
     EIENDOMSADVOKATEN I VALDRES AS 
   

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Valdresvegen 6, 2900 Fagernes 

www.fagernesadvokat.no 

 
Telefon 61 36 56 70 – Telefax 61 36 56 71 – E-post: post@fagernesadvokat.no 

 

Småbruk i Øye  
Vang kommune 

 

Enebolig, hytte/kårbolig og driftsbygning. Fin 

beliggenhet med utsyn over Vangsmjøsa. Støl i 

Rødalen.   
 

 

Areal:    samlet ca 230 da.  

Bolig:    128 m
2
(P-rom) / 195 m

2
(BRA)

 

Prisantydning:  Kr. 1.500.000,-  
+ ca 2,5 % omk. til staten  
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Megler/medhjelper: EiendomsAdvokaten i Valdres AS, (Org.nr 990 983 054) 

Valdresvegen 6, 2900 Fagernes, 

ved advokat Ragna Bang. 

  

Type eiendom: Småbruk 

  

Betegnelse/Adresse: Gnr 15 bnr. 2 og 5 i Vang  

Øyevegen 88 og 90, 2977 Øye 

Rødalsvegen 281 og 296, 2977 Øye 

 

Selger: Valdres tingrett 

  

Eier: Bjørn Skaland 

  

Beliggenhet:  Eiendommen fint til i Øye, med avkjøring direkte fra E-16. 

Eiendommen har fin utsikt over Vangsmjøsa og vil etter 

omlegging av E16 få en usjenert og rolig beliggenhet.  

To støler i Rødalen; den eldste stølen (Listølen) ligger bratt og 

veiløst til og ble derfor flyttet ned til ny støl ved Øynan, som har 

sommervei frem.   

 

Areal-tomt: I henhold til takst har eiendommen et samlet areal på 234, 8 da. 

(239, 2 da ihht gårdskart/valdreskart.no). Arealene er fordelt slik: 

ca 6,6 da fulldyrket jord, 10,8 da skog av middels bonitet, 158 da 

uproduktiv skog, andre arealer ca 59,4 da. Se vedlagte takst.  

Eier opplyser at ca 4 da av eiendommen er overtatt av vegvesenet i 

forbindelse av E-16, slik at eiendommen pr i dag er på ca 230 da.  

Inngrepet berører 3 teiger; øvre del av teigen der husene ligger, en 

del av midtre teig som strekker seg fra Vangsmjøsa og oppover, 

samt en mindre teig lenger sør, der ny E16 nå tar av oppover.  

 

Eiendommens arealer er oppgitt fra takst og 

gårdskart/valdreskart.no. Eiendommens grenser er ikke nøyaktig 

oppmålt og det tas forbehold om avvik.  

 

Innhold: På tunet hjemme er det enebolig, en hytte/kårbolig, garasje og 

driftsbygning. På stølene ved Øynan og Listølen er det 

hytte/seterhus og sommerfjøs.  

 

Eneboligen består av 3 etasjer. I første etasje er det vindfang, 

entre, bad, stue, kjøkken, spisestue og bod/kjøkkenutgang. I andre 

etasje er det 4 soverom, trapperom og gang. Kjelleren består av 

lagerrom/teknisk rom.  

 

Hytta/kårboligen består av 2 etasjer. I første etasje er det vindfang, 

kjøkken, stue og ett soverom. I underetasjen er det trappegang, 

vaskerom/bad, wc, oppholdsrom og ved/redskapsbod.  

 

Driftsbygning med fjøs, isolert hobbyrom, traktorgarasje og 
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hobbyrom i 1. etasje, gjødselkjeller og låve med kjørebru.  

 

Garasje med plass for en bil.  

 

På stølen i Rødalen er det hytte og sommerfjøs. I hytta er det 

vindfang, entre, stue, kjøkken, to soverom, samt bod.  

Sommerfjøset inneholder vedbod og utedo.  

 

På Listølen (gammel støl) er det seterhus med stue og kjøkken i 

ett, samt et soverom og et arbeidsrom/lager. Videre er det 

sommerfjøs med vedbo og utedo.  

 

Arealer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggeår:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enebolig: Bruksareal (BRA) ca 195 m2. Primærrom (P-rom) ca 

128 m2. Sekundærrom (S-rom) ca 57 m2.  

Hytte/kårbolig: BRA ca 69 m2, P-rom ca 62 m2.  

Garasje: Bruttoareal (BTA) ca 13 m2.  

Driftsbygning: BTA ca 268 m2. 

Hytte i Rødalen: BTA ca 41 m2.  

Sommerfjøs i Rødalen:  BTA ca 26 m2.  

Seterhus Listølen: ca 32 m2 

Sommerfjøs Listølen: ca 18 m2.  

 

Enebolig: 1933 

Hytte/kårbolig: 1960 

Garasje: 1966 

Driftsbygning: 1944 

Hytte i Rødalen: 1960 

Sommerfjøs Rødalen: 1960 

Seterhus Listølen: 1900  

Sommerfjøs Listølen: 1900 

Byggeår ihht takst. Antatt byggeår.   

 

Enebolig:  

Generelt: Boligen er gammel og har behov for relativt store 

påkostninger for å komme opp i dagens standard. Man må regne 

med å oppgradere bad, kjøkken, røropplegg, el-anlegg etc.  

 

Takstmannen har bl.a. påpekt at taket bør gås over idet det er noen 

skiferheller som har sprukket og deler er falt av, samt at loftet i 

andre etasje med fordel kan etterisoleres.  

 

Salærinstallasjoner/bad: Badet er satt i stand på 60-tallet og er noe 

oppgradert etter hvert. Badet er innredet med dusjhjørne med 

innfellbare dusjvegger, wc og servant.  

 

Vann er fra eget borehull. Det er vanninntak, trykktank og 120 

liter varmtvannsbereder i kjelleren. Her er det også opplegg for 

vaskemaskin. Kloakk til kum utenfor kjelleren. Vann- og 

avløpsanlegget er ikke nærmere undersøkt.  
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Kjøkken: Kjøkkeninnredning med kum og benk. Det er noe 

forskjellig kjøkkeninnredning på kjøkkenet - noe antas å være fra 

byggeår, mens noe antagelig er satt inn senere.  

 

Innvendige flater: I første etasje er det parkett på gulv i stuen og 

tregulv i kjøkkenutgangen, og for øvrig belegg. På veggene er det 

strietapet (stue), melt panel (kjøkken) og malte plater i øvrige rom. 

Våtromstapet på bad.  

I andre etasje er det malte og lakkerte tregulv, og belegg på ett 

soverom. På veggene er det ubehandlet og malt panel, samt tapet 

på et soverom. Malte plater i himlingene på to soverom, for øvrig 

ubehandlet panel.  

 

Dører/vinduer: Innvendig er det malte heltre fyllingsdører. Enkel 

eldre ytterdør. En del av vinduene er skiftet i 1992 til to lags 

isolerglass. Det er tre eldre doble vinduer som ikke er skiftet, disse 

begynner å bli dårlige.  

  

Hytte/kårhus:  

Salærinstallasjoner/bad: Det er bad/vaskerom med dusj og wc 

samt servant i eget rom i underetasjen. 150 liter 

varmtvannsbereder. Innlagt vann fra borehull som er felles med 

eneboligen. Avløpsanlegg med enkel kum. Vann- og avløpsanlegg 

er ikke nærmere undersøkt.  

 

Kjøkken: eldre kjøkkeninnredning med malte skrog og fronter. 

Komfyr med ventilator. 

 

Innvendige flater: I første etasje er det lakkert gulvplank i alle rom, 

og plater med tapet på veggene, unntatt i vindfanget hvor det er 

granpanel. Malte plater i himlinger.  

I underetasjen er det gulv med belegg, malt gulv og pusset 

betonggulv. På veggene er det malte plater, samt palt puss på bad 

og pusset leca i boden. Malte plater i himlinger, panel på bad. 

 

Vinduer/dører: Enkle og doble vinduer fra byggeåret. Glatte 

innerdører. Enkel ytterdør.  

 

Garasje:  

Garasjen er av enkel standard og har biloppstillingsplass for en bil. 

Bygget trenger vedlikehold.  

 

Driftsbygning:  

Driftsbygningen er i relativt bra stand og kan brukes til 

hobbyvirksomhet uten større påkostninger, men har gått ut på dato 

til bruk for husdyrdrift.  

 

Hytte i Rødalen:  

Hytta har en enkel standard og har behov for 

oppgradering/vedlikehold. Det er observert noe fukt/råteskade i 
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Oppvarming: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Byggemåte: 

bjelkelaget under vindfanget.  

 

Salærinstallasjoner: Det er ikke lagt inn vann- og avløp. Utedo. 

Vann hentes i bekk ved siden av hytta.  

Strøm: Det er ikke strøm i hytta.  

Kjøkken: Enkel kjøkkeninnredning med benk og hylle.  

Innvendige flater: Det er lakkerte tregulv på alle rom. På veggene 

er det furupanel og malte plater. I himlingene er det panel, samt 

malte plater. Mønet himling i stuen med tre tømmeråser.  

 

Vinduer/dører: Enkle vinduer med store ruter. Enkel ytterdør.  

 

Sommerfjøs i Rødalen: Bygget er av enkel standard og trenger 

vedlikehold.  

 

Seterhus og sommerfjøs på Listølen: Byggene er av enkel standard 

og trenger oppgradering. Bygget ligger imidlertid bratt til og langt 

unna vei. Takstmannen stiller spørsmål ved om det vil være 

økonomiske forsvarlig å koste på bygget.  

 

Enebolig: Oppvarming med kombinert ved/parafinkamin i stuen, 

dagtank i vindfang, samt vedovn på et av soverommene i andre 

etasjene. Stråleovn på badet. For øvrig elektrisk fyring.  

Eier opplyser at det ikke har vært gjennomført tilsyn med 

inspeksjon av piper/ildsteder.  

 

Hytte/kårhus: Vedovn i stuen, ellers elektrisk fyring. 

  

Hytte i Rødalen: Peis i stua, vedovn på kjøkkenet 

 

Seterhus på Listølen: Ikke pipe/vedovn. Kokering i stue/kjøkken 

med enkelt ovnsrør gjennom taket.  

 

Enebolig:  

Boligen er oppført på støpt grunnmur. Betongveggene er isolert 

innvendig i teknisk rom med isopor. Grunnmuren under 

kjøkkeninngang med blindkjeller, denne er ikke besiktiget.  

Det er trebjelkelag mellom etasjene, isolert med flis.  

 

I første etasje er det plankelaft vegger, i andre etasje er det 

bindingsverk isolert med flis. Huset er panelt utvendig med 

tømmermannspanel.  

Saltakkonstruksjon bygd opp på bærevegger. Kaltloft isolert med 

flis. Taket er tekket med skifer.  

 

Hytte/kårbolig:  

Bygget er fundamentert på støpt såle og murt grunnmur i leca. Det 

er støpt og isolert gulv i underetasjen. Trebjelkelag som 

etasjeskille, isolert med isolasjon. Vegger i 4” bindingsverk, antatt 

isolert med 10 cm isolasjon. Bygget er panelt utvendig med 
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liggende panel. Saltakkonstruksjon, kaltloft med isolasjon og sydd 

matte over. Taket er tekket med skifer.  

 

Garasje:  

Garasjen er enkelt fundamentert på steiner på terreng. Jordgulv. 

Vegger i uisolert bindingsverk, panelt utvendig med låvepanel. 

Skråtak tekket med bølgeblikkplater. Enkle dører.  

 

Driftsbygning:  

Bygget er fundamentert på støpt gjødselkjeller og støpt ringmur 

under låven. I fjøset er det støpte vegger som er pusset innvendig. 

Låve satt opp i låvekonstruksjon, kledd utvendig med panel. 

Saltakkonstruksjon tekket med skifer.   

 

Hytte i Rødalen:  

Hytta er fundamentert på støpt ringmur. Trebjelkelag, antatt isolert 

med isolasjon. Det er krypkjeller under hytta, denne er kun 

besiktiget gjennom luke i gulvet i boden på grunn av dårlig 

inspeksjonsmulighet. Det er oppdaget noe fukt/råteskade i 

bjelkelaget under vindfanget.   

 

Sommerfjøs i Rødalen:  

Bygningen er fundamentert på pilarer i tre og steiner. Trebjelkelag 

og tregulv. Vegger i uisolert bindingsverk, panelt utvendig med 

låvepanel. Saltak, tekket med bølgeblikkplater.  

 

Seterhus på Listølen:  

Bygget er fundamentert på murt grunnmur i naturstein på fjell. 

Uisolert trebjelkelag. Uisolerte vegger i bindingsverk, pnalet 

utvendig med låvepanel og lektepanel. Saltakkonstruksjon, tekket 

med bølgeblikkplater.  

 

Sommerfjøs på Listølen:  

Bygget er fundamentert på steinmur. Trebjelkelag. Vegger i 

uisolert bindingsverk. Saltak tekket med bølgeblikkplater.  

 

Vann/avløp: 

 

Privat vann- og avløpsanlegg. Enebolig og hytte/kårbolig får vann 

fra samme boretull, separate avløpstanker. Vann- og 

avløpsanlegget er ikke nærmere undersøkt.  

 

Det er ikke vann- og avløpsanlegg på stølen.  

 

Regulering/plan: Eiendommen ligger under kommuneplanen for Vang vedtatt 

18.12.2014. Det er kapittel 4 i planen som er styrende for denne 

eiendommen. Utdrag fra kommuneplanen følger vedlagt denne 

salgsoppgaven. 

 

Vang kommune opplyser for øvrig at eiendommen ligger innenfor 

byggegrense mot offentlig veg. Deler av eiendommen ligger 

innenfor gul og rød støysone mot offentlig vei. Hele eiendommen 
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ligger innenfor skredfaresone 1/5000 og aktsomhetsområde for 

jord- og flomskred og steinsprang. Deler av eiendommen ligger 

innenfor buffersone mot vassdrag.  

 

Energimerking: Det foreligger ikke energiattest.  

 

Ligningsverdi: Kr. 138.600  

Pr 2017 – ihht opplysninger fra Skatteetaten 

  

Kommunale årlige 

avgifter p.t.: 

I følge opplysninger fra kommunen beregnes de årlige avgiftene 

som følger:  

Renovasjon kr 4.186 

Branntilsyn/feiing: kr. 675 

 Slamtømming: kr. 3.140 

 

Private årlige  

Avgifter p.t.: 

Forsikring. Evt. brøyting vinterstid.  

Eier opplyser at han pr i dag betaler ca kr 1.000-2.000 pr år for 

felles vedlikehold/drift av vei til stølen.  

 

Konsesjon: 

 

 

 

 

 

 

Ferdigattest:  

Eiendommen er konsesjonspliktig. Erverver plikter å søke 

konsesjon så snart bud er stadfestet av tingretten, og bærer 

kostnadene ved dette. Erverver har risikoen for at konsesjon blir 

gitt. Dette innebærer at kjøpesummen må betales selv om 

konsesjon ikke skulle bli innvilget.  

Konsesjon forutsetter at eier overholder bo- og driveplikten.  

 

Det foreligger ikke midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på 

eiendommen, sannsynligvis på grunn av bygningenes alder.  

  

Eierskifteforsikring: Det er ikke tegnet eierskifteforsikring, jfr nedenfor under 

”Tvangssalg”. 

  

Rettigheter/heftelser: 

 

 

 

 

 

Innbo/løsøre:  

Tinglyste pengeheftelser og servitutter følger eiendommen ved 

overdragelsen. En oversikt over tinglyste heftelser følger vedlagt 

denne salgsoppgaven.  

Kommunen har legalpant for kommunale avgifter.  

For øvrig ingen kjente rettigheter / heftelser.  

 

Kjøper kan ikke påregne at eiendommen ryddes/rengjøres 

ytterligere før overtagelse. Eier forbeholder seg rett til å ta ut det 

av innbo/løsøre han måtte ønske innen overtagelse. Resterende 

overtas av kjøper.  

  

Tvangssalg: 

 

 

 

 

 

 

Salget gjennomføres som tvangssalg på oppdrag av Valdres 

tingrett. At eiendommen selges på vegne av tingretten innebærer at 

det gjelder særskilte regler. Lov om tvangsfullbyrdelse gjelder i 

stedet for avhendingsloven. Dette innebærer at kjøper har færre 

rettigheter enn ved ordinært salg og at eiendommen overtas som 

fremvist uten reklamasjonsadgang for eventuelle feil eller mangler. 

Kjøper kan på denne bakgrunn heller ikke påregne at eiendommen 
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ryddes ytterligere før overtakelse. Se nærmere orientering om 

tvangssalg bakerst i salgsoppgaven.  

 

Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, 

eventuelt med hjelp av bygningskyndig. 

Salgsoppgaven er basert på opplysninger gitt av eier, takstmann og 

kommunen. Det gjøres oppmerksom på at nåværende eier selv 

ikke har bebodd eiendommen.  

  

Overtagelse:  

 

Normalt 3 måneder etter at medhjelper har sendt underretning om 

høyeste bud til tingretten og rettighetshavere, se nærmere 

orientering om tvangssalg bakerst i salgsoppgaven.  

 

Prisantydning:  Kr. 1.500.000 

  

Takst: Verdi- og lånetakst utarbeidet av Takstkontoret Valdres AS, datert  

Teknisk verdi:  kr 1.570.000 

Markedsverdi: kr 1.500.000 

Interessenter bes sette seg grundig inn i opplysningene i taksten. 

  

Omkostninger: Omkostninger til det offentlige tilkommer og utgjør 

dokumentavgift med 2,5% av kjøpesummen og tinglysingsgebyr 

med kr 525 for skjøte. Ved tinglysing av pantedokument påløper 

ytterligere kr. 525 pr. dokument i gebyr.  

Ved salg til prisantydning utgjør omkostningene kr 38.025,- + 

eventuell tinglysing av pantedokument.  

 

Visning: Søndag 04.08.2019 kl. 13-14 (tunet i Øye) og kl  14.30-15.30 

(stølene-Rødalen) 

  

Meglers vederlag: Ihht forskrift av 12.april 1992 nr 895: Forskrift om tvangssalg ved 

medhjelper. 

  

Bud: 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  

 

 

 

 

Dato:                               

Bud sendes til megler på særskilt budskjema for tvangssalg, som 

følger salgsoppgaven. Budet skal gi opplysninger om finansiering 

av kjøpesummen. Bud som inngis må være bindende for budgiver 

i minimum 6 uker, jfr tvangsfullbyrdelsesloven § 11-26, 1.ledd.  

Det løper en måneds ankefrist fra tingrettens stadfestelse av bud 

ved kjennelse.  

 

-Situasjonskart (4 stk) 

-Takst av Takstkontoret Valdres AS, d. 05.06.2019 

-Kommunale opplysninger; avgifter, tilknytningsforhold, planinfo  

-Utdrag fra kommunedelplan (kap 4) 

-Utskrift fra grunnboken for gnr 15 bnr 2 og 5  

Salgsoppgaven er sist oppdatert 09.07.2019.  
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Stuen 
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Kjøkken 
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Spisestue / soverom i 2. etasje 
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Soverom i 2. etasje 
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Hytte / kårbolig. Kjøkken 
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Hytte / kårbolig: Stue og soverom 
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Hytte i Rødalen / kjøkken 

 



   
 EIENDOMSADVOKATEN I VALDRES AS 

 

Hytte i Rødalen/stue / Gammel støl-Listølen 
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Orientering til kjøpsinteresserte om tvangssalg ved medhjelper 
Den nye loven om tvangsfullbyrdelse trådte i kraft 1. Januar 1993. En av de viktigste 

endringene i forhold til den tidligere lov er at tvangssalg av fast eiendom i stor utstrekning 

skjer gjennom medhjelper, i stedet for ved tvangsauksjon. Det er tingretten som tar 

beslutningene i salgsprosessen, herunder aksept av bud. Det er lovens hensikt at tvangssalg 

skal foregå mest mulig likt frivillige salg gjennom advokat eller eiendomsmegler. På en del 

viktige punkter er det imidlertid forskjell. Den som er interessert i å gi bud på en eiendom 

som er under tvangssalg, bør merke seg følgende før bud inngis:  

 

Opplysninger om eiendommen  

Den oppnevnte medhjelper plikter å innhente og kontrollere nødvendige opplysninger om 

eiendommen, på samme måte som ved vanlig eiendomsmegling.  

Disse opplysninger skal nedtegnes i en salgsoppgave, som skal tilstiles alle kjøpsinteresserte.  

Det skal dessuten avholdes visninger på vanlig måte.  

 

Feil og mangler  

Som hovedregel overtas en eiendom kjøpt på tvangssalg i den stand den befinner seg. Lov 

om avhending av fast eigedom får ikke anvendelse. Interessenter bør være nøye ved 

besiktigelse av eiendommen, og eventuelt rådføre seg med fagkyndig.  

 

Kjøperen kan imidlertid kreve prisavslag hvis:  

- Eiendommen ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, 

eller  

- medhjelperen har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold som han måtte kjenne til 

og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få,  

- eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med, 

og disse forhold kan antas å ha innvirkning på kjøpet.  

Kjøperen kan ikke heve kjøpet, men kreve prisavslag, eventuelt ved søksmål mot de som har 

fått den del av kjøpesummen som kreves redusert.  

Kjøpesummen må betales selv om det kreves prisavslag, men kjøperen kan kreve at den del 

av summen som rammes av kravet om prisavslag ikke utbetales til de berettigede inntil saken 

er avgjort, dersom ikke tingretten finner kravet åpenbart grunnløst. Oppnås ikke enighet om 

prisavslag, må kjøper eventuelt gå til søksmål mot den/de av kreditorene som har fått den del 

av kjøpesummen som det kreves prisavslag for.  

 

Bud  

Bud inngis i hovedsak som ved ordinær eiendomsmegling. En vesentlig forskjell er at et bud 

for å komme i betraktning må være bindende for byderen i minst 6 uker. Dette kan imidlertid 

etter avtale mellom partene nedkortes til minimum 2 uker. I praksis vil dette være for lite. 

Ved salg av andelsleiligheter er fristen 3 uker.  

Alle bud som inngis skal være skriftlige og inneholde finansieringsplan.  Bud som inneholder 

forbehold om finansiering vil normalt ikke bli anbefalt godkjent før finansieringen er ordnet. 

Budgiver skal forevise legitimasjon senest ved inngivelse av første bud. Første bud skal være 

signert av budgiver. Megler skal så langt det er mulig gi skriftlig informasjon til de involverte i 

budrunden om status i budgivningen.   

 

Anbefaling og stadfestelse av bud.  

Medhjelperen kan etter loven ikke akseptere et innkommet bud. Han forelegger budet for 

saksøkeren og andre rettighetshavere, og anbefaler saksøker å begjære et bud stadfestet. 

Saksøkeren kan unnlate å gjøre dette, og også trekke hele saken tilbake inntil budet er 

stadfestet av tingretten. Dette kan skje dersom saksøkte ordner sitt gjeldsforhold i siste liten. 

Medhjelperen vil i det enkelte tilfelle kunne uttale seg om sannsynligheten for dette.  

 

Det er tingretten som tar endelig stilling til bud, etter at saksøker har begjært bud stadfestet. 

Innvendinger mot stadfestelse av bud må innkomme innen 2 uker fra partene, 

rettighetshaverne og byderne har mottatt underretning om at et bud er begjært stadfestet.  
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Det utstedes ikke kjøpekontrakt. Tingrettens stadfestelseskjennelse er bekreftelsen på at 

kjøpet er kommet i stand.  

 

Oppgjør og overtakelse  

Oppgjørsdagen er tre måneder etter at medhjelperen forelegger budet for tingretten og 

rettighetshaverne. Etter oppgjørsdagen påløper morarenter ihht tvfbl. § 11-27. Dersom 

eiendommen er fraveket, kan medhjelperen etter anmodning fra kjøperen tillate at 

overtakelse skjer tidligere, når kjøpesummen er betalt. Etter at kjøperen er blitt eier, overtar 

han risikoen for eiendommen, og må selv sørge for forsikring etc.  

 

Anke over stadfestelsen  

Etter at tingretten har stadfestet budet har partene en måneds ankefrist på avgjørelsen. 

Ankefristen løper fra kjennelsen avsies. En anke kan som hovedregel ikke begrunnes med 

innvendinger som ikke har vært fremsatt overfor namsretten før kjennelsen avsies.  

 

Saksøktes fraflytting  

Når kjøperen er blitt eier av eiendommen, plikter saksøkte og hans husstand å fraflytte den. 

Dersom dette ikke skjer, kan kjøperen uten gebyr kreve utkastelse etter at kjøperen har 

innbetalt kjøpesummen. Kjøper blir ansvarlig for eventuelle sideutgifter til for eksempel 

bortkjøring og lagring av inventar. Begjæring om utkastelse kan sendes tingretten i det 

distriktet eiendommen er.  

 

Skjøte  

Når kjøperen er blitt eier, vil tingretten utstede tvangssalgsskjøte som tinglyses på 

eiendommen. Når tvangssalgsskjøtet tinglyses, blir samtlige heftelser som ikke skal overtas 

av kjøperen, slettet.  

 

 

Ovenstående er ment å gi en oversikt over hovedreglene ved tvangssalg av fast eiendom ved 

medhjelper. Fremstillingen er ikke uttømmende.  

 

De fleste av de aktuelle bestemmelser er inntatt i lov om tvangsfullbyrdelse av 26. Juni 1992, 

kapittel 11 og 12.  
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B U D S K J E M A 
Bud på gnr. 15 bnr. 2 og 5 i Vang kommune. 

Selger: Valdres tingrett 

 

Undertegnede: _____________________________________fnr. ______________________ 

  _____________________________________fnr. _______________________ 

Adresse: _______________________________________________________________ 

Telefon  __________ (arbeid)__________ (privat)___________ (mobil)__________(fax) 

gir hermed følgende bindende bud på ovennevnte eiendom: 

Kr. _________________, _________________________________________(med bokstaver) 

med tillegg av dokumentavgift (2,5 % av kjøpesummen) og tinglysingsgebyr for skjøtet og eventuelle 

pantedokumenter (p.t kr. 525 pr dokument) 

 

Finansieringsplan:______________________________________________________________ 

 

Kontaktperson i 

bank:_______________________________________Tlf/epost:_________________________ 

 

Budet er bindende for meg i 6 uker, jf. tvangsfullbyrdelseslovens § 11-26.  
 

Undertegnede er kjent med at eiendommen selges etter reglene i tvangsfullbyrdelsesloven om tvangssalg, og at 

Lov om avhending av fast eiendom ikke gjelder ved tvangssalg. 

 

Undertegnede er kjent med at det ikke blir skrevet kjøpekontrakt, men at dette bud, dersom det blir stadfestet av 

tingretten, er bestemmende for rettigheter og plikter. 

 

Undertegnede er kjent med at tingrettens stadfestelse av budet kan påankes, at ankefristen er en måned regnet fra 

dato for tingrettens stadfestelse, og at anke ikke medfører at forpliktelsene etter budet faller bort (med mindre 

stadfestelsen oppheves). Dersom tingretten stadfester budet, gir undertegnede herved fullmakt til medhjelper til å 

begjære skjøte utstedt i undertegnedes navn og utlevert til seg. 

 

Undertegnede er klar over at det gjelder særlige regler ved tingrettens tvangssalg og at noen av de sentrale punkter 

er inntatt i salgsoppgaven, som jeg har lest. 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Sted/dato  Budgiver (sign)   Budgiver (sign) 

 

Mitt bud forhøyes til: Kr._______________,__________________________(med bokstaver) 

 

 

 

Sted/dato  Budgiver (sign)   Budgiver (sign)   
 
_________________den____________________2019.    ___________________________________   

                           (sign) 

 


