
Kontakt: 
Olav Jentoft  

M: 93 49 22 24  

SELVEIERLEILIGHET  

Karmøy - Kolnes  
Moderne leilighet med nydelig utsikt over Førresfjorden - 2 soverom  

Skrevegen 69 B  
Prisantydning: 2 300 000,- 
P-rom/Bra: 62/62 m2  
Tomt: 2520 m2 

Byggeår: 2014  
Felleskostnader: 1 945,- per mnd. 
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Nydelig beliggenhet 
på Kolnes 
 
Meget attraktiv eiendom beliggende ved Førresfjorden 
på Kolnes. Naturopplevelsene ligger like utenfor 
dørterskelen. 
 
Leiligheten ligger med en fantastisk utsikt til sjø. På 
Kolnes har man følelsen av å bo i landlige omgivelser 
samtidig som det er kort avstand til både Raglamyr og 
Aksdal. Raglamyr har det aller meste av servicetilbud. bl.a 
Amanda Storsenter. 
 
På Kolnes er det forholdsvis kort avstand til barnehage, 
barneskole, idrettsanlegg og golfbane. Det er gode 
aktivitetstilbud for både barn og ungdom. 
Idrettsanlegget består bl.a. av fotballbaner i form av grus, 
gress, kunstgress og ballbingebane. Innendørs hall er det 
også på Kolnes grendahus. 
 
Her har du mulighet til å sikre deg en flott leilighet 
beliggende i et attraktivt boligområde! 
 







Eiendommen 
BOLIGTYPE:  
SELVEIERLEILIGHET  
 
EIENDOMSBETEGNELSE: 
Gnr. 112 Bnr. 25 Snr. 8 i Karmøy kommune 
 
PRISANTYDNING: 
2 300 000,- + omk. 
 
AREAL: 
P-rom: 62 m2  
Bra: 62 m2  
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Innhold 
Velkommen til Skrevegen 69b, en lys, innbydende og 
stilren leilighet med fantastisk utsikt utover Førresfjorden. 
Den ligger fint til i naturskjønne omgivelser med kort 
avstand til barnehage, skole og idrettsanlegg. 
 
Leiligheten inneholder: 
Gang, stue, kjøkken, to soverom, bad, vaskerom og to 
flotte terrasser. 
 
Gangen er lys og innbydende med god plass til 
garderobe. Romslig stue med delvis åpen løsning mot 
kjøkken. Her er det god plass til både sittegruppe og 
spisebord. Stuen har store vindusflater og utgang til flott 
terrasse. Hvit kjøkkeninnredning med profilerte fronter 
og integrerte hvitevarer. God benk- og skapplass. Helfliset 
bad med hvit baderomsinnredning, vegghengt toalett og 
dusjkabinett. Direkte adkomst til praktisk vaskerom fra 
bad. To romslige soverom. 
 
Med leiligheten følger også en parkeringsplass i felles 
anlegg samt en utvendig sportsbod. 
 
Velkommen til hyggelig visning! 
 



Lys og romslig stue med god plass til både sittegruppe og spisebord. 
Utgang til lun terrasse med nydelig utsikt over Førresfjorden. 

6 



7 



Hvit kjøkkeninnredning med profilerte 
fronter, integrerte hvitevarer og plass til 
spisebord. 
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Leiligheten ligger fint til med 
naturopplevelsene like utenfor 
dørterskelen. 
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HELP Boligkjøperforsikring         

>   Ubegrenset tilgang til spesialiserte advokater 

  fra første stund
>  Advokat skriver reklamasjonen
>  Ingen egenandel
>  Stopper ikke-saker
>  Tar saken hele veien, helt til Høyesterett 

      om nødvendig
>  Dekker motpartens omkostninger
>  Ingen øvre grense gir bedre posisjon i forhandlinger
>  Kunden har ingen økonomisk prosessrisiko

HELP Forsikring AS
Postboks 1870 VIKA

0124 Oslo

Telefon: 22 99 99 99
post@help.no
www.help.no

An ARAG company

> Eierskifteforsikring er selgers 

 forsikring. Boligkjøperforsikring 

 er kjøpers motvekt.

> Du får tilgang til spesialiserte 

advokater og profesjonell hjelp 

 når du trenger det.

> Du unngår økonomisk 

 prosessrisiko. 

> Boligkjøperforsikring gir deg 

 trygghet hvis du skulle oppdage 

 feil eller mangler ved boligen.

> Boligkjøperforsikring er en liten 

kostnad i forbindelse med bolig-

handelen. Får du problemer er 

 det dyrt å stå uten forsikring.

>   HELP Forsikring representerer 

      deg som boligkjøper. Ved behov 

      tar du direkte kontakt med 

      forsikringsselskapet. Husk at 

      reklamasjonsfristene er strenge, 

      kontakt derfor HELP så snart 

      feil oppdages.

> Fri tilgang til spesialisert advokat-

hjelp ved klage på kjøpt bolig.

> Dekning av motpartens saks-

 omkostninger hvis disse blir idømt.

> Advokathjelp i fem år etter 

 overtakelse.

Hvorfor boligkjøperforsikring? Boligkjøperforsikring gir deg:

Borettslagsbolig

Selveier- og aksjeleilighet

Enebolig, tomannsbolig 
(del av eller halvpart), rekkehus, 
hytte/fritidsbolig og tomt

 
Betales som en engangssum og varer i fem år.  
Ingen egenandel. Meglerforetaket mottar kr 1 200 i 
kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen.
Vi tar forbehold om prisendringer.

Priser

Sikrer deg et trygt boligkjøp

HELP Boligkjøperforsikring

Enkelt å tegne, trygt å ha:

Selv om selger gjør sitt ytterste for å gi all relevant informasjon om boligen, 
og eiendomsmegler gjennomfører oppdraget korrekt, er det ikke mulig å gardere seg 
mot uforutsette problemer når man kjøper bolig. Dersom du likevel oppdager avvik fra 
avtalen, trenger du profesjonell hjelp fra første dag. 

HELP Boligkjøperforsikring gir deg umiddelbar tilgang til spesialisert advokat for å vurdere 
om du har krav mot selger/selgers eierskifteforsikringsselskap. Forsikringen dekker alle 
kostnader ved å forfølge saken, og gir deg dermed en bedre forhandlingsposisjon. 

>   Boligkjøperforsikring tegnes 

      i samarbeid med eiendoms-

      megleren din senest ved 

      kontraktssignering.

> Oppdaterte forsikringsvilkår 

 er tilgjengelig på www.help.no. 

Vilkårene på bestillings-

      tidspunktet er gjeldende. 

         Villa-/innboforsikring

>   Dekket bistand først etter at det har oppstått tvist 
>

>    Egenandel (vanligvis kr 4 000) + 20 % av kostnadene
>    Beløpsbegrenset (normalt kr 100 000)
>    Dekker normalt ikke motpartens omkostninger
>    Svakere forhandlingsposisjon

Gjeldende fra 01.01.15



Nabolagsprofil
Skrevegen 69 B

TILHØRIGHET
Kommune Karmøy
Grunnkrets Eike
Kirkesogn Norheim

STEDER I NÆRHETEN
Førre 2.5 km
Rossabø 6.1 km
Nordheim 6.4 km
Fylkessjukehuset 7.6 km

SKOLER, BARNEHAGER

Kolnes skole (1-7 kl.) 2.4 km

Norheim skole (1-7 kl.) 6.3 km

Vormedal ungdomsskole (8-10 kl.) 6.5 km

Bø ungdomsskole (8-10 kl.) 9 km

Karmsund videregående skole 6.7 km

Haugaland videregående skole 6.8 km

Kolnes barnehage (0-6 år) 1.7 km

Espira Århaug barnehage (0-6 år) 2.3 km

Førresfjorden barnehage (0-5 år) 3.2 km

TRANSPORT

Haugesund Karmøy 15.1 km

Skrevegen 0.1 km

SPORT
Kolnes idrettsanlegg 2 km
Kolnes Golfpark 2.8 km

Yes Treningssenter 3.9 km
Liv & Lyst treningssenter 6.3 km

VARER/TJENESTER
Amanda Storsenter 3.7 km
Combisenteret 3.9 km

Bunnpris Raglamyr 4 km
Kiwi Skåredalen 4.2 km

Apotek 1 Amanda 3.7 km
Apotek 1 Tysvær 6.7 km

Oasen Storsenter Vinmonopol 6.7 km
Haugesund Vinmonopol 7.8 km

Spar Skåredal 3.4 km
Coop Obs! Haugesund 3.7 km

Shell/7-Eleven Norheim 6.6 km
Shell/7-Eleven Karmsundgaten 6.8 km

Esso Raglamyr 3.6 km
Uno-X Raglamyr 4 km

BOLIGMASSE (Eike grunnkrets)DEMOGRAFI (Eike grunnkrets)

36% er gift
48% er barnefamilier
29% har høyskoleutdanning
47% har inntekt over 300.000
89% eier sin egen bolig

8% eier hytte
68% har bolig på over 120 kvm
61% av boligene er nyere enn 20 år
89% bor i enebolig
49% av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Informasjon i Nabolagsprofil er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene.
Distanser er basert på kortest kjøre-/gåavstand (*luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Meglerhuset Rele
kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2016

Oversiktskart
Skrevegen 69 B

Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger,
sammanføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet.
Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Meglerhuset Rele kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i
kartene.

Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2016
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Eiendommen 

Oppdragsnummer: 
216315  
 
Adresse: 
Skrevegen 69 B, 5541 Kolnes  
 
Eiendomsbetegnelse: 
Gnr. 112 Bnr. 25 Snr. 8 i Karmøy 
kommune 
 
Eiers navn: 
Christine Åserød  
 
Prisantydning: 
2 300 000,- 
 
Kjøpers omkostninger: 
57 500,- Dokumentavgift (2,5%) 
525,- Tinglysning av skjøte 
525,- Tinglysning av pant 
202,- Attestgebyr 
6 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt) 
---------------------------------- 
65 252,- (omkostninger totalt) 
 
Omkostningene gjelder ved kjøp for 
prisantydning. Det tas forbehold om 
endringer i ovennevnte gebyrer.  
 
Felleskostnader/Husleie: 
1 945,- per mnd. 
Andel fellesutgifter omfatter: 
Øvrige driftskostnader som 
vaktmestertjenester, renhold og 
snørydding, felles forsikring av 
bygningsmassen og kabel-TV. 
 
Eiendomstype: 
Leilighet 
 
Eierform: 
Selveier  
 
Standard: 
Leiligheten holder god standard. Det 
er gjennomgående trestavs lys 
eikeparkett på alle gulv bortsett fra 
bad som er helfliset. Vinylbelegg på 
vaskerom. Malte overflater på vegger 
og tak. Pen kjøkkeninnredning med 
profilerte fronter og integrerte 
hvitevarer. Flott, hvit 
baderomsinnredning med slette 
fronter. 
 
Areal: 
P-rom: 62 m2  
Bra: 62 m2  

P-rom innhold: 
Gang, stue, kjøkken, bad, vaskerom og 
soverom.  
 
Byggeår: 
2014  
 
Antall soverom: 
2  
 
Antall rom: 
3  
 
Parkering: 
Parkeringsplass medfølger.  
 
Byggemåte: 
Hovedsaklig betong dekket med 
trekledning.  
 
Oppvarming: 
Elektrisk oppvarming. Varmepumpe i 
stue og varmekabler i gulv på bad.  
 
Energimerking: 
Megler har oppfordret eier til å 
innhente energiattest for 
eiendommen, men denne er ikke 
fremlagt for megler. Interessenter bør 
derfor legge til grunn at eiendommen 
har energiklasse G.  
 
Varmekilder som var fastmonterte i 
boligen på visning medfølger 
eiendommen. 
 
Beskaffenhet: 
Pent opparbeidet fellesarealer. 
 
Tomteareal: 
2520 m2  
 
Tomt/Eierform: 
Felles eiet tomt  
 
Overtakelse: 
Overtakelse av boligen etter nærmere 
avtale mellom partene.  
 
Ligningsverdi: 
Megler har ikke mottatt ligningsverdi 
fra oppdragsgiver. Interessenter kan 
eventuelt sjekke skatteetatens 
boligkalkulator for estimert 
ligningsverdi. Se www.skatteetaten.no  
 
 
 

Kommunale avgifter: 
6 507,- per år. 
De kommunale avgiftene avhenger av 
vannforbruk i enkelte kommuner og 
avvik vil forekomme. 
Renovasjonsavgiften kan også komme 
i tillegg til kommunale avgifter i 
enkelte kommuner. 
 
Tilbehør 
Dersom annet ikke fremgår av 
salgsoppgaven medfølger kun 
integrerte hvitevarer. 
 
Vei, vann og avløp: 
Eiendommen er tilknyttet offentlig 
nett.  
 
Ferdigattest/midlertidig 
brukstillatelse: 
Ferdigattest for nybygg foreligger. 
Datert 19.05.2014.  
 
Regulering: 
Eiendommen ligger i et område 
hovedsakelig regulert til boligformål. 
Kopi av reguleringsbestemmelser og 
kart, kfr. megler.  
 
Tinglyste forhold/servitutter: 
Servitutter: 
22.05.1936 780 Bestemmelse om 
gjerde. 
06.10.1986 10585 Bestemmelse om 
vannrett 
06.10.1986 10589 Bestemmelse om 
vannrett  
 
Forretningsfører: 
HAUBO  
 
Meglers vederlag: 
Fastpris KR: 70.000,-  
 
Eierskifteforsikring: 
Selger har ikke tegnet 
eierskifteforsikring. Kjøper har samme 
rettigheter etter avhendingsloven 
uavhengig av om selger har tegnet 
eierskifteforsikring eller ikke.  
 
Boligkjøpeforsikring: 
Det gjøres oppmerksom på at kjøper 
har anledning til å tegne 
boligkjøpeforsikring. Forsikringen gir 
kjøper bistand etter avhendingsloven 
og dekker all advokatbistand, 
nødvendige skadetakster og utgifter til 
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rettsapparatet. Forsikringen har ingen 
egenandel. Forsikringen tegnes senest 
på kontraktsmøtet. Pris for borettslag: 
kr 3900,- selveier- og aksjeleilighet: kr 
6500,- pris for enebolig, tomannsbolig 
(del av eller halvpart), rekkehus, hytte/ 
fritidsbolig og tomt: kr 9200,-.  
Ta kontakt for ytterligere informasjon. 
 
Finansiering: 
Meglerhuset Rele har avtale med 
Danske Bank i Haugesund som sikrer 
kunder av Meglerhuset Rele 
fordelaktige betingelser i banken. 
Megler kan formidle kontakt med 
rådgiver i banken dersom dette er 
ønskelig. Meglerhuset Rele mottar ikke 
provisjon fra Danske Bank. 
 
Salgsoppgavedato: 
14.07.2016 kl. 12:58  
 
Boligen selges 
”som den er – as is”: 
Handelen følger lov om avhending av 
fast eigedom (avhendingslova). 
Eiendommen selges ”som den er – as 
is” jmf. avhendingslova §3-9. 
 
Salgsoppgaven er basert på selgers 
opplysninger og meglers egne 
undersøkelser. Interessenter 
oppfordres til grundig besiktigelse av 
eiendommen gjerne sammen med 
sakkyndig. 
 
Kontakt: 
Olav Jentoft  
Eiendomsmeglerfullmektig  
Tlf: 93 49 22 24  
olav@meglerhuset-rele.no  
 
Ansvarlig megler: 
Torbjørn Håvås Tjønn  
 
Meglerhuset Rele AS 
Haraldsgata 139,  
5529 Haugesund 
Telefon: 52 73 15 00 
Org.nr. 997 175 565 
www.meglerhuset-rele.no 
 
Salg-, budgivning-, og betalingsvilkår: 
Megler skal legge til rette for en 
forsvarlig avvikling av budrunden.  
 
I forbrukerforhold (dvs. der 
oppdragsgiver er forbruker) skal ikke 

megleren formidle bud med kortere 
akseptfrist enn kl. 12.00 første 
virkedag etter siste annonserte 
visning. Meglerhuset Rele vil heller 
ikke formidle bud med kortere 
akseptfrist enn 30 minutter. 
 
For annen viktig informasjon om salg- 
og betalingsvilkår, samt 
forbrukerinformasjon om budgivning 
se side ved budskjema.  
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VEDLEGG 

28 



VEDLEGG 
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VEDLEGG 
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VEDLEGG 
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Søk på danskebank.no/boliglån eller ring 08540 

Bolig koster, og lån må man ha. 
Lav rente er selvsagt viktig, det får 
du hos oss. Så må det være enkelt. 
Derfor ordner vi omtrent alt. Du kan 
søke på nett, og du får hurtig svar.

Noe mer du vil vite? Ring oss på 
08540!

Rimelig. Enkelt. Raskt. 

Du har boligdrømmer. 
Vi har boliglån.



Budskjema

skriver kroner med blokkbokstaver

og lar det gjelde til dato og klokkeslett

Ønsket overtakelsesdato

Eventuelle forbehold

Undertegnede legger hverved inn bud på kr

BUDGIVER 1

Fødselsnr (11 siffer): 

Nåværende adresse:    

Postnr/poststed:   

Tlf (privat/arbeid):   

E-post:

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

Følgende låneinstitusjoner kan gi opplysninger om undertegnedes finansiering:

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

Bekreftelse 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/Underskrift (Budgiver 1) Dato/Underskrift (Budgiver 2)

Ja takk! Jeg ønsker tilbud om finansiering fra Danske Bank og tillater at kopi av budskjemaet oversendes.

FOR EIENDOMMEN: Skrevegen 69 B, 5541 KOLNES  
Gnr. 112 Bnr. 25 Snr. 8 i KARMØY kommune 
Oppdragsnummer: 216315  



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	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	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,	budgivers		 	
	 kontaktinformasjon,	finansieringsplan,	akseptfrist,		
	 overtakelsesdato	og	eventuelle	forbehold	som	for
	 eksempel	usikker	finansiering,	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	akseptfrist	enn	kl.	12.00	første	virkedag	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		 	
	 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	oppdragsgiver	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
	 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	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	flere		
	 eiendommer	samtidig	dersom	man	ikke	ønsker	å	kjøpe		
	 flere	enn	en	eiendom).

3.		 Selger	står	fritt	til	å	forkaste	eller	akseptere	ethvert	bud,		
	 og	er	for	eksempel	ikke	forpliktet	til	å	akseptere	høyeste		
	 bud.

4.		 Når	en	aksept	av	et	bud	har	kommet	frem	til	budgiver
	 innen	akseptfristens	utløp	er	det	inngått	en	bindende		
	 avtale.

5.		 Husk	at	også	et	eventuelt	bud	fra	selger	til	kjøper
	 (såkalte	«motbud»),	avtalerettslig	er	et	bindende	tilbud		
	 som	medfører	at	det	foreligger	en	avtale	om	salg	av		
	 eiendommen	dersom	budet	i	rett	tid	aksepteres	av		
	 kjøper.

Forbrukerinformasjon	om	budgivning
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.
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Det é ikkje det at
du ikkje like deg! 
– Det é bare det at livet endre seg. Nye  
behov har dukka opp. Et ekstra soverom, 
te ei litå prinsessa. Litt mindre hage…

Årsakene é akkurat like mange som det é hus til salgs.
Meglerhuset Rele – det komplette meglerhuset
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Olav Jentoft  
Eiendomsmeglerfullmektig  
M: 93 49 22 24  
E: olav@meglerhuset-rele.no  
 
Meglerhuset Rele AS 
Haraldsgaten 139 
5527 Haugesund 
 
www.meglerhuset-rele.no 
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