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Kort om eiendommen

Nedmarken industriområde ligger sentralt på Østlandet med

lett adkomst til Riksvei 35. Ca. 40 minutter kjøretid til Hønefoss,

Drammen og Kongsberg. Ferdig opparbeidet og planert med

infrastruktur til tomtegrensen. Mulighet for å avpasse

tomtestørrelsen etter behov og avtale med selger.

Adresse Nedre Nedmarken, 3370 Vikersund

Totalpris inkl. omk. kr 708 472

Prisantydning pr. 1000 kvm. kr 690 000

Omkostninger kr 18 472

Tomteareal Opp til 35000 kvm.

For mer informasjon om eiendommen se side 8
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Informasjon om eiendommen

ADRESSE

Nedre Nedmarken, 3370 Vikersund

REGISTERBETEGNELSE

Tomtene fradeles Gnr. 88, bnr. 10 i Modum kommune

PRIS

Prisantydning pr. 1000 kvm. kr 690 000

Omkostninger kr 18 472

Totalpris inkl. omk. kr 708 472

Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett

pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning

OMKOSTNINGER

1. Dokumentavgift til staten 2,5 % av kjøpesum

2. Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525

3. Tinglysingsgebyr for hvert pantedok. kr 525

4. Attestgebyr for hvert pantedokument kr 172

Sum omkostninger kr 18 472 ved prisantydning

Det tas forbehold om endringer i avgifter og gebyrer.

KOMMUNALE AVGIFTER

Gebyr for vann og avløp, ink. mva:

Vann, fast årlig gebyr pr. annen eiendom etter vann- eller

kloakkmåler Kr. 610,-

Vann pr. m3 kr. 19,20

Kloakk, fast årlig gebyr pr. annen eiendom etter vann- eller

kloakkmåler kr. 671,-

Kloakk pr. m3 kr. 38,30

TOMTEAREAL OG EIERFORM

Tomtearela for salg er ca. 35000 kvaderatmeter.

Det er mulighet for å avpasse tomtestørrelsen etter behov og

avtale med selger.

Pris pr. kvadratmeter. inkludert infrastruktur fram til tomtene er

kr. 690,-.

Tilkoblingsavgifter kommer i tillegg med kr. 16.050,- for vann

og kr. 16.050,- for kloakk, 2016 satser

TOMTEBESKRIVELSE

Tomtene er ferdig utsprengt, undersprengt ca. 2,5 meter,

planert og klare for oppføring av bygg. Vei, vann, kloakk, fiber

og strøm ligger til tomtegrensen. Det vil bli montert

gatebelysning og veier i området vil bli asfaltert sommeren

2016.

BELIGGENHET

Nedmarken industriområde ligger sentralt på Østlandet med

lett adkomst til Riksvei 35. Ca. 40 minutter kjøring til Hønefoss,

Drammen og Kongsberg. Nedmarken ligger mellom Geithus

og Vikersund i Modum kommune.

Les mer om Nedmarken og se film på:

http://www.nedmarken.no

Her er også mer detaljerte planer lagt ut.

Modum har ca. 13800 innbyggere og ca. 5500 arbeidsplasser.

Større arbeidsplasser i Modum er Westad Industri, Modum Bad,

Hæhre Entreprenør og Elko. Bedrifter som er etablert på

området er bl.a. Felleskjøpet, Asfaltfres, Dyrhovd Elektro,

Mobildata, Midt Nett, Nedmarken Truckstop og Kafe (med

kjempegod mat).

Modum næringsråd samler lokalt næringsliv og er en viktig

møteplass for ulike bransjer. Se under: modumnaeringsrad.no.

Modum er kjent for verdens største skiflyvningsbakke,

Vikersundbakken, som kan sees fra Nedmarken. Modum

Blaafarveverk er en av landets mest besøkte industrihistoriske

museum. Blaafarveverket tilbyr kunst-, kultur- og

naturopplevelser for liten og stor i historiske omgivelser.

Gå inn og les mer på: http://www.blaa.no

Modum næringsråd samler lokalt næringsliv og er en viktig

møteplass for ulike bransjer. Se under: modumnaeringsrad.no

ADKOMST

Kjør Riksvei 35 mellom Åmot og Vikersund og ta av Geithus

Nord. Da kommer du ned på Geithusveien etter ca. 300 meter

og tar til venstre på denne. Etter ca. 100 meter tar du inn på

Nedmarken industriområde til høyre.

8



Andre opplysninger

VISNING

Visning etter avtale med megler.

Tomtene kan også lett sees fra Øvre Nedmarken.

MEGLERS RETT TIL Å STANSE GJENNOMFØRING AV
EN HANDEL

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot

hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) er megler

pliktig å gjennomføre legitimasjonskontroll.

Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å

foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt

til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper

(budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig

kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet.

Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres kan ikke

meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen,

herunder ikke foreta oppgjør.

Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere

"mistenkelige transaksjoner" til Økokrim. Med "mistenkelig

transaksjon" menes transaksjon som mistenkes å involvere

utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i

terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan

også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig.

Det kan ikke gjøres ansvar gjeldende mot meglerforetaket som

følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter

Hvitvaskingsloven.

REGULERING

Området er regulert til næring, se vedlagte reguleringsplan.

VEI, VANN OG AVLØP

Offentlig vei, vann og avløp til tomtegrense.

EIENDOMSSKATT

Eiendomsskatt på verker og bruk i Modum. Dette omfatter

enkelte næringsformål.

BUDGIVNING

Eiendomsmeglere kan ikke formidle bud med kortere

akseptfrist enn kl 12:00 første virkedag etter siste annonserte

visning hvor selger er forbruker, jfr. informasjon om

budgivning.

Alle bud og budforhøyelser med eventuelle forbehold,

opplysning om finansiering og overtakelse skal sendes skriftlig

til megler. Megler kan ikke formidle muntlige bud verken til

selger, budgivere eller andre som er interessert i eiendommen.

Skal du legge inn bud må du samtidig legitimere deg med kopi

av legitimasjon og underskrift.

Megler skal sende skriftlig varsel om bud og budforhøyelser til

budgiver, selger og interessenter. Når et bud aksepteres skal

det sendes skriftlig beskjed om det til både budgiver og selger.

For å legge inn bud kan du benytte budskjema, elektronisk

budgivning, skannet budskjema sendt på mail, eller annen

godkjent skriftlig kommunikasjonsform. Ta en prat med megler

om hvordan du legger inn bud.

Megler tar ikke noe ansvar for forsinkelser på el- eller

telenettet. Det forekommer at fristene for å akseptere bud blir

kortere etter hvert som det kommer inn nye bud. Det er

budgiver som setter fristen for når et bud må være akseptert

og denne fristen er absolutt. Det betyr at dersom selger velger

å akseptere budet, må kjøper få beskjed om at budet er

akseptert innen utløpet av akseptfristen. Dersom du utsetter å

legge inn bud til tett opp mot en annen budgivers akseptfrist

er det en reell fare for at eiendommen kan bli solgt før ditt bud

kommer frem til megler eller at bud allerede er akseptert.

Husk å ringe megler etter at du har sendt et bud eller

budforhøyelse, for å forsikre deg om at budet er mottatt av

megler og kan formidles til selger og andre interesserte.

OVERTAKELSE

1. mai 2016 eller etter avtale

EIER

Modum kommune representert ved Audun Mjøs

9



Andre opplysninger

HEFTELSER OG SERVITUTTER

Ingen pengeheftelser medfølger.

Kommunen har panterett som sikkerhet for riktig betaling av

kommunale avgifter og eventuell eiendomsskatt.

Gamle registrerte servitutter på eiendommen anntas ikke

lenger å ha betydning.

AVTALEBETINGELSER

Salgsoppgaven er basert på de opplysningene selger har gitt til

megler, samt opplysninger innhentet fra kommunen,

Kartverket og andre tilgjengelige kilder.

Eiendommen selges i den stand og stilling som den er i ved

besiktigelsen jfr. Lov om avhending av fast eigedom

(avhendingslova) § 3-9. Kjøper kan derfor ikke påberope seg

noen andre av bestemmelsene i lovens kapittel 3 enn de som

er ufravikelige ved forbrukerkjøp iht. lovens § 1-2(2). Selgers

ansvar etter avhendingslova blir med dette redusert for

eventuelt mindre vesentlige skjulte feil og mangler. Ved salg til

profesjonelle kjøpere gjelder ikke Avhendingslovens kapittel 3

med unntak av § 3-7 og 3-8.

En forutsetning for salget er at skjøtet for eiendommen

tinglyses på kjøper. Kjøper aksepterer at EiendomsMegler 1 kan

offentliggjøre kjøpesum i egen markedsføring. Interessenter

og kjøper må godta at selger og megler bruker elektronisk

kommunikasjon i salgsprosessen.

VEDLEGG

Reguleringsbestemmelser og kart.

FINANSIERING

EiendomsMegler 1 setter deg gjerne i forbindelse med en flink

finansiell rådgiver i SpareBank 1. Kontakt din megler om dette.

Meglerforetaket kan motta honorar ved formidling av

finansiering.

FORSIKRING

Som kjøper av bolig gjennom EiendomsMegler 1 tilbyr

SpareBank 1 forsikring spesielt gunstig forsikring. Din megler

setter deg gjerne i forbindelse med en god forsikringsrådgiver.

KONSESJON

Erverv av tomten er konsesjonsfritt på visse vilkår, ref.

egenerklæring om konsesjonsfrihet:

- tomten må bebygges innen 5 år

- tomten må bebygges slik plansituasjonen forutsetter

Er tomten for eksempel regulert til bolig, er det ikke nok å sette

opp en garasje. Oversittelse av fristen eller oppføring av

bebyggelse i strid med plan vil utløse konsesjonsplikt.

BYGGEMELDING

Kjøperen er selv ansvarlig for å byggeanmelde samt å

fremskaffe bygningsmyndighetenes godkjennelse for den

bebyggelse som er tenkt oppført på eiendommen før

eventuelle byggearbeider igangsettes. Kostnader i forbindelse

med byggeanmeldelse, tilknytningsgebyr, grunnundersøkelser,

geoteknisk rapport m.m. påhviler kjøperen.

OPPDRAGSANSVARLIG

Wiggo Smedberg

Eiendomsmegler MNEF/Daglig leder Hokksund/ Modum

Håver Tandberg

Eiendomsmegler MNEF/Fagansvarlig Hokksund/ Modum

(Kontaktinformasjon finner du bakerst i salgsoppgaven)
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Reguleringsbestemmelser 
Reguleringsplan for Nedmarken Industriområde - Søndre del 

PlanID: 417-GEITHUS 
Vedtatt av Modum kommunestyre: 03.05.2010 (sak 25/10) 

 
 
§ 1 GENERELT 
§ 1.1 Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne 
grensen skal arealene brukes som vist på planen. Det regulerte området omfatter følgende: 
 
 
•  Bebyggelse og anlegg – pbl § 12-5, 1. ledd nr. 1 

- Industri  
- Lager 
- Kontor/industri 
- Energianlegg (nettstasjon) 
- Vann- og avløpsanlegg (pumpestasjon) 

 
•  Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – pbl § 12-5, 1. ledd nr. 2 

- Kjøreveg 
- Annen veggrunn 
- Parkeringsplasser 

 
•  Grønnstruktur – pbl § 12-5, 1. ledd nr. 3 

- Friområde 
- Turvei 
- Vegetasjonsskjerm 

   
•  Hensynssoner – pbl § 12-6 

- Byggeforbud rundt veg, bane og flyplass 
- Frisikt 

 
 
§ 1.2 Formål med planen er å tilrettelegge for ny industribebyggelse med tilhørende 
infrastruktur, samtidig som naturkvalitetene sør i planområdet bevares. 
 
 
§ 2. FELLESBESTEMMELSER  
 
§ 2.1 Generelt  
Ved alle søknader og meldinger etter plan- og bygningsloven skal det foreligge en detaljert 
situasjonsplan for gjeldende byggeområde som viser bebyggelsens nøyaktige plassering, 
samt utforming av atkomst og parkering. Situasjonsplanen skal angi terrengbehandling og 
plassering av bygg med minst tre tverrprofiler gjennom bygningskroppen. Kotehøyde for 
midtlinje vei og ferdig gulv i hovedetasjen skal angis på tverrprofil samt eksisterende og 
fremtidig planert terreng. 
 
Situasjonsplanen som følger byggesøknaden skal leveres i målestokk 1:500 eller 1:1000 
med påført rutenett og reguleringsforhold. Vann- og avløpsnett samt bygninger som 
forutsettes revet skal vises på planen.  
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Reguleringsbestemmelser for Nedmarken Industriområde – Søndre del 

 Side 2 av 4  

§ 2.2 Kulturminner  
Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer 
automatiske fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene 
varsles, jf. lov om kulturminner § 8. 2. ledd. 
 
§ 2.3 Kabler og ledninger  
Høyspentlinje, fordelingsnett for strømforsyning og for tele-/tv-/datakommunikasjon og 
lignende skal innenfor planområdet legges som jordkabler. 
 
§ 2.4 Rekkefølgebestemmelser  
 
Før byggetillatelse gis for tomtene 1-9 gjelder følgende: 
 
•  Det skal foreligge en kommunalt godkjent plan for vann- og avløpsanlegg i området samt 

avtale med berørte kabeletater.  
 
 
 
§ 3. BEBYGGELSE OG ANLEGG 
 
§ 3.1 Område for industri og kontor/industri, I-1 t il I-5 og K/I-1  
 
a) Generelt  
Det tillates ikke etablert tung industri eller kjøpesenter, rene kontorbedrifter eller virksomheter 
med detaljhandel/areal- og plasskrevende varer som sin hovedaktivitet. 
 
Ny bebyggelse bør tilrettelegges med vannbåren varme. Primært bør det brukes miljøvennlig 
bioenergi til oppvarming av dette, men andre miljøvennlige energiløsninger aksepteres. 
 
Virksomheter som etter kommunens vurdering vil være til vesentlig ulempe for fast beboelse 
og øvrige bedrifter med hensyn til støy, forurensing, særlige trafikk- eller miljøulemper, samt 
brann- og eksplosjonsfare, tillates ikke etablert i området.  
 
Retningslinjer T-1442 for behandling av støy i arealplaner legges til grunn for tiltak i 
planområdet.  
 
b) Tomteinndeling  
Nye tomtegrenser som er vist på plankartet er veiledende og kan i samråd med kommunen 
tilpasses behov fra aktuelle virksomheter innenfor byggeområdene. Kommunen skal påse at 
det ved fradeling av enkelttomter ikke blir restarealer som ved form eller størrelse er lite 
egnet for utbygging til næringsformål. 
 
c) Plassering  
All bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensen som vist på plankartet.  
 
Det er ikke lov å oppføre bygg nærmere enn 5 meter fra nettstasjon og VA-anlegg i området.. 
 
d) Utnyttelse  
Prosent bebygd areal skal ikke overstige %-BYA = 80 % 
 
All parkering skal finne sted inne på byggeområdene. Det skal vises oppstillingsplasser på 
egen tomt for minimum 1 bil pr. 100 m2 BRA. I tillegg skal det avsettes tilstrekkelig areal for 
varelevering med vare-/lastebil. 
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e) Byggehøyder  
Bebyggelsen kan ha maksimal gesimshøyde på 14 meter målt fra gjennomsnittlig planert 
terreng. 
 
Hovedtakformen skal være flate tak. Mindre deler av bygningsvolumene kan ha annen 
takfom. 
 
Kun for tekniske anlegg og innretninger som for eksempel topp av heis, piper, 
ventilasjonsinstallasjoner etc. som er nødvendig for områdets produksjonsvirksomhet, kan 
det på mindre deler av bygninger tillates å rage høyere enn de angitte gesimshøydene 
dersom det ikke er mulig å bygge slike installasjoner inn i bygningskroppen. Gesimshøyden 
på tekniske anlegg skal ikke være mer enn 3 meter over hovedtak.  
 
f) Utforming  
Det skal tilstrebes en bebyggelse med god form og at bygninger i samme område får en 
helhetlig og harmonisk utførelse med hensyn til byggevolum, høyde, takvinkel, farger og 
materialbruk. Bebyggelsens landskapsvirkning skal tillegges stor vekt. 
 
Nye bygninger skal ha dempede gjerne mørke farger på tak og vegger. Lyse farger eller 
lysreflekterende overflatematerialer tillates ikke. Eksisterende bygninger skal på sikt tilpasses 
denne bestemmelsen. Utvendige farger skal godkjennes som en del av byggetillatelsen. 
 
Det oppfordres til bruk av tre som byggemateriale i bebyggelsen. 
 
Oppføring av brakker /plasthaller kan bare tillates for begrensede tidsrom. Ubebygde arealer 
skal bearbeides slik at de får et tiltalende utseende. 
 
Utendørslagring skal bare tillates når det er helt nødvendig for virksomhetens funksjon og 
når plasseringen av lagringen er skjermet mot innsyn fra veger og naboer. 
 
g) Avkjørsler  
Plassering av avkjørsler (vist på plankartet med piler) er veiledende, men antallet og fra 
hvilken veg/gate tomta skal ha atkomst er bindende. Ved justering av plasseringen må det 
dokumenteres at avkjørselen ikke kommer i konflikt med kryss, kurvatur o.l. I tilknytning til 
avkjørselen skal det være mulig å vende aktuell kjøretøytype på egen eiendom. 
 
 
§ 3.2 Særskilte bestemmelser for område K/I-1  
I område K/I-1 kan det oppføres bygninger og anlegg for lett industri- og servicebedrifter 
med tilhørende kontor- og forretningsvirksomhet. 
 
§ 3.3 Særskilte bestemmelser for område I-1 – I-5  
I område I-1 – I-5 kan det oppføres bygninger og anlegg for lett industri- og lagerbedrifter 
med tilhørende kontor- og forretningsvirksomhet. 
 
§ 3.4 Særskilte bestemmelser for område L-1  
Området L-1 kan kun utnyttes til utendørs lagring. Området skal sikres med gjerde. 
 
§ 3.5 Område for energianlegg og vann- og avløpsanl egg 
I områdene regulert til energianlegg og vann- og avløpsanlegg kan det oppføres nettstasjon 
for el-tilførsel og pumpestasjon for VA-anlegget i området. Byggegrense fra nett- og 
pumpestasjon til andre bygninger er 5 meter. Det skal opparbeides èn parkeringsplass foran 
bygningen i forbindelse med drift og vedlikehold av stasjonene. 
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§ 4. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
§ 4.1 Kjøreveg  
Område merket Veg A, B, D og E skal benyttes til offentlig kjøreveg og skal opparbeides 
med bredder som vist på plankartet. 
Området merket Veg C i plankartet er privat og skal fungere som adkomst til eiendommen 
88/457. Vegen opparbeides med bredder som vist på plankartet. 
 
§ 4.2 Annen veggrunn – tekniske anlegg  
Tekniske anlegg kan legges i grunnen. Området skal opparbeides pent og tilplantes der det 
ikke kommer i konflikt med nødvendige frisiktssoner eller vanskeliggjør nødvendig 
vedlikehold. 
 
§ 4.3 Parkeringsplasser  
Området merket med ”Parkering 1” skal fungere som offentlig parkeringsplass, mens 
området merket ”Parkering 2” er ment som privat parkeringsplass for 88/438. 
 
 
§ 5. GRØNNSTRUKTUR 
 
§ 5.1 Friområde (F1)  
Friområdet er viktig som rekreasjonsområde og som skjermingssone mot boligbebyggelsen i 
sør. Trær tillates ikke hugget i disse områdene utover det som er nødvendig for skjøtsel av 
skogen og for områdets rekreasjonsverdi. 
 
§ 5.2 Turvei  
Eksisterende turvei skal tilrettelegges for tiltenkt bruk, og være framkommelig som sti fra 
parkering og frem til jernbaneovergang. 
 
§ 5.3 Vegetasjonsskjerm  
Eksisterende vegetasjon skal bevares og innarbeides i vegetasjonsskjermen som skal 
opprettholdes som et skjermende grøntbelte rundt næringsområdet og skjøttes og suppleres 
med ny vegetasjon. Det skal fortrinnsvis benyttes stedegen vegetasjon. 
 
Trærne i området Veg.skj-2 er viktige både som visuell skjerming av industriområdet og som 
stabiliserende element i de bratte skråningene. Trær tillates ikke hugget i disse områdene 
utover det som er nødvendig for skjøtsel av skogen. 
 
 
§ 6. HENSYNSSONER 
 
§ 6.1 Byggeforbudssone langs jernbane  
Langs jernbanen er det lagt inn byggeforbud målt 30 meter fra spormidt.  
 
§ 6.2 Frisiktsoner  
I frisiktsonen skal terrenget planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og 
gjenstander slik at disse ikke rager mer enn 0,5 meter over tilstøtende vegers nivå. 
 
 
 
 
 
 
Revisjoner:  - 27.11.2009 i henhold til vedtak i planutvalget 25.11.09, sak 35/09. 
  - 06.05.2010 i henhold til vedtak i kommunestyret 03.05.2010, sak 25/10 
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BINDENDE BUD PÅ EIENDOMMEN

Bud stort kroner

Skriver kroner     00/100

(I tillegg kommer omkostninger iht. salgsoppgaven. Ev. andel fellesgjeld kommer i tillegg til budet.)

Eventuelle forbehold

Ønsket overtagelsesdato / Akseptfrist / kl. :

FINANSIERINGSPLAN

Lån i  v/   tlf.  kr

Lån i v/  tlf.  kr

Egenkapital i  v/  tlf.  kr

Finansiering kr  bekreftet av   Dato/kl.

Jeg/vi ønsker finansieringstilbud fra SpareBank 1  ja nei

Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgaven med tilhørende vedlegg samt å ha besiktiget eiendommen. Budet er avgitt iht. de avtalebetingelser 

som fremgår av salgsoppgaven. Undertegnede er kjent med forbrukerinformasjon om budgivning. Budgiverne samtykker i at hver av partene forplikter hver-

andre i forbindelse med endring/inngivelse av bud og/eller vilkår. EM1 anbefaler bruk av Gi Bud funksjonen som er tilgjengelig på EiendomsMegler 1.no og 

FINN.no. Alternativt kan budskjemaet printes, fylles ut, signeres, leveres eller skannes og sendes pr. e-post til megler eller meglerkontoret. Du må samtidig 

ringe megler og forsikre deg om at han har mottatt budet.

BUDGIVER 1  BUDGIVER 2

Navn   Navn

Personnr.  -  Personnr.  -

Tlf.  Mobil  Tlf.  Mobil

E-post   E-post

Adresse   Adresse

Postadr.   Postadr.

Sted  Dato  Sted Dato

Underskrift   Underskrift

Budgiver 1: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort) Budgiver 2: Kopi av gyldig legitimasjon (f.eks. førerkort) 

 

Nedre Nedmarken, 3370 Vikersund

Oppdragsnr: 1816063 / Wiggo Smedberg

Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS, Postboks 13 , 3301 Hokksund, T 32 77 97 00, F 32 77 92 00

Budskjema
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Nå kan du gi bud med et tastetrykk

DET ER TRYGT Å GI BUD ELEKTRONISK PÅ ALLE VÅRE BOLIGER, OG SÅ ENKELT GJØR DU DET:

• Start vår elektroniske tjeneste på eiendommen du vil gi bud på

• Legg inn bud

Ønsker du senere å øke budet ditt gjør du dette fra samme tjeneste. 

Ring megler og få bekreftet at bud er mottatt. Megleren sørger hele tiden for å holde deg orientert 

om budet fra andre potensielle kjøpere.

Gå inn på 
gibud.eiendomsmegler1.no

for å starte tjenesten, 
eller gå inn via knappen 

“Gi bud“ på eiendommen 
du vil gi bud på



FORBRUKERINFORMASJON OM BUDGIVING

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 Eiendoms-

meglerforbund, 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.

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 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, finansierings-

plan, 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 for-

beholdet er avklart. Konferer gjerne med megler før bud avgis.

4.  Megler skal legge til rette for en forsvarlig avvikling av bud runden. 

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 bud-

giverne 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 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.

Les før du gir bud
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Det vil bli montert gatebelysning og veier i området vil bli asfaltert
sommeren 2016. Mulighet for å avpasse tomtestørrelsen etter
behov og avtale med selger.
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Kontakt

Wiggo Smedberg
Eiendomsmegler MNEF/Daglig leder Hokksund/ Modum

Telefon 901 55 836
E-post wiggo@em1hokksund.no

Eiendomsmegleren Ringerike Hadeland AS
Org. nr. 953376040MVA
Postboks 13
3301 HOKKSUND
Telefon 32 77 97 00 / Faks 32 77 92 00

www.eiendomsmegler1.no

Oppdragsnr: 1816063 Salgsoppgaven er sist oppdatert 03.03.2016


