
MO I RANA

Prisantydning: 1 405 000

Fellesgjeld: 2 100 000

Omkostninger: 25 000

Totalt: 3 530 000

Felleskostnader: 6 591

P-rom/BRA: 53.1/64.7 m2

ØVRE IDRETTSVEI 9

1170585

NYBYGG AV NORDBOHUS!  Smakfull og arealeffektiv
leilighet med 2 soverom. Nært sentrum.
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Moderne og praktiskt bad.

Skyvedør til vaskeromsavdeling.“



Helt ny leilighet i nybygd sammenkoblet
tomannsbolig. Leiligheten er i 1. etasje med

utgang til markterrasse og hage.

Adresse: Øvre Idrettsvei 9

Prisantydning: 1 405 000

Fellesgjeld: 2 100 000

Omkostninger*: 25 000

Totalpris inkl omk.*: 3 530 000

Felleskostnader per mnd.: kr. 6 591
Felleskostnader inkluderer blant annet kommunale avgifter,

renovasjon, festeavgift, felles forsikring, brøyting, utvendig

stell, grunnpakke kabel-tv og internett, forretningsfører-

honorar og avsetting velikehold.

Sikringsordning: Blir søkt innmeldt

P-rom/BRA: 53.1 m2 / 64.7 m2

Boligtype: Andelsleilighet

Eieform: Borettslag

Byggeår: 2016/2017

Ant. soverom**: 2

Tomt: 810 m² - Felles festet tomt

Parkering: Carport

Energimerke: A

Selger/Eier: Nordbohus Bernhard Olsen AS

* Regnestykket forutsetter at leiligheten selges til
prisantydning. 

** Det er den faktiske bruken av rommet på
markedsføringstidspunktet som er avgjørende. Bruken av
rommet kan være i strid med byggteknisk forskrift og/eller
mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken.

NØKKELINFO



Leiligheten har to lune, fine

soverom.“





Stilren og arealeffektiv leilighet.

Her kan du flytte rett inn!“



BELIGGENHET
Adresse

Øvre Idrettsvei 9, H0101, 8626 Mo i
Rana.

Matrikkelnummer

Andelsnr. 3  i org.nr. 919 734 728.
Gnr. 20 Bnr. 18 Fnr. 663 i Rana
kommune.

Beliggenhet

Eiendommen ligger i underkant av 1 km
fra sentrumskjernen i et trafikkskjermet
boligområde like ved Moheia
idrettsplass. For nærmere beskrivelse
av eiendommens beliggenhet se kart
på finn.no eller kart vedlagt i
salgsoppgaven.

Nærområdet

Fra denne eiendommen ligger det
meste kun en spasertur unna! Skole på
alle trinn, barnehager, dagligvare-
forretninger, busstopp, kulturtilbud,
offentlige kontorer, tog-/busstasjon,
restauranter, kjøpesenter, m.m.

BYGNINGER
Type, eierform og byggeår

Leilighet, Borettslag, 2016/2017.

Bygninger og byggemåte

Nybygg, to sammenkoblede tomanns-
boliger. Grunn og betongarbeider er
utført som isolert betongplate på mark.
Utvendig kledning, balkongrekkverk og
dekke i Møre Royal. Feltmarkeringer i
hvit dobbelfals med spor. Staffasje hvit.
Tak med sort takstein. Takrenner og
nedløp i aluminium. Vindu, ytterdør og
balkongdør i hvit utførelse. Trapper og
deler av balkongmaterialene leveres i
standard materialer som beises.

Antall soverom

1 soverom, samt 1 sportsbod som er
innredet som soverom.

Leiligheten er byggemeldt og godkjent
med 1 soverom for å tilfredstille krav til
bodplass. Sportsbod er innredet som
soverom, og ifølge selger/utbygger
tilfredstiller rommet krav som stilles til
soverom.

Bygningstegninger

Godkjente bygningstegninger ligger
vedlagt i salgsoppgaven

Eiendommens historie og beskrivelse

Eiendommen var tidligere bebygget
med en enebolig som ble revet. For
best mulig utnyttelse av tomten og bo-
komfort for nye eiere ble prosjektet
formet til en sammenkoblet tomanns-
bolig med innkjøring fra to ulike gater.
Tomannsboligene fikk en parallell-
forskyvet utforming for å skape best
mulig privatfølelse, samt at hver
leilighet får egen carportplass.
Tomannsboligene har et moderne
utseende samtidig som de passer inn i
omgivelsene. Hver leilighet har egen
inngang.  

Innvendig har leiligheten lyse overflater
og innredninger i en smakfull og tidløs
stil. Stue og kjøkken har vindu på alle 3
mulige vegger, noe som tilfører mye
naturlig lys inn i leiligheten.  

Leiligheten har en praktisk og areal-
effektiv planløsning. Det er godt med
kjøkkeninnredning, samt at bad har
speilskyvedører som skjuler
vaskeromsavdelingen- praktisk, samt
at romfølelsen blir større.  

Dersom man ikke trenger 2 soverom
kan man enkelt innrede og benytte det
ene som en forlengelse av stuen. 

Her er alt nytt, det er bare å flytte rett inn!

INFORMASJON  
OM LEILIGHETEN



Ferdigattest

Ferdigattest datert 25.09.2017. 

Adgang til utleie:

Eventuell utleie av leiligheten krever
samtykke fra borettslagets styre. Det er
begrensninger for utleie utover 3 år, jf.
Borettslagsloven.

Arealer og fordeling per etasje

Primærrom: 53,1 m2  
Bruksareal: 64,7 m2 

Innhold:  
Entré med skyvedørsgarderobe, stue
og kjøkken i åpen løsning med ekstra
takhøyde, 1 soverom, 1 sportsbod
(innredet som soverom) bad/vaske-
rom. Fra stuen er det utgang til
markterrasse og hage.

Standard

Bygget er oppført etter gjeldende lover
og forskrifter, og bygget leveres etter
TEK 10 bygningsstandard i energi-
klasse A. 

Kjøkken: 
Gulv med Pergo Laminat. Tapetserte
gipsplater på vegger. Himlingsplater
med spotter. Møbelkjøkken, type grå
Øyen, med slette fronter og integrerte
hvitevarer. Kombinasjon av skuffer og
skap, og godt med benkeplass.  

Stue: 
Gulv med Pergo Laminat. Tapetserte
gipsplater på vegger. Himlingsplater
med spotter.  

Bad/vaskerom: 
Fliser på gulv , 10 cm x 10 cm i grå
utførelse, gulvvarme. Fibo Trespo
baderomsplater på vegger.
Himlingsplater. Belysning med
takplafond. Innredning fra
Møbelkjøkken, type hvit Øyen, med
slette fronter og heldekkende servant.
Speil med belysning. Dusjkabinett og
vegghengt wc. Skyvedører med speil
fremfor vaskeromsavdeling med
opplegg for vaskemaskin.   

Soverom: 
Gulv med Pergo Laminat. Tapetserte
gipsplater på vegger, en fondvegg på
soverom nærmest stue.
Himlingsplater. Belysning med
takplafond. Skyvedørsgarderobe på

soverom nærmest stue.  

Entré: 
Fliser på gulv, 20 x 60 i grå utførelse,
gulvvarme. Tapetserte gipsplater på
vegger. Himlingsplater. Belysning med
takplafond. Sikringsskap.  

Innerdører: 
Hvite slette innerdører.  

Listverk: 
Alt listverk og foringer ferdigmalt i hvit,
slett utførelse. Runde taklister. Listverk
vil ha synlig stifting.

Inventar / utstyr

- Varmepumpe med viftekonvektor

Oppvarming

Det installeres ventilasjons-
varmepumper som har følgende
funksjoner: 
- Ventilasjonsaggregat med
forvarming.  
- Varmtvannstank til tappevann.  
- Varmtvann til gulvvarme i entré og
bad, samt viftekonvektor i stue.  

Gulvvarme i entré og på bad.  

For øvrig er det balansert
ventilasjonsanlegg med
varmegjenvinner.

Energiforbruk og energimerking

A
Energiattest kan mottas etter
henvendelse til meglerkontor.

Parkering

Parkering i frittstående carport. 

TOMT 

Areal, eierform og opparbeidelse

810 m2 - felles festet tomt iht.
matrikkelrapport. 

Grunneier: Meyer Eiendom AS. 



Fellesareal og hageområde

Pent opparbeidet tomt med gressplen,
hekk, diverse busker, asfaltert
innkjørsel og steinbelagt gangbane. En
koselig tomt som er felles for
beboerne.

OFFENTLIGE FORHOLD

Selger:

Nordbohus Bernhard Olsen AS.

Vei, vann og avløp

Offentlig tilknyttet vei, vann og avløp.

Reguleringsplan

Reguleringsplan 2079, "Ny E6,
Stigerplatået - Albogen del 1 og del 2".
Plan datert 14.05.1996, sist revidert
20.01.1997.            

Kommunedelplan KDP2013 - Plan
vedtatt 28.11.2013, sist revidert
03.02.2016.             

Reguleringsbestemmelser kan mottas
etter henvendelse til meglerkontor.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Følgende servitutter/rettigheter/
heftelser er tinglyst i borettslagets
eiendom: 
Eiendommen overdras med de
rettigheter og forpliktelser som
grunnboken viser.  
- Festekontrakt tinglyst 1950 med
dagboknr. 2311 
- Nye vilkår tinglyst 1956 med
dagboknr. 361 
- Bestemmelse om garasje/parkering
tinglyst 1966 med dagboknr. 3053 
- Bestemmelse om garasje/parkering
tinglyst 1972 med dagboknr. 2770 
- Bestemmelse om vannledning
tinglyst 2015 med dagboknr. 40842 
- Pantedokument DNB Bank ASA
tinglyst 2017, borettslagets fellesgjeld 
- Felles pantedok. borettslagets
innskudd tinglyst 2017 

Grunnbok/servitutter kan mottas etter
henvendelse til meglerkontor.  

Dersom eiendommen er skilt ut fra en
annen (såkalt hovedbøl) er det mulig at
det er tinglyst rettigheter eller

forpliktelser knyttet til eiendommen i
form av erklæringer og/eller avtaler
(såkalte servitutter) som ikke fremgår
av grunnboken for denne
eiendommen. 

BORETTSLAG

Diverse

Andelsnr. 3 i Anton Pedersens vei
borettslag, org.nr. 919 734 728. 

Regnskapsfører har lovfestet pant til
dekning for utestående beløp inntil 2G
(G = folketrygdens grunnbeløp).

Vedtekter

Vedtekter og driftsbudsjett kan mottas
etter henvendelse hos meglerkontor. 

Det kan være begrensninger for
jurudiske personer å eie leilighet i
borettslaget. Jurudiske personer som
vurderer kjøp må i forkant rådføre seg
med megler.

Forkjøpsrett

Det er ikke forkjøpsrett på nyoppførte
boliger. Ved videresalg vil vanlige
regler om forkjøpsrett gjelde.

Godkjenning av ny andelseier

Ervervet av andelen må godkjennes av
borettslagets styre for at ervervet skal
bli gyldig for laget. Kjøper bærer selv
risikoen for at godkjenningen blir gitt
og må videreselge boligen for egen
regning dersom godkjenningen ikke
blir gitt.

Sikringsordning/IN-ordning

Borettslaget blir søkt innmeldt i
Borettslagenes Sikringsordning. Det
blir mulighet for individuell nedbetaling
av fellesgjeld.  

Felleskostnader

Felleskostnader: 6 591

Felleskostnader inkluderer blant annet
kommunale avgifter, renovasjon,
festeavgift, felles forsikring, brøyting,
utvendig stell, grunnpakke kabel-tv og



internett, forretningsførerhonorar,
renteomkostninger på fellesgjeld og
avsetting velikehold.

Fellesgjeld

Fellesgjeld med 10 års avdragsfrihet.
Andel fellesgjeld kr. 2 100 000. 

Vilkår fellesgjeld: 
Lånenummer: 12135627850, DNB
Bank ASA. 
Annuitetslån, 2 terminer per år.  
Rentesats per. 08.01.2019: 2,3 % pa. 
Antall terminer til innfrielse: 77. 
Saldo per 08.01.2019: 8 520 000. 
Andel av saldo: 2 100 000. 
Første termin: 30.12.2017. Neste
avdrag: 30.12.2027 (siste termin
30.06.2057). 
Flytende rente. 

Ut fra dagens lånebetingelser vil neste
avdrag som forfaller til betaling
30.12.2027 utgjøre ca. kr. 4 083 per
måned for denne leiligheten.

Forretningsfører/medlemskap hos
MOBO

MOBO Helgeland BBL. 

Kjøper må være/bli medlem hos MOBO
Helgeland. Innmeldingsavgift p.t. kr.
800,- pr. kjøper.

ØKONOMISKE FORHOLD

Beregnet totalkostnad

1 405 000 (Prisantydning) 
2 100 000 (Fellesgjeld) 
25 000 (Omkostninger) 
-------------------- 
3 530 000 (Totalpris inkl.
omkostninger) 

NB: Regnestykket forutsetter at det kun
tinglyses en låneobligasjon og at
eiendommen selges til prisantydning. 

Det er prisantydning på innskudd med
mulighet for eventuell budrunde, og
totalt regnestykke kan derfor bli endret.
Andel fellesgjeld er for øvrig fast.

Ligningsverdi

Ligningsverdi: Ikke fastsatt. Settes
vanligvis til ca. 30% av markedsverdi.

ANNET
Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne
boligkjøperforsikring via Help
Boligkjøperforsikring AS. Denne
forsikringen må tegnes senest på
kontraktsmøte. Se vedlagt produktark
for forbrukerinformasjon. 
Meglerforetaket mottar et
administreringshonorar fra HELP
forsikring vedr. formidling av
kjøperforsikring.

Arealangivelser i salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra
tegninger.

Andre opplysninger

Borettslaget: 
Anton Pedersen vei borettslag, org.nr.
919 734 728, består av 4 andels-
leiligheter med MOBO Helgeland som
forretningsfører. Dette sikrer trygg drift
av din bolig. Borettslag er egne
juridiske enheter og eies av dere som
bor der. Borettslaget styres av
generalforsamlingen og borettslagets
eget styre. Generalforsamlingen er et
møte med alle eierne (andelshavere) i
borettslaget og møtes normalt en gang
i året. Hver andelseier har en stemme
på generalforsamlingen. 

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler.
Benytt "Gi bud"-knappen på våre
annonser for å registrere ditt bud
elektronisk. Dette er en enkel og sikker
løsning som lar deg signere budet
elektronisk ved hjelp av BankID.

Megler kan ikke formidle bud med
kortere akseptfrist enn kl 12.00 første
virkedag etter siste annonserte visning
hvor selger er forbruker. jfr. Informasjon
om budgivning.

Bud med kortere frist enn 30 min blir
automatisk satt med 30 minutters frist
fra budet er mottatt megler. Første bud
skal ha minimumsfrist på 1 time.

Megler anmoder om at nye bud
oversendes i god tid før utløp av
akseptfrist på eventuelle gjeldene bud.

Megler tar ikke noe ansvar for
forsinkelser på el- eller telenettet.

Om ikke annet er avtalt med megler



skal akseptfristen på bud settes
innenfor bankens åpningstid
(09.00-15.00), da megler er forpliktet til
å innhente bekreftelse på finansiering.

Overtagelse

Snarest - leilighetene er ferdigstilt og
klar for overtagelse.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger
må være innbetalt og disponibel for
megler på meglers klientkonto, senest
på siste virkedag innen overtagelsen
finner sted.

Solgt ‘som den er’

Det følger av avhendingsloven § 3-1 at
der det ikke er avtalt noe særskilt etter
avhendingsloven § 1-2, gjelder § 3-2 til §
3-6. 

I dette tilfellet selges eiendommen
«som den er», jf. avhendingsloven § 3-9.
Lovens normalordning, som beskrevet
i avhendingsloven § 3-2 til § 3-6,
fravikes. 

En «som den er» klausul overfører
risikoen for skjulte feil og mangler fra
selger til kjøper. Selger er likevel
ansvarlig dersom eiendommen er i
vesentlig dårligere stand enn det
kjøper hadde grunn til å regne med ut
fra kjøpesummen og forholdene ellers,
jf. avhendingsloven § 3-9 annet
punktum. 

Eiendommen har likevel mangel
dersom det er gitt mangelfulle eller
uriktige opplysninger om forhold ved
eiendommen, som selgeren kjente
eller måtte kjenne til og som kjøperen
hadde grunn til å regne med å få,
dersom det har virket inn på avtalen at
opplysningen ikke ble gitt. 

Ved omsetning av nyoppført bolig skal
det lite til for at nevnte vesentlighets-
krav anses oppfylt. Det antas at en
«som den er» klausul normalt ikke vil ha
nevneverdig betydning for mangels-
vurderingen ved omsetning av ny
bolig.  

Det har vært gjennomført styling og
visninger i leilighetene, og således kan
det ha oppstått mindre bruksskader

som selger ikke er ansvarlig for.

Lov om hvitvasking

Eiendomsmegleren er underlagt Lov
om hvitvasking. Dette innebærer at
eiendomsmegleren har plikt til å melde
fra til Økokrim om ev. mistenkelige
transaksjoner.



Nybygg
Carport lett tilgjengelig fra vei. Hver leilighet har

eget, takoverbygd inngangsparti.



Takoverbygget markterrasse. For

øvrig pent opparbeidet tomt.“



VEDLEGG
vedlegg
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©Norkart 2017

24.04.2017
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Rana kommune

20/18/663

UTM-33

Grunnkart

Adresse: Anton Pedersens vei 4

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser.
Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.

Hjelpelinje punktfeste

Hjelpelinje vannkant

Eiendomsgr. nøyaktig

Eiendomsgr. middels nøyaktig

Eiendomsgr. mindre nøyaktig

Eiendomsgr. lite nøyaktig

Eiendomsgr. uviss nøyaktighet

Eiendomsgr. omtvistet

Hjelpelinje veikant Hjelpelinje fiktiv

Godkjent bygningstiltak



©Norkart 2017

24.04.2017
Målestokk:
Dato:

Eiendom:

1:1000Rana kommune

20/18/663

UTM-33

Grunnkart

Adresse: Anton Pedersens vei 4

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller avvik i kartet. Spesielt gjelder dette usikre eiendomsgrenser.
Dette kartet kan ikke brukes som erstatning for situasjonskart i byggesaker.

Hjelpelinje punktfeste

Hjelpelinje vannkant

Eiendomsgr. nøyaktig

Eiendomsgr. middels nøyaktig

Eiendomsgr. mindre nøyaktig

Eiendomsgr. lite nøyaktig

Eiendomsgr. uviss nøyaktighet

Eiendomsgr. omtvistet

Hjelpelinje veikant Hjelpelinje fiktiv

Godkjent bygningstiltak



Advokathjelp for boligeiere

Boligkjøperforsikring

 BOLIGKJØPERFORSIKRING

 Trygghet ved boligkjøp

•  Fullverdig advokathjelp ved kjøp
 av ferdig oppført bolig

•  Advokathjelp hele veien til
 rettskraftig dom, om nødvendig

•  Dekker motpartens omkostninger
 forutsatt at HELP utpeker advokaten

• Ubegrenset dekning gir sterkere
 posisjon i forhandlinger

• Boligselgerforsikring er selgers forsikring,
 boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt

•  Ingen egenandel

•  5 års varighet

•  Følg saken din på Min side

 BOLIGKJØPERFORSIKRING  
 PLUSS

 Samme dekning som boligkjøper-
 forsikring + fullverdig advokathjelp på
 viktige rettsområder i privatlivet

•  Samboeravtale/ektepakt

•  Arv

•  Håndverkertjenester og utleie

•  Kjøp av kjøretøy og løsøre

•  Naboforhold

•  Tomtefeste, veiretter og andre
 rettigheter over fast eiendom

•  Plan- og bygningsrett

•  Skatterettslige spørsmål og vedtak
 rundt oppussing, utleie og eiendomsskatt

•  Tilgang til digitale juridiske avtaler
 via Min side

Hvis du får problemer ved boligkjøpet, trenger du ikke bekymre deg.  
Vi håndterer krav mot selger og hans forsikringsselskap. 

Boligkjøperforsikringen dekker all nødvendig advokathjelp for å avgjøre  
om du har et krav mot selger etter avhendingsloven. 

Med Boligkjøperforsikring Pluss får du i tillegg nødvendig advokathjelp  
på de viktigste rettsområdene du kan støte på som boligeier.

Borettslagsbolig og aksjeleilighet Kr 6 900

Selveierleilighet og rekkehus Kr 9 900

Ene-/tomannsbolig,  

fritidsbolig og tomt Kr 13 900

Borettslagsbolig og aksjeleilighet  Kr 4 100

Selveierleilighet og rekkehus Kr 7 100

Ene-/tomannsbolig,  

fritidsbolig og tomt  Kr 11 100

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktssignering. Forsikringen betales sammen med  

boligkjøpet. Tilleggsdekningen på kr 2 800 fornyes årlig ved faktura direkte fra HELP Forsikring. Meglerforetaket mottar  

kr 1 400/2 400 i kostnadsgodtgjørelse for formidling av forsikringen. Ingen egenandel for advokathjelp i boligkjøpssaker. 

Egenandel kr 3 000 i øvrige tvistesaker dekket av Boligkjøperforsikring Pluss. Vi tar forbehold om prisendringer. Dersom 

premien ikke er innbetalt ved overtagelse, vil avtalen bli kansellert. For komplette vilkår se www.help.no



Norges Eiendomsmeglerforbund

Parkveien 55, 0256 Oslo 

Telefon: 22 54 20 80 Faks: 22 55 31 06

 internett: www.nef.no e-post: firmapost@nef.no

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 § 63 og § 64. 

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 retts
reglene 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. 

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 for
midler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til 
skriftlighet gjelder også budforhøyelser og mot
bud, 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 esignatur, eksempelvis 
BankID eller MinID. Med skriftlige bud menes 
også elektroniske meldinger som epost og SMS 
når informasjonen i disse er tilgjengelig også for 
ettertiden.   

3.  Et bud bør inneholde eiendommens adresse  
(eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers kontakt
informasjon, finansieringsplan, akseptfrist, over
takelsesdato 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 av
vikling 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 oppdrags
giver, budgivere og øvrige interessenter om bud og 
forbehold. Det bør ikke gis bud som diskriminerer 
eller utelukker andre budgivere. Dersom bud inn
gis 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 bud
givere at budene deres er mottatt. 

7.  Etter at handel har kommet i stand, eller dersom 
en bud runde 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 ano
nymitet, 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 for
midlet innholdet i budet til selger (slik at selger har 
fått kunnskap om budet), kan budet ikke kalles 
tilbake. Budet er da bind ende 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 eien
dom). 

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

4.  Når en aksept av et bud har kommet frem til bud
giver 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.
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av vedlagte ”forbrukerinformasjon om budgiving” pkt. 9.

Tlf. Mob.: …………………………..
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Oppdragsnr.: 

Adresse: 

Undertegnede inngir herved følgende bud på ovennevnte bolig: 

NOK + omkostninger. Se prospekt. 

Kjøpesum og omkostninger finansieres slik: 

Låneinstitusjon / kapital Referanse Beløp 

Totalt 

___ Ja, jeg/vi er kjent med meglerens anbefaling og ønsker å tegne Boligkjøperforsikring fra HELP Forsikring AS.  

Dato  / Klokkeslett Bud Frist Budgivers signatur Selgers aksept/avslag 

Jeg/vi er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud og er klar over 
av handelen er juridisk bindende for begge parter, dersom budet aksepteres innen  
akseptfristen. Budet kan ikke trekkes tilbake dersom selger eller megler er gjort kjent  
med budet. Dersom undertegnede ikke blir kjøper av denne eiendommen, vil kjøper  
dersom han krever det få opplysninger om min identitet, på de vilkår som fremkommer  
av vedlagte ”forbrukerinformasjon om budgiving” pkt. 9. 

Sted, dato: ................................... 

Navn: ..................................................................................Fødsels/personnr:............................... 

Navn: ..................................................................................Fødsels/personnr:............................... 

Adresse: .............................................................................Tlf. arb.: ............................................. 

Postnr.: .................... Poststed: ........................................ Tlf. priv.: ............................................ 

Tlf. Mob.: ………………………….. 

....................................................... .................................................... 

Underskrift Underskrift 

Skjemaet leveres/sendes til: 

Mitt vårt bud er gitt med forbehold 
om:

Budet vedstås til og med Ønsket overtakelsesdato ___/____-17___/____-17.  Kl.

Forhøyelse av bud: 

BUDSKJEMA

1-17-0585

Øvre Idrettsvei 9, H0101

Rede Eiendom
Jernbanegata 15, Smørøyet
75 14 30 00
75 14 30 01



Ansvarlig megler:

Susanne Møgster Dahle &  

Roger Clausen

Eiendomsmegler MNEF

E-post: susanne@rede-eiendom.no 

                 roger@rede-eiendom.no.

Mobil: 901 76 857 (Susanne) 

               957 77 529 (Roger)

REDE Eiendom AS

Besøksadresse: Thora Meyersgate

9 (Mobo bygget)

Telefon: 75 14 30 00

www.rede-eiendom.no

KONTAKT


