Budskjema
For eiendomen:
Adresse:
#adresse.oppdrag¤
#matrikkelkommune.oppdrag¤

Meglerforetak:
Saksbehandler:
Telefon/Faks:
E-post:

Oppdragsnummer:
#oppdragsnummer.oppdrag¤

#navn.firma¤
#id_ansatte-saksbehandlera.oppdrag¤
#navn.ansatte¤
#telefon.avdelinger¤ #/ ;telefax.avdelinger¤
#email.ansatte¤

Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom:
Kjøpesum:

Kr.												

Beløp med bokstaver:

Kr.												

+ omkostningert iht. opplysninger i salgsoppgaven
Dette budet 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 akseptfrist enn til kl. 12.00
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. Likeledes er undertegnede klar over at budet er bindende for budgiver når det er
kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at budjournalen vil bli forelagt kjøper og selger når handel er sluttet.
Ønsket overtakelsesdato: 												
Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert: 							
Kjøpet vil bli finansiert slik:
Låneinstitusjon:

				 Referanse og tlf nr.: 						

Lånt kapital:

									 Kr.: 			

Egenkapital:

									 Kr.: 			

Totalt: 		

									 Kr.: 			

Egenkapital består av:

Salg av nåværende bolig eller fast eiendom

Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Navn: 			

Navn: 			

Fødselsnr. (11 siffer):			

Fødselsnr. (11 siffer):			

Adresse:			 Adresse:			
Postnr.:

Sted:		

Postnr.:

Sted:		

Tlf.:

E-post:		

Tlf.:

E-post:		

Dato.:

Sign:		

Dato.:

Sign:		

Kopi av legimitasjon

Kopi av legimitasjon

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 § 6-3 og § 6-4.
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 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.

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
formidler disse videre til oppdragsgiver. Kravet til skriftlighet gjelder også
budforhøyelser 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. 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
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 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 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 forbudgiver å bevare sin anonymitet,
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
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.

Budskjema
For eiendomen:
Adresse:
#adresse.oppdrag
#matrikkelkommune.oppdrag

Meglerforetak:
Saksbehandler:
Telefon/Faks:
E-post:

Oppdragsnummer:
#oppdragsnummer.oppdrag

#navn.firma
#id_ansatte-saksbehandlera.oppdrag
#navn.ansatte
#telefon.avdelinger #/ ;telefax.avdelinger
#email.ansatte

Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte eiendom:
Kjøpesum:

Kr.												

Beløp med bokstaver:

Kr.												

+ omkostningert iht. opplysninger i salgsoppgaven
Dette budet 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 akseptfrist enn til kl. 12.00
første virkedag etter siste annonserte visning ikke bli videreformidlet til selger.
Eventuelle forbehold: 												
														
Undertegnede er kjent med følgende:
• Budet er bindende når budet har kommet til medhjelpers kunnskap
• Dersom medhjelper, innen utløpet av den ovennevnte fristen, gir melding om at budet er blant de budene medhjelper vil anbefale overfor saksøker, er budet bindende i ytterligere 6 uker, regnet fra utløpet av fristen (3 uker ved bud på andelsleiligheter).
• Eiendommen selges etter reglene i Tvangsfullbyrdelsesloven av 26.02.1992. Lov om avhending av fast eigedom er ikke gjeldende
• Det vil ikke bli utarbeidet og signert kjøpekontrakt. Dette bud, sammen med prospektet, vil danne grunnlag for partenes rettigheter og forpliktelser
• Namsrettens stadfestelse av budet kan påankes. Ankefristen er en måned regnet fra dato for namsrettens stadfestelse. En anke medfører ikke at forpliktelsene
etter budet faller bort (med mindre stadfestelsen oppheves).
• Dersom Namsretten stadfester budet, gir undertegnede herved fullmakt til medhjelper til å begjære skjøte utstedt i undertegnedes navn og utlevert til seg.
• De særskilte forholdene ved tvangssalg beskrevet nedenfor.

Ønsket overtakelsesdato: 												
Budet baseres på opplysninger og salgsvilkår som fremkommer av salgsoppgave datert: 							
Kjøpet vil bli finansiert slik:
Låneinstitusjon:

				 Referanse og tlf nr.: 						

Lånt kapital:

									 Kr.: 			

Egenkapital:

									 Kr.: 			

Totalt: 		

									 Kr.: 			

Egenkapital består av:

Salg av nåværende bolig eller fast eiendom

Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

Navn: 			

Navn: 			

Fødselsnr. (11 siffer):			

Fødselsnr. (11 siffer):			

Adresse:			 Adresse:			
Postnr.:

Sted:		

Postnr.:

Sted:		

Tlf.:

E-post:		

Tlf.:

E-post:		

Dato.:

Sign:		

Dato.:

Sign:		

Før bud innleveres må budgiver være kjent med følgende:
Eiendommen selges i henhold til Lov om tvangsfullbyrdelse av 26.06.1992. Tvangssalg ved medhjelper
er et alternativ til å selge en eiendom på tvangsauksjon. At eiendommen tvangsselges innebærer at
det er Namsretten, og ikke hjemmelshaver som tar
beslutningene i salgsprosessen.
Opplysninger om eiendommen
Det fremgår ikke av annonsen at en eiendom tvangsselges, men det skal opplyses om dette i salgsoppgaven. Medhjelper innhenter de opplysningene
om eiendommen som man får som kjøper ved et
frivillig salg.
Opplysningene skal gis skriftlig av medhjelper før
bindende avtale inngås. Dersom medhjelper ikke har
klart å fremskaffe de lovpålagte opplysninger om
eiendommen i henhold til Lov om eiendomsmegling
§ 6-7 skal det opplyses om årsaken til dette.
Mangler
Vær nøye når du besiktiger eiendommen. Ta gjerne
med en bygningskyndig. Det kan være fornuftig å få
utarbeidet en tilstandsrapport. En slik tilstandsrapport er en gjennomgang av eiendommens
bygningsmessige standard.
Hovedregelen er at en eiendom som kjøpes på
tvangssalg overtas i den stand den befinner seg
i. Bestemmelsene avhendingsloven gjelder ikke,
hvilket innebærer at mulighetene for å reklamere
er begrenset. Kjøper kan ikke heve kjøpet, men kan
kreve prisavslag i følgende tilfeller:
• Eiendommen er ikke samsvar med opplysninger
om vesentlige forhold som medhjelper har gitt, og
disse forhold antas å ha innvirket på kjøpet
• Medhjelper har forsømt å gi opplysninger om
vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og
som kjøper hadde grunn til å regne med få, og
disse forhold antas å ha innvirket på kjøpet
• Eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn
kjøper hadde grunn til å regne med
Oppnås det ikke enighet om prisavslag, må kjøper
eventuelt gå til søksmål mot den eller de av kreditorene som har fått den del av kjøpesummen som
det kreves prisavslag for.
Kjøpesummen må betales selv om det kreves
prisavslag, men kjøper kan kreve at beløp tilsvarende
det beløp det kreves prisavslag for ikke utbetales til
kreditorene før saken er avgjort. Namsretten kan avvise krav om tilbakeholdelse der Namsretten finner
dette åpenbart grunnløst. Dersom hele eller deler av
eiendommen er bortleid, overtar kjøper tidligere eiers
rettigheter og forpliktelser.

Budgivning
Budgivning ved tvangssalg følger bestemte regler og
budgivere bør merke seg følgende:
• Medhjelper sender ikke inn bud til Namsretten
fortløpende, men har plikt til å avvente dette inntil
det foreligger et bud som er tilnærmet markedspris
• Det gjelder spesielle frister for bindingstiden for
budet. Vanligvis er denne minimum 6 uker for fast
eiendom og 3 uker for kjøp av andelsleiligheter.
Fristen kan imidlertid settes ned til to uker i en del
tilfeller. Rådfør deg med medhjelperen.
• Bud med finanseringsforbehold vil normalt ikke bli
anbefalt stadfestet før finansieringen er ordnet.
• Det er ikke anledning til å ta forbehold om konsesjon eller odelsløsning. Kjøper må selv ta risikoen
for utfallet.
Medhjelper formidler kun budene mellom partene.
Medhjelper kan ikke akseptere bud. Medhjelper
forelegger budet for saksøker (vedkommende som
har forlangt at eiendommen skal tvangsselges)
og andre rettighetshavere. Medhjelper anbefaler
saksøker å begjære et bud stadfestet. Saksøker
plikter ikke å rette seg etter medhjelpers anbefaling,
og saksøker kan også trekke saken tilbake helt frem
til budet er stadfestet av Namsretten. Dette kan
f.eks. skje i tilfeller der saksøkte ordner opp i gjeldsforholdet før stadfestelsen skjer.
Når Namsretten har stadfestet budet, har partene en
måneds ankefrist på avgjørelsen. Budgiver må være
oppmerksom på at selv om Namsretten stadfester
et bud innen fristen, kan det ta noe tid å få Namsrettens meddelelse av stadfestelsen. Anken kan
som hovedregel ikke begrunnes med innvendinger
som ikke har vært fremsatt overfor Namsretten for
kjennelsen ble avsagt. Det stadfestede budet er
bindende for budgiver selv om stadfestelsen
påankes og det tar tid før anken blir avgjort. Blir
stadfestelsen opphevet, er budgiver fri.
Kjøpekontrakt, overtakelse og oppgjør
Det er viktig å merke seg at det ikke utarbeides og
signeres en vanlig kjøpekontrakt. Det er det stadfestede budet sammen med prospektet som danner
grunnlaget for partenes rettigheter og forpliktelser.
Det er spesielle regler for hvordan oppgjøret skal
foretas ved tvangssalg. Oppgjør skal skje på en
bestemt oppgjørsdag. Oppgjørsdagen er vanligvis
tre måneder etter at medhjelper har forelagt et bud
for Namsretten for stadfestelse. Betaler ikke kjøper
på oppgjørsdagen, påløper renter i henhold til
bestemmelsen i tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27.

Er eiendommen fraflyttet kan medhjelper, dersom
kjøper ønsker det, tillate at overtakelse skjer for
oppgjørsdato. Skal eiendommen overtas før oppgjørsdato må hele kjøpesummen betales av kjøper
før innflytting kan skje. Eventuell innflytting før
ankefristens utløp skjer på kjøpers risiko.
Dersom en anke ikke er avgjort før oppgjørsdagen
inntrer, forskyves betalingsplikten. Kjøper må velge
mellom å betale kjøpesummen til oppgjørsdato eller
betale renter henhold til bestemmelsene i tvangsfullbyrdelseslovens § 11-27 frem til betalingsplikten
inntrer.
Når kjøper er blitt eier, plikter saksøkte (tidligere
eier) og hans husstand å fraflytte eiendommen.
Flytter ikke saksøkte frivillig når kjøper skal overta
eiendommen, kan kjøper uten gebyr kreve utkastelse
etter at kjøper har innbetalt kjøpesummen. Kjøper
blir ansvarlig for eventuelle sideutgifter f.eks. til
bortkjøring og lagring av inventar. Begjæring om
utkastelse kan sendes Namsmannen i den rettskrets
eiendommen ligger i.
Skjøte
Når kjøper er blitt eier og stadfestelseskjennelsen er
rettskraftig, vil Namsretten utstede skjøte som skal
tinglyses på eiendommen. Vanligvis vil medhjelper
forestå oppgjøret, og vil i den forbindelse be om en
fullmakt fra kjøper til å motta skjøtet fra Namsretten
for tinglysing.
Når tvangssalgsskjøtet/hjemmelsovergang tinglyses, blir samtlige pengeheftelser som forrige eier
hadde på eiendommen, og som kjøperen ikke skal
overta, slettet.
Ovenstående er basert på hovedreglene for tvangssalg ved medhjelper i tvangsfullbyrdelsesloven,
særlig kapittel 11 og 12.
Fremstillingen her er ikke uttømmende.

