SALGSOPPGAVE
MED VEDLEGG

fossco.no

OPPEGÅRD - Innholdsrik enebolig beliggende i meget
barnevennlig boområde - Romslig integrert
dobbeltgarasje

Adresse:

Slåbråtveien 43 B, 1415 Oppegård.

Eiendomstype:

Enebolig.

Arealer:

Primærrom: 193 kvm, Bruksareal: 264 kvm.

Prisantydning:

kr. 8 100 000,- + omk.

Megler:

Christian Ludvig Ringstad Foss.

Eier/Selger:

Kari Elisabeth Lømo.

Matrikkel:

Gnr. 244, Bnr. 655, Nordre Follo kommune.

Oppdragsnr.:

121015.

Beliggenhet
Enebolig med gode solforhold og nærhet til marka. Her bor du kun kort vei unna skianlegget om vinteren, og
kun få minutter unna Østre Greverud Idrettspark. Der er det både idrettshall, kunstgressbane, idrettshus
samt en 18-hulls golfbane med proshop og restaurant. Det er gåavstand til barneskole. Det er for øvrig kort
avstand til barnehage og skoler i alle trinn.
Kort vei til Greverud Senter og Greverud stasjon, hvor det i dag er matbutikk og andre servicetilbud, og
offentlig kommunikasjon. Greverud Torget er rett i nærheten og innehar flere matvareforretninger, kaféer og
butikker. Fra Greverud stasjon tar det drøyt 20 minutter med lokaltoget til Oslo sentrum og under 10minutter
til Ski og Ski Storsenter.
Kolbotn er kommunesentrum. Kolbotn Torg er den del av den "nye Kolbotn sentrum", her finner du et stort
utvalg av ulike servicetilbud i tillegg til vinmonopol, dagligvarehandel, kaféer og gode shoppingmuligheter på
flere sko- og klesbutikker. Her kan du også nyte en bedre middag på Kullebunden Speseri eller Gamle
Tårnhuset restaurant. Kulturhuset Kolben finnes også i sentrum. Kolbotn kan tilby et rikt kulturliv med kino,
konsertsaler med forestillinger, selskapslokaler, restaurant og bibliotek m.m.
På Sofiemyr, en 5 minutters kjøretur unna, finner du Norges største spa-anlegg, The Well. Her kan du unne
deg litt ekstra luksus i hverdagen.
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Nærområdet kan skilte med et rikt mangfold av ulike idrettslag - og foreninger. Kolbotn og Oppegård
Idrettslag tilrettelegger begge både for bredde og topp. Det er et godt utvalg av grupper for fotball, håndball,
turn/RG, svømming, sykling, amerikansk fotball, jolleseiling, basket, volleyball. orientering, alpint, snowboard,
seniorlag og handicapidrett. Mulighetene i nærområdet er dermed mange. Her finner man flerbrukshall,
svømmehall, ballbinge, utendørs ishockeybane, brytehus, friidrettsbane, kunstgressbane og
sandvolleyballbane.
Ingierkollen slalåmsenter ligger på Kolbotn, ca. 10 minutters kjøring fra Boligen. Bakken har blant annet
oppfostret flere landslagsalpinister, det er derfor den perfekte bakken for å videreføre sine alpint- og
snowboard talent.
Innhold
Innholdsrik enebolig beliggende i meget barnevennlig boområde.
Boligen inneholder:
Underetasjen: Bad, vindfang, hall, gang, vaskerom, kontor, stue, bod 1, bod 2 og garasjerom.
1. etasje: Bad, gang, stue, kjøkken og 2 soverom.
- Sydvendt balkong med adkomst fra soverom på ca. 8 kvm.
- Vestvendt terrasse med adkomst fra stue på ca. 55 kvm.
- Automatsikringer i sikringsskap byttet 2021.
- Solavskjerming med markiser.
Standard
Velholdt enebolig, med romslig integrert garasje.
Kjøkken:
Kjøkkenet har hvite profilerte fronter, laminat benkeplate, rustfri servant, ventilator, integrert komfyr,
platetopp, kjøleskap, fryser og oppvaskmaskin, fliser over benkeskap. Det er spiseplass på kjøkkenet.
Bad:
Underetasjen:
Badet har dusj med vegger, toalett, servant i skap, speil og veggskap.
1. etasje:
Badet har innmurt badekar, toalett, servant i skap, speil og veggskap.
Vaskerom:
Vaskerommet har hvite glatte fronter, laminat benkeplate, utslagsvask, 198 l. varmtvannstank fra
2014, opplegg vaskemaskin og tørketromler.
Innvendige gulv:
Underetasjen: Fliser i bad, vindfang, hall, gang, betong i 2 boder og garasje, belegg i vaskerom,
laminat i øvrige rom.
1. etasje: Fliser i bad, laminat i kjøkken, parkett i øvrige rom.
Innvendige vegger:
Fliser på alle bad. Tapet, malte flater og paneler i øvrige rom.

Foss & Co Kolbotn
Edvard Griegs vei 1, 1410 KOLBOTN
Telefon: 66 82 30 60
Org.nr.: 937 205 139
www.fossco.no

Himling:
Takess, malte flater og paneler.
Byggemåte
Støpt dekke.
Støpt såle på antatt fast grunn.
Grunnmur i betong med multielementer.
Konstruksjon i bindingsverk, antatt isolert med mineralull i henhold til forskrifter som var
gjeldende da boligen ble oppført, utvendig trepanel.
Lakkerte ytterdører. Balkongdør med isolerglass, karm og ramme i tre. Dørene er fra byggeår.
Vinduer med isolerglass, karm og ramme i tre. Vinduene er fra byggeår.
Valmtakkonstruksjon i tre, tekket med betongtakstein.
Etasjeskillere i trebjelkelag.
Arealer
Primærrom: 193 kvm, Bruksareal: 264 kvm.
P-rom pr. etasje: Underteasjen: 82 kvm.
1. etasje: 111 kvm.
BRA pr. etasje: Underetasjen: 153 kvm.
1. etasje: 111 kvm.
Arealet er kun oppmålt av takstmann og ikke kontrollert av megler. Arealene er beregnet og rom er definert
etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.
Oppvarming
Det er peis i stuen og kjellerstue.
Varmepumpe i stuen.
Varmekabler på bad.
Areal og eierform tomt (opplysninger om evt. feste)
Areal: 694,2 kvm, Eierform: Eiet tomt.
Tomt
Tomten er opparbeidet med belegningsstein ved innkjøring og inngangsparti, hekk, gjerde, beplantning og
gressplen.
Mulighet for utleie
Det er kun en bruksenhet i boligen.
Type, eierform og byggeår
Enebolig Fast eiendom, oppført i 1985
Enebolig
Parkering
Dobbeltgarasje på ca. 47 kvm.
Rikelig med biloppstillingsplasser foran garasjen.

Foss & Co Kolbotn
Edvard Griegs vei 1, 1410 KOLBOTN
Telefon: 66 82 30 60
Org.nr.: 937 205 139
www.fossco.no

Kommunale avgifter
Kr. 9 032,- pr. 2021.
Eiendommen har vannmåler. Kommunale avgifter er derfor avhengig av forbruk.
Oppgitte beløp for kommunale avgifter er beregnet for hele 2021 og er basert på tilsendt á konto fra
kommunen.
Andre løpende avgifter
Øvrige kostnader som f.eks. internett, alarm, kabel-TV kommer i tillegg.
Regulering
Eiendommen er regulert til boligformål.
Reguleringsbestemmelser for frittliggende småhusbebyggelse - 0217-2014002, vedtatt 12.09.2016, gjelder
for eiendommen.
For øvrig henvises det til kommuneplan for Nordre Follo 2019-2030
Brukstillatelse/Ferdigattest
Det foreligger midlertidig brukstillatelse fra 19.11.1984
Ferdigattest utstedes ikke lenger for tiltak som er omsøkt før 01.01.1998, jfr. plan- og bygningslovens §2110, 5.ledd. Dette innebærer at byggverkene lovlig kan brukes og omsettes slik de opprinnelig ble godkjent,
selv om det ikke foreligger ferdigattest.
Heftelser/rettigheter
Kommunen har legalpant som sikkerhet for betaling av kommunale avgifter. Legalpant er pant som følger av
loven, og som ikke tinglyses. Legalpant følger derfor eiendommen ved salg. På eiendommen kan det være
tinglyst erklæringer som f.eks. rett for kommunen til å vedlikeholde rørsystemer for vann- og kloakk. Disse
erklæringene vil følge eiendommen ved salg. Kontakt megler for nærmere informasjon.
Servitutter / rettigheter
Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, med unntak av eventuelle erklæringer, avtaler, servitutter og
panteheftelser som fremgår av salgsoppgaven og skal følge med eiendommen ved salg. Kjøpers bank vil få
prioritet etter disse.
Best. om vann/kloakkledn.
Dagboknr.: 5900
Dato: 05.07.1983
BEST. OM VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen

Erklæring/avtale
Dagboknr.: 5903
Dato: 05.07.1983
PLIKT FOR EIER AV BNR.655 Å FÅ PRIVAT PUMPESTASJON KONTR.
1 GANG I ÅRET AV LEVERANDØREN.

Erklæring/avtale
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Dagboknr.: 5906
Dato: 05.07.1983
AVT. MELLOM BNR.188,654,655,656,657 OM FELLES AVLØPSANLEGG
M/PUMPESTASJON PÅ BNR.657. BEST. OM VEDLIKEHOLD OG TILSYN.
Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Erklæring/avtale
Dagboknr.: 4122
Dato: 09.05.1984
AVT. MELLOM BNR.654,655,656 OG 657 OM FELLES PRIVAT OVERVANNSLEDN. BEST. OM FELLES VEDLIKEHOLD.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Best. om vann/kloakkledn.
Dagboknr.: 3190
Dato: 26.03.1985
RETTIGHETSHAVER:BNR.189 OG EVENT. EIEND. UTSKILT FRA BNR.189
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
Adkomst
Se kartreferanse på finn.no. Det vil bli skiltet ved visning.
Overtagelse
Etter nærmere avtale med selger.
Takst / tilstandsrapport
Utført av: Tommy Berg.
BNAnalyse.
Takstdato: 11.06.2021.
Låneverdi: kr. 6 900 000,-.
Verditakst: kr. 8 100 000,-.
Takstmann har i sin rapport gitt følgende konstruksjoner TG2:
- Drenering: Tilstandsgraden er angitt på bakgrunn av alder. Det var utslag ved bruk av fuktindikator på
grunnmur i underetasjen.
- Gulv på grunn: Det ble stedvis registrert sprekker i dekke.
- Grunnmur: Tilstandsgraden er angitt pga. alder. Multimurelementet har en høyere risiko for fukt-, mugg- og
råteskader. Det er
enkelte utforede yttervegger i kjeller. Det var utslag på grunnmuren ved fuktsøk, mest nederst mot gulvet.
Grunnmurspappen
mangler topplist.
- Takkonstruksjon: Loft er ikke inspisert, ikke tilgang, nærmere undersøkelse anbefales.
- Vinduer: Tilstandsgraden er angitt på bakgrunn av alder på vinduer før 2001. Vindu tar på karm ved lukking.
Vinduer mangler
utforing og lister. Avskalling på vindusbrett.
- Ytterdører og balkongdører: Tilstandsgraden er angitt på bakgrunn av alder. ytterdør tar på terskel/ karm
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ved lukking. Løs
gummipakning på balkongdør.
- Innvendige dører: Tilstandsgraden er angitt på bakgrunn av alder. Dør tar på terskel/ karm. Innvendig dør
mangler lister.
- Innvendig gulv: Tilstandsgraden er angitt på bakgrunn av alder og slitasje.
- Innvendige vegger: Tilstandsgraden er angitt på bakgrunn av alder og slitasje.
- Innvendige himlinger: Tilstandsgraden er angitt på bakgrunn av alder og slitasje.
- Innvendig tretrapp: Tilstandsgraden er angitt på bakgrunn av alder og slitasje.
- Kjøkken: Tilstandsgraden er angitt på bakgrunn av alder og slitasje.
- Bad: Tilstandsgraden er angitt på bakgrunn av alder og slitasje. det er lite fall på gulv.
- Vaskerom: Tilstandsgraden er angitt på bakgrunn av alder og slitasje. Løs tapet på veggene.
Resterende konstruksjoner har fått TG1 i rapporten.
Tilstandsrapporter/boligsalgsrapporter er utvidede tekniske rapporter utarbeidet av autoriserte takstmenn.
Rapportene gir en beskrivelse og vurdering av byggverk og bygningsdeler som takstmannen har observert,
og som normalt vil være av betydning ved salg av eiendom.
Det er selger som avgjør om det skal innhentes tilstandsrapport.
Selgers egenerklæringsskjema og ev. tilstandsrapport følger som vedlegg til salgsoppgaven.
Prisantydning
Kr. 8 100 000,-.
Omkostninger:
Tinglysing pantedokument kr 585,Tinglysing skjøte kr 585,2,5% dokumentavgift kr 202 500,HELP Boligkjøperforsikring kr 11 500,HELP Boligkjøperforsikring Pluss kr 2 800,-------------------------------------------------------Kr. 217 970,- (Omkostninger totalt)
-------------------------------------------------------Kr. 8 317 970,- (Totalpris inkl. omkostninger)
NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til
prisantydning.
Formuesverdi
Ligningsverdi som primærbolig kr. 1 914 313,- pr. 2019,-.
Ligningsverdi som sekundærbolig kr. 6 891 527,-.
Formuesverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris, som beregnes av Statistisk sentralbyrå
(SSB). Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en estimert markedsverdi per kvadratmeter, og bygger på
statistiske opplysninger om omsatte boliger (boligtype, areal, geografisk beliggenhet og alder).
Skatteetaten fastsetter årlige kvadratmetersatser basert på kvadratmeterprisene til SSB. Satsene utgjør hhv.
25 % av kvadratmeterprisen for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert pr. 1. januar) og 90 % for
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sekundærboliger (øvrige boliger).
Boligselgerforsikring
Selger har tegnet boligselgerforsikring i Södeberg & Partners som dekker selgers mangels ansvar etter
avhendingsloven. Forsikringen gjelder fra budaksept. Er det mer enn 12 måneder til overtakelse, så gjelder
forsikringen først fra overtakelse. Dersom det ikke blir avtalt overtakelsesdato samtidig med budaksept, så
gjelder forsikringen først fra overtakelsen.
Forsikringen dekker ansvar begrenset til eiendommens salgssum, dog oppad begrenset til kr. 10 000 000,-.
Forsikringen løper i perioden kjøper kan reklamere, dog maksimalt 5 år fra overtakelse av eiendommen. Det
kan tegnes boligselgerforsikring på kombinasjonseiendommer, men forsikringen dekker kun boligdelen.
Kjøper har plikt til å sette seg inn i fullstendige vilkår for boligselgerforsikring som kan hentes på
https://www.soderbergpartners.no/produkter-og-tjenester/eiendom/boligselgerforsikring/.
Av vilkårene fremgår unntak i forsikringsdekningen, f. eks. ved nye forhold som inntreffer mellom aksept og
overtakelse. Garantier/lovnader der selger har påtatt seg ansvar for egenskaper ved eiendommen eller
dokumentasjon av slike, dekkes ikke. I noen tilfeller er det heller ikke dekning der selger har opptrådt
forsettlig eller grovt uaktsomt. Forsikringen omfatter heller ikke en redusert boligverdi som skyldes
skadedyr/insekter, f. eks. skjeggkre/perlekre/sølvkre, veggdyr, pelsbiller, maur, borebiller og tilsvarende. Iht.
lov og rettspraksis må det reklameres "innen rimelig tid". Det anbefales å reklamere umiddelbart/snarest
mulig og senest innen 2 mnd. fra forholdet ble/burde vært oppdaget. Dersom kjøper utbedrer mangelskrav
på egen hånd, kan dette medføre at reklamasjonsretten tapes.
Boligkjøperforsikring
Vedlagt i salgsoppgaven følger informasjon om Boligkjøperforsikring Pluss og Boligkjøperforsikring fra HELP
Forsikring AS. Boligkjøperforsikring er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp
dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring
Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i
privatlivet. Les mer om begge forsikringene i vedlagte materiell eller på help.no. Meglerforetaket mottar
mellom kr. 1 400,- til kr. 2 100,- pr. tegnet forsikring, samt et tillegg på kr. 1 000,- ved salg av Pluss.
Meglers vederlag
Prosentprovisjon med 1 % av kjøpesum (inkl. mva).
Tilretteleggingsgebyr kr 9 900,- (inkl. mva).
Pris per visning kr 2 500,- (inkl. mva).
Finansiering
Foss & Co samarbeider med flere ulike finansieringskilder, og kan bistå interessenter/kjøpere med å skaffe
gunstig finansiering raskt. Kun personer som ønsker lånetilbud vil bli satt i kontakt med
låneformidler/långiver.
Foss & Co kan motta formidlingsprovisjon for formidling av lånekunder. Provisjonen er en internavregning
mellom firmaene og gir ikke økte kostnader for kunden.
Viktig informasjon
Valg av eiendomsmeglingsforetak skal være frivillig. Eiendomsmeglingsforetak kan ikke inngå oppdrag om
eiendomsmegling dersom inngåelsen av oppdraget er satt som vilkår i avtale om annet enn
eiendomsmegling, f.eks. tilbud om lån eller andre banktjenester, jf. Lov om eiendomsmegling § 6-3 (3).
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Alle eiendomsmeglingsforetak har lovpålagt forsikring av klientmidler begrenset oppad til 45 millioner kr.
Enkeltsaker er forsikret inntil 15 millioner kr. Dersom kjøpers låneinstitusjon krever tilleggsforsikring ved
omsetning over 15 millioner kr., må kjøper selv eller dennes låneinstitusjon dekke utgiftene forbundet med
dette.
Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Boligen har mangel i følgende tilfelle: 1)
Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte kjenne til, og som
kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl. § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at
det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. 2) Når selger har gitt uriktige opplysninger om
boligen, jf. avhl. § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i
annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren. Dette gjelder likevel bare
dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en tydelig måte er blitt rettet
i tide. 3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med ut fra
kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl. § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette seg godt inn i
opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra selger. Videre
oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig. Deretter kan
bud gis.
Andre relevante opplysninger
Det gjøres oppmerksom på at megler ikke har innhentet særskilte opplysninger om det finnes pålegg fra
brann/feiervesen på eiendommen. Det er ikke foretatt undersøkelse av det elektriske anlegget.
Viktig informasjon: Eiendommen selges "som den er", jf. avhendingsloven (avhl.) § 3-9. Boligen har mangel i
følgende tilfelle: 1) Når kjøper ikke har fått opplysninger om forhold ved boligen som selger kjente eller måtte
kjenne til, og som kjøper hadde grunn til å regne med å få, jf. avhl. § 3-7. Dette gjelder likevel bare dersom
man kan gå ut fra at det har virket inn på avtalen at opplysningene ikke ble gitt. 2) Når selger har gitt uriktige
opplysninger om boligen, jf. avhl. § 3-8. Det samme gjelder dersom boligen ikke er i samsvar med
opplysninger som er gitt i annonse, salgsprospekt eller ved annen markedsføring på vegne av selgeren.
Dette gjelder likevel bare dersom man kan gå ut fra at opplysningene har virket inn på avtalen, og ikke på en
tydelig måte er blitt rettet i tide. 3) Når boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å
regne med ut fra kjøpesummen og forholdene ellers, jf. avhl. § 3-9. Alle interessenter oppfordres til å sette
seg godt inn i opplysninger som fremgår av salgsoppgave og vedlegg til denne, også egenerklæring fra
selger. Videre oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig.
Deretter kan bud gis.
Hvitevarer/Tilbehør: Med mindre selger eller kjøper tar forbehold om annet, gjelder «Liste over løsøre og
tilbehør» som skal følge med eiendommen ved salg.
Listen er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge og Eiendomsadvokatenes
Servicekontor i fellesskap.
Nyttig informasjon ved kjøp av bruktbolig
En brukt bolig vil som regel ikke være i samme stand som om den var ny, og tekniske krav, alminnelig
håndverksskikk og byggteknikk endres over tid.
Slitasje etter bruk, vær og vind og tiden som har gått gjør at tilstanden etter hvert blir dårligere.
Dette er ikke alltid synlig på visning.
Det som kan oppleves som feil ved boligen, er derfor ikke nødvendigvis en mangel i rettslig forstand.
Det er derfor viktig å sette seg grundig inn i tilstanden på den eiendommen man vil kjøpe.
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Energimerking
Energikarakter: Gul.
Oppvarmingskarakter: F.
Ved salg eller utleie av boliger og andre bygninger, har selger/utleier som hovedregel plikt til å fremskaffe
energiattest. Energimerket vil fremgå av salgsoppgaven. For ytterligere informasjon om energimerking, se
www.energimerking.no.
Gjennomføring av oppgjør/transaksjoner
Kjøpesum inkl. omkostninger skal være innbetalt til meglers klientkonto før overtagelse.
Det forutsettes at skjøtet skal tinglyses på ny eier og at megler får oversendt pantedokumenter som skal
tinglyses snarest mulig etter kontraktsunderskrift.
Vedlegg
- Tilstandsrapport
- Egenerklæringsskjema
- Grunnkart
- Plantegninger
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.
Fremgangsmåte ved budgivning
Benytt "Gi bud"-knappen for å logge inn med BankID. Din elektroniske identitet og signatur blir kontrollert
som en del av innloggingen. Registrer ditt bud med korrekt beløp, frist, eventuelle forbehold, ønsket
overtagelse og finansieringsplan. Bekreft at innholdet i ditt bud er korrekt ved å signere budet elektronisk. Du
mottar en SMS-kvittering (skriftlig mottaksbekreftelse) når ditt bud er registrert.
Registrer budforhøyelser ved å logge inn på nytt med BankID. 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
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budrunden er avsluttet.
For øvrig vises til det "Forbrukerinformasjon om budgivning", som er vedlagt salgsoppgaven.
Hvitvasking og terrorfinansiering
I henhold til lov om hvitvasking og terrorfinansiering har megler plikt til å gjennomføre kontrolltiltak ovenfor
kunder. Dette innebærer å gjennomføre identitetskontroll av partene i en eiendomshandel. Videre innebærer
det å få bekreftet identiteten til eventuelle reelle rettighetshavere, og videre å innhente opplysninger om
kundeforholdets formål.
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.

Innholdet i salgsoppgaven er godkjent av selger den 11.06.2021.
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