
SKAGAHØGDI

STÅLKANTEN

NYT LIVET PÅ
FJELLET



For oss i Proaktiv er det å megle boliger som å spille
sjakk. Vi overlater ingenting til tilfeldighetene. Det er
derfor stadig flere velger Proaktiv når de skal selge

sin bolig. Gjennom vår unike Proaktiv-standard
sørger vi for at salgsprosessen blir optimal, i en

handel som er trygg både for den som selger og den
som kjøper.



PLANTEGNING





SKAGAHØGDI
Vi har gleden av å presentere 24 prosjekterte leiligheter på toppen av

Skagahøgdi Skisenter. Spenn på skiene rett ved skiboden og sett utover
flotte alpinbakker – eller ta på turskiene og gå innover i fjellheimen.

Skagahøgdi tilbyr det beste Ski-Norge har å by på.
Om sommeren er det et nett av turstier, fjellturer og sykkelmuligheter.
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NØKKELINFO

INNHOLD
ADRESSE: Skagahøgdi, 3550 Gol

GNR./BNR.: 22/210 i Gol kommune

PRISANTYDNING:
3-roms leilighet kr 1.990.000,-
+ omkostninger

BRA/P-ROM: 43 m2 / 43 m2

ANTALL SOVEROM: 2

EIERFORM: Eierseksjon

EIENDOMSTYPE: Fritidseiendom

BYGGEÅR: 2018

GARASJE/PARKERING: Parkering på
felles oppstillingsplass utenfor byggene.

TOMT:  Felles festetomt
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INNHOLD
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23 KJERNE-
INFORMASJON
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LEDER

 SKAGAHØGDI
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Beliggenhet
Gol med sin sentrale beliggenhet i Hallingdal er et
naturlig knutepunkt både for nabokommunene og
veifarende mellom Øst- og Vestlandet. Kjøretiden
fra Sandvika er litt over 2 timer og litt over 4 timer
fra Bergen. Både Bergensbanen og diverse
ekspressbusser har stopp på Gol.

På toppen av Skagahøgdi Skisenter - 950 moh, på
fjellet mellom Gol og Hemsedal, ligger
SKAGAHØGDI der du kan velge mellom et
tureldorado for lange fine skiturer eller for en
morsom dag i bakken.

Skagahøgdi Skisenter har den siste tiden
gjennomgått store oppgraderinger på bakkene,
jibbeparken, barneområdet, SkiCafèen,
snøkanonene, lys og mye mer. Dette er bakker
som passer godt for hele familien. I Skagahøgdi
Skisenter kan du også kose deg med
kveldskjøring om du ikke er lei.

Skagahøgdi Skisenter kan friste med over 18
nedfarter, eget barneområde og railpark. Med en
høydeforskjell på 470 meter fordelt på 3 heiser,
finner du flotte nedfarter for alle ferdighetsnivåer.

Om du ikke vil kjøre nedover, kan du velge å gå
langrenn i et fantastisk løypenett helt til toppen
av Hemsedal skisenter eller i retning Ål/
Reineskarvet. Det er flate fine skiløyper rett
utenfor hyttedøren, som i sommerhalvåret utgjør
et nett av turstier og sykkelveier innover fjellet til
flere vann med bade- og fiskemuligheter. Opplev
naturen og dyrelivet der du er!

Gol er det største handelssentrumet i Hallingdal.
Her finnes bl.a. kjøpesenter, restauranter, kafèer,
butikker, apotek, bank, vinmonopol, postkontor,
offentlige servicetilbud, bilforretninger,
byggevareutsalg, møbelhus og Tropicana
badeland ved Pers Hotell, Gol motor og
fritidspark, og mye mer.

Ønsker du å spille golf, kan dette gjøres inne på
Golf Alpin - Eventyrbanen, som ligger på grensen
mellom Gol og Hemsedal ca. 20 minutter unna
med bil. Her finner du en 18- hulls golfbane, som
passer alle ferdighetsnivåer, samt en golfstue
med servering.
Skagahøgdi er med andre ord et godt sted å
være for dere som ønsker å slappe av, nyte ferien

NÆROMRÅDET
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� SPORT OG FRITID

� �Gol (skule) aktivitetsanlegg 6.5 km

� �Gol samfunnshus 7.2 km

� �Gol Gym 7.5 km

� OFFENTLIG TRANSPORT

� �Gol stasjon 9 km

� �Tuppeskogen 4.8 km

og fritiden.

For ytterligere informasjon se:
www.skagahogdi.no
www.golinfo.no
www.gol.kommune.no

Adkomst
Fra Gol Sentrum, følg RV 52
mot Hemsedal. Ta så til
venstre etter 3 km, ved skilting
til Skagahøgdi Skisenter. Følg
så veien videre i ca. 700 m.
Sving så opp til høyre og følg
videre veien med skilting mot
SKAGAHØGDI.
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FAKTA

Kommune Gol
Grunnkrets: Golreppen

� DAGLIGVARE OG SHOPPING

� �Kremmartunet 7 km

� �Ålingen Kjøpesenter 26.3 km

� �Spar Ål 27.2 km

� �Coop Prix Nesbyen 28.6km

� �Boots apotek Gol 7.5 km

� �Boots apotek Ål 26.4 km

� �Gol Vinmonopol 7.7 km

� �Ål Vinmonopol 26.3 km

� �Extra Gol 6.7 km

� �Rema 1000 Kremmartunet 6.9 km

�
�

Hallingdal Nevamat Og
Krambu 7.7 km

� �Gol Campingsenter 11.9 km

� �YX Gol 7.9 km

� �Circle K Gol 7.5 km
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DIN NYE
FJELLDRØM?

Enten man drømmer om milevis med langrennsløyper eller å kaste seg utfor bakken på
slalomski er Skagahøgdi  noe for dere.

Her kan man kombinere flotte dager i bakken med lange turer i langrennssporet.
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SKAGAHØGDI
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SKAGAHØGDI
Skagahøgdi ligger solrikt til på fjellryggen mellom Gol og Hemsedal med en spektakulær

utsikt over fjellheimen.
Drømmer du om å feire jul eller nyttår på fjellet?

Eller hva med venneturer, lange turer i fjellet eller bare noen rolige dager med stillhet?
På Skagahøgdi blir disse drømmene virkelighet!
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TEKNISK BESKRIVELSE

TEKNISK
BESKRIVELSE

AREAL
Boligenes arealer fremkommer
av prislisten og av tegninger.
Definisjonen på arealene er:
BRA -bruksareal - er
leilighetens areal avgrenset av
ytterveggers innside. P-areal -
primærareal - tilsvarer BRA,
men er fratrukket eventuell
innvendig bod. P-arealet er
summen av rom som inngår i
P-rom - primærrom - dvs.
gang/vindfang/hall, stue,
kjøkken, soverom, bad,
vaskerom. Alle arealer som er
oppgitt i forbindelse med
markedsføringen av prosjektet
er å betrakte som ca. areal.
Kjøper har ingen krav mot
selger dersom arealet skulle
vise seg å være 5% mindre/
større enn markedsført areal.
Arealet er gitt av utbygger og
megler har ikke kontrollmålt
arealene.

STANDARD
Leilighetene er bygget som
trehus med stue, kjøkken, 2
soverom, bad, utebod,
terrasse og har følgende
standard:
Gulv: Laminat med trestruktur
Tak: Malt gips
Vegger: Panel/ malt gips
Bad: Fliser/ baderomspanel
Utvendig tak: Tretak/ takstein
eller shingel.

ENERGIMERKING
Byggene føres opp i henhold til
TEK 10. Energimerking for
prosjektet totalt og pr. leilighet
blir beregnet i forbindelse med
detaljprosjektering.
Energimerking gir relevant
informasjon om hvor
energieffektiv eiendommen er.
Karakterskalaen strekker seg
fra A (høyest) til G (lavest). Se
www.energimerking.no for
mer informasjon om
energimerking av boliger.

PARKERING
Parkering på felles
oppstillingsplass utenfor
byggene.
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KJERNEINFORMASJON

KJERNE-
INFORMASJON

NØKKELINFORMASJON

ORIENTERING
Prosjektet består av 24
seksjoner fordelt på tre bygg
med 8 leiligheter i hvert bygg,
parkering og fellesarealer.
Prosjektbeskrivelsen redegjør
for hvilke materialer, arbeider
og tjenester som inngår i
leveransen, samt planlagt
organisering av boliger,
fellesarealer og garasje/
parkering.
Leilighetene selges "as is"

EIENDOMMENS ADRESSE
Skagahøgdi

BESKRIVELSE AV
EIENDOMMEN

TOMTEN
Prosjektet omfatter Gnr.22
Bnr.210 i Gol kommune.
Tomtens  er festet.

EIER- OG
ORGANISASJONSFORM
Prosjektet er tenkt oppdelt i et
eierseksjonssameie i samsvar
med eierseksjonsloven. Kjøper
får tinglyst skjøte på sin
seksjon. Selger står fritt til å
bestemme seksjonsnummer.
Det tas forbehold om
eventuelle endringer av antall
eierseksjoner i prosjektet. Som
seksjonseier i et
eierseksjonssameie vil kjøper
bli sameier i eiendommen med

tilhørende enerett til bruk av
sin enhet. Balkong/terrasser
blir seksjonert som tilleggsdel
til hver enkelt seksjon.
Seksjonseierne får felles
bruksrett til sameiets øvrige
fellesareal. Merk at
eierseksjonsloven ikke gir
anledning til at mer enn to
boligseksjoner eies av en og
samme fysiske/ juridiske
person.

EIERSEKSJONSSAMEIE
Sameiets formål er å ivareta
alle saker av felles interesse
for sameierne, herundersørge
for drift og vedlikehold av
felles infrastruktur herunder
forsikring av eiendommen
veier, lys, brøyting, renovasjon,
fjernvarmeanlegg,
parkeringsanlegg,
kommunaleavgifter,
forretningsførsel, strøm til
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KJERNEINFORMASJON

fellesrom osv. Kostnader i
forbindelse med sameiet vil
fordeles på bakgrunn av
eierbrøk. Se punktet
"Felleskostnader til
Eierseksjonssameiet".
Sameiet ledes av et styre valgt
av seksjonseierne. Styret i
sameiet vil på vegne av alle
kjøperne/ sameiet engasjere
forretningsfører til å forestå
driften av sameiet for de 2
første driftsår.

VEDTEKTER
Utkast til vedtekter for sameiet
vil bli utarbeidet. Det
forutsettes at kjøper
aksepterer vedtektsutkastet
som grunnlag for avtalen.
Eventuelle forslag til endringer
kan fremmes i henhold til
vedtektene og
eierseksjonsloven på senere
sameiermøte. Vedtektene er et
utkast, og at endelige
vedtekter vil bli utarbeidet i
forbindelse med innsendelse
av
seksjoneringsbegjæringen

PARKERING /SPORTSBOD
Selger forbeholder seg retten
til å organisere parkering på
den måte som anses mest
hensiktsmessig, for eksempel
som en del av Sameiets
fellesarealer, som tilleggsdel til
seksjonene eller som en
særskilt seksjon eller
anleggseiendom (egen
matrikkel).

SAMEIET/ØKONOMI

SAMEIET
I eierseksjonssameier blir
kjøper eier av en sameieandel i
eiendommen og får enerett til
bruk av sin eierseksjon med
eget seksjonsnummer i
bygget. Kjøper du en
eierseksjon i et
eierseksjonssameie, reguleres
eierforholdet av lov om
eierseksjoner samt vedtekter

og husordensregler i sameiet.
Vanligvis kan du kjøpe, selge,
leie ut og belåne boligen helt
fritt. Vedtektene kan inneholde
rådighetsbegrensninger.Vi gjør
videre oppmerksom på at det
iht. eierseksjonsloven ikke er
anledning å erverve mer enn 2
seksjoner i sameiet.

FORSIKRING
Frem til overtakelsen vil
eiendommen være forsikret av
utbygger. Etter overtakelse vil
eiendommen forsikres
gjennom sameiets
fellesforsikring.
Forretningsfører vil etablere
forsikring på vegne av av
eierseksjonssameiet. Kjøper
må selv besørge
innboforsikring og forsikringer
av evt. særskilte påkostninger.

LIGNINGSVERDI
Ligningsverdi er pt. ikke
fastsatt. Ligningsverdien
fastsettes av Ligningskontoret
etter ny beregningsmodell
som tar hensyn til om boligen
er en såkalt �primærbolig�
(der boligeieren er
folkeregistret bosatt) eller
sekundærbolig� (alle andre
boliger man måtte eie).
Ligningsverdien for
primærboliger vil normalt
utgjøre inntil ca. 25 % av den
beregnede
kvadratmeterprisen
multiplisert med boligens
areal. For sekundærboliger vil
ligningsverdien utgjøre 90 %
av den beregnede
kvadratmeterprisen
multiplisert med boligens
areal.
For fritidseiendommer skal
ligningsverdien maksimalt
utgjøre 30 % av
markedsverdien. Se http://
www.skatteetaten.no for
nærmere informasjon.

OFFENTLIGE/KOMMUNALE
AVGIFTER
Kommunale avgifter og
eiendomsskatt fastsettes når
boligene er ferdig bygget og
betales av den enkelte
seksjonseier direkte til
kommunen.

FASTE LØPENDE KOSTNADER
Fellesutgifter for leiligheten er
stipulert til kr. 1605,- pr. mnd
og tar utgangspunkt i selgers
budsjett, samt stipuleres årlig.

Fellesutgiftene inkluderer:
-Drift/vedlikehold av vei
-Felleskostnader bygg
-Destinasjonsavgift
-Vann og avløp
-Renovasjon
-Festeavgift

I tillegg må det kjøpes to
sesongkort i skianlegget til
enhver tid gjeldende pris Jfr.
bestemmelser for Skagahøgdi,
som gjelder for området

FERDIGATTEST/MIDLERTIDIG
BRUKSTILLATELSE
Ferdigattest er utstedt.

KONSESJON
Eiendommen er ikke
konsesjonspliktig.

ODEL
Det er ikke odel på
eiendommen.

OFFENTLIGE FORHOLD
SERVITUTTER/RETTIGHETER/
FORPLIKTELSER
Det gjøres oppmerksom på at
det kan bli tinglyst ytterligere
servitutter/erklæringer på
eiendommen. Kjøper kan ikke
motsette seg eller kreve
prisavslag/erstatning for
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KJERNEINFORMASJON

tinglysninger av øvrige
nødvendige erklæringer/
avtaler o.l. vedrørende sameie,
naboforhold eller forhold
pålagt av myndighetene
knyttet til gjennomføringen av
prosjektet innenfor
reguleringsplanen for
prosjektet. Kjøpers bank vil få
prioritet etter heftelsene som
er og evt. blir tinglyst før
overtakelse.

Det vil bli tinglyst en erklæring
i forhold til begrensning om
privat utleie slik at all utleie
skal foregå gjennom
Skagahøgdi Booking.

REGULERINGSMESSIGE
FORHOLD
Rammetillatelse er gitt.
Planen kan leses hos selger.

PRISANTYDNING INKLUDERT
OMKOSTNINGER
PRISANTYDNING INKLUDERT
OMKOSTNINGER
Se den til enhver tid gjeldende
prisliste. Salgsprisene kan ikke
justeres etter
kontraktsinngåelse. Selger står
fritt til når som helst å regulere
prisen på  usolgte boliger

OMKOSTNINGER
Ved kjøp av ny bolig skal det
kun betales dokumentavgift
av tomteverdien og evt.
tomteverdi for garasje.
Dokumentavgift er 2,5 % av
tomteverdien, se prislisten.
Tinglysingsgebyr for skjøte er
for tiden kr. 525,-,
tinglysingsgebyr for eventuelle
pantedokument er for tiden kr.
697,- inkl. pantattest. Det tas
forbehold om endring av
gebyrsatsene og
beregningsgrunnlaget for
disse. Dersom tomteverdi blir
nedjustert, og kjøper har betalt
inn for mye i dokumentavgift,
vil megler tilbakebetale
overskytende beløp til kjøper.
Dersom Statens Kartverk ikke

godkjenner oppgitt
avgiftsgrunnlag, må kjøper
betale den dokumentavgift
som Statens Kartverk
forlanger.

BETALINGSBETINGELSER
Kjøpesummen, omkostninger
samt oppstarts-kapital til
sameiet forfaller innen
overtagelse. Kjøpesummen
innbetales til meglers
klientkonto. Betaling kan ikke
sikres med pant i den kjøpte
eiendom før overtakelse har
funnet sted og skjøte til kjøper
er tinglyst. Ved innlevering av
kjøpetilbud med kopi av gyldig
legitimasjon er kjøper bundet
når kjøpetilbudet er innlevert
selger. Selger er bundet av
aksepten når selger (skriftlig)
har akseptert samme tilbud.
Da selger er profesjonell part,
gjelder ikke bestemmelsen om
at innlevert kjøpetilbud må ha
akseptfrist tidligst kl. 12.00
etter siste annonsert visning.

LOVGRUNNLAG
Boligene selges etter
Avhendingslova til både
forbrukere og
næringsdrivende.

OVERDRAGELSE/RESALG
Kjøper kan søke om å få
transportere sine rettigheter
og plikter til en ny kjøper,
senest 1 måned før
overtagelse. Transporten
kreversamtykke fra selger, og
selger kan nekte overdragelse
på fritt grunnlag.
Transportgebyret utgjør
kr. 25.000,- og betales av
opprinnelig kjøper. Utgifter til
eventuell bruk av megler
kommer i tillegg. Påkrevde
endringer av garantier ved et
evt. videresalg/transport
bekostes ikke av selger/
utbygger.

ØVRIGE KJØPSFORHOLD
OVERTAGELSE ETTER
AVTALE.

Ved overtagelse må det
påregnes at det gjenstår
mindre utvendige eller
innvendige arbeider på
eiendommens fellesarealer.
Selger tar forbehold om å
foreta endringer/omregulering
av omkringliggende
bebyggelse, eventuell
regulering av enkeltseksjoner
til næringsvirksomhet og
endringer av utomhus-arealer i
forhold til det som er
presentert for kjøper.

Selger tar forbehold om å
overdra rettigheter og plikter
etter denne kjøpekontrakt til
et annet selskap (for eksempel
et utbyggerselskap). Kjøper
aksepterer en slik eventuell
overdragelse.

FINANSIERING
Vi har flere gode avtaler på
finansiering.
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BUD OG BUDGIVNING

Det advares mot å sende kopi av bankkort 
elektronisk.

Senere budforhøyelser kan inngis via den 
samme budgivingsplattformen (bud-knapp) 
som du finner på nettannonsen, SMS ved å 
svare på tidligere mottatt sms-kvittering eller 
e-post til megleren for oppdraget. Kravet til 
signatur og legitimasjon gjelder kun det første 
budet. 

Bud, som ikke er skriftlig eller som mangler enten 
budgivers signatur eller kopi av legitimasjon, 
samt bud som har kortere akseptfrist enn til  
kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning, 
vil, som hovedregel, ikke kunne formidles 

videre av megler. Dersom akseptfrist ikke er 
angitt gjelder budet til kl. 15:00 første virkedag 
etter innlevering/siste annonserte visning.

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 derfor 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 av-
vikling av budrunden. For at budene skal kunne 
bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle 

involverte parter, herunder til selger for vurder-
ing, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang 
akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet 
før megler kan formidle budaksept til budgiver. 
Formidling av selgers aksept til budgiver må 
gjøres innen akseptfristens utløp. 

Bud bør 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. 

Fra 1. januar 2014 må alle bud og budforhøyelser, som inngis til megler, være skriftlig.  
Budgiver må legitimere seg overfor megler ved inngivelse av første bud, og bud skal være signert. 

For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som også er en del av salgsoppgaven

Interessenter som ikke har anledning til  
å inngi bud via  nettbasert budgivnings- 
plattform, kan sende bud:

•  Ved å innlevere utfylt og signert bud-
skjema med kopi av legitimasjon til
meglers kontor.

•  På sms med vedlagt bilde av
legitimasjon og bilde av signatur.

•  På e-post med vedlagt bilde av
legitimasjon og bilde av signatur.

Å gi bud på eiendom som er for salg gjennom Proaktiv Eiendoms-
megling gjøres via vår budgivningsplattform (bud-knapp)  
på eiendommens nettannonse på proaktiv.no eller finn.no. 

Velges denne løsningen, oppfylles kravet til skriftlighet, signatur og  
legitimasjon av budgiver enten ved å benytte BankID (anbefales) eller 
ved å legge inn bilde av legitimasjon og signatur manuelt i løsningen. 

Du mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er 
registrert. Budgiver som ikke mottar bekreftelse etter å ha lagt inn bud,  
må snarest kontakte megler pr. telefon eller på annen måte. 

VEDLEGG
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Evt. kontrollnummer legitimasjon:

Navn: 

Fødselsnr.: 

Adr.: 

Postnr.: Sted: 

Tlf.arb.: Tlf.privat: 

E-post: Arb.: 

Dato: Sign.: 

Navn: 

Fødselsnr.: 

Adr.: 

Postnr.: Sted: 

Tlf.arb.: Tlf.privat: 

E-post: Arb.: 

Dato: Sign.: 

BUDSKJEMA

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM :

Kjøpesum kr. 

Beløp med bokstaver kr. 

+ omkostninger og evt. andel fellesgjeld iht. opplysninger i salgsoppgave.

Nærværende bud er bindende for undertegnede frem til og med den:  kl. 
Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 første virkedag etter siste annonserte visning. I forbrukerforhold vil bud med kortere aksept-
frist enn til kl. 12 første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger.

Eventuelle forbehold:

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Budgiver er kjent med forbrukerinformasjon om budgiving, 
som er en del av salgsoppgaven, og de forpliktelser budgiver påtar seg. Budgiver bekrefter å ha besiktiget eiendommen og mottatt komplett 
salgsoppgave med alle vedlegg. Budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for 
begge parter når selger har akseptert muntlig eller skriftlig, innenfor fristen. Undertegnede er kjent med at bud og budlogg vil bli fremlagt for 
kjøper ref. regler for budgiving. Ved flere budgivere gis gjensidig fullmakt til, hver for seg, å forhøye bud, motta aksept og/eller forestå alt i.f.m. 
budgivingen. Dersom bud faxes eller sendes megler etter kontortid, må budgiver selv sørge for å gi megler beskjed pr. telefon i tillegg.

Ønsket overtagelsesdato: 

Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert: 

KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK:

Låneinstitusjon: Referanse og tlf.nr.:  kr.: 

Egenkapital:  kr.: 

Totalt:  kr. 

Budskjemaet kan leveres til meglerkontoret, sendes pr. faks, MMS eller pr. e-post dersom  
budskjemaet er scannet med signatur. Før bud sendes inn ønsker vi at megler varsles på telefon.

BUDGIVERE:

FOR EIENDOMMEN: 

LEGITIMASJON

VEDLEGG

Skagahøgdi, Gnr. 22, bnr. 191 i Gol kommune, Oppdragsnummer.: 56189001
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FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVNING 

GJENNOMFØRING AV BUDGIVING

1.  På forespørsel vil megler opplyse om aktuelle bud på eiendom-
men, herunder om relevante forbehold.

2.  Alle bud skal inngis skriftlig til megler, som formidler disse videre
til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også budforhøyel-
ser og motbud, aksept eller avslag fra selger. Før formidling av
bud til oppdragsgiver skal megler innhente gyldig legitimasjon og
signatur fra budgiver. Kravet til legitimasjon og signatur er oppfylt
for budgivere som benytter e-signatur, eksempelvis BankID eller
MinID. Med skriftlige bud menes også elektroniske meldinger som
e-post og SMS når informasjonen i disse er tilgjengelig også for
ettertiden.

3.  Et bud bør inneholde eiendommens adresse (eventuelt gnr/
bnr), kjøpesum, budgivers kontaktinformasjon, finansieringsplan,
akseptfrist, overtakelsesdato og eventuelle forbehold som for
eksempel usikker finansiering, salg av nåværende bolig ol. Nor-
malt vil ikke et bud med forbehold bli akseptert før forbeholdet er
avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4.   Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden.
I forbrukerforhold (dvs. der oppdragsgiver er forbruker) skal
megleren ikke formidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00
første virkedag etter siste annonserte visning. Etter denne fristen
bør budgivere ikke sette en kortere akseptfrist enn at megler har
mulighet til, så langt det er nødvendig, å orientere oppdragsgiver,

budgivere og øvrige interessenter om bud og forbehold. Det bør 
ikke gis bud som diskriminerer eller utelukker andre budgivere. 
Dersom bud inngis med en frist som åpenbart er for kort til at 
megleren kan avvikle budrunden på en forsvarlig måte som sikrer 
oppdragsgiver og interessenter et tilstrekkelig grunnlag for sine 
handlingsvalg, vil megler fraråde budgiver å stille slik frist. 

5.  Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud over-
for oppdragsgiveren, når budet er gitt innenfor fristene i punkt 4.

6.  Megleren skal så langt det er nødvendig og mulig holde budg-
iverne skriftlig orientert om nye og høyere bud og eventuelle
forbehold. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor
budgivere at budene deres er mottatt.

7.  Etter at handel har kommet i stand, eller dersom en budrunde
avsluttes uten at handel er kommet i stand, kan en budgiver kreve
kopi av budjournalen i anonymisert form.

8.  Kopi av budjournal skal gis til kjøper og selger uten ugrunnet
opphold etter at handel er kommet i stand. Dersom det er viktig
for budgiver å bevare sin anonymitet, bør budetfremmes gjennom
fullmektig.

VIKTIGE AVTALERETTSLIGE FORHOLD

1. Det eksisterer ingen angrerett ved salg/kjøp av fast eiendom.

2.  Når et bud er innsendt til megler og han har formidlet innholdet
i budet til selger (slik at selger har fått kunnskap om budet), kan
budet ikke kalles tilbake. Budet er da bindende for budgiver frem
til akseptfristens utløp, med mindre budet før denne tid avslås av
selger eller budgiver får melding om at eiendommen er solgt til en
annen (man bør derfor ikke gi bud på flere eiendommer samtidig
Dersom man ikke ønsker å kjøpe flere enn en eiendom).

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

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

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

Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet,  
Den Norske Advokatforening ved Eiendomsmeglingsgruppen,  
Eiendomsmeglerforetakenes 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 forbruker- 
myndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved  
budgivning på eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort  
oversikt over de viktigste rettsreglene tilknyttet budgivning.  
Før det legges inn bud på eiendommen oppfordres budgiver  
til å sette seg inn i all relevant informasjon om eiendommen, 
herunder eventuell salgsoppgave og teknisk rapport med vedlegg. 

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

VEDLEGG
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DET ER VALG AV
MEGLER SOM AVGJØR
PRISEN DU FÅR FOR

BOLIGEN DIN.

Mobil: +47 40 54 77 04
E-post: anniken@skagahøgdi.no

Mobil: +47 910 01 626
E-post: rune@skagahogdi.no

Anniken Skagefoss

Rune Klemetsdal

Kontrakt og oppgjør foretas av Proaktiv Bolig og Prosjektmegling AS /
Organisasjonsnr. 997034902
Tlf.: 47 68 44 00 / e-post: vk@proaktiv.no / proaktiv.no
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