av furu, vindu av tre med isolerglass 
og tak tekket med royal-impregnerte bord. 
- Hytten fremstår som ny, har vært lite brukt og 
har liten bruksslitasje. Her kan en ta i bruk en 
hytte som holder meget god standard. 
- Det er lagt hvit-tonet parkett på alle gulv i 1. 
etasje, gråtonet laminat i loftsetasjen og 

fliselagt gang, vaskerom, toalett og bad. Det er 
lagt varmekabler i alle rom i 1. etasje utenom på 
soverom.  Vegger har skygge-panel på vegg 
som er hvitlasert. 
- Nydelig Epoq kjøkken med grå fronter og 
treaktig benkeplate med nedfelt vask i 
benkeplate. Integrert kjøl/fryseskap, 
oppvaskmaskin, komfyr og platetopp. 
- Flott bad med grå fliser på gulv, varmekabler 
og hvite baderomsplater på vegg. Videre kan 
badet skilte med toalett, dusjkabinett, badstu, 
hvit baderomsinnredning, 2 overskap og speil. 
Toalett med samme utførelse fliser på gulv, 
baderomsplater på vegg, vask og toalett. 
- Vaskerom med fliselagt gulv, varmekabler og 
baderomsplater på vegg. Varmtvannstank, 
rørskap, sikringsskap, utslagsvask og opplegg 
for vaskemaskin. Det tekniske anlegget for 
vakum-toalettet og målere for nivå i 
septiktankene. 
- Flexit system med avtrekk på vaskerom, 
toalett og bad i tillegg er det mekanisk avtrekk 
på bad. 
- Det er flere borehull på feltet, et borehull 
fordelt på flere hytter og privat avløp til 
septiktank med kommunal tømming. Avtale med 
rørleggerfirma for tilsyn og vedlikehold. 
- Det er innlagt tv fra Canal digital i hytten. 
- Brødrene Selvik på grunnmur. Tømrer av 
hytten var Lars Harald Milje, Olav Andre Olsen 
og byggmester Geir Ove Stokke. Rørlegger 
Sauda varme og bad. Elektriker Sauda 
installasjon. Murmester Endre Storli 
membran/fliselegging. Loftsetasjen innredet av 
selger.

Areal:
P-rom: 85 m2

Bra: 85 m2

P-rom innhold:
1. etasje: 
Gang, vaskerom, bad med badstu, 3 soverom og 
åpen kjøkken/stueløsning. 

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.
Byggeår:
2017

Antall soverom:
5 soverom 

Antall rom:
4 rom 

Parkering:
Gruset gårdsrom med rikelig biloppstillingsplass.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport:
- Grunnmur: Ringmur av thermo-mur med 
pålimte sementbaserte plater på utsiden.
- Veggkonstruksjonen med bindingsverk i tre. 
Utvendig fasade har liggende furukledning som 
er behandlet med jernvitrol.
- Saltakskonstruksjon av tre med innredet loft. 
Takkonstruksjonen er bygget med prefabrikerte 
takstoler. Over takstolene er det dobbelt 
undertak, først med 18 mm Hunton og deretter 
3 mm Huntonitt fiberplater.
- Taket er tekket med bord. Undertak av 3 mm 
trefiberplater (sutaksplater).
- Etasjeskillere med trebjelkelag.
- Vinduer og dører fra 2016.

Se ellers kommentarer og begrunnelser av 
tilstandsanmerkninger fra takstmann i 
fullstendig tilstandsrapport.

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport utført av Vidar Stakkestad
ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Peisovn i stuen. Varmekabler gang, vaskerom, 
bad og i stue/kjøkken. 

Ellers elektrisk oppvarming.

Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Oransje C.

Beskaffenhet:
Tomten er enkelt opparbeidet med stort og 
gruset gårdsrom med rikelig biloppstillingsplass. 
Solrik terrasseplatting vendt mot nord/vest 
med utgang fra stue.
Tomteareal:
616 m2
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Tomt/Eierform:
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:
4 338,- per år.

Sauda kommune har ansvar for tømming av 
septiktank. Prisen varierer ut fra hvor stor 
tanken er. Prisene kan variere år for år ut fra 
hvilke leverandører Sauda kommune velger 
etter anbudsinnbydelse. P.t er det tilbud om 
tømming 3 ganger pr år iflg. Maldal hyttevel.
Avvik vil forekomme. 

De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk i enkelte kommuner og avvik vil 
forekomme. Renovasjons- avgiften kan også 
komme i tillegg til kommunale avgifter i enkelte 
kommuner.

Tilbehør:
Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av 
Norges Eiendomsmeglerforbund m.fl. av 
01.01.2020 legges til grunn for handelen, 
dersom ikke annet fremgår i denne 
salgsoppgave. Det bemerkes at det er full 
avtalefrihet om hva som skal følge med en 
eiendom i forbindelse med salg. Listen er 
tilgjengelig hos meglerforetaket, samt hos 
www.nef.no

Det er kun integrerte hvitevarer som medfølger 
i handelen. Merk at noen hvitevarer kan være 
frittstående, selv om de fremstår som 
integrerte. Kjøper anbefales å ta forbehold i bud 
om eventuelle hvitevarer som ønskes at 
medfølger.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen er tilknyttet privat vei, vann og 
avløp.

Pliktig medlemsskap i Maldal hyttevelforening 
som organiserer brøyting og vedlikeholde brønn.

Kontingenten til Maldal Hyttevel fastsettes på 
hvert årsmøte. For 2020 er den 12.000,- og 
kreves inn 2 ganger pr år. 
Kontingenten varierer litt ut fra snøforhold 
(Behov for brøyting) og eventuelle andre større 
investeringer. I fjor og i år har Maldal Hyttevel 
gruset opp deler av veien. Dette arbeidet vil 
sannsynligvis bli avsluttet i 2021 for 
"hovedveiene" i hyttefeltet. 

Kostnader varierer mtp. snømengde etc. og i 
2019 utgjorde ca. kr. 10.000. 
Avvik vil forekomme.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest for fritidsbolig foreligger og er 
datert 11.02.2019.

Innvendig bod på tegninger er omgjort til 
vaskerom og loftet er innredet med gang og 2 
soverom. Disse rommene er ikke 
omsøkt/godkjent i Sauda kommune.

Diverse:
- Hytten selges hovedsakelig med alt inventar 
og møbler. Selger står allikevel fritt til å ta med 
seg noe av inventaret/møbler. 
- Benevnelser på rom i salgsoppgave samt 
selgers bruk av rom kan være i strid med 
byggeforskrifter selv om de er målverdige.
- Loft har ikke måleverdige arealer på grunn av 
lav takhøyde. Rom må ha takhøyde på minimum 
1,9 meter (i en bredde på min. 60 cm) for å 
være måleverdige iht NS 3940 og 
Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling.
-Pliktig medlemskap i Maldal hyttevelforening 
(for mer viktig informasjon, se vedlagte 
vedtekter i salgsoppgaven).

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til fritidsbebyggelse. Kopi av 
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler. 
Vi oppfordrer interessenter til å sette seg inn i 
reguleringskart og de gjeldende 

reguleringsbestemmelsene for området. Se 
vedlagt reguleringsplan.

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

12.07.2007 - Dokumentnr: 563812 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1135 Gnr:50 Bnr:2
Konsesjonsplikt:
Eiendommen er bebygd, mindre enn 2 mål, og er 
dermed fritatt fra konsesjonsplikten.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert.
Vederlag: kr. 51 200,-
Markedspakke: kr. 21 900,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,-

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

Lov om hvitvasking
Det følger av lov om tiltak mot hvitvasking og 
terrorfinansiering at meglerforetaket er 
forpliktet til å foreta kundekontroll av begge 
parter i handelen. For oppdragsgiver skjer dette 
i forbindelse med inngåelse av oppdraget, og 
for kjøper på tidspunkt for bud. I tillegg til dette 
vil det bli kontrollert legitimasjon i forbindelse 
med kontraktsinngåelse. Dersom slik 
kundekontroll ikke kan gjennomføres, er
meglerforetaket pålagt å avstå fra 
gjennomføring av oppgjøret. Partene er selv 
ansvarlig for eventuelle merkostnader og 
ansvar dette kan medføre, uten at det kan 
anføres et kontraktsrettslig ansvar ovenfor 
meglerforetaket.

Boligselgerforsikring:
Selger har ikke tegnet boligselgerforsikring, men 
har likevel fylt ut et egenerklæringsskjema som 
interessenter oppfordres til å sette seg inn i.

Boligkjøperforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har 
anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Man 
kan velge mellom en vanlig og en utvidet 
variant av denne forsikringen. Forsikringen gir 
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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 rettsområder i 
livet, samt avtalemaler. Tilleggsdekningen på kr. 
2.800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP 
forsikring. Forsikringen tegnes senest på 
kontraktsmøtet. Pris for borettslag og 
aksjeleiligheter: kr. 4.100/6.900,-, selveier og 
rekkehus: kr. 7.400/10.200,-, enebolig, 
tomannsbolig, fritidsbolig og tomt: kr. 
11.500/14.400,-. Ta kontakt for ytterligere 
informasjon.

Salgsoppgavedato:
15.10.2020

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":
Eiendommen selges "som den er", jf. 
avhendingsloven (avhl) § 3-9. Boligen overdras 
således slik den fremstår ved besiktigelse med 
åpenbare feil og mangler. Salgsoppgaven er 
basert på selgers opplysninger og meglers 
egne undersøkelser. Det oppfordres til å sette 
seg godt inn i salgsoppgaven og eventuelle 
vedlegg til denne. Videre oppfordres alle 
interessenter til å sette seg inn i 
egenerklæringen fra selger som er inntatt i 
salgsoppgaven samt til å undersøke 
eiendommen nøye, gjerne sammen med 
fagkyndig person før bud inngis.

Boligen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om 
forhold ved boligen som selger kjente eller 
måtte kjenne til, og som kjøper hadde grunn til 
å regne med å få, jf. avhl § 3-7. Dette gjelder 
likevel bare dersom man kan gå ut fra at det 
har virket inn på avtalen at opplysningene ikke 
ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om 

boligen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder 
dersom boligen ikke er i samsvar med 
opplysninger som er gitt i annonse, 
salgsprospekt eller ved annen markedsføring på 
vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare 
dersom man kan gå ut fra at opplysningene har 
virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte 
er blitt rettet i tide.
3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn 
kjøper hadde grunn til å regne med ut fra 
kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl § 3-
9.
Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.

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

Kontakt:
Christoffer K. Frøyland
Daglig leder/Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 92678313
christoffer@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele Karmøy AS
Fotvegen 1 A, 
4250 Kopervik
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 924 420 065
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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VEDLEGG

Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport

42



VEDLEGG

Tilstandsrapport
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Tilstandsrapport
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Egenerklæringsskjema
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Egenerklæringsskjema

47



VEDLEGG

Egenerklæringsskjema
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Løsøre og tilbehør

Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og plikter ved 
overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag. I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras 
med innredninger og utstyr som etter lov, forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning 
og utstyr som enten er fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt 
over hva som omfattes av "innredning og utstyr", og over hva som skal regnes som "fastmontert eller særskilt tilpasset". 
Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal følge med 
eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven, kjøper har tatt 
forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør medfølge slik dette 
fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt. Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for 
garantier, utover eventuell gjenværende leverandørgaranti.Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på 
eiendommen, vil det heller ikke medfølge
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1. HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i 
salgsoppgaven.

2. HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.

3. VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, 
varmepumper og panelovner, følger med uansett 
festemåte. Frittstående biopeiser/varmeovner og 
terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med 
varmekilder i rom som ikke har vegg- eller fastmonterte 
varmekilder på visning.

4. TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg 
for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tv-
boks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert 
TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt 
musikkanlegg følger ikke med (se også punkt 12). 

5. BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, 
dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte 
glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt 
baderomsinnredning, medfølger.

6. GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. 
Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. 
Innredning i garderobeskap, for eksempel løse eller 
fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, 
medfølger.

7. KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, 
fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.

8. MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og 
utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og 
liftgardiner medfølger.

9. AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte 
aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.

10. SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, 
herunder slange, munnstykke mm.

11. LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte 
"spotlights", oppheng og skinner med spotlights samt 
utelys og hagebelysning medfølger. Vegglamper, 
krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende 
som er koblet til sukkerbit eller stikkontakt følger likevel 
ikke med.

12. INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som 
styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter 
som brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. 
medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral 
som kun styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel 
medfølger likevel ikke.

13. UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til 
disse medfølger.

14. POSTKASSE medfølger.

15. UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, 
fastmontert tørkestativ, samt andre faste 
utearrangementer som f.eks. badestamp, boblekar/jacuzzi 
og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, 
fastmontert trommel til vannslange, medfølger. 
Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper 
medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne 
medfølger ikke.

16. FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL 
medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.

17. SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur 
medfølger.

19. GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.

20.BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger 
der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.

21. BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og 
RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier 
og brukers plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver 
eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette 
derfor alltid følge med ved salg av eiendom.

22.SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i 
besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, 
herunder nøkler til eventuelle boder, uthus, 
garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, 
skal lås og nøkler til disse medfølge.

23.GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til 
bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller 
fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og 
medfølger i handelen.

Oversikten er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, 
og er gjeldende fra 1. januar 2020.
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Undertegnede legger hverved inn bud på kr

skriver kroner med blokkbokstaver

og lar det gjelde til dato og klokkeslett

Ønsket overtakelsesdato

Eventuelle forbehold

NAVN BUDGIVER 1:

Fødselsnr (11 siffer): 

Nåværende adresse: 

Postnr/poststed:   

Tlf (privat/arbeid):   

E-post:

LEGITIMASJON
(førerkort eller bankkort med bilde)

LEGITIMASJON
(førerkort eller bankkort med bilde)

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

Følgende låneinstitusjoner kan gi opplysninger om undertegnedes finansiering:

NAVN BUDGIVER 2:

Fødselsnr (11 siffer): 

Nåværende adresse: 

Postnr/poststed:   

Tlf (privat/arbeid):   

E-post:

LÅNEGIVER 1:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

LÅNEGIVER 2:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

+ omkostninger og eventuell andel av fellesgjeld.

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

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

Budskjema
For eiendommen: Stakkåsvegen 183, 4200 SAUDA
Gnr. 50 Bnr. 30 i Sauda
Oppdragsnummer: 2-0159/20
basert på salgsoppgave datert 15.10.2020



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: 

Christoffer K. Frøyland  /  T: 92678313  /  christoffer@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele  /  T: 52 73 15 00  /  post@meglerhuset-rele.no  /  Fotvegen 1 A  /  4250 Kopervik  /  PB 505, 5501 Haugesund  /  meglerhuset-rele.no


