
Vakker herregård 45 min. fra Oslo. 15 mål privat park med bøkeskog. Idyllisk anneks
med mange muligheter. Nær sjøen.

Adresse: Oakhill 35
Dilling 1570

Areal P-ROM: 477 m²
BTA: 868 m²

Byggeår: 1881

Modernisert: 2013

Oakhill.
Herskapelig eiendom i herregårdslandskap.
* Meget velholdt. Eksklusive materialer.
* Flotte turmuligheter i området.
* Beliggende i Rygge med nærhet til Oslo, fly
og fjord!

Mona Bjerke Tel: 62 41 44 50 Mobil: 92 63 90 61 mb@megler-huset.no

PRISANTYDNING KR 15 500 000,- + omk



Velkommen til Oakhill.

EN  TID   FOR  ALT
Håkon og jeg skulle egentlig på biltur til Larkollen den dagen. Vi hadde 
riktignok lest i avisen at Oakhill skulle selges, drevet av 
nysgjerrighet og kanskje noen urealistiske drømmer om det gode liv på 
landet, svinger vi inn rundkjøringen til gården med det rare 
navnet. Avstikkeren skulle vise seg å være begynnelsen på en 
lykkelig reise som skulle vare i tolv år.
Vi kom aldri til Larkollen. Senere samme dag satt vi nede i parken ved 
bekken, vi holdt hverandre i hendene og nød synet av huset på høyden 
som badet i sol og høstfarger. Vårt Soria Moria. Dagen etter klokken 11 
hadde vi kjøpt gård på ren intuisjon,  på lyst og glede. 
                                                         «
Nå preger den tilmålte tiden planene  for de siste årene av vårt liv. 
Vi satser på et nytt eventyr og ønsker nye eiere velkommen på vårt elskede Oakhill.

Toppen Bech



Oakhill er en særpreget eiendom som ligger i en 
lettstelt privat park med vakker  ek- og bøkeskog. 
Et prakthjem der 200 års historie ånder sammen med 
moderne design og velfungerende tidsmessige fasiliteter.               
              

På Oakhill kan man kombinere arbeide i storbyen med et eventuelt hjemmekontor — eller etablere egen 
næringsvirksomhet i det idylliske annekset.



Beliggenhet
Eiendommen ligger stille og vakkert til i Rygge kommune  
bare 45 minutters biltur til Oslo, 10 minutter til Moss, 30 til Fredrikstad, samt kort vei til kontinentet,  
ca to timer til Gøteborg og ca. fem til København. Rygge flyplass ligger bare femten minutter unna 
gården.
Rike turmuligheter på myke skogsstier,  bare syv hundre meter til båthavn og lange strandlinjer med gode 
badeplasser. Ti minutters kjøretur til Evje Golfbane og femten til idylliske Larkollen med det nybygde 
Støtvig badehotell som er en opplevelse i seg selv.

Eiendommens historie
Store alleer, preger det åpne middelalderlandskapet med bronsealdergraver og stenalder gravplasser. 
Hvorfor navnet «OAKHILL»? Mest trolig er det  at Årefjorden  i tidligere tider strakte seg inn over land. 
På stedets dialekt sier man fremdeles Aakil. I unionstiden med Sverige kom noblessen til gårds, blant 
dem Oscar II. og hans hoff.
Alle de store eketrærne inspirerte nok til et fjongere navn. Oakhill lød liksom bedre i aristokratiske ører. 
Slik ble stedet hetende Oakhill og i annen etasje finnes fremdeles konge- og prinsesserommene, en arv 
fra den store tiden.
Landskapsvernområdet forteller en historie om vikingtid, klosterliv, kongedømme og unionstid. Norges 
statsminister i 17 år, Frederik Gottschalk Haxthausen Due, giftet seg i sin tid med jomfruen på Værne 
kloster, Alette Sibbern. De fikk en sønn som ble norsksvensk sendemann til St.Petersburg og Paris. Han 
het også Frederik og giftet seg med Olga Tengoborsky, hoffdame hos tsar Nicolai den II. Paret ønsket seg 
en lystgård i Norge og valget falt på Rygge i Østfold. De kjøpte administrasjonsbygningen på Værne klos-
ter som ble demontert og i 1881 flyttet til Oakhill.

Dagens eiere:
Toppen Bech og Håkon Langballe

Uteareal og hage
Eiet tomt på 14 612 kvm. 
Bygningene er omkranset av park med store eke- og bøketrær, steingjerder og liten bekk. Vakkert oppar-
beidet med gressplen, mens noe av arealet er myk skogbunn. Rundkjøringen ved inngangen til hovedhu-
set er dekket med hvit singel. Hageanlegg med fontene. Fjernstyrt elektrisk port.
Det er oldtidsgravfunn på eiendommen mot vest. Kontakt megler. 
Ingen (bo/drive-)konsesjonsplikt eller odel.



                  BYGNINGER

                                                   
Hovedbygningen:
Enebolig/lystgård. Oppført i 1881 og modernisert senest i 2014. 
Opprinnelig tømmerhus,  totalrenovert og påbygget i periodene 1978-1982 og 2003 til 2014.
2 etasjer samt loft. Romslig vinkjeller. 
Oppholdsrom: 6, Soverom: 5, Bad: 2, Ekstratoalett: 3, Antall rom: 11.
Grunnflate: 287 kvm, Primærrom 477 kvm, garasje-tilbygg ikke inkludert. Grunnmur av spekket sten
Huset er etterisolert som anbefalt av riksantikvaren.
Tretak tekket med papp og belgisk kvalitetstegl  i 2009

Arealer/fordeling per etasje.
Primærrom: 477 kvm, Bruksareal: 672 kvm, Bruttoareal: 868 kvm, Grunnflate: 278 kvm.  
Følgende rom inngår i primærareal:

1 etg. Bra 235 kvm, p-rom 250 kvm. 
Hovedinngang: Vindfang og doble dører.
Hall:                Garderobe. 
Gjestetoalett :   WC og servant
Bibliotek:       Spesialtegnet innredning, lintrukne vegger. Kakelovn. TV-uttak. Parabolantenne.
Havestue:      To doble dører fører ut til hage og to overbygde terrasser.  Kakelovn.
Spisestue:         Landskapsrom malt av den svenske kunstneren Robert Persson. Dobbel dør mot terrassen.     
   Kakelovn.
Kjøkken:          Høy standard på innredning og maskiner: Kvänum, Bulthaup og Gaggenau. 
                          Stensatt gulv fra  Fired Earth. Godt med skapplass. Peis.
Anretning:         Spiskammer i tilknytning til kjøkkenet. Praktisk kjøkkeninngang med direkte 
                        utgang til spiseplass. Adkomst til stor vinkjeller. 
Vaskerom:       Stort og praktisk med utsikt til parken. Miele vask og tørk
Badstue :      Dusj, påkledningsværelse.



Stor, solrik havestue med utgang til terrassene.



Spisestuen er malt som et landskapsrom. Kunstneren heter Robert Persson.



Stort, moderne kjøkken med peis og eksklusiv innredning.



I biblioteket er veggene trukket med lin. 
Dette gir god akustikk.



5 store og lyse soverom i 2 etasje, 
og to store gjesterom/

arbeidsrom i loftetasjen. 

2. etasje:  bra 210 kvm, p-rom 210 kvm.
Trapp/gang:  Teppelagt trapp, gang i gjestefløy trukket med lerret.
Soverom:  Fem soveværelser og ”skriverstue” med kakelovn.  
Hovedbad:   Carraramarmor, vask fra Duravit, toalett fra Philip Starck, for øvrig spesialbygget innredning.       
              Utgang til solrik og usjenert altan med utsikt over parken. Separat powder-room med 
  servant. Omkledningsrom.
Gjestebad:  Badekar, bidet, servant, dusjnisje og WC. Alt fra Fired Earth. 
Gjestetoalett.



His and hers...



Utsikt fra usjenert terrasse i 2 etg.



Hovedbad med utgang til solrik og usjenert terrasse.



Kjeller:
Stor, spesialinnredet vinkjeller for mer enn 270 flasker, under ca 1/3 av hovedbygningen. 
Adkomst fra anretning. Resten er krypkjeller. 

Stor anretning med komfortabel trapp til vinkjeller.

Loft:    bra 148 kvm, p-rom 39 kvm.
”Arbeidsrom”: To kvistværelser. Anvendes i dag som kontorer/gjesteværelser.
Toalettrom:  WC og servant.
Loftsrom: Stort, åpent areal.  God takhøyde. Ikke innredet.



Utstyr
Eventuelle gardinstenger/oppheng, samt dekodere og modem følger i utgangspunktet ikke med i 
handelen. Ei heller hageutstyr. Hvis hvitevarer og/ eller annet teknisk utstyr ev. skal overtas/kjøpes, gis 
det ingen garantier i forhold til tilstand, funksjonalitet og levetid på disse. Ingen møbler, antikke lamper 
eller annet innbo følger i utgangspunktet med i handelen. Eventuell overtagelse av gardiner og gardin-
stenger samt hageutstyr og maskiner eller annet innbo må avtales separat mht pris før budaksept.

Standard 
Bygningsmassen har gjennomgående svært god standard. Håndverk og tidsriktige materialer er av 
ypperste kvalitet. Førsteklasses, spesialdesignet snekkerarbeide i såvel badene som bibliotek og 
belistning. Arkitekt Hans Gabriel Finne har stått for restaureringsarbeidet av selve hovedbygningen.

Oppvarming
Det er 4 kakelovner, varmepumpe og termostatstyrte elektriske panelovner. Varmekabler i kjøkkengulvet 
og i gulvet på begge badene i 2 etg.

Vei, vann og avløp
Eiendommen er tilknyttet offentlig vann- og avløpsnett. Privat vei.

Reguleringsplan
Området er uregulert som en del av et verneområde. Kopi av situasjonskart ligger som vedlegg til salgs-
oppgaven.Værne kloster landskapsvernområde ble vedtatt av kongen i statsråd i 2013. Dette innebærer 
at kulturlandskapet med sin viktige historie og betydelige naturverdier blir holdt levende for kommende 
slekter.  For eiere av Oakhill innebærer dette en forsikring om at omgivelsene bevares like vakre og ube-
rørte som eiendommen fremtrer i dag; En idyll i et herregårdslandskap.

Bygningen er innvendig panelt, grålasert med seks 
vinduer samt flislagt dusjbad  med  med toalett, var-
mekabel i gulvet. 2-lags isolerglass-vinduer, 2 elektriske 
porter, samt en høy port i gavlvegg med høyloftdør. 
Gulvet i annekset er belagt med fliser.

Dobbelgarasje:
Oppført 1980.
Støpt gulv på grunn. Yttervegger i panelt bindingsverk med utvendig stående kledning. Tretak tekket 
med papp og belgisk kvalitetstegl. Klokketårn. 2 vippeporter, elektrisk styrt.
Forøvrig godt med parkeringsplasser på eiendommen.

Anneks:
Vakker, vinterisolert og meget anvendelig bygning tegnet av arkitekt Tor Arne Revheim. 
Oppført 2007, over 1 1/2-plan. Belgisk kvalitetstegl, varmepumpe, peisovn, innlagt vann, avløp og strøm. 
Innvendig ett stort panelt rom i henhold til nåværende eiers bruks-behov: (vinteropphold for hagemøbler og 
hageplanter, maskiner og treningsstudio).





Prisantydning 15 500 000,-

Beregnet
totalkostnad

15 500 000,- (Prisantydning)

Omkostninger
387 500,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum: 15 500 000,-))
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr obligasjon)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
--------------------------------------------------------
388 722,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
15 888 722,- (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses en låneobligasjon og at
eiendommen selges til prisantydning.

Takst /
tilstandsrapport

Utført av : Thorvald C. Wahl
Markedsverdi : 18 000 000,-

Energiforbruk og
energimerking

Oppvarmingskarakter Oransje - Energikarakter G
Forbruk av strøm har for denne husstanden ligget på ca 50.000,- pr år. Dette er
en variabel kostnad som kan variere fra husstand til husstand.

Forsikring If

Kommunale avgifter Kr. 26 990 pr. år
Kommunale avgifter inkluderer vann, avløp, feieravgift og eiendomsskatt. Kr
5312,- i renovasjon. Vannmåler.
Det gjøres oppmerksom på at det kan forekomme variasjoner i avgiftene som
følger av forbruk og eventuelle endringer av gebyrer / avgifter.

FASTE LØPENDE KOSTNADER. Utover det som er nevnt under offentlige/
kommunale avgifter, påløper kostnader til elektrisitet, evt. annen type
oppvarming, forsikringer. TV/bredbånd etc.
Utgiftene på dette vil variere ut fra abonnement og avtale man har.

Oppgjør Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for
medler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen
finner sted.

BOLIGKJØPERFORSIKRING
Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne
Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpsforsikring som gir trygghet og
profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler
ved boligen de neste 5 årene. Forsikringen inkluderer skadetakst og har ingen
egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes snarest på kontraktsmøte og koster fra
kr 3 500,- til kr 8 250,- avhengig av boligtype. Les mer om Boligkjøperforsikring
på www.help.no.

Meglers vederlag og
utlegg

Oppgjørskostnad (Kr.5 625)
Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.525)
Totalt kr. (Kr.6 150)

Eierskifteforsikring Selger har tegnet eierskifteforsikring, og interessenter oppfordres til å sette
seg inn i selgers egenerklæring før det gis bud på eiendommen.



Arealangivelser i
salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst.

Servitutter/Rettigheter
- 20.09.2013 Dagboknr 801186 Fredningsvedtak
- 21.12.1881 Dagboknr 906495 Bestemmelse om gjerde
- 05.04.1971 Dagboknr 1883 Erklæring/avtale - rett for kommunen til å
anlegge og vedlikeholde ledninger m.v.
- 04.09.1978 Dagboknr 6637 Bestemmelse om vann/kloakkledning
- 27.11.2001 Dagboknr 11118 Bestemmelse om vann/kloakkledning
- 21.12.1881 Dagboknr 906496 Bestemmelse om veg

- 29.01.1979 Dagboknr 780 Forkjøpsrett.
Forkjøpsrett: Denne eiendommen har forkjøpsrett til å kjøpe
naboeiendommen mot vest ved et eventuelt salg. Kontakt megler ang.
detaljer.

Andre opplysninger - Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller
brann/feievesen.
- Meglerkontoret er tilknyttet Reklamasjonsnemda for
eiendomsmeglertjenester.
- Besøkslister er et hjelpemiddel i budgivning og det gis ingen garanti at man
blir kontaktet ved å skrive seg på listen. For å være sikker på å bli holdt
orientert, bør man snarest legge inn bud eller selv ta kontakt med megler.

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.

Det er budgivers ansvar å ha satt seg godt inn i informasjonen i salgsoppgaven
og dens vedlegg innen første bud avgis. Alle budgivere vil få innsyn i hele
budrunden med tilhørende forutsetninger. Første bud må sendes inn på
telefax / mail (budskjema kan lastes ned fra nett-salgsoppgaven).
Budforhøyelser må komme telefonisk eller elektronisk signert. Vi gjør
oppmerksom på at telefonsamtaler kan lagres elektronisk av
dokumentasjonshensyn. Ved innsending av bud oppfordres alle budgivere til å
kontakte megler for bekreftelse om at budet er kommet megler i hende.

BUDGIVNING I FORBRUKERFORHOLD. Som kjøper vil du få forelagt kopi av
budjournal. Eiendomsmeglingsforskriften § 6-3 3. ledd forbyr
oppdragsansvarlig i forbrukerforhold å videreformidle bud til selger med
kortere akseptfrist enn til kl 12.00 første virkedag etter siste annonserte
visning. Lørdager regnes ikke som virkedag.

LØSØRE OG TILBEHØR. Listen over løsøre og tilbehør utarbeidet av Norges
Eiendomsmeglerforbund av 1.februar 2012, legges til grunn for salget dersom
ikke annet fremkommer av salgsoppgaven. Listen er tilgjengelig hos
oppdragsansvarlig samt på www.nef.no. Til orientering er det full avtalefrihet
om hva som skal følge med bolig og fritidsbolig ved salg.

Overtagelse Overtagelse skjer i utgangspunktet etter avtale med selger. Budgiver bør
likevel avgi ønske om overtagelsesdato i sitt skriftlige kjøpetilbud.

Solgt 'som den er' Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger
Avhendingsloven § 3-9:
"Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald,



har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen
har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde
grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers."
Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl.
Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar
etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man
ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.

Opplysninger om innvendige arealstørrelser i salgsoppgaven er hentet fra takst
på eiendommen. Opplysninger i salgsoppgaven er godkjent av selger.
Salgsoppgaven er ikke komplett uten vedlegg. Budgiver forutsettes kjent med
vedleggene.

Lov om hvitvasking Eiendomsmegleren er underlagt Lov om hvitvasking. Dette innebærer at
eiendomsmegleren har plikt til å melde fra til Økokrim om ev. mistenkelige
transaksjoner.

INFORMASJON OM MEGLERFORETAKET
Meglerhuset Innlandet AS
St.Olavs gate 1, 2406 Elverum
Josefines gt 26, 0351 Oslo
Organisasjonsnummer: 984414420MVA

Megler: Mona Bjerke/ MNEF
mb@megler-huset.no, mob. 926 39 061



Takst G 15 tømrermester Thorvald C. Wahl
Gråkamveien 15 C

0779 Oslo
Mobil 90 17 77 76

E-post wahl@g15.no
Org.nr: 9812633375

Verdi- og lånetakst over

"Oakhill"
Oakhill 35

1570 DILLING
Gnr. 87 Bnr. 2 

RYGGE KOMMUNE

Oppdrag og forutsetninger
Hovedhensikten med denne rapport er å formidle takstmannens syn på normal salgsverdi (markedsverdi) 
av denne eiendom solgt på en profesjonell måte over en normal tidsperiode i dagens marked.

Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til 
andre aktører i eiendomsbransjen.

Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3451 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling som har 
NS 3940 som utgangspunkt. Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. 
supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets 
tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til 
takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi 
som grunnlag for langsiktig belåning. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes 
for ny befaring og oppdatering. Denne typen takst gjelder ikke for rene forretnings- og næringsbygg. En 
verdi- og lånetakst er ingen tilstandsrapport. Norges TakseringsForbund anbefaler at det ved omsetning av 
boliger benyttes en Boligsalgsrapport med verditakst.

Egne forutsetninger
Det er ikke kontrollert om det er utført arbeider i strid med Plan- og bygningsloven eller om det foreligger 
offentlige krav eller påbud.

Sammenfattet beskrivelse
Herskapelig eiendom med fredelig og hyggelig beliggenhet i landlige omgivelser.

Eiendommen er parkmessig opparbeidet med store flotte eketrær og bøketrær.
Stor flott gårdsplass og adkomst, belagt med hvit singel- stor flott rundkjøring foran boligen.
Stor sidebygning oppført i 2007 med front fasade mot gårdsplass.
Flott belysning montert i bakken for opplysning av trær på kveldstid.
Hyggelig gjerde mot vei med elektrisk port ellers natursten gjerder.

 
Hovedbygningen var opprinnnelig økonomibygningen på Værne Kloster. Bygningen ble i 1881 flyttet til 
Oakhill.

Ifølge tidligere salgsopplysninger ble boligen renovert i 1978-80 med blant annet:
Ny drenering rundt boligen.
Etterisolert og panelt utvendig.
Nye vinduer-1+1 lags glass
Nye vann og avløpsrør.
Oppgradert/byttet elektrisk anlegg.
Fjernet stubbloftsleire, isolert etasjeskiller og lagt nye gulv.
Tilbygg med garasje og mellombygg.
Innredet rom på loft.
Nye overflater i alle rom.

 
  Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Vår ref: Oppdr.nr: Bef.dato: Side:

  Takst G 15 tømrermester Thorvald C. Wahl  Org.nr. 9812633375 Thorvald Wahl. 23183 20.10.2014 1 av 8



Takst G 15 tømrermester Thorvald C. Wahl

Eiendom: Gnr. 87  Bnr. 2   KOMMUNE RYGGE

Adresse: "Oakhill" - Oakhill 35, 1570 DILLING

Gjennom de siste 10 år er eiendommen ytterligere betydelig oppgradert og påkostet. Innvendig med 
generell oppussing og ombygging, inkludert nytt påkostet kjøkken, baderom, kakkelovner. 

Yttertak er omlagt i 2007 med ny underliggende tekking/papp, sløyfer, lekting og ny tegl taksten samt 
helbeslag på piper i kobber, støpt repo med varmekabler og skifer ved inngangpartiet, nye terrasser i 2014.

Påkostet sidebygning/uthus på 118 m2 BRA oppført i 2007 med isolasjon og materialbruk som 
boligstandard. Sidebygningen er nøye tilpasset eiendommens karakter.

Arkitektkontoret H. Gabriel Finne & Co har bistått ved oppgradering og utvikling av eiendommen.
 
Generelt vil det ved kjøp av brukt bolig være mindre mangler, skjevheter og skader som ikke er nevnt i 
taksten, dette er likevel hensyntatt i verdivurderingen. Det er ingen forutsetning at rom medtatt i P-arealet 
oppfyller krav i byggeforskrifter til varig opphold.
I hovedsak er det dagens bruk av rommene på befaringstidspunktet som bestemmer betegnelsen, og om de 
defineres som P-rom eller som S-rom. Uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. 
I mange tilfeller må takstmannen la sitt skjønn overstyre hovedregelen. Dette betyr at rommene kan 
defineres både som P-Rom eller S-Rom selv om de er i strid med byggeforskriftene.
Eiendommen ligger i landskapsvernområde-LNF.

Markeds- og låneverdi
Eiendommen ansees som meget spesiell i dagens markedet -eiendommen er et liebhaber objekt ved ett 
eventuelt salg.

Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr 18 000 000

Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr 15 000 000

24.10.2014

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thorvald C. Wahl
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Takst G 15 tømrermester Thorvald C. Wahl

Eiendom: Gnr. 87  Bnr. 2   KOMMUNE RYGGE

Adresse: "Oakhill" - Oakhill 35, 1570 DILLING

Rekvirent
Rekvirert av: Toppen Bech

Besiktigelse, tilstede
Dato: 20.10.2014 - Thorvald C. Wahl  Takstmann  Tlf.: 90177776

- Toppen Bech ga opplysninger.  

Dokumentkontroll
Andre dok./kilder: Eier Opplysninger gitt av eier på befaringen.

Infobank Opplysninger hentet fra Norsk 
eiendomsinformasjon på internett.

Kildehenvisninger
Eiendommens opplysninger er fremkommet i henhold til nedenstående oversikt. I tillegg kommer beregninger 
og opplysninger fra takstmannens egen befaring og kalkulasjon.

Egne observasjoner: Adresse, eiendomsnavn, hjemmelshaver, tomteareal, gårdsnr., bruksnr., sameiets 
forr.fører, konsesjonsforhold, regulering, kommuneplan, adkomst, tilknytning 
vann, tilknytning avløp, forsikringsopplysn., offentlige avgifter

Eiendomsdata
Matrikkeldata: Gnr. 87 Bnr. 2

Hjemmelshaver: Ellen Åse Bech Langballe og Håkon Langballe

Tomt: Eiet tomt.  Areal 14 612 m²

Konsesjonsplikt: Nei

Adkomst: Offentlig vei.

Vann: Offentlig.

Avløp: Offentlig.

Regulering: Ja

Kommuneplan: Ja

Offentl. avg. pr. år: Kr 15 000

Forsikringsforhold
Forsikringsselskap: Avtalenummer: Ikke oppgitt

Premiebeløp: Kr 20 000

Bygninger på eiendommen
Enebolig.
Byggeår: 1881. Byggeår er hentet fra Norges Eiendommer.

Ombygd: Renovert 1978-80.
Betydelig pusset opp og oppgradert i 2005-2014.

Sidebygning/Anneks
Byggeår: 2007. Byggeår er hentet fra Norges Eiendommer.
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Takst G 15 tømrermester Thorvald C. Wahl

Eiendom: Gnr. 87  Bnr. 2   KOMMUNE RYGGE

Adresse: "Oakhill" - Oakhill 35, 1570 DILLING

Arealer og anvendelse
AREALBEREGNING
Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden ”Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger”. Retningslinjene har 
NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning 
og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og ”Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger” eller annen 
tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. ”Takstbransjens retningslinjer for 
arealmåling av boliger” utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no og www.ntf.no.

De viktigste presiseringene er: 
- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til 
annen bruksenhet og/eller fellesareal. 
- Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger.

Måleverdige AREALER
Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i 
åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med 
byggeforskriftene selv om de er måleverdige.

MARKEDSFØRING
Ved markedsføring av boliger skal BRA og  P-ROM oppgis. 

Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM)
Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. 
En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører.

For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler.

Enebolig. - arealer
Etasje Bruttoareal

BTA m²
Bruksareal BRA m² Anvendelse

Totalt Primær Sekundær
P-rom S-rom

Kjeller: 38 26 26 Kjeller areal for lagring.
1 etasje: 310 287 234 53 Vf, hall med garderobe, spisestue, stue, 

bibliotek, kjøkken med spiseplass, toalett, 
anrettning, vaskerom, haveinngang, 
spiskammers, dusjrom og badstue.
Garasje for 2 biler.

2. etasje: 230 214 214 Trappegang, soveromsgang, 2 omkledningsrom, 
5 soverom, skriverstue, hovedbad, gjestebad, 
baktrapp og gjestetoalett.

Loft: 153 150 110 40 Stort åpen loftsrom, toalett, kontor/soverom og 
soverom.

Sum bygning 731 677 558 119

Enebolig. - romfordeling
Etasje Primærrom Sekundærrom
Kjeller: Areal vurdert som s rom.
1 etasje: Resterende rom er vurdert som p rom. Garasje, spiskammers og badstue.
2. etasje: Alle rom er vurdert som p rom.
Loft: Resterende rom er vurdert som p rom. Stort åpen loftsrom.

Sidebygning/Anneks - arealer
Etasje Bruttoareal

BTA m²
Bruksareal BRA m² Anvendelse

Totalt Primær Sekundær
P-rom S-rom

1. etasje 125 118 5 113 Stort åpent rom, dusj/wc.
Loft: 46 45 45 Stort loft for lagring.

Adkomst via nedfel bar stige.
Sum bygning 171 163 5 158

Sidebygning/Anneks - romfordeling
Etasje Primærrom Sekundærrom
1. etasje Dusj/wc. Stort åpent rom.
Loft: Areal er vurdert som s rom.
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Takst G 15 tømrermester Thorvald C. Wahl

Eiendom: Gnr. 87  Bnr. 2   KOMMUNE RYGGE

Adresse: "Oakhill" - Oakhill 35, 1570 DILLING

KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD
Enebolig. 
Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse
Enebolig. 

200 Bygning, generelt
Boligen er oppført i henhold til normal byggeskikk på 
oppføringstidspunktet.
Dobbel garasje med klokketårn + sidedel oppført i 1980.
Elektriske vippe porter.
Garasjen er kledd innvendig med gipsplater.

210 Grunn og fundamenter, generelt
Grunnmur av teglstein/gråstein- spekket stein til lastfordelende 
fundament. 
Det er i kjeller etterstøpt med betong.
Kjellerarealer under hovedsakelig hele bygninger har krypkjeller, uten 
adkomst. Det bemerkes at dette er en risiko konstruksjon- luke adkomst 
bør etableres og det må etableres god utlufting.
Tilbygget haveinngang og garasje er oppført med støpt betongplate på 
mark.
Drenering ble anlagt på nytt i 1978/80 i følge tidligere salgsopplysninger.

230 Yttervegger
Reisverk kledd med panel.
Boligen er etterisolert med mineralull og ny kledning i 1978/80, dette 
ifølge tidligere salgsopplysninger.

233 Vinduer og dører i yttervegg
Hovedsakelig koblete vinduer med 1+1 lags glass.
Noen nyere vinduer. 
Eldre kjellervinduer.
Fyllingsdører innvendig samt innerdører med glass.

245 Kledning/overflater innervegger
1 etasje: panelte veggflater, glatt malte veggflater, stofftrukket 
veggflater, dekormalte veggflater og tapet.
2 etasje: glatt malte veggflater, stofftrukket veggflater, tapet, 
sandstensfliser på gjeste bad og Carrara marmorfliser på hovedbad.
Loft: panelte veggflater, samt åpen konstruksjon.
Påkostninger:
Baderom i 2 etasje: det ble søkt etter fukt med fuktdetektor (Protimeter 
Surveymaster) på befaringen, og det var ingen indikasjoner på fukt i 
dusjsonens vegger.

250 Dekker
Trebjelkelag, isolert med stubbloftsleire. 
Trebjelkelag antar isolert med mineralull.

254 Gulv og overflate
1 etasje: malte tregulv, Fired Earth teglsten "fliser", tregulv, belegg, malt 
betongulv.
2 etasje: malt tregulv, tepper, sandstensfliser på gjestebad, Carrara 
marmorfliser på hovedbad.
Loft: tregulv.
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Takst G 15 tømrermester Thorvald C. Wahl

Eiendom: Gnr. 87  Bnr. 2   KOMMUNE RYGGE

Adresse: "Oakhill" - Oakhill 35, 1570 DILLING

255 Himling og overflate
Generelt malte flater, panelte himlinger og noe takrosetter.

260 Yttertak
Yttertak i trekonstruksjon tekket med taksten, ikke besiktiget.
Yttertak omlagt med ny papp, sløyfer, lekter og taksten i 2007.
Nye kobber beslag på pipeløp.

262 Balkonger, terrasser ol.
Platting ut fra stue med videre adkomst til have.
Overbygd terrasse/platting med utgang fra både stue og spisestue med 
markise og videre adkomst til have.
Terrasse ut fra hovedbad og hovedsoverom i 2 etasje.

265 Piper, plassbygde ildsteder m.v.
Kakkelovn i stue, spisestue, bibliotek og skriverstuen.
Murt ildsted på kjøkken.

271 Kjøkkeninnredning
Kvänum kjøkkeninnredning og Bulthaup kjøkkenøy innredning, eik 
heltre benkeplate,  nedfeldt kum og porselenskummer, integrert komfyr, 
dampovn, varmeskuff, platetopp og 2x oppvaskmaskin.

315 Sanitærutstyr
1 etasje: toalett med wc og servant.
Dusjrom med servant og dusj. 
Vaskerom med opplegg for tøyvaskemaskin, tørketrommel og 
utslagskum.
2 etasje: gjestebad fra 2005 med vegghengt wc, bide, servant, dusj i 
hjørne og frittstående badekar med løveføtter- nikkel armaturer.
Hovedbad fra 2011 med Philip Starck wc, servant i diverse snekkerbygd 
innredning, dusj i hjørne og innmurt badekar.
Gjestetoalett med wc og servant.
Servant på 2 soverom.
Loft: toalettrom med wc og servant.

320 Varme
Elektrisk oppvarming- panelovner.
Varmekabler på begge baderom.
Vegghengt varmepumpe i hall.

360 Luftbehandling
Ventilasjon ved naturlig avtrekk, naturlig oppdrift.

400 Elkraft
Fordelingstavle med automatiske vippebrytere og porselen skrusikringer.
Det elektriske anlegget er ikke vurdert da dette ikke er takstmannens 
kompetanseområde.

455 Vannvarmere og elkjeler
Varmtvannsbereder plassert i kjeller, 300 liter.

540 Alarm- og signalanlegg
Alarm direkte tilknyttet vaktselskap.

900 Annet
Diverse plassbygde skap- garderobeskap.
Snekkerbygd innredning i bibliotek.
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Takst G 15 tømrermester Thorvald C. Wahl

Eiendom: Gnr. 87  Bnr. 2   KOMMUNE RYGGE

Adresse: "Oakhill" - Oakhill 35, 1570 DILLING

Sidebygning/Anneks 
Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse
Sidebygning/Anneks 

200 Bygning, generelt
Frittliggende sidebygning- oppført i 2007.
Oppført med betongsåle på grunn- bindingsverk konstruksjon kledd med 
panel, isolert.
Yttertak i trekonstruksjon tekket med taksten- kobber beslått pipe.
Innvendig gulv er flislagt, flislagt bad.
Innvendige vegger er panelte, fliser på bad.
2 lags isolerglass i vinduer- fyllingsdører innvendig.
Panelt himling med takhøyde ca 3 meter i hovedrom, downlights på bad.
Bad med wc, servant og dusjhjørne.
Varmtvannsbereder plassert i isolert kasse på loft.
Peisovn og vegghengt varmepumpe er montert.
2 elektriske garasjeporter og stor sidehengslett 2 fløyet port i gavelvegg.
Sidehengslett 2 fløyet port i gavelvegg på loft.
Automatsikringer, det elektriske anlegget er ikke vurdert da dette ikke er 
takstmannens kompetanseområde.
Stort lagringsloft med adkost vie nedfellbar stige.
Utvendig downlights i gesims.

VERDIBEREGNING

Årlige kostnader
Årlige kostnader Off. utg../ev. eiend.skatt: 15 000

Forsikring: 20 000
Ansatte vedlikeholdskostn.: 30 000
Sum kostnader  Kr: 65 000

Kapitalisert verdi
Kommentar: Bolig til eget bruk leieberegnes ikke i.h.t. 

NTF`s rettningslinjer.

Teknisk verdi bygninger
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg):

     Enebolig. 21 360 000
     Sidebygning/Anneks 2 050 000
Sum normale byggekostnader: 23 410 000

Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider): 1 000 000
Teknisk verdi bygninger: 22 410 000

Tomteverdi
Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består 
av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad 
fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt 
opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en 
vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet.
Normal tomteverdi: 5 000 000

Teknisk verdi inkludert tomteverdi
Teknisk verdi inkludert tomteverdi for det aktuelle takstobjektet: 27 410 000
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Takst G 15 tømrermester Thorvald C. Wahl

Eiendom: Gnr. 87  Bnr. 2   KOMMUNE RYGGE

Adresse: "Oakhill" - Oakhill 35, 1570 DILLING

Markeds- og låneverdi
Markedsverdi: Markedsverdi (normal salgsverdi)  Kr: 18 000 000

Låneverdi: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi)  Kr: 15 000 000
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Nabolagsprofil
Oakhill 35

TILHØRIGHET
Kommune Rygge
Grunnkrets Huseby
Kirkesogn Ekholt

STEDER I NÆRHETEN
Moss kunstgalleri 5.9 km
Statens hus 6 km
Rådhuset 6.1 km
Nesparken 6.2 km

SKOLER, BARNEHAGER

Vang skole (1-7 kl.) 3.3 km

Ekholt barne- og ungdomsskole (1-10 kl.) 4.2 km

Øreåsen barne- og ungdomsskole (1-10 kl.) 5.3 km

Malakoff videregående skole 4.9 km

Kirkeparken videregående skole 6.3 km

Smedhusåsen barnehage (1-6 år) 1.7 km

Kosekroken barnehage (1-5 år) 3.8 km

Ekholt barnehage (0-6 år) 4.1 km

TRANSPORT
Oslo Gardermoen 110 km
Moss Lufthavn Rygge 10.7 km

Moss 5.7 km

Oakhill 0.4 km

SPORT
Vang skole aktivitetsanlegg 3.3 km
Ekholt kunstgress 4.3 km

Fokus på Din Helse 3.8 km
Family Sports Club Moss 4.2 km

VARER/TJENESTER
Rygge Storsenter 5 km
AMFI Moss 6.3 km

Høyden Postkontor 4.6 km
Coop Mega Moss 6.3 km

Vitusapotek Varnaveien 4.8 km
Boots apotek Rygge Storsenter 5 km

Rygge Vinmonopol 5 km
Moss Vinmonopol 6.3 km

Spar Dilling 2.6 km
Spar Ekholt 3.2 km

Fuglevik Båtservice avd Kiosken 1.3 km
Mix Bredsand Kiosk 3.6 km

Esso Bredsand Bensinstasjon 3.7 km
st1 Moss 4.3 km

BOLIGMASSE (Huseby grunnkrets)DEMOGRAFI (Huseby grunnkrets)

51% er gift
43% er barnefamilier
35% har høyskoleutdanning
57% har inntekt over 300.000
90% eier sin egen bolig
20% eier hytte
87% har bolig på over 120 kvm
66% av boligene er nyere enn 20 år

100% bor i enebolig
44% av eiendommene har pris over kr. 2,5 mill

Informasjon i Nabolagsprofil er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene.
Distanser er basert på kortest kjøre-/gåavstand (*luftlinje). Eiendomsprofil AS eller Meglerhuset
Innlandet AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene.

Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2015



Oversiktskart
Oakhill 35

Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger,
sammanføyninger, grenser da kommunene tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet.
Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Meglerhuset Innlandet AS kan ikke holdes ansvarlig for feil eller
mangler i kartene.

Tjenesten er levert av Eiendomsprofil AS.
Copyright © Eiendomsprofil AS 2015





BUDSKJEMA
For eiendom
Oakhill 35, 1570 Dilling
Gnr. 87 Bnr. 2 i Rygge kommune
Oppdragsnummer 5-15-0007

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ OVENNEVNTE EIENDOM :
Kjøpesum Kr. _____________________________
+ omkostninger ihht. opplysninger i salgsoppgave

KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK :
Låneinstitusjon Referanse & tlf.nr.

Egenkapital: kr
Totalt kr

EGENKAPITALEN BESTÅR AV : Salg av nåværende bolig eller annen fast eiendom
Disponibelt kontantbeløp (bankinnskudd)

KRYSS AV HER DERSOM DU ØNSKER : En uforbindtlig prisvurdering av nåværende bolig
Et uforbindtlig tilbud på boligkjøperforsikring

ØNSKET OVERTAGELSESDATO
NÆRVÆRENDE BUD ER BINDENDE FOR
UNDERTEGNEDE FREM TIL OG MED DEN

Dersom annet ikke er angitt gjelder budet til kl. 15.00 (akseptfrist)

EVENTUELLE FORBEHOLD (eks. finansiering, salg av egen bolig etc.) :

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 meg/oss når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter dersom budet aksepteres
innen akseptfristen. Undertegnede er kjent med at bud kan kreves fremlagt av kjøper ref. regler for budgiving.

Undertegnede budgivere (hvis flere) gir hverandre gjensidig representasjonsfullmakt. Dette innebærer at megler kan forholde seg til
hvem som helst av oss med tanke på informasjon om bud, endringer i bud fra vår side samt informasjon om avslag eller aksept.
Navn: Navn:
Personnr: Personnr:
Postadresse: Postadresse:
Postnr / poststed: Postnr / poststed:
Tlf.arb Tlf.arb
Tlf.priv Tlf.priv
E-mailadr: E-mailadr:
Dato: Dato:

Sign: Sign:

Legg ved legitimasjon her Legg ved legitimasjon her

Besøksadresse
Josefines gate 26

Telefon Telefaks E-mail:
mb@megler-huset.no

Meglerhuset avd. Oslo
Orgnr. 984414420



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 o.l. 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. Megler 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 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 er 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 f.eks 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.



 
 
 
 

 
 
 
 

SELGE ELLER LEIE UT EIENDOM? 
 

Skal du selge, leie ut eller refinansiere din bolig/fritidseiendom, 

ta kontakt for en rask, uforpliktende verdivurdering og 

 tilbud på våre tjenester! 

 

 

Med vennlig hilsen 

Meglerhuset Innlandet AS 

 

Mona Bjerke 

                                       Megler MNEF 

                                                               Tlf. 926 39 061 

mb@megler-huset.no 

 

www.megler-huset.no 

www.primeproperty-mb.com 
Les vårt boligmagasin her:  

 http://joom.ag/SDub  



Fra 01.01.14 gjelder nye regler for budgivning. Benytt 
“Gi bud”-knappen på eiendommens annonse for å registrere 
ditt bud elektronisk. «Gi bud»-knappen åpner nettsiden 
TryggBudgivning.no som er integrert i meglersystemet. 
Alle bud / budforhøyelser og forbehold overføres automatisk 
inn i budjournalen på den respektive eiendommen.
 
Du logger deg inn på TryggBudgivning.no ved å bruke BankID. 
Det er derfor viktig å huske å ta med deg din BankID-brikke 
på budgivningsdagen. Du kan gi bud fra datamaskin, nettbrett 
eller smarttelefon. 

Når du benytter deg av TryggBudgivning.no trenger du ikke 
å ta bilde av legitimasjon eller sende inn budskjema til megler. 
Etter at bud er registrert med BankID får du en kvittering 
pr. SMS om at budet er mottatt.
 
Du registrerer budforhøyelser ved å logge inn på nytt 
med BankID eller ved å svare på SMS-kvitteringen som  
du allerede har mottatt. Budforhøyelser registreres også 
automatisk inn i meglersystemet.

tryggbudgivning.no

NYTT BUDREGLEMENT

- den enkleste 

og mest  sikre 

måten å by på 

bolig i dag!

GI BUD MED BANKID

På eiendommens 
annonse vises det 
en “Gi bud”-knapp 
for elektronisk 
budgivning.

IDENTIFISER MED BANKID

Innlogging fungerer på 
samme måte som i din 
nettbank. Du kan også 
bruke BankID App (iOS/
Android) eller BankID  
på mobil.

REGISTRERING AV BUD

Nettsiden hjelper deg 
med korrekt utfylling 
av budmeldingen.

ELEKTRONISK SIGNERING

BankID lar deg signere 
budmeldingen elektronisk.
Budmeldingen overføres 
til eiendomsmegleren.

BUDRUNDEN

Etter signering vil du 
motta en SMS-kvittering.
Gi budforhøyelser med 
BankID eller ved å svare 
på SMS-kvitteringen.

LØSNINGEN ER EN DEL AV MEGLERSYSTEMET WEBMEGLER 
OG LEVERES OG DRIFTES AV WEBSYSTEMER AS

Lykke til!


