
Pris: 5 990 000 + omkTysvær - Grinde
Grindevegen 11, 5570 AKSDAL



GRINDE GRINDEVEGEN 112

                                                                       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

Christoffer Frøyland har etter mange år med hardt og 

godt arbeid som eiendomsmegler, jobbet seg opp en 

lang liste med strålende fornøyde kunder. Han leverer 

til toppkarakter i alle ledd i salgsprosessen, og vi er 

veldig stolte over å kunne kalle han et medlem av 

Relefamilien. Christoffer er oppvokst på Kolnes og er 

bosatt på Vormedal, med sin Maren og deres skjønne, 

lille datter Erle.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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8 GRINDE GRINDEVEGEN 11



9GRINDE GRINDEVEGEN 11

EIENDOMSTYPE: 

Prosjektert enebolig

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 104 Bnr. 374

i Tysvær kommune

FASTPRIS: 

Kr. 5 990 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 170 m2 

Bra: 214 m2

TOMT:

555.8 m2 Eiet tomt



Kort om eiendommen

Prosjektert 
funkisbolig med 4 
soverom, 2 bad og 
2 stuer - Garasje 
I barne- og familievennlige Grinde er denne funkisboligen klar for å bli oppført og 

innflyttet av sin første eier. Her bor familien med flotte turområder, idrettsanlagg, 

barnehage og barneskole i umiddelbar nærhet.  

Rålekkert, stilrent arkitektur på den prosjekterte funksiboligen. Funkisboligen blir 

moderne innredet, har utstrakt bruk av store vindusflater samt herlig og luftig med 

ekstra takhøyde i hall og hele 2. etasje. 

Funkisbolig er på ca. 214 kvm i BRA og det skal ikke stå på utnyttelsen av arealet. Stor 

hall, bod i garasje, garasje i flukt med eneboligen med dør til vaskerommet, 4 soverom, 

walk-in-closet, 2 bad, tv-stue og herlig, åpen kjøkken/stueløsning. 

Dobbelgarasjen i flukt med eneboligen er på 44 kvm inkludert bod på 8 kvm. 
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Tomten vil bli opparbeidet med veigrus i gårdsrom og soldet jord klart for såing av plen
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Tomten har et areal på 555,8 kvm



Ved Stemnestaden er det bademuligheter og samlingsplass for familien
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Fra eiendommen er det kort avstand til både skole, barnehage og Skjold IL sitt idrettsanlegg
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Planløsning

Innhold
Boligen vil bli innredet over 2 etasjer og inneholde:

1. etasje: 

Garasje med bod som har direkte dør inn til vaskerommet, hall, bad, 3 soverom og tv-

stue. 

2. etasje: 

Foreldreavdeling med soverom, walk-in-closet og bad samt herlig åpen 

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

1.

2.
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Del 2 - Grindevegen 11

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
2-0054/22

Adresse:
Grindevegen 11, 5570 AKSDAL

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 104 Bnr. 374 i Tysvær kommune

Utbygger/selger:
Rebo AS

Fastpris:
5 990 000,-

Kjøpers omkostninger:
19 375,- Dokumentavgift (2,5% av tomteverdi kr 
775 000,-)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøperforsikring (valgfritt)
------------
32 247,- (omkostninger totalt)

Det tas forbehold om endringer i ovennevnte 
gebyrer.

Total kjøpesum:
6 022 247,-

Eiendomstype:
Prosjektert enebolig

Eierform:
Eiet

Utleie:
Den prosjekterte boligen vil være selveiet og 
kunne leies ut i sin helhet.

Standard/leveransebeskrivelse:
Å velge en bolig fra Byggdetalj AS skal være en 
trygghet. Byggdetalj AS vektlegger at boligen 
skal på alle mulige måter være nøkkelklar når 
den overtas. Ved spørsmål inviteres du gjerne 
til en samtale sammen med utbygger og 
megler. 

Huset vil bli rettet på ringmur. Yttervegger 
settes opp i 198 mm reisverk, med 19 mm 
grunnet kledning. 

Taket blir levert som selvbærende 
takkonstruksjon og vil bli tekket med Zanda 
minster takstein. Nedløpsrør og renner blir 
levert som plastisobeslag og aluminium i fargen 
sort. 

Vinduer og ytterdører er tatt med i sort farge 
RAL 9005.

Terasser i 2. etasje vil bygges tett 
sarnafilbelegg, og dekket vil bli levert med 
28x120 mm impregnerte terrassebord. Det vil 
bli satt opp rekkverk med 30x48 mm 
impregnerte spiler.  

Innerdører leveres med slett overflate i fargen 
standard hvit. Gulvlister leveres 12x50 mm skrå 
lakkert eik og karmlister 10x58 mm slett i 
standard hvit farge. 

Det er tatt med det tatt med innvendige gulv 
for kr 250,- pr. kvm. Flis på våtrom er tatt med 
for kr. 300,- pr. kvm. Flis er i 
leveransebeskrivelse tatt med på begge bad 
(gulv og vegg), samt gulv m/sokkel vaskerom, 
og gulv i gang i 1. etg. 

Vegger leveres med sparklet og malt gips. Det 
inngår 3 farger i leveransen, i tillegg til standard 
hvit. Dersom flere farger utover dette er 
ønskelig, kan det velges for en pris på kr. 2.065,
- pr ekstra farge.

Trapp leveres med malt furu vanger og trinn i 
eik. 

Overgang tak og vinduer leveres listeløst, med 
unntak av rundt ytterdør på vaskerom, som 
leveres med hvitmalt slett list 10x58 mm. 

Det er satt av kr. 200.000,- inkludert montering 
for innredninger fordelt på bad, kjøkken og 
vaskerom. Pris avregnes med uttrekk eller 
tillegg med faktisk kostnad etter kunde har 
valgt produkter.

Det er avsatt sum kr. 30.000 til valgfri peis/pipe 
eller varmepumpe. 

Komplett leveransebeskrivelse fra utbygger 
ligger som vedlegg i salgsoppgaven.

Tilvalg og endringer:
Mulighet for tilvalg og endringer i direkte dialog 
med utbygger.

Areal:
P-rom: 170 m² 
Bra: 214 m² 

Det tas forbehold om mindre avvik for de 
oppgitte arealer, da beregninger er foretatt på 
tegninger.

Byggeår:
2023 (antatt)

Antall soverom:
4 soverom 

Antall rom:
6 rom 

Parkering:
I gårdsrom levert med veigrus eller i 
dobbelgarasje på 44 kvm.

Byggemåte:
Funkisbolig vil bli rettet oppå ringmur, reisverk i 
bindingsverk i tre kledd med 19 mm grunnet 
kledning og taktekke med Zanda minster 
takstein.

For nøye beskrivelse av byggemåte, se 
utbyggers leveransebeskrivelse i den komplette 
salgsoppgaven.
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Avtaleinngåelse:
Avtale om kjøp er inngatt ved selgers aksept av 
kjøpers kjøpsbekreftelse (budskjema). Selger 
forbeholder seg retten til å forkaste ethvert 
kjøpstilbud uten å måtte begrunne dette.
Kjøper er ved aksept av kjøpsbekreftelse 
juridisk bundet av handelen selv om ikke kjøper 
skulle overholde sin forpliktelse med 
tilfredsstillende finansieringsbevis.,-

Innbo, løsøre og hvitevarer:
Boligen leveres ikke med garderobeskap.

Boligen leveres ikke med inn- og utvendig 
solskjerming.

Kjøper overtar boligen ryddet, men kjøper må 
selv utføre utvask/grundig rengjøring.

Det er satt av kr 200 000,- til innredninger 
inkludert montering, dette fordelt på kjøkken 
(inkludert hvitevarer), vaskerom, toalett og 
badene. Hvitevarer er inkludert dersom 
interessent/kjøper er innenfor rammen på kr 
200 000,-

Oppvarming:
Det er avsatt sum kr. 30.000 til valgfri peis/pipe 
eller varmepumpe.

Energimerking:
Selger sørger for energimerking ved 
ferdigstillelse.

Beskaffenhet:
Tomten er per i dag naturtomt, men vil ved 
igangsettelse av prosjektert bolig leveres 
opparbeidet med soldet jord klar for såing av 
plen. 

Gårdstun blir levert med veigrus.

Det er 44,49 kvm garasje i flukt med 
eneboligens tekniske rom/vaskerom. Inkludert i 
de 44 kvm er det tiltenkt bod i garasjen på 8,69 
kvm.

Tomteareal:
555.8 m² 

Tomt/Eierform:
Eiet tomt

Adkomst:
For veibeskrivelse kan en åpne annonsen på 
Finn.no, på annonsens høyre side er det en 
kartskisse. Ved å trykke på kartet får du enkelt 
tilgang til en reiserute fra din start-destinasjon 
til boligen

Overtakelse:
Etter avtale med selger. Ferdigstillelsesfrist 
angis ved signering av kjøpekontrakt, etter 
avtale mellom partene.

Selgeren kan kreve overtakelse inntil fire 
måneder før den avtalte fristen til å ha boligen 
klar til overtakelse. Selgeren skal skriftlig varsle 
om dette minimum to måneder før det nye 
overtakelsestidspunktet. Det eksakte 
overtakelsestidspunktet skal gis med minst 14 
kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes 
dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet. 
Ferdigstillelsesfristen forlenges dessuten med 
21 kalenderdager dersom arbeidene berøres av 
fellesferien. Berøres arbeidene av juleferien, 
forlenges den med 7 kalenderdager. Det samme 
gjelder om den berøres av påskeferien. 
Forlengelsen gjelder selv om det eventuelt 
utføres arbeid i en ferie.

Kommunale avgifter:
Kommunale avgifter inkludert eiendomsskatt 
fastsettes hos kommunen når boligen er 
ferdigstilt. Grunnlaget for fakturering av 
kommunale avgifter er de enkelte satser som 
kommunestyret vedtar hvert år.

Kjøpers undersøkelsesplikt:
Kjøper plikter å sette seg inn i salgsoppgave fra 
megler, leveransebeskrivelse og de vedlegg som 
fremkommer av salgsoppgaven samt annen 
dokumentasjon som kjøper har fått tilgang til. 
Kjøper kan ikke reklamere på forhold som kjøper 
er gjort oppmerksom på eller på tross av 
oppfordring har unnlatt å sette seg inn i. 
Dersom noe er uklart oppfordres kjøper til å ta 
kontakt med megler før bindende avtale om 
kjøp inngås.

Vei, vann og avløp:
Eiendommen vil bli tilknyttet offentlig vei, vann 
og avløp.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse skal 
foreligge før overtagelsen kan finne sted. I 
motsatt tilfelle anbefaler megler at 
overtagelsen utsettes og at kjøper ikke overtar. 
Det er ulovlig å ta boligen i bruk før midlertidig 
brukstillatelse foreligger. Kjøper har heller ingen 
plikt til å innbetale oppgjør før midlertidig 
brukstillatelse foreligger. Dersom overtakelse 
blir avholdt ved midlertidig brukstillatelse skal 
selger rekvirere ferdigattest innen 
brukstillatelsens utløp.

Diverse:
Etter aksept av bud, vil eiendommens salgssum 
bli meddelt de som ev. måtte etterspørre 
denne. Eiendommens salgssum vil bli offentlig 
tilgjengelig ved overføring av hjemmel.

Bindende avtale om kjøp av bolig er først 
inngått når kjøpetilbud er akseptert av selger.
Beregnet byggetid er ca 6 måneder. Tidspunkt 
for byggestart og for overlevering fastsettes i 
kjøpekontrakt.

Utbygger stiller garanti iht §12 i 
Bustadoppføringsloven senest ved det som 
inntreffer først av bortfall av evt. forbehold eller 
ved byggestart. 
Utbygger kan når som helst velge å stille §47-
garanti for eventuelle innbetalinger fra kjøper 
for å få disse utbetalt.

Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i 
bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Slik 
avbestilling kan gi selger rett til økonomisk 
kompensasjon.

Ligningsverdi, kommunale avgifter, 
eiendomsskatt mv er ikke beregnet ennå - se 
kommentar og vedlegg.

Ved eventuelle forskjeller gjelder tegninger 
foran beskrivelsen og deretter salgsoppgave, 
annonser mv.

Utførelse: Alle arbeider/leveranser skal være 
ihht. NS 3420 normal utførelse.
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Toleranser: Generelt for bygg skal det benyttes 
toleranser i henhold til bygg detaljblad NBI 
520.008 normal krav, som angitt i tabell 35, 
planhetstoleranser for ferdige overflater i bygg i 
henhold til NS 3420-1.

Off. Krav: Leveransen i henhold til TEK 2017.

Tegninger: Salgstegninger og 3D bilder mv er 
illustrasjoner og ikke bindende for den endelige 
leveransen.

Setninger: I nybygg vil det normalt oppstå riss i 
ved skjøter og sammenføyinger, dette p.g.a. 
setninger og uttørking av materialer. Det 
påpekes spesielt at riss i materialoverganger 
mellom tak/vegg og i hjørner ikke er 
reklamasjonsberettiget, men vil kunne bli flikket 
ved 1 års befaring.

Egeninnsats: Det vil ikke bli anledning til 
egeninnsats.

Øvrige kjøpsforhold: Kommune, kraftlag mv har 
rett til å anlegge og vedlikeholde installasjoner i 
området, over og under bakken. Dette kan 
tinglyses på skjøtet.

Garanti:
Utbygger stiller garanti iht §12 i 
Bustadoppføringsloven senest ved det som 
inntreffer først av bortfall av evt. forbehold eller 
ved byggestart. 

Utbygger kan når som helst velge å stille §47-
garanti for eventuelle innbetalinger fra kjøper 
for å få disse utbetalt.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
regulert til boligformål. Kopi av 
reguleringsbestemmelser og kart, kfr. megler. Vi 
oppfordrer interessenter til å sette seg spesielt 
godt inn i reguleringskart og de gjeldende 
reguleringsbestemmelsene for området. Ta 
kontakt med megler for å få dette oversendt.

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

1146/104/374:
24.09.1830 - Dokumentnr: 900187 - Utskifting 
Overført fra: Knr:1146 Gnr:104 Bnr:5 
Gjelder denne registerenheten med flere 
(Megler har forsøkt å innhente servitutten, men 
denne har ikke latt seg finne)

21.09.1852 - Dokumentnr: 902156 - Utskifting 
Overført fra: Knr:1146 Gnr:104 Bnr:5 
Gjelder denne registerenheten med flere 
(Megler har forsøkt å innhente servitutten, men 
denne har ikke latt seg finne)

02.04.1856 - Dokumentnr: 904711 - Utskifting 
Overført fra: Knr:1146 Gnr:104 Bnr:5 
Gjelder denne registerenheten med flere 
(Megler har forsøkt å innhente servitutten, men 
denne har ikke latt seg finne)

04.02.1867 - Dokumentnr: 900024 - Utskifting 
Overført fra: Knr:1146 Gnr:104 Bnr:5 
Gjelder denne registerenheten med flere 
(Megler har forsøkt å innhente servitutten, men 
denne har ikke latt seg finne)

02.10.1937 - Dokumentnr: 1663 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:1146 Gnr:104 Bnr:39 
Overført fra: Knr:1146 Gnr:104 Bnr:5 
Gjelder denne registerenheten med flere 

14.12.1937 - Dokumentnr: 2063 - Bestemmelse 
om gjerde
Overført fra: Knr:1146 Gnr:104 Bnr:5 
Gjelder denne registerenheten med flere 

08.07.1942 - Dokumentnr: 1233 - Bestemmelse 
om gjerde
Overført fra: Knr:1146 Gnr:104 Bnr:5 
Gjelder denne registerenheten med flere 

24.11.1953 - Dokumentnr: 3934 - Utskifting 
Overført fra: Knr:1146 Gnr:104 Bnr:5 
Gjelder denne registerenheten med flere 

14.05.1969 - Dokumentnr: 2568 - Bestemmelse 

om vannrett
Rettighetshaver:  Knr:1146 Gnr:104 Bnr:93 
Bestemmelse om veg 
Bestemmelse om kloakkrenseanlegg  
Overført fra: Knr:1146 Gnr:104 Bnr:5 
Gjelder denne registerenheten med flere 

01.02.1971 - Dokumentnr: 549 - Best. om 
vann/kloakkledn.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde 
ledninger m.m. 
Overført fra: Knr:1146 Gnr:104 Bnr:5 
Gjelder denne registerenheten med flere 

04.09.1981 - Dokumentnr: 6868 - Elektriske 
kraftlinjer
Rettighetshaver: Televerket  
Bestemmelser om 
telefonledninger/stolper/kabler/grøfter m.v.  
Overført fra: Knr:1146 Gnr:104 Bnr:5 
Gjelder denne registerenheten med flere 

30.05.1983 - Dokumentnr: 4466 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:1146 Gnr:104 Bnr:1 
Overført fra: Knr:1146 Gnr:104 Bnr:5 
Gjelder denne registerenheten med flere 

30.01.1986 - Dokumentnr: 1035 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:1146 Gnr:104 Bnr:75 
Overført fra: Knr:1146 Gnr:104 Bnr:5 
Gjelder denne registerenheten med flere 
01.02.2017 - Dokumentnr: 98333 - 
Erklæring/avtale
Rettighetshaver:  Berge Sag Og Trelast AS 
Org.nr: 984 046 022 
Rett til å levere komplett byggesett 
Bestemmelse om gjerde 
Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av 
ledninger m.m. 
Overført fra: Knr:1146 Gnr:104 Bnr:5 
Gjelder denne registerenheten med flere 

18.04.2017 - Dokumentnr: 401829 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1146 Gnr:104 Bnr:5 

Servituttene beror hos megler og kan 
besiktiges på vårt kontor, eller oversendes per 
mail.
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Legalpant:
Kommunen har legalpant i eiendommen for 
eventuelle ubetalte kommunale skatte- og 
avgiftskrav.

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er ikke konsesjonspliktig.

Avbestilling:
Kjøper kan avbestille i henhold til reglene i 
bustadoppføringslova §§ 52 og 53. Slik 
avbestilling kan gi selger rett til økonomisk 
kompensasjon.

Indeksregulering:
Prisen inkluderer nøkkelferdig bolig som 
beskrevet i leveransebeskrivelsen. Prisen kan 
indeksreguleres.

Transport av avtalen:
Transport av kjøpekontrakt tillates ikke (salg av 
kontraktsposisjon). Kjøper kan ikke instruere 
megler om å ikke tinglyse skjøte.

Offentlige forhold:
Igangsettingstillatelse foreligger for boligen.

Forbehold:
Hverken kjøper eller selger tar som 
utgangspunkt forbehold, med mindre dette 
angis i kjøpers kjøpetilbud.

Heftelser:
Boligen selges fri for pengeheftelser.

Faste løpende utgifter:
Kjøper vil etter overtagelse av bolig ha følgende 
faste, løpende utgifter:
-Strøm
-Forsikring
-Eventuelt tv- og internett
-Kommunale avgifter inkl. bl.a. renovasjon og 
eiendomsskatt

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er fastprisbasert.
Fastpris: kr. 31 071,-
Markedspakke: kr. 18 500,-
Tilretteleggingsgebyr: kr. 12 900,-
Fotograf: kr. 4 460,-

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

Lov om hvitvasking:
I henhold til Lov av 01. juni 2018 nr. 23 om tiltak 
mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. er 
megler pliktig til å gjennomføre 
legitimasjonskontroll av oppdragsgiver og/eller 
eventuelle reelle rettighetshavere til 
salgsobjektet. Det samme gjelder for 
medkontrahenten til oppdrags- giver og/ eller 
eventuelle reelle rettighetshavere til 
salgsobjektet. Megler er også pålagt å innhente 
opplysninger om reelle rettighetshavere i 
foretak som eier eller kontrollerer mer en 25 % 
av eierandelene. Dersom nevnte parter ikke 
oppfyller lovens krav 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 147 
c kan megler stanse gjennomføringen av 
transaksjonen. Megler kan ikke holdes ansvarlig 
for de konsekvenser dette vil kunne medføre 
for oppdragsgiver og/ eller eventuelle reelle 
rettighets- havere til salgsobjektet eller deres 
medkontrahent.

Betalingsbetingelser:
Partene skal signere kjøpekontrakt innen rimelig 
tid etter at handel er kommet i stand. Hele 
kjøpesummen med tillegg av omkostninger skal 
være kreditert meglers klientkonto og skriftlig 
melding fra kjøpers bank må foreligge innen to 
virkedager før overtagelse. Kjøpesummen skal 
innbetales fra kjøpers konto i norsk 
finansinstitusjon.

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

I henhold til eiendomsmeglingsforskriften vil 
informasjon om oppdragsgiver, salgsobjektet, 
interessenter og kjøpere lagres av 
meglerforetaket i minimum 10 år.

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

Boligkjøperforsikring:
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har 
anledning til å tegne boligkjøperforsikring. 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 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.

Tilbud på lånefinansiering:
Meglerhuset Rele har avtale med 
Handelsbanken 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 ikke provisjon fra 
Handelsbanken.
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Salgsoppgavedato:
14.03.2023

Lovanvendelse:
Kjøpet reguleres av Lov om avtale med 
forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. 
(bustadoppføringslova LOV-1997-06-13-43), i 
tilfeller hvor selger er profesjonell og kjøper er 
forbruker. Dette innebærer blant annet at kjøper 
har krav på garantier iht. bustadoppføringslova 
§ 12 og evt. § 47. I tilfeller hvor kjøper er 
profesjonell iht. bustadoppføringslova, dvs. gjør 
kjøpet som ledd i næringsvirksomhet, kan selger 
kreve at avtalen reguleres av avhendingslova.

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

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

Meglerhuset Rele Karmøy
Fotvegen 1 B, 
4250 Kopervik
Telefon: 52 73 15 00
www.meglerhuset-rele.no

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

I forbrukerforhold (det vil si 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.

Bud kan legges inn på finnannonsen på "gi bud 
knappen", ved meglingsoppdrag etter 

avhendingsloven. Ved elektronisk budgivning så 
kan bud legges inn trygt og enkelt med bank-ID. 
Megler kan også kontaktes for tilsendelse av 
budskjema, og budskjema finnes også i 
salgsoppgaven.

All budgivning må foregå ved skriftlighet. For 
annen viktig informasjon om salg- og 
betalingsvilkår, samt forbrukerinformasjon om 
budgivning, se budskjema.
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Reguleringskart
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Reguleringskart
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Kartverket, Geovekst, kommuner - Geodata AS

1146 Tysvær
Eiendom: 1146/104/374/0/0

1:1000Målestokk
Dato: 31.3.2022

0 25 50 m Kartgrunnlag: Geovekst, Norge i Bilder - 8193
Det tas forbehold om feil og mangler i kartet.

Kartet kan ikke benyttes i byggesaksbehandling.

Kommune:

 

Eiendomsgrenser
Middels - høy nøyaktighet
Mindre nøyaktig
Lite nøyaktig
Skissenøyaktighet eller uviss
Omtvistet grense

Vannkant
Vegkant
Fiktiv grenselinje
Teigdelelinje
Punktfeste

Eiendomskart
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1146 Tysvær
Eiendom: 1146/104/374/0/0

1:1000Målestokk
Dato: 31.3.2022

0 25 50 m Kartgrunnlag: Geovekst - 8193
Det tas forbehold om feil og mangler i kartet.

Kartet kan ikke benyttes i byggesaksbehandling.

Kommune:

 

Eiendomsgrenser
Middels - høy nøyaktighet
Mindre nøyaktig
Lite nøyaktig
Skissenøyaktighet eller uviss
Omtvistet grense

Vannkant
Vegkant
Fiktiv grenselinje
Teigdelelinje
Punktfeste

Eiendomskart
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Tegnforklaring
c Adressepunkt
K Kulturminne - punkt
N Naturvernområde - punkt

Kulturminne - flate

Bygningslinjer
Tiltaklinje

Eiendomsgrenser

Stolpe
Anlegg
Veglinje
Sti
Traktorveg
Bekk/kanal/grøft

Høydekurver
Metersnivå
5-metersnivå
25-metersnivå
Forsenkning terreng
Hjelpekurve
Dybdekurve

Bygningsflate
Tiltaksflate
Valgt eiendom
Vannflate
Gang- og sykkelveg
Parkeringsområde
Veg

Middels - høy nøyaktighet, 3-30 cm
Mindre nøyaktig, 31-199 cm
Lite nøyaktig, 200-499 cm
Skissenøyaktighet eller uviss, 500-9999 cm

Naturvernområde - flate

Eiendomskart
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Oversiktskart
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Reguleringsplan
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Reguleringsplan
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Reguleringsplan
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Reguleringsplan
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Reguleringsplan
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Reguleringsplan
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Reguleringsplan
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Utnytt boligens potensial – bli en 
 
 

 

 
Beskrivelse Bolig 

Grindevegen 11 
 

Leveransebeskrivelse av ny 
bolig i henhold til tegning. 

Leveransebeskrivelse
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Tilbud 

 

 

 

Beskrivelse av arbeid 
 

1. Retting 

 
Huset blir rettet oppå ringmur. 

 
2. Bjelkelag 

 
Bjelkelaget bygges med dimensjonerte I-Bjelker, dragere, og søyler 
Og vil få følgende oppbygging ovenfra og ned: 
 
- Gulv 
- 22 mm spongulv  
- Dimensjonerte I bjelker 
- 30x48 mm lekter 
- 13 mm gipsplater males 
 

 
3.  Vegger. 

 
Yttervegger settes opp i 36x198 mm bindingsverk.  
Oppbyggingen blir som følger fra utsiden og inn: 
 
- 19 mm Grunnet kledning 
- 30x48 mm lekter 
- 23x48 mm lekter 
- 0,1 mm vindpapp 
- 12 mm asfalt vindtett 
- 36x198 mm bindingsverk 
- 200 mm Isolasjon 
- 0,15 mm dampsperre 
- 13 mm gipsplater males, fliser  og rupanel på bad 
 

 
 

 
Takk! 
Å Velge en bolig fra Byggdetalj as skal være en trygghet. Vi vektlegger at boligen skal på alle mulige 
måter være nøkkelklar når den overtas. Om det skulle være noen spørsmål er det bare å ta kontakt. 

 
 

Rolf Inge Amdal 

916 95 798 
rolf@byggdetalj.no 
 

Leveransebeskrivelse
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Tilbud 

 

 
Alle innervegger settes opp i 48x98 med 13 mm gipsplater på begge sider, noe påforing må 
påregnes der det er nødvendig med rørføringer, ventilasjon, vegghengt toalett og lignende. 
På bad monteres 18 mm rupanel som sikrer spikerslag for alle vegger på badet, og deretter gips 
før flis. 
 
Overganger vegg/tak og vindu/dør i yttervegg er tatt med som listefritt, med unntak ytterdør 
vaskerom denne blir listet med 10x58 hvitmalt slett list. 

 
4.  Vindu og dør. 

 
Vinduer og ytterdører er tatt med i sort farge RAL 9005. 
Det er tatt med innerdører type slett i standard hvit farge for dørblad og karm, 
Terskel blir levert flat i lakkert eik, og dørvrider type matt krom. 

 
5. Taket. 

 
Taket blir levert som en selvbærende takkonstruksjon med dimensjonerte takstoler og dragere 
følgende oppbygging er tatt med for taket. 
 
- Zanda minster takstein 
- 30x48 mm riper 
- 0,1 mm papp 
- 18 mm asfaltsutak 
- Dimensjonert takstol 
- 350mm isolasjon 
- 30x48 mm lekter 
- 0,15 mm dampsperre  
- 13 mm gipsplater Males 
 
Beslag og taknedløp blir levert som plastisolbeslag og aluminium i sort farge. 
 
 

 
6. Terrasse/garasje 

 
Tak på garasje følgende oppbygging er tatt med her 
 
Gulv/Dekke: 

- 28x120 terrassebord imp 
- 30x48 lekt imp 
- 1,5 mm sarnafil med underlag 
- 22 mm spongulv 
- Dimensjonerte Bjelker 
-  

 
Rekkverk: 

Rekkverk bygges med følgende materiell 
- 34x145 håndrekke imp 
- 48x98 stolper imp 
- 30x48 spiler imp 

 
 

Leveransebeskrivelse
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Tilbud 

 

Vegger Garasje: 

 

- 19 mm Grunnet kledning 
- 30x48 mm lekter 
- 23x48 mm lekter 
- 0,1 mm vindpapp 
- 12 mm asfalt vindtett 
- 48x98 mm bindingsverk 

 
Vegg mot bolig plates med gips. 

 

 

 
 

7. Innredninger/oppvarming 
 

Det er satt av kroner 200 000 inkludert montering til innredninger, fordelt på kjøkken, vaskerom og bad. 
Det er avsatt sum på 30 000kr til valgfri peis/pipe eller varmepumpe. 
 

 

8. Overflater innvendig 

 
Gipsplater blir levert sparklet og malt, det er tatt med 3 farger i tillegg til std hvit. 
Om det ønskes flere farge kan dette velges inn for kroner 2065,- for hver ekstra farge. 
Flis er tatt med for følgende rom, begge bad fliselagt på gulv og vegg,  
vaskerom flis på gulv m sokkel, gang 1 etg flis på gulv. 
Flis er tatt med for kroner 300,- pr m2 
 
Ellers er det tatt med gulv for inntil kroner 250,- pr m2 for resterende gulv. 
Gulvlister blir levert som 12x50 skrå lakkert eik 
karmlister som 10x58 slett i standard hvit farge.  
Trapp leveres med malte furu vanger og trinn i eik 

 
9. Underleverandører. 

 
Alle fag leveres etter TEK17, og NEK400 

 
10. Uteområde 

 
Plen og grøntområder blir levert opparbeidet med soldet jord klart for såing av plen,  
Såing og valsing er ikke inkludert. 
Gårdstun blir levert med veigrus. 

 
 

Pris 

Pris inkluderer nøkkelferdig bolig som beskrevet ovenfor. 
Prisen kan indeksreguleres. 

Leveransebeskrivelse
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Tilbud 

 

 

 
Spørsmål? 
Vi håper tilbudet er av interesse. Skulle det dukke opp spørsmål, nøl ikke med å ta kontakt. 

Rolf Amdal 916 957 98 

 
Vårt tilbud kr 
Pris er inkludert 25% mva. 

Leveransebeskrivelse
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Grindevegen 11
Nabolaget Halleland/Grinde - vurdert av 30 lokalkjente

Nabolaget spesielt anbefalt for

Familier med barn
Etablerere
Husdyreiere

Offentlig transport

Grinde skule 4 min
Linje 206, 242, 246, N285 0.3 km

Aksdal terminal 3 min
Totalt 12 ulike linjer 2.2 km

Haugesund Karmøy 25 min

Stavanger Sola 1 t 52 min

Skoler

Grinde skule (1-7 kl.) 5 min
200 elever, 13 klasser 0.4 km

Frakkagjerd ungdomsskole (8-10 kl.) 8 min
335 elever, 13 klasser 5.8 km

Karmsund videregående skole 17 min
750 elever, 42 klasser 14.2 km

Haugaland videregående skole 17 min
815 elever 14.3 km

«Mange småbarnsfamilier, landlig
beliggenhet. Kort vei til tettsted med
de fleste fasiliteter. flere spennende
turmål for barnefamilier i umiddelbar
nærhet.»

Sitat fra en lokalkjent

Opplevd trygghet
Veldig trygt 92/100

Kvalitet på skolene
Veldig bra 83/100

Naboskapet
Godt vennskap 80/100

Aldersfordeling
24

.6
 %

18
.1

 %
15

.2
 %

9.
9 

%
7.

7 
%

7.
2 

%

20
.3

 %
17
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 %

21
.5

 %

36
.1

 %
34

.1
 %

38
.9

 %

9 
%

22
.8

 %
17

.3
 %

Barn Ungdom Unge voksne Voksne Eldre

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

Område Personer Husholdninger
Halleland/Grinde 1 052 509

Aksdal 1 841 877

Norge 5 328 198 2 398 736

Barnehager

Garhaug barnehage 3 min
80 barn, 4 avdelinger 0.3 km

Aksdal barnehage (0-6 år) 5 min
45 barn, 2 avdelinger 2.8 km

Dagligvare

Meny Aksdal 4 min
Post i butikk, PostNord 2.3 km

Coop Prix Skjoldastraumen 13 min
PostNord 10.9 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 Karmøy AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i
dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2022

Nabolagsprofil
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Primære transportmidler

1. Egen bil

2. Buss

Turmulighetene
Nærhet til skog og mark 97/100

Kvalitet på barnehagene
Veldig bra 89/100

Støynivået
Lite støynivå 88/100

Sport

Grinde idrettsanlegg 4 min
Ballspill, fotball 0.3 km

Skjold Idrettshall 5 min
Aktivitetshall 0.4 km

Heron Treningssenter 6 min

Yes Treningssenter 13 min

Boligmasse

100% enebolig

Varer/Tjenester

Aksdal Senter 4 min

Apotek 1 Aksdal 4 min

Aldersfordeling barn (0-18 år)

27% i barnehagealder
44% 6-12 år
15% 13-15 år
14% 16-18 år

Familiesammensetning

Par m. barn

Par u. barn

Enslig m. barn

Enslig u. barn

Flerfamilier

0% 46%

Halleland/Grinde
Aksdal
Norge

Sivilstand
Norge

Gift 38% 34%

Ikke gift 55% 53%

Separert 5% 9%

Enke/Enkemann 2% 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 Karmøy AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i
dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2022

Nabolagsprofil
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Innholdet på Nabolagsprofilen er innhentet fra ulike offentlige og private kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser/tid er beregnet basert på
korteste kjørbare vei eller gangvei (der kjente gangveier er med i datagrunnlaget). Vurderingene og sitatene fra lokalkjente er innhentet på nettstedet Nabolag.no og er
aggregerte data basert på svar innenfor et gitt nabolag. Eiendomsprofil AS, FINN.no AS eller Meglerhuset Rele Karmøy AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i
dataene. Kilder: Statens Kartverk, Statistisk Sentralbyrå, Geodata AS, Nabolag.no m.fl. Copyright © Eiendomsprofil AS 2022
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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 2)

Budskjema
For eiendommen: Grindevegen 11, 5570 AKSDAL
Gnr. 104 Bnr. 374 i Tysvær
Oppdragsnummer: 2-0054/22
basert på salgsoppgave datert 14.03.2023



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 B  /  4250 Kopervik  /  PB 505, 5501 Haugesund  /  meglerhuset-rele.no


