
Straumsvegen 53, 5567 SKJOLDASTRAUMEN

SKJOLDASTRAUMEN

Lagerhall og stor tomt i  
industriområde. 

BRA: 140 m² /    Tomt: 6873.3m²
Byggeår: 1987

Prisantydning

3 500 000,‑
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Adresse: Straumsvegen 53, 5567 SKJOLDASTRAUMEN
Nåværende eier: MAGNE KLUNGTVEIT
Matrikkelnummer: Gnr. 86, Bnr. 82 Tysvær kommune.
Oppdragsnummer: 01220053
Oppdragsansvarlig/     ansvarlig megler: Vidar Opheim
Meglerforetak: Eiendomsmegler A AS, Org. nr. NO 893527702 MVA 



Bygningstype: Lager
Byggeår: 1987
Bra: 140m²
Tomtestørrelse: 6873.3m²
Eierform: Eiet
Parkering: Svært gode parkeringsmuligheter på egen tomt. 



 

 



Økonomi
Prisantydning
kr 3 500 000

Omkostninger
Dokumentavgift 2,5% av kjøpesum 
Tinglysing pantedokument kr. 540,‑ 
Tinglysing skjøte kr. 540,‑
Gebyr e‑tinglysing kr. 250,‑
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at  
eiendommen selges til prisantydning da dokumentavgift beregnes med 2,5%  
av endelig kjøpesum.

Totalt inkl. omk.
Kr 3 588 830,‑

Kommunale avgifter
Kr 7 393 per 2022
Det er fire terminer pr år. Avgifter varierer etter forbruk.
Et evt abonnement fra HIM(renovasjon) kommer i tillegg.

Info formuesverdi
Vi har ikke mottatt ligningsverdi. Ny eier må påregne at ligningsverdien vil bli  
ca 30% av markedsverdi.



Lagerhall og stor tomt i  
industriområde. 

B
es

kr
iv

el
se

 a
v 

bo
li

g



Beskrivelse
‑ Tomta er planert, men er større enn det planerte området. Planert i to forskjellige  
nivåer. Det kan gi noen mulighet for innkjøring til en eventuell loftsetasje i et nybygg.
‑ Lagerhall med garasje for lastebil i u.etg. og 1. etg. med lager/     verksted, spiserom,  
kontor og toalettrom. Strømtilknytning gjennom nedgravde linjer. 
‑ Tilkoblet offentlig vann og kloakk. Adkomst via offentlig vei. 
‑ Skjoldastraumen har eget industriområde, hvor flere bedrifter alt har startet opp. Her  
finnes blant annet entreprenører, maskinførere og transport firma. Industrifeltet ligger  
sentralt til i Skjoldastraumen med kort vei til butikk, bensinstasjon, barnehager, skoler  
og fritid. Eiendommen har en fantastisk plassering i Skjoldastraumen. 

Innhold
Bygg:
1. Etg.:
Lager/     verksted med støpt gulv, innlagt belysning, vindu for dagslys og skyvedør ut  
mot plassen. 
Pause‑/     spiserom med kokeplate og vask med varmt vann. 
Toalettrom med wc, vask og vvb. 
Kontor. 

U. Etg.:
Garasjeplass for lastebil. 

Bekk lagt i rør under den planerte utvendige plassen. Synlig i begge ender. 
Strømtilknytning gjennom nedgravde linjer. 

Arealbeskrivelse
Verksted/     lager
Bruksareal
Kjeller: 30 kvm Garasje
1. etasje: 110 kvm Lager/     verksted, wc, kontor og spiserom.

Ferdigattest
I følge kommunen foreligger det ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Dette  
er vanlig med tanke på boligens byggeår. Evt. ombygging/     bruksendring etter 
dagens  
regelverk vil være søknadspliktig/     kreve ferdigattest.

Bygget står i matrikkelen registrert som "tatt i bruk". 



Tomt/  beskaffenhet
‑ Stort område av tomta er planert i to forskjellige nivåer. Det kan gi noen mulighet for  
innkjøring til en eventuell loftsetasje i et nybygg. Ellers er det fullt mulig å planere ut alt  
på ett nivå, om man heller ønsker det. Noe naturtomt som kan opparbeides om  
ønskelig. 
‑ Dunger med grus på plassen vil bli solgt ut og fjernet før overtagelse. 

Tomtetype
Eiet

Tomtestørrelse
6873.3 kvm

Vei/  vann/  kolakk
‑ Tilkoblet offentlig vann og kloakk i følge selger. 
‑ Tilkomst via offentlig vei. 

Beliggenhet
Industriområde
Skjoldastraumen har eget industriområde, hvor flere bedrifter alt har startet opp. Her  
finnes blant annet entreprenører, maskinførere og transport firma. Industrifeltet ligger  
sentralt til i Skjoldastraumen med kort vei til butikk, bensinstasjon, barnehager, skoler  
og fritid. Eiendommen har en fantastisk plassering i Skjoldastraumen. Området er  
landlig og omgitt av nydelig natur og andre industritomter. 

Her er man tilbaketrukket med kort avstand til sjøen. I nærområdet finner en  
badeplass og båthavn. Kort avstand til dagligvarebutikk og bensinstasjon. Området  
byr på flotte turområder, både langs sjøen, men også i terrenget i nærområdet.  
Bygdalaget har etablert en årsplan med faste aktiviteter; 17. mai‑markering, rydding  
av Notaflåt og rydding/  pynting av Skjoldastraumen Sentrum, St.Hansfeiring,  
Slusedagen, Slusedans, Sluseløp, Fakkeltog og julegrantenning og julebelysning i  
sentrum for å nevne noe. Slusene og kulturen rundt er vår identitet.

Selve bygda har ca. 900 innbyggere (2017 tall), som er fordelt på gardsbruk,  
byggefelt og mindre tettsteder. Og tallet er økende. Befolkningen i Skjoldastraumen  
har økt med over 10 % de siste 10 årene. 

Dersom vi tar utgangspunkt i Haugesund fra vest, er det ca 30 km kjøring på fine veier  
inn til Skjoldastraumen. Fra sør kan man seile inn Hervikfjorden ved Kårstø, over i  
Skjoldafjorden og inn til selve saltvannsslusa i Skjoldastraumen. Den eneste i Norden  
som er i drift.
Selve straumen skifter retning med flo og fjære. Ved flo renner sjøvannet inn i  
fjordbassenget. Når sjøen fjærer ut igjen, renner sjøvannet ut mot Boknafjorden. Selve  
slusa ble startet bygget i 1908. De feiret 110‑års jubileum i 2018, samtidig som mye av  
oppussinga av de gamle sluseportene var gjennomført. 

Aktiviteter:
Skjoldastraumen Camping, ca. 500 m i retning mot Nedstrand på østsida av  
Straumen.

Skole med barnehage, fotballbane og fotballbinge. Det er planlagt ny barnehage  
ikke så langt skolen.
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Grendasenteret, som ligger tett ved Slusa, har lokale for utleie til privat samt lag og  
foreninger. Det foregår et konstruktivt samarbeide med Tysvær kommune hvor bygda  
selv skal overta, utvida og drive senteret.

Notaflot
Rett før grendasenteret, kan en svinge ned til Notaflot, hvor badeplassen ligger. Dette  
området blir også benyttet til friluftaktiviteter om sommeren. St.Hans dans,  
musikkarrangement m.m.

Populært fiskested
I selve saltvannsstraumen er det populært å fiske hele året, men selvsagt mest om  
sommeren. Ivrige fluefiskere er på rekordjakt her. Det fiskes etter de fleste typer  
saltvannsfisk, også ål. Selve straumen er kåret til en av Norges beste fiskesteder.

Slusedagen
Har alt lange tradisjoner lørdagen nærmest opp til St. Hans.
Da har vi egen restaurant, salgsboder, spesielle arrangement for barn,  
fiskekonkurranse m.m.

For mer info om Skjoldastraumen se www.skjoldastraumen.no 

Adkomst
Like vest for slusa tar man sørover inn Straumsvegen. Følg innover og ta andre  
avkjørsel til høyre. Eiendommen har den største planerte tomta i industriområdet og  
ligger på venstre hånd. 

Regulering
Industri og lager.
Planidentifikasjon 200031. 

R3_H910_Industriområde Skjoldastraumen

Viser forøvrig til kommunedelplanen for 2015‑2027 med ID 201505. 

Delareal på 13 kvm. er regulert som LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og  
reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. 

Bebyggelsen
Næringsbygg. 



Sentrale lover
Næringseiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Salgsoppgaven er  
basert på de opplysninger selger har gitt til bygningssakkyndig og megler, samt  
opplysninger innhentet fra kommunen, Statens kartverk og andre tilgjengelige kilder.  
Som kjøpekontrakt benyttes standard kjøpekontrakt utarbeidet av Eiendomsmegler  
A.
 
Eiendommen selges som den er etter avhendingsloven § 3‑9. Avhendingsloven § 3‑9  
fravikes imidlertid slik at kjøper overtar det fulle ansvar for skjulte feil og mangler.  
Selger har dog plikt til å opplyse om skjulte feil og mangler som selger kjenner til.  
Selger er ikke kjent med at det er forurensning i tomtegrunnen mv. Selger er heller ikke  
kjent med ufullstendigheter eller feil i salgsoppgaven og vedlagte dokumentasjon.  
Dersom salgsoppgaven skulle vise seg å mangle relevant informasjon eller inneholde  
uriktig informasjon som selger ikke var kjent med eller hadde grunnlag for å korrigere,  
kan kjøper ikke rette noe form for krav mot selger etter avhendingslovens §§ 3‑7 og  
3‑8. Kjøper kan kun påberope mangler etter avhendingslovens § 3‑7 og § 3‑8 i de  
tilfeller selger har opptrådt svikaktig eller forsettlig, og bestemmelsenes øvrige vilkår er  
oppfylt.

Kjøper plikter å oppfylle sin undersøkelsesplikt etter avhendingsloven § 3‑10. Dersom  
det er behov for avklaringer anbefaler vi at kjøper rådfører seg med eiendomsmegler  
eller en fagkyndig før det legges inn bud.

Avhendingslovens § 4‑19 fravikes i sin helhet. Reklamasjon må finne sted snarest etter  
at kjøper oppdager eller bør oppdage et eventuelt avtalebrudd, og under enhver  
omstendighet senest ett ‑ 1 ‑ år etter avtalt overtakelse.

En forutsetning for salget er at skjøtet på eiendommen tinglyses på kjøper i  
forbindelse med overtakelsen.
 
Eiendomsmeglere er underlagt lov om hvitvasking og er forpliktet til å rapportere til  
Økokrim om mistenkelige transaksjoner. Lov om hvitvasking innehar også strenge  
regler om kontroll av legitimasjon fra alle parter i handelen, herunder, selger, kjøper  
og fullmektiger for disse.
 
Bestemmelsene i Eiendomsmeglingsloven § 4‑4, § 6‑2, § 6‑4, § 6‑5, § 6‑7 til § 6‑10 og  
kapittel 7 og § 8‑8 fravikes jf. eiendomsmeglingsloven § 1‑4 tredje ledd.

Kommentar konsesjon
Ved overdragelse av denne eiendom kreves det egenerklæring om konsesjonsfrihet.  
Det er en forutsetning for denne handelen at kjøper signerer denne og at  
erklæringen godkjennes av kommunen før overdragelsen. Kjøper bærer ansvaret for  
at han blir gitt konsesjon /  konsesjonsfrihet til kjøp av eiendommen. Skulle kjøper mot  
formodning ikke oppnå dette, vil selger være skadesløs og vil utstede blancoskjøte til  
kjøper mot oppgjør som planlagt. Kjøper forplikter seg til å avhende eiendommen på  
nytt for egen regning og risiko.

Bestemmelser tiltak mot hvitvasking /  kjøpers innbetaling
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre  
kontrolltiltak ovenfor kunder. Dette innebærer å bekrefte kunders identitet på  
bakgrunn av fremvist gyldig legitimasjon. Videre innebærer det å få bekreftet  
identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og å innhente opplysninger om  
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kundeforholdets formål og tilsiktede art.

 Dersom slike kundetiltak ikke kan gjennomføres kan megler ikke etablere  
kundeforholdet eller utføre transaksjonen.

 Kjøper oppfordres til å innbetale kjøpesummen som ikke kommer fra låneinstitusjon, i  
en samlet innbetaling fra egen konto i norsk bank.

 Dersom megler får mistanke om brudd på hvitvaskingsreglementet i forbindelse med  
en eiendomshandel, og han ikke klarer å få avkreftet denne mistanke, har han plikt til  
å rapportere dette til Økokrim. Melding sendes Økokrim uten at partene varsles.  
Megler kan i enkelte tilfeller også ha plikt til å stanse gjennomføring av handelen.

Finansiering
Eiendomsmegler A tilbyr økonomisk rådgivning gjennom en samtale med en av  
Haugesund Sparebank, Etne Sparebank eller Skudenes og Aakra Sparebank sine  
rådgivere.

Servitutter
På eiendommen er det tinglyst følgende heftelser og rettigheter som følger  
eiendommens matrikkel ved overskjøting til ny hjemmelshaver:

1146/ 86/ 82:
16.01.1987 ‑ Dokumentnr: 484 ‑ Erklæring/ avtale
TYSVÆR KOMMUNES SALGSVILKÅR GJELDER. 

14.01.1987 ‑ Dokumentnr: 374 ‑ Registrering av grunn
Denne matrikkelenhet opprettet fra: 
Knr:1146 Gnr:86 Bnr:13 

18.09.2000 ‑ Dokumentnr: 7088 ‑ Sammenslåing
Sammenslått med denne matrikkelenhet: 
Knr:1146 Gnr:86 Bnr:89 

Budgiving
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.

Fremgangsmåte ved budgivning
Benytt "Gi bud"‑knappen i finnannonse for å legge inn bud på en eiendom. Registrer  
deg med legitimasjon og signatur, og du kan benytte din innlogging til å legge inn  
bud på hvilken som helst av Eiendomsmegler A sine eiendommer. Din identitet og  
signatur blir kontrollert som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt  
beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket overtagelse og finansieringsplan. Du mottar  
en SMS‑kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert. Registrer  
budforhøyelser ved å logge inn på nytt brukernavn og passord. Du kan også sende  
svar til SMS‑kvitteringen for å registrere budforhøyelser. Vær oppmerksom på at bud  
gitt via SMS må behandles manuelt av megler. Bud via SMS kan ikke anses som  
mottatt av megler før du har fått en svarbekreftelse pr SMS.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl 12.00 dagen etter  



siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver  
når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste  
ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på  
eiendommen.

Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i  
budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for  
at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter,  
må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet  
før budaksept kan formidles til budgiver. Budforhøyelser skal derfor ha akseptfrist på  
minimum 30 minutter fra budet inngis.

Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel  
er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en  
kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt  
salgsoppgaven.

Vedlegg
Arealmåling fra takstmann, reguleringsbestemmelser, godkjente byggetegninger og  
eiendomskart. 

Bakgrunn for opplysninger i salgsoppgaven
Salgsoppgaven er utarbeidet ut ifra opplysninger gitt fra selger, befaring av  
eiendommen samt innhentelse av nødvendige dokumenter og evt. takst.

Meglerfirmaets vederlag fra oppdragsgiver
Prosentprovisjon med 3,125 % av kjøpesum 
Markedsføringspakke kr 19 900,‑ 
Oppgjørsgebyr kr 9 900,‑ 
Tilretteleggingsgebyr kr 9 900,‑ 
Fotopakke m/ luftfoto, video og 3D‑tegning kr 8 500,‑ 
Dokumentinnhenting og tinglysing kr 6 800,‑ 

Salgsgaranti: inget salg ‑ ingen regning ‑ heller ingen bindingstid

Kontaktperson
Vidar Opheim
Eiendomsmegler
vidar@em‑a.no
Tlf: 926 62 816

Salgsoppgavedato
Dette dokumentet ble lagret 24.11.2022



 







 

 
Takstmann A As Rapport: 22-5921 Tel: 40044478 

1 

Areal Måling 
Straumsvegen 53 
Tysvær Kommune 

 
Dato 

22.11.2022 

 
 
Areal & Bruk  
 
Bygg A / Næring 

Etasje Brutto Areal (BTA)  
Kjeller 30 
1 etasje 110 
SUM 140  

 
Bygg A / Næring 

Etasje Bruk  
Kjeller Garasje/ carport.  
1 etasje Lager/verksted, wc, kontor og bod.  

 
Enkel Beskrivelse 

Bygget er en eldre driftsbygning i enkel standard. Bygget bærer kraftig preg av naturlig 
elde og slitasje. Det er skader på bygget utvendig og innvendig som gjør at 
vedlikehold/oppgradering må forventes. Selv om bygget anses å være i dårlig stand, 
fremstår det meste av konstruksjon til å være i brukbar stand. kjøper overtar allikevel 
risikoen for at også deler av dette trenger oppgradering.  

 
 

Skrevet av: 
Fredrik R Alsaker 

MNTF 





B. Område for industri.

§ 9 Bygningane skal nyttast til industri og handverksbedrifter, kontor, verkstader og lager 
som etter bygningsrådet sitt skjønn ikkje vil vera til ulempe og sjenanse for bebuarane 
i dei tilhøyrande områda. 
Sal av produksjonsvarer og varer som naturleg høyrer til industri- og 
handverksbedrifter i området kan tillatast. 

 
§ 10 Før utskiljing eller bebyggelse vert tillate, må der utarbeidast tomteinndelings- og 

bebyggelsesplan som skal godkjennast av bygningsrådet. 
 
§ 11 Bygningane kan oppførast i inntil 2 etasjar. Ved byggjemelding skal det alltid følgje 

med fasadeoppriss som viser korleis bygget kan tilpassast bygg på nabotomta. 
Bygningskonstruksjonane skal vera branntrygge. 
Utnyttelsesgraden settes til maksimum U = 0,5. men det skal ikkje byggjast på meir 
enn 50 % av tomtene sitt nettoareal. 

 
§ 12 Det skal opparbeidast 1 biloppstillingsplass pr. 100 m2 bebygd areal. 
 
§ 13 Bygningsrådet kan tillate innreidd leilegheit for vaktmeister i industribygget. 
 

II. Friområder. 
 
§ 14 I friområda kan bygningsrådet med formannskapet sitt samtykke tillate oppført 

transformatorkioskar og bygningar som har naturleg tilknyting til friområdet og som 
ikkje vil vera til hinder for bruk av området til slikt formål. 

 
III. Fellesføresegner. 
 
§ 15 Bygningar, utvendige lagerplassar, parkeringsareal og adkomst innanfor området 

nemnd under pkt. B og C, skal ikkje i noko tilfelle leggje beslag på meir enn 85 % av 
tomta sitt nettoareal. Dei resterande 15 % skal handsamast som grøntareal, og gis ein 
tiltalande form og beplantning. Slike grøntareal skal fortrinnsvis lokaliserast på dei 
delene av tomtene som vil gi skjerming av utvendige lagerplassar m.v. Bygningsrådet 
kan fastsetje tidspunkt for ferdigstilling av slike anlegg, som i sin heilhet skal 
bekostast av tomteeigaren. 

 
§ 16 I vegkryss skal, kor anna ikkje er innteikna, byggjegrensene brekkast minst 25/25 m 

målt i dei kryssande vegars midtlinjer. Langs alle vegar skal det i dei viste 
frisiktriangler vera uhindra sikt ned til 50 cm over dei kryssande vegars planum. 

 
§ 17 Innhengningar skal i same vegflukt vera av likt materiale og ha same høgd. Gjerde 

skal ikkje vera høgare enn 0,8 m over vegplanum, i skjering og i fylling kan 
bygningsrådet fastsetje annan høgd. Utførsle, høgd og farge på gjerder skal 
godkjennast av bygningsrådet. 

 
§ 18 Forstøtningsmurar langs vegar vert vanlegvis ikkje tillate. Dersom særlege grunnar 

 føreligg kan bygningsrådet godkjenne forstøtningsmurar og setje krav til høgd, 
utforming og utførsle av desse. 
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Kartverket, Geovekst, kommuner - Geodata AS

1146 Tysvær
Eiendom: 1146/86/82/0/0

1:1000Målestokk
Dato: 18.11.2022

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

Kartet kan ikke benyttes i byggesaksbehandling.

Kommune:

 

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

Vannkant
Vegkant
Fiktiv grenselinje
Teigdelelinje
Punktfeste



Tegnforklaring

c Adressepunkt

K Kulturminne - punkt
N Naturvernområde - punkt

Kulturminne - flate

Bygningslinjer

Tiltaklinje

Eiendomsgrenser

Stolpe

Anlegg

Veglinje

Sti

Traktorveg

Bekk/kanal/grøft

Høydekurver
Metersnivå

5-metersnivå

25-metersnivå

Forsenkning terreng

Hjelpekurve

Dybdekurve

Bygningsflate

Tiltaksflate

Valgt eiendom

Vannflate

Gang- og sykkelveg

Parkeringsområde

Veg

Middels - høy nøyaktighet, 3-30 cm

Mindre nøyaktig, 31-199 cm

Lite nøyaktig, 200-499 cm

Skissenøyaktighet eller uviss, 500-9999 cm

Naturvernområde - flate





©Norkart 2022

18.11.2022
Målestokk:
Utskriftsdato:

Eiendom:

1:750Tysvær kommune

86/82

UTM-32

Reguleringsplankart

Adresse: Straumsvegen 53

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.



Forbrukerinformasjon 
om budgivning

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, 

Forbrukerrådet, Den Norske Advokatforening ved 

Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendomsmegler-

foretakenes Forening og Norges Eiendomsmegler-

forbund, på grunnlag av blant annet forskrift om 

eiendomsmegling § 6-3 og § 6-4.

Nedenfor gis en oversikt over de retningslinjer som 

forbrukermyndighetene og organisasjonene an-

befaler benyttet ved budgivning på eiendommen. 

Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de vik-

tigste 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.

Sist oppdatert med virkning fra 1. januar 2014, i 
forbindelse med ikrafttredelse av endringer i 
eiendomsmeglingsforskriften.

Norges Eiendomsforbund

firmapost@nef.no

nef.no



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 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, aksept-

frist, 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 megler-

en ikke formidle bud med kortere akseptfrist 

enn 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 ori-

entere 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 fra-

råde 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.

Gjennomføring av budgivning

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 budjour-

nalen i anonymisert form.

8. Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger 

uten ugrunnet opphold etter at handel er kom-

met i stand. Dersom det er viktig for budgiver 

å bevare sin anonymitet, bør budet fremmes 

gjennom fullmektig.

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 eiendom-

mer 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 inn-

gått 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.

liktige avtalerettslige forhold



Et lite råd

Å kjøpe bolig er en av de største investeringene du gjør i løpet av livet. �oligen du

kjøper skal mest sannsynlig være hjemmet ditt i flere år fremover.

Vi råder deg derfor til å ta en god gjennomgang av økonomien din, slik at du får lagt et

godt grunnlag for boligkjøpsprosessen. Dette vil vi gjerne hjelpe deg med og inviterer

deg herved på en kaffedrøs for å gi deg gode råd og hjelp til å kartlegge planer, mål og

muligheter.

Som lokal sparebank har vi korte beslutningsprosesser, noe som gjør at vi fort kan

innvilge lånesøknaden din. Slik sikrer vi at du har finansieringen på plass før du går på

visning. Da er du klar til å by når den rette boligen dukker opp, og du slipper å gå glipp

av drømmehjemmet fordi du ikke var klar til å delta i budrunden.

La oss derfor ta en prat og aller helst et møte - slik at vi kan hjelpe deg å realisere

boligdrømmen. 

Du treffer Margareth Alfsvaag på telefon 52 70 51 10 og mobil 922 65 379

eller på mail margareth.alfsvaag@haugesund-sparebank.no

Snakk med oss

før du k�ø�er �oli
 

– det lønner seg

Lokal, nær og personlig

Margareth Alfsvaag



FINANSIERINGSPLAN
Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller å forkaste ethvert bud. Likeledes er 
undertegnede klar over at budet er bindende for meg/oss når det kommer til selgers kunnskap. 
Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. 
Undertegnede er kjent med at bud kan kreves fremlagt av kjøper ref. regler for budgivning.

Låneinstitusjon

Referanse

Nåværende bud er bindende for undertegnede til og med den overtagelsesdato

Ønsket 
overtagelsesdato

kl
(Budet er bindende til kl 16.00 denne dag, hvis annet klokkeslett ikke er angitt).

Kjøpesum kr

Navn

Adresse

Postnr/sted

E-post

Telefon

Personnr.

Signatur/ 

sted/dato

Eventuelle 

forbehold

Kopi av legitimasjon

Eiendomsmegler A, Haraldsgata 117, 5527 Haugesund. Postboks 450, 5501 Haugesund. T: 52 80 43 00

UNDERTEGNEDE INNGIR FØLGENDE BUD PÅ OVERNEMNTE EIENDOM:

BUDSKJEMA

STRAUMSVEGEN 53, 5567  
Gnr. 86, bnr. 82, i Tysvær kommune. Oppdragsnr: 01220053
Vidar Opheim, +47 926 62 816




