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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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Nøkkelinfo
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EIENDOMSTYPE: 

Fritidseiendom

EIENDOMSBETEGNELSE: 

Gnr. 21 Bnr. 1 Fnr. 30

i Ullensvang kommune

PRISANTYDNING: 

Kr. 2 500 000 + omk.

AREAL: 

P-rom: 67 m² 

Bra: 67 m² 

TOMT:

Festetomt



Kort om eiendommen

Tradisjonell, 
moderne 
familiehytte med 
hems

Velkommen til Valldalen og denne flotte familiehytta, beliggende høyt og fritt i 

naturskjønne, frodige omgivelser på høyfjellet. 

Hytta ble oppført i 2016 og har et tiltalende, tradisjonelt uttrykk med svartbeiset 

kledning, torvtak og synlige bjelker. 

Herlig, solrik terrasseplatting mot syd og vest. 

To gode soverom, stue/kjøkken med mønet tak, bad, vaskerom og hall med trapp opp til 

hemsen.

Hytta kan selges med møbler og vaskemaskin, om ønskelig.
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Lys og luftig stue med åpen kjøkkenløsning. Solide konstruksjoner og kraftige, synlige bjelker i himling. Mønet tak og god takhøyde.
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Flott, tidløs kjøkkeninnredning fra IKEA med integrerte hvitevarer og øy. 

God plass til både sofa og spisegruppe.
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Hovedsoverom med plass til dobbeltseng.
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Soverom nr. 2, pt innredet med køyeseng. 
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Entré/hall med trapp opp til hems. Fliser på gulv og downlights i himling.



Hems med målbart areal på 7 m2.
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Pent baderom med flislagt gulv/varmekabler. Panelte vegger og himling. Downlights.
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Fra stuen en det utgang til stor, solrik terrasse mot syd og vest.
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Trivelig inngangsparti.
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Hytta har et tiltalende, tradisjonelt uttrykk med svartbeiset kledning og torvtak.
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Om sommeren er Valldalen/Røldal et vakkert og spennende område for fotturer og fjellvandring. Med Hardangervidda Nasjonalpark som en av de 

nærmeste naboene står opplevelsene på rekke og rad.
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Biladkomst til hytta via privat stikkvei fra kommunal vei. I snøfrie perioder kan en kjøre helt opp til hytta. På vinteren blir det ikke brøytet ved 

hytta, og en må parkere ca. 450 meter unna.
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Privat foto fra vinterstid.
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Røldal - Valldalen
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Vakre Valldalen...
Naturskjønn beliggenhet med fine turområder

Naturskjønn og solrik beliggenhet i Valldalen (omlag 600 m.o.h), ca. 9 km nordøst for 

Røldal (ca. 10 minutter med bil). Området byr på rike opplevelser i fjellheimen, sommer 

som vinter. Hytta ligger like nedenfor Valldalsvatnet. Innsjøen er et kraftmagasin som 

ble demmet opp på begynnelsen av 60-tallet for å gi vann til Røldal Kraftverk.

Røldal Skisenter ligger ca. 20 minutter med bil fra hytta. Fra en av Norges 

høyestliggende baseområder, bringer syv heiser deg helt opp til ca. 1.300 m.o.h. Nesten 

hele skisenteret ligger over tregrensen, slik at du ikke er bundet til trange traseer i 

skogen, men kan boltre deg i fjellet! Røldal Skisenter har off-piste muligheter i særklasse 

og er således svært populært blant frikjørere. Grunnet den unike høyfjellsnaturen, vil 

antallet nedfarter variere, men det er normalt ca 12 nedfarter, med samlet lengde på ca. 

15 km. Anlegget har varmestuer, skiutleie, skiskole og verksted for ski og snowboard. I 

høysesongen prepareres det normalt langrennsløype mot Røldalssåto, 1.422 m.o.h (ca 

10 km hver vei). I tillegg kjøres det langrennsløype inn i Seljestadjuvet. Andre 

langrennsløyper finner du i Valldalen og i Røldal sentrum. 

Om sommeren er Røldal et vakkert og spennende område for fotturer og fjellvandring. 

Med Hardangervidda Nasjonalpark som en av de nærmeste naboene står opplevelsene 

på rekke og rad. Turistinformasjonen i Røldal gir dere informasjon om turer og forhold. 

Røldal er også et godt utgangspunkt for bilturer og er knutepunktet for veiene mot 

Ryfylke, Hardanger og Telemark.



Planløsning

Innhold
Praktisk planløsning!

Hytta er oppført over én etasje + hems, og inneholder:

1. etasje: Hall/entré, stue/kjøkken, 2 soverom, bad og vaskerom/teknisk rom.

Hems: Hemsestue.
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Plantegningene er ikke målbare og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for eventuelle feil.
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Del 2 - Valldalen

Teknisk info 
og skjema 
Eiendommen  -  Vedlegg  -  Budskjema
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Eiendommen

Oppdragsnummer:
1-0294/22

Adresse:
Valldalen, 5760 Røldal

Eiendomsbetegnelse:
Gnr. 21 Bnr. 1 Fnr. 30 i Ullensvang kommune

Eiers navn:
Arvid Wahlberg, Trine Eikemo Wahlberg

Prisantydning:
2 500 000,-

Kjøpers omkostninger:
62 500,- Dokumentavgift (2,5%)
585,- Tinglysning av skjøte
585,- Tinglysning av pant
202,- Attestgebyr
11 500,- Boligkjøpeforsikring (valgfritt)
------------
75 372,- (omkostninger totalt)

Omkostningene gjelder ved kjøp for 
prisantydning. Det tas forbehold om endringer i 
ovennevnte gebyrer. Eventuelt valg av 
Boligkjøpeforsikring pluss vil øke 
totalomkostningene med kr. 2 800,-.

Total kjøpesum:
2 575 372,-

Eiendomstype:
Fritidseiendom/fjellhytte

Eierform:
Eiet

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

Standard:
Hytta holder en normal, moderne 
hyttestandard. Utstrakt bruk av panel, laminat, 
fliser og synlige bjelker. Det gjenstår noe 
arbeider i himlinger. Noen dørkarmer mangler 
foring og lister. Dette gjelder og vindu på loft.

1. etasje:
- Entré/hall med trapp opp til hems. Fliser på 
gulv. God plass til yttertøy og sko.
- Stue/kjøkken i åpen, sosial løsning. Mønet tak 
skaper en lys og luftig atmosfære. Kraftige 
bjelker i himlingen, panelte overfalter og vedovn 
er prikken over i'en i dette hyggelige rommet. 
God plass til både sofa og spisebord. Fra stuen 
en det nydelig utsikt mot fjellheimen og utgang 
til solrik terrasse. Det anbefales å montere 
rekkverk på deler av terrassen.
- Lekker kjøkkeninnredning i hvit, profilert 
utførelse. Integrert stekeovn, platetopp og 
kombiskap. Ventilator (kullfilter). Kjøkkenøy med 
barløsning medfølger (øya er ikke fastmontert).
- Hovedsoverom med plass til dobbeltseng.
- Soverom nr. 2, pt innredet med køyeseng. 
Downlights i taket (montert ved egeninnsats).
- Baderom med flislagt gulv med varmekabler. 
Panelte vegger og himling. Downlights. Badet er 
innredet med dusjkabinett, Cinderella 
forbrenningstoalett + urinaltoalett, 
garderobeskap, servant/baderomsinnredning og 
veggskap med speil. Det er vindu i rommet. 
Rommet har naturlig ventilasjon og avtrekk. Det 
bør etableres mekanisk avtrekk.
- Separat vaskerom/teknisk rom som inneholder 
opplegg for vaskemaskin, trykktank for vann fra 
borehull, vegghyller m.m. Rommet har naturlig 
ventilasjon og avtrekk. Det bør etableres 
mekanisk avtrekk.

Hemsen er pt innredet som en liten loftsstue. 
Det er en liten sprekk i vindu på loftet. Vinduet 
er heller ikke foret/listet. Adkomst til hemsen er 
via trapp fra entré. Trappen har fått 
tilstandsgrad 3 i takstmannens rapport, 
grunnet åpninger mellom trinn i innvendig trapp 
som er større enn dagens forskriftskrav, samt 
manglende håndløper og rekkverk. Dette bør 
utbedres.

For øvrig:
- Automatsikringer og AMS strømmåler.
- Varmtvannsbereder på ca. 200 liter.
- Brannvarslere og slukkeapparat.

Overflater:
Gulv: Hovedsakelig laminat og fliser. Furupanel 
på loft.
Vegger: Hovedsakelig panel.
Himlinger: Hovedsakelig panel med synlige 

bjelker. Det er downlights i flere rom.

Innbo/løsøre:
Kjøper kan overta alle møbler og vaskemaskin, 
hvis ønskelig. Det må i så fall tas forbehold om 
dette i bud.

Areal:
P-rom: 67 m² 
Bra: 67 m² 

Bruksareal
1. etasje: 60 kvm Hall/entré, stue/kjøkken, 2 
soverom, bad og vaskerom/teknisk rom.
2. etasje: 7 kvm Hems.
Primærrom
1. etasje: 60 kvm Hall/entré, stue/kjøkken, 2 
soverom, bad og vaskerom/teknisk rom.
2. etasje: 7 kvm Hems.

Arealet er beregnet i henhold til NS3940.

Byggeår:
2016

Antall soverom:
2 soverom 

Antall rom:
3 rom 

Parkering:
Tinglyst rett til parkering ved hytta. De snøfrie 
delene av året kan en kjøre helt opp til hytta. 
Om vinteren brøytes det ikke rundt hyttene, og 
en må da parkere på felles parkeringsplass ca. 
450 meter fra hytta.

Byggemåte:
Fra tilstandsrapport: Fritidsbolig oppført i 2016.
Oppført på ringmur i iso-blokker og betonggulv.
Yttervegger i stavlaft og bindingsverk med 
trepaneler og synlig tømmer.
Etasjeskiller i tre og betongdekke mot grunn.
Saltak i trekonstruksjon av sperrer og kraftige 
bærende åser. Taket er tekket med torv.

Tilstandsgrad 2 er gitt på følgende: Nedløp og 
beslag, overflater, manglende radonmåling, pipe, 
bad, vaskerom/bod, ventilator kjøkken, 
ventilasjon.
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Tilstandsgrad 3 er gitt på følgende: Det er ikke 
montert rekkverk på utvendig terrasse. 
Konstruksjonene har skjevheter. Trapp opp til 
hems: Åpninger mellom trinn i innvendig trapp 
er større enn dagens forskriftskrav. Det 
mangler håndløper på vegg i trappeløpet. Det er 
ikke montert rekkverk.

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

Tilstandsrapport:
Tilstandsrapport datert 15.09.2022 ligger 
vedlagt i salgsoppgaven.

Oppvarming:
Elektrisk og ved. Det er vedovn i stuen. 
Varmekabler i gulv i på badet.
Varmekilder som var fastmonterte i boligen på 
visning medfølger eiendommen.

Energimerking:
Megler har oppfordret eier til å innhente 
energiattest for eiendommen, men denne er 
ikke fremlagt for megler.

Beskaffenhet:
Eiendommen er festet (punktfeste). Tomta er i 
all hovedsak bebygd og opparbeidet med 
terrasseplattinger på hyttas vest- og sørside.
Kilde for punktfesteplassering: Eiendomskart.

Tomt/Eierform:
Festetomt

Adkomst:
Kjør E134 til Røldal. Ca 6 km opp fra Røldal 
sentrum, like nedenfor Autsmannalia, er det 
skiltet sidevei til Valldalen.

Bebyggelse:
Boligen ligger i et område hovedsakelig 
bestående av fritidsboligbebyggelse.

Forhold ved feste:
Festeavgift: 5620,-
Regulering av festeavgiften skjer hvert 5. år. 
Festeavgiften ble sist regulert i 2021. Neste 
regulering vil skje i 2026. Bortfester har 1. 
prioritet i festeretten og bygninger på tomten, 

for inntil ett års forfalt festeavgift.
Utgangspunktet for innløsning følger av 
tomtefesteloven § 32. Der fremgår det at 
festeren har rett til å kreve innløsning av tomt 
til bolig og fritidshus når det er gått 30 år av 
festetiden om ikke kortere tid er avtalt, eller når 
festetiden er ute.

Overtakelse:
Overtakelse av eiendommen etter nærmere 
avtale mellom partene.

Formuesverdi bolig:
Foreligger ikke.

Kommunale avgifter:
4 106,- per år.
De kommunale avgiftene dekker renovasjon, 
slamtømming og feiing.

Det tas forbehold om avvik i overnevnte satser.
Andre faste, løpende kostnader er blant annet 
brøyteavgift, forsikring, strøm, TV/internett, 
festeavgift m.m.

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

Hvitevarer:
Kjøper kan overta alle møbler og vaskemaskin, 
hvis ønskelig. Det må i så fall tas forbehold om 
dette i bud.

Vei, vann og avløp:
Vei: Adkomst via privat stikkvei fra kommunal 
vei. Eiendommen har tinglyst adkomstrett, samt 
vedlikeholdsplikt for den private veien.
Avløp: Det er ikke innlagt avløp. Hytta har 
forbrenningstoalett og urinaltoalett. Gråvann 
går til grunn/oppsamlingstank.
Vann: Eiendommen deler et privat borehull med 
nabohytten (tinglyst vannrett). Trykktank (for 
begge hyttene) er installert på vaskerommet.

Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse:
Ferdigattest for fritidsbolig foreligger og er 
datert 16.06.2016. At en ferdigattest foreligger 
betyr ikke nødvendigvis at arbeider som er 
utført på eiendommen i senere tid er godkjent 
eller byggemeldt. Videre foreligger det 
byggetegninger for hytta.

Diverse:
- Benevnelser på rom i salgsoppgave samt 
selgers bruk av rom kan være i strid med 
byggeforskrifter selv om de er målverdige.
- Årlig parkerings- og brøyteavgift utgjør p.t. kr. 4 
250,-.

Sammendrag selgers egenerklæring:
Selger opplyser at en koblingsboks (for 
vanntilkobling) er skiftet ved egeninnsats, samt 
at det er installert downlights på det minste 
soverommet ved egeninnsats. Dette er arbeid 
som bør utføres av faglærte, og arbeidet bør 
inspiseres. Feilaktig montert downlights kan 
utgjøre en brannrisiko.

Regulering:
Eiendommen er regulert og omfattes i tillegg av 
kommuneplanen. Eiendommen er regulert til 
byggeområde for hytter og er i kommuneplanen 
avsatt til fritidsbebyggelse.

Gjeldende planer:
- Kommuneplanens arealdel for Odda kommune 
(ID 12282007001)
- Reguleringsplan: Øvlandstølen (ID 
12282011001)

Tinglyste forhold/servitutter:
På eiendommen er det tinglyst følgende 
heftelser og rettigheter som følger 
eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny 
hjemmelshaver:
4618/21/1/30:
- 06.05.2014 - Dokumentnr: 355956 - 
Festekontrakt - vilkår
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 28.02.2014 - Dokumentnr: 170494 - 
Registrering av festenr.
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:4618 Gnr:21 Bnr:1 
- 01.01.2020 - Dokumentnr: 555383 - 
Omnummerering ved kommuneendring
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Tidligere: Knr:1228 Gnr:21 Bnr:1 
Gjelder denne registerenheten med flere 
- 06.05.2014 - Dokumentnr: 355956 - 
Bestemmelse om veg
Rettighet hefter i:  Knr:4618 Gnr:21 Bnr:1 
Bestemmelse om parkering 
- 06.05.2014 - Dokumentnr: 355956 - 
Bestemmelse om vannrett
Rettighet hefter i:  Knr:4618 Gnr:21 Bnr:1 
Bestemmelse om vann fra borehull 
Bestemmelse om elektriske ledninger/kabler

Legalpant:
Kommunen har legalpant i eiendommen for 
eventuelle ubetalte kommunale skatte- og 
avgiftskrav.

Konsesjonsplikt:
Eiendommen er konsesjonsfri.

Meglers vederlag:
Meglers vederlag er provisjonsbasert.
Prosentsats av salgssum: 2%
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:
Det følger av Hvitvaskingsloven at 
meglerforetaket er forpliktet til å foreta 
kundekontroll av begge parter i handelen. 
Kontrollen skjer løpende, og vil blant annet 
gjennomføres ved oppdragsinngåelse, 
budgivning, gjennomføring av oppgjør og ved 
eventuell forsterket mistanke. 

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. 

Meglerforetaket er forpliktet til å rapportere 
mistenkelige transaksjoner til Økokrim.

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 har tegnet boligselgerforsikring. Selgers 
egenerklæring er vedlagt i salgsoppgaven. 
Interessenter bes sette seg inn i denne før 
budgiving. Boligselgerforsikringen dekker 
selgers ansvar for eventuelle mangler ved 
eiendommen etter Lov om avhending av fast 
eiendom.

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:
Salgsoppgaven er sist oppdatert 16.09.2022

Lovanvendelse:
Eiendommen selges etter reglene i 
avhendingsloven:
Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med 
det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter 
seg grundig inn i alle salgsdokumentene, 
herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og 
selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med 
forhold som er tydelig beskrevet i 
salgsdokumentene.  Forhold som er beskrevet i 
salgsdokumentene kan ikke påberopes som 
mangler. Dette gjelder uavhengig av om kjøper 
har lest dokumentene. Alle interessenter 
oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, 
gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. 
Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre 
gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent 
med ved undersøkelsen.  
Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler 
vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler 
eller en bygningssakyndig før det legges inn 
bud.

Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det 
kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type 
og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det 
samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt 
uriktige opplysninger om eiendommen og dette 
har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt 
brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for 
slitasje og skader kan ha oppstått. Slik 
bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan 
avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som 
nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og 
skader som nødvendiggjør utbedring, er 
innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke 
utgjøre en mangel. 

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik 
mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at 
avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm. 

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller 
erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader 
opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).  

Dersom kjøper ikke er forbruker selges 
eiendommen «som den er», og selgers ansvar er 
da begrenset jf. avhl. § 3-9, 2. pktm. 
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Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, 
herunder oppfordringen om å undersøke 
eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som 
ikke anses som forbrukere. For vurdering av et 
eventuelt innvendig arealavik gjelder avhl. § 3-8.

Ettersom tomten er festet, er i tillegg Lov om 
tomtefeste av 01.01.2002 gjeldende for denne 
eiendommen.

Ved tvil, så kontakt megler for avklaring.
Salgsoppgaven er basert på selgers 
opplysninger og meglers egne undersøkelser. 
Interessenter oppfordres til grundig besiktigelse 
av eiendommen gjerne sammen med sakkyndig.

Kontakt:
Øyvind Hasseløy
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 92063507
oyvind@meglerhuset-rele.no

Ansvarlig megler:
Øyvind Hasseløy
Eiendomsmegler MNEF
Tlf: 92063507
oyvind@meglerhuset-rele.no

Meglerhuset Rele Haugesund
Haraldsgata 139, 
5529 Haugesund
Telefon: 52 73 15 00
Org.nr. 997 175 565
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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Tilstandsrapport
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Festeavtale, rettigheter og plikter
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Reguleringsplankart
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Utsnitt kommuneplankart
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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.



Budskjema
For eiendommen: Valldalen, 5760 Røldal
Gnr. 21 Bnr. 1 Fnr. 30 i Ullensvang
Oppdragsnummer: 1-0294/22
Salgsoppgaven er sist oppdatert 16.09.2022
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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


