
Prisant: 1 190 000 
- 1 490 000 + omk

Vågslid - Arbuneset 
Arbuneset hyttefelt, 3895 Edland
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                                                                       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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ØyvindHasseløy
Eiendomsmegler MNEF

T: 92 06 35 07

oyvind@meglerhuset-rele.no

Øyvind Hasseløy er med sitt enorme nettverk, glimt i 

øyet og forkjærlighet for den gode samtalen et kjent 

og kjært fjes i Haugesund. Øyvind er en av våre mest 

erfarne og best lokalkjente meglere, også når det 

gjelder hyttemarkedet. Han har en energi og et 

pågangsmot som smitter over på både kolleger og 

kunder.

DIN MEGLER PÅ
DENNE EIENDOMMEN:
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BOLIGTYPE: 

Tomt

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 99 Bnr. 960, 953, 954, 955, 

961, 962, 963, 965 og 966

i Vinje kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 1 190 000 - 1 490 000 + omk.

TOMT:

763 - 1 016 m2 Eiet 



Kort om tomtene

Drømmen om 
fjellet...

Ikke gå glipp av denne muligheten og la en bit av Haukelifjell bli din! 5 tomter er allerede 

solgt/ reservert og utbyggingen er allerede igang.  

Dette er tilbaketrukne, flotte tomter som ligger på Arbuneset i Vågslid, ca 810 moh.

For deg som er kjent i områdene her oppe så ligger hyttetomtene innerst på Arbuneset, 

forbi Hydrofeltet. 

Området og Vågslid er en perle sommer som vinter og er kjent for å være en av de 

mest snøsikre destinasjonene å bygge hytte. 

Alt ligger tilrette for varierte friluftsaktiviteter i nydelig høyfjell terreng. 

Vedlagt i salgsoppgaven finner dere informasjon om tomtene, priser, regulering og 

området rundt tomtene. 

Ta kontakt for informasjon eller en uforpliktende visning!
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Vågslid
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Fantastiske 
Vågslid...
Ikke gå glipp av din mulighet til å sikre deg "Din bit av Haukelifjell"! 

Tilbaketrukne hyttetomter i et trivelig etablert og koselig hyttefelt. God avstand mellom 

hyttene, fin utsikt og umiddelbar nærhet til stier og skiløyper. Fin utsikt, snøsikkert og 

fiskevann rett ved.

Vågslid på Haukelifjell har vært en populær destinasjon i en årrekke og er en av de mest 

snøsikre destinasjonene i Norge. Ring oss for mer informasjon dersom dere er på søk 

etter tomt og hytte på fjellet. Vi gir dere en uforpliktende visning dersom dere vil se 

nærmere på området og tomtene. 

Eiendommen ligger på Arbuneset i Vågslid, Vinje kommune ca. 810 moh. Vågslid, 

Haukelifjell - ved inngangen til Hardangervidda.

Beliggende tilbaketrukket innerst i Arbuneset hyttefelt i Vågslid. Tomtene er plassert i 

ulike høyder og ligger vakkert til i et attraktivt område. Alle tomtene har god utsikt, 

nærliggende aktiviteter og milevis med tur- og skiløyper. Noen tomter ligger helt nede 

ved vannet med nydelig utsikt og noen av tomtene ligger på et høydedrag med nydelig 

utsikt vestover.

Utbyggingen av de 13 tomtene har startet og infrastruktur blir lagt fram til 

tomtegrensen. Haukeli hytter og hus er en lokal hyttebygger og setter opp hytter på 

tomtene etter kundens ønske. Haukeli hytter og hus er totalleverandør og tilbyr også 

komplette hytteløsninger på tomtene. Vi bygger i både laft, stavlaft, bindingsverk og 

massivtre. Her kan du finne mer informasjon: www.haukelihytter.no/arbuneset (Lim inn 

lenken i søkefeltet). 
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Del 2 - Arbuneset hyttefelt

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0223/20

Adresse:
Arbuneset hyttefelt, 3895 Edland

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 99 Bnr. 960, 953, 954, 955, 961, 962, 963, 
965 og 966 i Vinje kommune

Eiers navn:
Haukeli Hytter og hus AS

Prisantydning:
Fra 1 190 000 til 1 490 000,-

Kjøpers omkostninger:
Per tomt:
29 750,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
------------
31.122,- (omkostninger totalt)

NB! Omkostningene gjelder ved kjøp for 
prisantydning på 1.190.000.- Det tas forbehold 
om endringer i ovennevnte gebyrer.

Eiendomstype:
Tomt (fritid)

Eierform:
Eiet

Energimerking:
Eiendommene er ikke bebygd.

Prisantydninger:
Unik mulighet! 13 flotte utsiktstomter i kort til 
Haukelifjell skisenter og umiddelbar nærhet til 
det flotte langrenn/løypenettet- Beliggende med 
nydelig utsikt mot Eivindbuvatnet og fjellene. 
Her ligger alt til rette for å bygge din egen 
drømmehytte på en av de flotteste 
utsiktstomtene i området. Tomtene har fremlagt 
vei, vann og kloakk.

Prisantydninger:
Arbuneset-Tomt 58: kr. 1.300 000.- Areal: 994   
kvm- Ledig
Arbuneset-Tomt 59: kr. SOLGT                    
Arbuneset-Tomt 60: kr. 1.190 000.- Areal: 952   
kvm- Ledig
Arbuneset-Tomt 61: kr. 1.190.000.- Areal: 966   
kvm- Ledig
Arbuneset-Tomt 62: kr. 1.190.000.- Areal: 1016 
kvm- Ledig
Arbuneset-Tomt 66: kr. 1.190.000.- Areal: 911   
kvm- Ledig - Denne tomten er reguler til næring
Arbuneset-Tomt 67: kr. SOLGT
Arbuneset-Tomt 69: kr. SOLGT
Arbuneset-Tomt 70: kr. 1.290.000.- Areal: 1002 
kvm- Ledig- Denne tomten er regulert til næring
Arbuneset-Tomt 71: kr. 1.490.000.- Areal: 824   
kvm- Ledig
Arbuneset-Tomt 72: kr. SOLGT
Arbuneset-Tomt 73: kr. RESERVERT
Arbuneset-Tomt 74: kr. 1.490.000.- Areal: 763   
kvm- Ledig

Tomtene er bundet av en byggeklausul til 
Haukeli hytter & hus.  Haukeli hytter & hus 
leverer flotte hytter i laft og massivtre. Se mer 
på haukelihytter.no eller kontakt megler

Tomteareal:
Se prisliste over.

Tomt/Eierform:
Eiet 

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

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

Vei, vann og avløp:
Ved oppføring av boligbygg på tomta må det 
påregnes tilkoblingsavgift til det 
offentlige/private vann- og avløpsnettet. Det vil 
da bli beregnet årlige kommunale/private 
eiendomsavgifter.
Det er privat vei

Diverse:
Hytte/brøyteavgifter:
Det betales en årlig avgift til hytteforeningen 
som inkluderer brøyting helt inn til hyttene, 
samt løypeavgift og noe fremtidig vedlikehold.

Regulering:
Eiendommen ligger i et område hovedsakelig 
avsatt/regulert til fritidsformål. Både 
kommuneplan og reguleringsplan er gjeldende. 
Kopi av planbestemmelser og kart er vedlagt i 
salgsoppgaven.

Tomtene er regulert under plan av Arbuneset 
og tillater hytte (Primærbygg) med areal 120 
kvm BYA samt sekundærbygg på 40 kvm. 
Avstand fra primærbygg til sekundærbygg skal 
være maks 5 meter. Utnytting på tomtene skal 
ikke overstige 160 kvm BYA.

Tomt 66 og 70 er regulert blå i reguleringen. 
Dette betyr at disse tomtne har utleieplkit

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

3825/99/964:
15.02.1945 - Dokumentnr: 123 - Utskifting 
Grensegangssak  
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

30.09.1964 - Dokumentnr: 1161 - Jordskifte
Grensegangssak  
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

04.04.1966 - Dokumentnr: 427 - Bestemmelse 
om bebyggelse
Vegvesenets betingelser vedtatt 
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 
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27.02.1970 - Dokumentnr: 272 - Elektriske 
kraftlinjer
Vegvesenets betingelser vedtatt 
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

17.06.1977 - Dokumentnr: 1426 - Skjønn
Overskjønn Tokke-Vinjevassdraget.  
av 29.04.1965 og 27.04.1973  
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 
----
Diverse påtegning 
Rettane transportert til Statkraft SF, org.nr. 
962986277  
----
Diverse påtegning 
Innløsning av årlig erstatning takstnr. 419 A  
(fallerstatningen)  
----
Diverse påtegning 
Rettane transportert til Statkraft Energi AS Onr 
987059729  

08.08.1977 - Dokumentnr: 1908 - Bestemmelse 
om bebyggelse
Rettighetshaver: Televerket  
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

03.10.1977 - Dokumentnr: 2419 - Skjønn
Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv  
av 25. og 26. april 1968  
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 
----
Diverse påtegning 
Rettane transportert til statkraft SF, org.nr. 
962986277  
----
Diverse påtegning 
Rettane transportert til Statkraft Energi AS Onr 
987059729  

06.02.1979 - Dokumentnr: 355 - 
Erklæring/avtale
Tillatelse til oppføring av skitrekk  
Vegvesenets betingelser vedtatt 

Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

23.05.1980 - Dokumentnr: 1249 - Skjønn
Bestemmelse om regulering av innsjø/vann/elv  
av 17.03.1977  
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 
----
Diverse påtegning 
Rettane transportert til Statkraft SF, Org.nr. 
962 986 277  
----
Diverse påtegning 
Rettane transportert til Statkraft Energi AS Onr 
987059729  

08.10.1982 - Dokumentnr: 2402 - 
Erklæring/avtale
Bestemmelse om kloakkledning 
Vegvesenets betingelser vedtatt 
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

18.05.1984 - Dokumentnr: 1332 - Skjønn
Føresegn om regulering av innsjø/vatn/elv  
avhj. 05.12.1980  
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 
----
Diverse påtegning 
Rettane transportert til Statkraft SF, org.nr. 
962986277  
----
Diverse påtegning 
Rettane transportert til Statkraft Energi AS Onr 
987059729  

19.09.1984 - Dokumentnr: 2418 - Jordskifte
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

20.06.1986 - Dokumentnr: 1744 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:3825 Gnr:99 Bnr:56 
Bestemmelse om garasje/parkering  
Bestemmelse om vannrett 

Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

26.06.1986 - Dokumentnr: 1810 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:3825 Gnr:99 Bnr:62 
Bestemmelse om garasje/parkering  
Bestemmelse om vannrett 
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

16.11.1988 - Dokumentnr: 3071 - Erklæring/avtale
AVTALE  
DET SKAL IKKE REGULERES/SELGES FLERE 
HYTTETOMTER INNENFOR  
NÅVÆRENDE REGULERINGS-
/DISPOSISJONSPLAN SOM INNBEFATTER  
42 TOMTER PÅ ARBUNESET, UTPARSELLERT AV 
D.E. IFLG AVTALE  
MELLOM EIGARENE AV D.B. OG ARBUNESET 
HYTTEVELFORENING  
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

16.11.1988 - Dokumentnr: 3071 - Erklæring/avtale
BESTEMMELSER OM VEG  
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

29.11.1989 - Dokumentnr: 3548 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:3825 Gnr:99 Bnr:134 
Bestemmelse om garasje/parkering  
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

29.11.1989 - Dokumentnr: 3549 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:3825 Gnr:99 Bnr:136 
Bestemmelse om garasje/parkering  
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 
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29.11.1989 - Dokumentnr: 3550 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:3825 Gnr:99 Bnr:138 
Bestemmelse om vannrett 
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

29.11.1989 - Dokumentnr: 3551 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:3825 Gnr:99 Bnr:142 
Bestemmelse om vannrett 
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

06.12.1989 - Dokumentnr: 3649 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:3825 Gnr:99 Bnr:132 
Bestemmelse om vannrett 
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

06.12.1989 - Dokumentnr: 3651 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:3825 Gnr:99 Bnr:133 
Bestemmelse om vannrett 
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

11.12.1989 - Dokumentnr: 3718 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:3825 Gnr:99 Bnr:137 
Bestemmelse om vannrett 
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

29.12.1989 - Dokumentnr: 3934 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:3825 Gnr:99 Bnr:139 
Bestemmelse om vannrett 
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 

Gjelder denne registerenheten med flere 

08.06.1990 - Dokumentnr: 1551 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:3825 Gnr:99 Bnr:147 
Bestemmelse om vannrett 
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

16.10.1990 - Dokumentnr: 2903 - Bestemmelse 
om veg
Bestemmelse om anlegg og drift av 
skiløype/skianlegg  
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

23.12.1991 - Dokumentnr: 3279 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:3825 Gnr:99 Bnr:150 
Bestemmelse om vannrett 
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

16.12.1992 - Dokumentnr: 3172 - Bestemmelse 
om veg
Rettighetshaver:  Knr:3825 Gnr:99 Bnr:135 
Bestemmelse om vegrett med bil fra riksveg 
fram til  
parkeringsplass, og gangveg fram til hyttetomt.  
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

25.08.1998 - Dokumentnr: 1923 - 
Erklæring/avtale
Rettshavar: Vågslid Avløp AS  
Bestemmelse om kloakkledning 
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

08.04.2002 - Dokumentnr: 1098 - 
Erklæring/avtale
om rettar og plikter ved bygging, drift og 

vedlikehald av  
høgspenningskabelanlegg  
Rettshavar:  
Vest-Telemark Kraftlag  
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

08.04.2002 - Dokumentnr: 1099 - 
Erklæring/avtale
om bygging, drift og vedlikehald av frittståande 
nettstasjon  
Rettshavar:  
Vest-Telemark Kraftlag  
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

18.02.2008 - Dokumentnr: 140824 - 
Bestemmelse om veg
Rettighetshaver:  Vågslid Grunneigarlag 
Org.nr: 969 565 412 
Rett til å bygge og drive 
gang/sykkelveg/ljosløype frå Tyrvelid til Botn 
skysstasjon.  
Avtalen gjeld frå 01.01.2008 til 01.01.2048  
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

27.10.2008 - Dokumentnr: 871682 - 
Bestemmelse om veg
Rettighetshaver:  Knr:3825 Gnr:99 Bnr:59 
Bestemmelse om å ikke regulere/selge 
hyttetomter  
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

17.03.2009 - Dokumentnr: 190717 - 
Erklæring/avtale
Rettighetshaver:  Vest-Telemark Kraftlag AS 
Org.nr: 955 996 836 
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler 
Bestemmelse om veg 
Bestemmelse om bebyggelse 
Med flere bestemmelser 
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 
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27.04.2015 - Dokumentnr: 363760 - 
Erklæring/avtale
Rettighetshaver:  Vest-Telemark Kraftlag AS 
Org.nr: 955 996 836 
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler 
Retter og plikter ved bygging, drift og 
vedlikehold av høgspenningskabelanlegg 
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

11.10.2017 - Dokumentnr: 1120313 - 
Registerenheten kan ikke disponeres over uten 
samtykke fra rettighetshaver
Rettighetshaver:  Haugland Jens Otto 
Fnr: 050954 33903 
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 
----
Delvis sletting ved arealoverføring 
Pant frafales i arealoverføring av 186 kvm fra 
gnr. 99 bnr. 7 til gnr. 99 bnr. 149 
Pant frafales i arealoverføring av 231 kvm fra 
gnr. 99 bnr. 7 til gnr. 99 bnr. 251 
----
Prioritetsbestemmelse 
Veket for: Pantedokument 2019/1295735-1/200 
Gjelder denne registerenheten med flere 

13.03.2018 - Dokumentnr: 535253 - 
Bestemmelse om veg
Rettighetshaver:  Knr:3825 Gnr:99 Bnr:61 
Rettighetshaver:  Knr:3825 Gnr:99 Bnr:62 
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

13.03.2018 - Dokumentnr: 535253 - 
Bestemmelse om parkering
Rettighetshaver:  Knr:3825 Gnr:99 Bnr:61 
Rettighetshaver:  Knr:3825 Gnr:99 Bnr:62 
Overført fra: Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 
Gjelder denne registerenheten med flere 

16.07.2019 - Dokumentnr: 825276 - Registrering 
av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:3825 Gnr:99 Bnr:7 

01.01.2020 - Dokumentnr: 1776164 - 
Omnummerering ved kommuneendring
Tidligere: Knr:0834 Gnr:99 Bnr:964

Konsesjonsplikt:
Vinje kommune praktiserer nullkonsesjon. 
Kjøper(e) må derfor fylle ut egenerklæring om 
konsesjonsfrihet.

Meglers vederlag:
XXX

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 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.

Salgsoppgavedato:
2020-07-08

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/

Eiendommene selges
"som den er - as is":
Eiendommene selges "som den er", jf. 
avhendingsloven (avhl) § 3-9. Eiendommene 
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.

Eiendommen har mangel i følgende tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om 
forhold ved eiendommen 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 
eiendommen, jf. avhl § 3-8. Det samme gjelder 
dersom eiendommen 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 eiendommen er i vesentlig dårligere 
stand enn kjøper hadde grunn til å regne med 
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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.

Ansvarlig megler:
Øyvind Hasseløy
Megler MNEF/ Partner
Tlf: 92063507
oyvind@meglerhuset-rele.no

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

©Norkart 2020

01.07.2020
Målestokk:
Utskriftsdato:

Eiendom:

1:1000Vinje kommune

99/964

UTM-32

Kommuneplankart

Adresse:

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.
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01.07.2020
Målestokk:
Utskriftsdato:

Eiendom:

1:1000Vinje kommune

99/964

UTM-32

Reguleringsplankart

Adresse:

Kartet er produsert fra kommunens beste digitale kartbaser for området og inneholder viktige opplysninger om eiendommen og området omkring.
Presentasjonen av informasjon er i samsvar med nasjonal standard.
Kartet kan inneholde feil, mangler eller avvik i forhold til kravene i oppgitt standard.
Kartet kan ikke benyttes til andre formål enn det formålet det er utlevert til uten samtykke fra kommunen jf. lov om åndsverk.
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Det hjelper å 
notere ...

Mine notater:
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TA BILDE AV BUDSKJEM
A O

G SEND VIA SMSELLER M
AI

L 
TI

L 
M

EG
LE

R

Undertegnede legger hverved inn bud på kr

skriver kroner med blokkbokstaver

og lar det gjelde til dato og klokkeslett

Ønsket overtakelsesdato

Eventuelle forbehold

NAVN BUDGIVER 1:

Fødselsnr (11 siffer): 

Nåværende adresse: 

Postnr/poststed:   

Tlf (privat/arbeid):   

E-post:

LEGITIMASJON
(førerkort eller bankkort med bilde)

LEGITIMASJON
(førerkort eller bankkort med bilde)

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

Følgende låneinstitusjoner kan gi opplysninger om undertegnedes finansiering:

NAVN BUDGIVER 2:

Fødselsnr (11 siffer): 

Nåværende adresse: 

Postnr/poststed:   

Tlf (privat/arbeid):   

E-post:

LÅNEGIVER 1:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

LÅNEGIVER 2:

Kontaktperson:

Telefonnummer til kontaktperson/bank:

+ omkostninger og eventuell andel av fellesgjeld.

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

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

Budskjema
For eiendommen: Arbuneset hyttefelt, 3895 Vågslid
Gnr. 99 Bnr. ______________ i Vinje kommune
Oppdragsnummer: 1-0223/20
basert på salgsoppgave datert 08.07.2020



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: 

Øyvind Hasseløy  /  T: 92063507  /  oyvind@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele  /  T: 52 73 15 00  /  post@meglerhuset-rele.no  /  Haraldsgaten 139, 5527 Haugesund  /  PB 505, 5501 Haugesund  /  meglerhuset-rele.no


