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Eier Ingebjørg Gåsbakk

Type eiendom Leilighet

Adresse Toftes gate 22B
0556 Oslo
Oppgang B, 2. etasje

Arealeffektiv leilighet midt i smørøyet.
- gjennomgående og lys eierseksjon
- soverom mot stille bakhage
- koselig vedovn i stue
- hvitevarene følger med
- god takhøyde i stue med stukkatur og rosett
- varmtvann er inkl. i fellesutgiftene
- to store boder
- godt utleieobjekt

Beliggenhet,
adkomst

Sentralt beliggende på populære og hyggelige Grünerløkka. Lett adkomst til
sentrum med buss og bytrikk, samt gangavstand til servicefunksjoner og et
bredt utvalg av forretninger og serveringssteder.
Leiligheten er gjennomgående og mot øst vender den ut mot gårdsrom/
bakhage.

Nærområdet Popuært område. Avslappet, originalt og familievennlig.

Grünerløkka er et av Oslos mest hippe områder, Kjent for sitt gateliv, små
uavhengige butikker, orginale designbutikker, vintage- og bruktbutikker,
delikatesser, helgemarkeder, koslige kafeer, trendy barer, klubber og
konsertlokaler. Mathallen og restauranten Kontrast med en Michelin-stjerne
finner du også her. Grünerløkka inviterer til urbant friluftsliv med grøntarealer
som Birkelunden, Sofienbergparken og Kuba-parken ved Akerselven.
Akerselven er på sitt fineste på vei gjennom Grünerløkka, med gangveier,
fossestryk, broer og rester av spennende arbeiderhistorie.

Det er også mye å finne på innendørs, med et godt utvalg av gallerier,
lekelandet Eventyrfabrikken, Popsenteret i Schous Kulturbryggeri,
klatreveggen på Vulkan Klatresenter, for å nevne noe. Grünerløkka trafikkeres
av buss og trikk, og det er flere skoler og barnehager i området.

Type, eierform og
byggeår

Leilighet Eierseksjon, oppført i 1894, modernisert i 1997

Bygninger og
byggemåte

Bygård i mur over 4 etasjer, samt kjeller og råloft.
Fundamentert av naturstein til eksisterende byggegrunn. Naturstein
grunnmur. Støpte kjellergulv. Bærekonstruksjon av teglstein med pusset og
malt fasade.
Etasjeskillere av trebjelkelag med isolasjon av stubbloftsleire.

1997: Loftet er rehabilitert etter en brann.
1997: Nye Stigeledninger
2002: Kjelleren ble totalrenovert med ny drenering, senking og støping av gulv
og etablering av boder.
2004: Nye vinduer i oppgang satt inn.
2010: Montering av nye varmtvannsberedere.
2011: Oppgangene er pusset opp.
2017: Brannsikring er utført etter pålegg fra Oslo Brann og Redningsetat.



Informasjonen er fra eier.

Vinduene i leiligheten fra 1987. 3 lags vinduer mot gate, som reduserer støy
fra gate. Noe skjevheter i gulv.
Fasade trenger rehabilitering. Se nærmere informasjon i takstdokumentet.
Dette kan medføre høyere fellesutgifter.

Antall rom (evt.
senger)

Oppholdsrom: 1, Soverom: 1, Bad: 1, Ekstratoalett: 1, Antall rom: 2

Arealer og fordeling
per etasje

Primærrom: 43 kvm, Bruttoareal: 48 kvm
Gjennomgående leilighet med gode lysforhold. Stuen vender ut mot gate med
gjennomgangstrafikk, mens soverom og kjøkken vender mot stille bakgård.

2.etasje: Entre, stue med vedovn og to store vinduer. Det er høyt under taket,
som har velholdt stukkatur og rosett. Kjøkken med hvitevarer, soverom med
direkte adkomst til flislagt bad. WC i entren,

1 bod på 6,1 kvm. i kjeller og 1 bod på loft på 6,8 kvm.

Møblering / utstyr Hvitevarer følger handelen.
Felles brannvarslingsanlegg med to sensorer i leiligheten.
Dørtelefon med åpner.
Vaktmesterordning.

Standard Leiligheten trenger noe oppgradering. Sist oppusset i 1997.
Hovedsakelig parkett. Soverom har lakkerte tregulv. Fliser på bad.

Oppvarming Elektrisk oppvarming.
Vedovn i stue. Det kan komme nye regler vedrørende vedfyring i 2021. Kan
medføre at denne ovnen må byttes ut med en rentbrennende.
Se mer informasjon her: https://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/
oppvarming/gamle-vedovner-ma-brukes-med-forstand-antikvarisk-antikk-
renovering/

Parkering Det er innført beboerparkering området. Du kan parkere hele døgnet på
parkeringsplassene regulert til beboerparkering i området ved din seksjon for
ca kr. 3.000,- /år.
El-biler parkerer gratis, og trenger ikke beboerparkeringsbevis. Se Oslo
kommunes nettsider for mer informasjon. Gateparkering etter områdets
bestemmelser.

Areal og eierform
(opplysninger om
evt. feste)

Eierform: Fellestomt

Tomt og hage Delt gårdsrom med nabogården, se erklæring om bruk av gårdsrom vedlagt
salgsoppgaven. Gruset bakhage med sittegrupper om sommeren.

Vei, vann og avløp Adkomst via kommunal vei.
Tilknyttet offentlig vann og avløp.

Reguleringsplan Eiendommen er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan med
tilhørende reguleringsbestemmelser s-4239 datert 23.05.2006. KDP-17 for
torg og møteplasser og KDP-4 for Akerselva Miljøpark.

Området blir berørt av endringer i reguleringsplan for Oslo Sentrum og indre
sone i Oslo kommune som følge av bystyrets vedtak 23.09.2015 sak 262. Ny



kommuneplan 2015 - Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn. Denne nye
planen får betydning for en rekke av de vedtatte reguleringsplanene i
kommunen. Oppdatering pågår i kommunen. Henviser til
kommunensnettsider for ytterligere informasjon: https://www.
oslo.kommune.no/politikk-ogadministrasjon/politikk/kommuneplan/Utsnitt av
plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Tinglyste rettigheter
og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen
budgivning. Disse kan lastes ned fra salgsoppgaven eller be om kopi fra megler.

Rettighet på annen eiendom:
22.06.2000. 2000/35611-1/105 Erklæring/avtale. Portrom.

Ferdigattest Ja.

Diverse
opplysninger

Sameie: Sameiet Toftesgate 22, Orgnr.: 982672023
Andel fellesgjeld: 2184, Andel fellesformue: 16926, Total gjeld: 34176, Total
formue: 264905, Oppdatert pr: 31.12.2017
Forkjøpsrett: Nei
Sameiet har ikke fellesgjeld pt.
Regnskapsfører har lovfestet pant til dekning for utestående beløp inntil 1G (G
= folketrygdens grunnbeløp).

Vedtekter, regler,
regnskap ol.

Om du vurderer å legge inn bud, så sett deg inn i vedtekter, husordensregler,
regnskap, budsjett og årsberetning (lastes ned fra nett-salgsoppgaven på FINN
eller kontakt megler).

Husdyr er tillatt uten forhåndsgodkjenning.

Prisantydning 2 590 000,- / Fellesutgifter: 1 984,- pr. mnd
Fellsutgifter betales kvartalvis og inkl. kommunale avgifter, forsikring,
vaktmester, renhold, forretningsførsel, kabel-tv og varmtvann.

Beregnet
totalkostnad

2 590 000,- (Prisantydning)
2 184,- (Andel av fellesgjeld)
--------------------------------------------------------
2 592 184,- (Totalpris ekskl. omkostninger)

Omkostninger
172,- (Panteattest kjøper)
525,- (Tingl.gebyr pantedokument)
525,- (Tingl.gebyr skjøte)
64 800,- (Dokumentavgift (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 2 592 184,-))
6 300,- (Boligkjøperforsikring Legal24 (valgfritt))
--------------------------------------------------------
72 322,- (Omkostninger totalt)
--------------------------------------------------------
2 664 506,- (Totalpris inkl. omkostninger)

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

Takst /
tilstandsrapport

Utført av : Pål Andreas Rønning
Takstdato : 17.12.2018
Markedsverdi : 2 600 000,-
Ligningsverdi : 812 902,-



Sekundær ligningsverdi : 2 926 447,-
Ligningsverdi pr. : 31.12.2017

Energiforbruk og
energimerking

Oppvarmingskarakter Rød - Energikarakter F

Forsikring Gjensidige (for sameiet/bygget)
Polisenummer: 84594000

Kommunale avgifter Kommunale avgifter er inkludert i fellesutgiftene. Eiendomsskatt kommer i
tillegg.

Leieinntekter Utleie tillatt, men skal underrettes styret. Meget godt utleieobjekt. Er pt ikke
utleid.
Det vil bli nye regler vedrørende korttidsutleie fra myndighetene.

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

Meglers vederlag og
utlegg

Sikringsobligasjon - Statens Kartverk (Kr.525)
Meglerprovisjon (forutsatt salgssum inkl f.gjeld: 2 592 184,-) (Kr.64 750)
Tilretteleggingshonorar (Kr.11 900)
Totalt kr. (Kr.77 175)

Arealangivelser i
salgsoppgaven

Arealangivelsene er hentet fra takst.

Andre opplysninger Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller
brann/feievesen.

Trenger du flere tilbud på finansiering, ta kontakt med megler. Vi samarbeider
med Tolga- og Os sparebank.
Vi samarbeider med stylister og trenger du hjelp, kontakt Premium Styling AS
for et tilbud. Telf: 22 12 00 26.

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.

Overtagelse Avklares i forbindelse med budgivning. Er ledig for overtagelse.

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.

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



Toftes gate 22 B
0556 OSLO
Gnr. 228   Bnr. 528   Snr. 10   
Oslo kommune

Benevnelse BRA
Bygård 43 m²
  
Tomteareal 417 m²

Markedsverdi

Kr. 2 600 000
 

 
Verditakst - fast eiendom

 

Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din mobiltelefon.

Oppdragsnr.
Befaringsdato
Rapportdato

Rapportansvarlig

482 354
17.12.2018
22.12.2018

Rønning Eiendomstaksering As
Takstingeniør: Pål Andreas Rønning
Heggelibakken 4, 0375 OSLO
Tlf.: 22 70 38 09
E-post: paal@taksthuset.no



Kr.

Kr. Kr.

Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m.
Adresse Toftes gate 22 B Gnr. Bnr. Fnr. Snr. Bolignr.

228 528  10  Postnr./sted 0556 OSLO

Område/bydel Grünerløkka/Grünerløkka

Kommune Oslo

Rekvirent Mona Bjerke Eiendom AS

Hjemmelshaver(e) Ingebjørg Gåsbakk

Befaringsdato 17.12.2018

Tilstede/opplysninger
gitt av

Takstmannen fikk utlevert nøkler.

Sameiets navn Sameiet Toftesgate 22

Forretningsfører Markedshuset Ars AS, telefon 23358900

Antall enheter i
sameiet

Mnd. andel
fellesutgifter

1 983

Andel fellesgjeld 2 184 Andel fellesformue 16 926

Inkludert i andel fellesutgifter

Kommunale avgifter, felles forsikring, varmt vann, vaktmestertjenester, kabel-TV.

Premisser - generelle opplysninger
Verditaksten er utført iht. NITO`s regler og NS 3940. Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, eventuelt 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 antatt 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.
Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier.
Boligarealet er oppgitt i henhold til NS 3940 og retningslinjer for arealmåling uten hensyn til byggeforskriftenes krav til rom. Norsk Standard 3940, 1986-
utgaven, er lagt til grunn. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS 3940. Besiktigelsen ble foretatt med de
begrensninger som følger av at boligen var møblert og i bruk, møbler, innredninger, løsøre o.l. er ikke blitt flyttet på.

Sammendrag

Områdebeskrivelse - beliggenhet - miljø
Boligeiendom sentralt beliggende i et etablert og populært boområde på Grünerløkka med vesentlig lavblokk- og bygårdsbebyggelse. Grei adkomst til sentrum
med buss og bytrikk, samt gangavstand til servicefunksjoner og et bredt utvalg av forretninger og serveringssteder.
Mot øst vender leiligheten ut mot et moderat opparbeidet, mindre gårdsrom. Gjennomgående leilighet med gode innvendige lysforhold. Leiligheten vender
dels ut mot gate med gjennomgangstrafikk.
Det er gangavstand til flere park- og grøntområder. Her kan nevnes Birkelunden og Akerselva.

Reguleringsmessige forhold
Området er regulert til boligformål med tilhørende anlegg.

Eiendommens tomt
Tomteareal 416,9 m2 Type tomt Eiet  

Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk m.m.)

Bygård i 4 etasjer pluss råloft beliggende til offentlig gate.
Adkomst til leiligheten via portrom, bakgård og trappeoppgang fra Toftes gate.
Kommunalt vann og avløp.
Parkering i gate etter gjeldende bestemmelser.

22.12.2018
Rønning�Eiendomstaksering�As

Pål�Andreas�Rønning
Toftes�gate�22�B
0556�OSLO
Gnr:�228��Bnr:�528��Snr:�10��Lnr:�10

Verditakst�-�fast�eiendom

Side�2�av�5



Eiendommens bygninger
Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år

Bygård 1894

Likningsverdi (år) Ikke oppgitt.  

Kjøpsår

Forsikringsselskap Gjensidige Forsikring Type forsikring Fellespolise for
sameiet

Polisenummer 84594000

Bygningsmessig beskrivelse
Fundamentering, grunnmur og kjellergulv

Fundamentert av naturstein til eksisterende byggegrunn.
Naturstein grunnmur. Støpte kjellergulv.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader

Bærekonstruksjon av teglstein med pusset og malt fasade. Etasjeskillere av trebjelkelag med isolasjon av stubbloftsleire.
Gården trenger utvendig rehabilitering av fasaden. Fasade mot bakgård er vesentlig preget av sprekkdannelser og malingsavflassing.
Gården har vært utsatt for setninger i grunnen. Dette gir seg bl.a. utslag i skjevheter i gulv og fasadeliv.
Vinduer i felles trappeoppgang er montert nye i 2004 iht. eier.
Felles trappeoppgang er sist pusset opp i 2011.
Brannsikring av gården er utført etter pålegg fra Oslo Brann og Redningsetat i 2017 iht. eier.
 

Dører og vinduer

2-lags isolerglass vinduer fra 1987 mot bakgård.
Koblede vinduer med 2 + 1 lags glass fra 1985 mot gate.
Lufteventiler er fjernet fra luftespalter i vinduer mot bakgård.
Dør mot fellesareal er brannklassifisert (B30) med sikkerhetslås og kikkhull. Fabrikasjonsår 1978.
Innvendige dører av type: Eldre, malte, profilerte tredører fra ukjent år.

Takkonstruksjon med yttertak

Saltakkonstruksjon i tre tekket med takstein.
Kaldtloftet er rehabilitert etter brann i 1997 iht. eier.

Piper, ildsteder og oppvarming

Vedovn i stue fra byggeår. Vedovnen ble ikke funksjonstestet på befaringsdag.
Elektrisk oppvarming.

Bad og vaskerom

Dusjbad:
Eldre porselensservant og ettgreps servantbatteri. Dusjkabinett med termostat dusjbatteri. Avløpsopplegg for vaskemaskin.
Det er ikke montert vaskemaskintrakt på vegg, avløpet til vaskemaskin er avsluttet med 32 mm rør spissende. Kaldtvann for vaskemaskin blir tilkoblet ettgreps
servantbatteri. 
Dårlig fall mot gulvsluk. Gulvsluket var ikke tilgjengelig for besiktigelse på grunn av plassering under dusjkabinett. Dårlig avrenning fra servantavløp.
Stedvis svertesoppdannelser i himlingsplater. Del av taklist er ikke festet tilfredsstillende mot underlag.
Sprekk i 2 veggfliser.
Rehabilitering av dusjbadet må påregnes i nær fremtid.
 
Wc-rom:
Eldre porselensservant og ettgreps servantbatteri. Eldre klosett.
Sprekk i sisternelokk. Klosettet er ikke festet til gulv. Forholdet bør utbedres.
Stedvis bompuss under gulvfliser. Enkelte løse gulvfliser. Enkelte gulvfliser har nivåforskjell i høyde.
Stedvis manglende fugemasse mellom gulvfliser. Sprekk i enkelte gulvliser.
Fornyelse/rehabilitering av wc-rom må påregnes hva gjelder alle overflater og sanitærutstyr.
 
 
 

Kjøkken

Eldre, lyse, glatte, folierte fronter med laminat benkeplate og nedfelt rustfri oppvaskkum samt ettgreps kjøkkenbatteri. Fliser over benk. Frittstående komfyr
med keramisk platetopp og kjøl/frys.
Enkelte dørfronter er fuktpåvirket i form av svelling.

22.12.2018
Rønning�Eiendomstaksering�As

Pål�Andreas�Rønning
Toftes�gate�22�B
0556�OSLO
Gnr:�228��Bnr:�528��Snr:�10��Lnr:�10

Verditakst�-�fast�eiendom
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Innvendige overflater

Gulv: Fliser i dusjbad og wc-rom. Lakkert tregulv i soverom. Forøvrig parkett.
Vegger: Fliser i dusjbad. Malt tapet/plater/mur i wc-rom. Malt tapet/glassfiberstrie i soverom. Malt glassfiberstrie i kjøkken. Malt panel og glassfiberstrie i entre.
Malt panel/glassfiberstrie/mur i stue.
Himling: Takessplater i dusjbad og wc-rom. Malt rabitspuss med stukkatur og rosett i stue. Forøvrig malt glassfiberstrie.
 
Lakkert tregulv er preget av bruksslitasje.
Parkettgulv er preget av bruksslitasje.
Stedvis sprekkdannelser i rabitshimling og stukkatur i stue.
Murverksskader og sprekkdannelser på brannmur i stue bak vedovn.

Elektrisk anlegg

Sikringsskapet er plassert i entre med automat- og skrusikringer. Hovedsikringen er på 2 x 25 ampere skrusikringer.
Dels skjult elektrisk anlegg i leiligheten.
Elektrisk stigeledning i gården er montert ny i 1997 iht. eier.

VVS-installasjoner

Felles varmtvannsbereder i kjeller, montert nye i 2010 iht. eier.
Naturlig avtrekk.
Ventilator med kullfilter over komfyr. Ventilatoren er noe skjevstilt montert.

Annet

Dørtelefon med åpner.
Brannslukkingsapparat. 1 stk. røykvarsler.
Felles brannvarslingsanlegg med 2 sensorer i leiligheten samt fellesareal.

Arealopplysninger
Arealmålingene i denne rapporten utføres etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014, 2. utg", som har NS 3940:2012 som
utgangspunkt. Ved motstrid eller tolkningstvil mellom NS 3940:2012 og "Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014" legges takstbransjens
retningslinjer til grunn.

Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan være i strid med
byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få betydning for takstmannens valg.
"Takstbransjensretningslinjer ved arealmåling 2014" er tilgjengelig på www.norsktakst.no.

Bygård Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

Kjeller 0 0 0 0 Bod på ca. 6,1 m2.

 

2.etasje 48 43 43 0 Entre, dusjbad, wc-rom, kjøkken,
stue, soverom. 

Loft 0 0 0 0 Bod på ca. 6,8 m2 gulvareal målt
under skråtak. 

Sum 48 43 43 0  

                                                                       
Sum alle bygninger 48 43 43 0  

Kommentarer til planløsningen

Planløsning, utnyttelse og takhøyde er typisk for byggetiden.
Takhøyden i stue er målt til: 2,96 m.

Kommentarer til Grunnboksbladet m.m.
Eiendomsbrøk

51/918

Servitutter

Opplysninger er hentet fra Norges Eiendommer og Kvartærgeologisk kart nr. 1914. Det er ikke innhentet opplysninger om eventuelle tinglyste heftelser eller
servitutter.

22.12.2018
Rønning�Eiendomstaksering�As

Pål�Andreas�Rønning
Toftes�gate�22�B
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Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Teknisk verdiberegning
Bygg A: Bygård Beregnede byggekostnader   1 868 831

 Verdireduksjon 35% - 654 091

Beregnede byggekostnader etter fradrag  = 1 214 740

Sum beregnede byggekostnader etter fradrag  = 1 214 740

Tomteverdi inkl. opparbeidelse  + 1 370 000

Andel fellesgjeld  - 2 184

Andel fellesformue  + 16 926

Sum beregnet teknisk verdi  = 2 599 000

Markedsanalyse
Nedenstående salgsverdi gir uttrykk for hva som kan forventes for eiendommen i dagens marked - størrelse, standard og beliggenhet tatt i betraktning.

Verdikonklusjon

Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes!
Eiendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler. Ut i fra visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes:

Markedsverdi

Kr. 2 600 000,-
Sted og dato
Oslo, 17.12.2018

 
 Pål Andreas Rønning

Dokumentkontroll

Spesielle forhold
Leiligheten er generelt preget av en enkel og utidsmessig standard samt bruksslitasje, og må ansees som et oppussingsobjekt.
Generelt vil det ved kjøp av brukt bolig være mindre mangler og skader som ikke er nevnt i taksten, dette er likevel hensyntatt i verdivurderingen.
Kjeller er rehabilitert i 2002 hvor bl.a senking og støping av gulv samt oppføring av nye boder ble utført iht. eier.

22.12.2018
Rønning�Eiendomstaksering�As

Pål�Andreas�Rønning
Toftes�gate�22�B
0556�OSLO
Gnr:�228��Bnr:�528��Snr:�10��Lnr:�10

Verditakst�-�fast�eiendom

Side�5�av�5















STYRET 
Samcicl har i 201 / 18 
Styre leder: 
St yre med lemmer: 

Varaincdlcmmcr: 

1 IMS ansvar: 

VALG 

Arsbcrctning 2017 
for 

Samcict Toftcsgatc 22, 0556 Oslo 

hall lolgcnde styre: 
Magnus Sander 
Kimia Dayvary 
Marte Marie Forberg 
Ånne Cathrine Mørch 
Karsten L:geland 
Mai1e Marie Forhcrg 

St) rc leder vclgc. h vert år. styremedlemmer for to år, varamedlemmer h vert år. 
Kimia Dayvary er på valg. Mat1e Marie Forberg sitter etl år til. 
Styret fremmer likestilling. 

ORGANISASJONSN UMMER 
Sameiets organisasjonsnummer er: 982 6 72 023 

REGNSKAP - FORRETNINGSFØRER 
Markedshuscl Ars AS. Møllergata 6, 0179 Oslo, 
Telefon: 23358900 E-post: post(a')markcdshusct.no 

REVISOR: Claus Mørch. Løchenvn. 20 D, 0286 Oslo 

REGNSKAP OG FORTSATT DRIFT. 
Etter styrets oppfatning gir del framlagte resultalregnskapcl og balanse for regnskapsårel med 
tilhørende noter cl riktig inntrykk for sameiets stilling og resultat av virksomhcten. og 
regnskapet er sau opp under forutsetning om fortsatt drift. 

tyret rnener at årsregnskapet gir cl rettvisende bilde av sclskapcts ciendelcr og gjeld. 
finansielle stilling og resultat. 

ØKONOMI 
Regnskapet for 2017 viser at sarnciel har som driftsresultat et ovcrskudd med kr 53 .504.- mut 
budsjellcrl resultat et underskudd med 7.283. Det viscs ellers til vedlagt rcgnskapsoppstill ing. 
med noter. 

ARBEIDSMIL.JØ 
Sameiet hadde ved årsskifte en deltids ansatt. 

YTRE MILJØ 
Sarncict forurcnscr ikke det ytre mil.in mer erm vanlig. 

BY<.;NINGF:R OG FOl{SIKIHNCEI{ 
~amcict bestar av 15 holigscksjoncr. 
Samcicts cicndom har gardsnummer 2~8 og hrul..sm1111111er 528 i Oslo komn1111w. 
Sarncicts cicndom er full vcrdifnrsikrel i Gjensidige, avtale nr. 8-~51>40tl0, Tlf. 0.1 l t)() 
/\ Ile hcnvcndc lsl'r til forsikringsselskapet ska l ti1rh{111dsg0Jkje11ncs av styret. 



Årsberetning 10 17 
for 

Sameiet Toftesgate 22. 0556 Oslo 

EIERFORHOLD l SAMEIET 
Scksjonscicrc pr. 19.02.20 18: 

Navn 

~ Ericson 

1 Claus Mørch 

~ e Waneza Skoghold 

Helene Edvardsen 

~ A Bahram, & A. Avatollah 

Karsten Eqeland 

Anne Catnne Mørch 

Maanus Sander 

Alexandar Vesko lvanovi & Zivka lvanovic 

lnaeb1øra Gåsbakk 

Marte Marie Forberg 

Kim1a Dayvary & Pierre Andersson 

Helene Mørch 

Vilde Sktervold --Olivier Krener 

l Sum totalt 

STYRETS AKTIVITET l 2017 

SeksJon Brøk 

1 67 -
2 43 

3 57 

4 43 

5 51 

6 43 
7 57 
8 43 
9 38 

10 43 
11 32 
12 43 
13 38 
14 43 
15 32 

15 673 

tyret har i løpet av 20 17/18 gjennomført l ordinært styremote. samt han mye fort løpende 
kontakt på Facebook. 

Dette har blitt gjort i gården i 2017/18: 

• Gjennomfort dugnad. 
• Hengt opp korktavler med orden regler. slik at disse er lencrc tilgjengelig for bebocrc. 
• Avslutte! saken vår hos Brann- og Redningsctatcn vedrørende brannsikring. Etter en 

avslut1ende befaring ble sameiet godkjent og det gjenstår ingenting på rapporten 
utarbeide! av Firesafe fra 20 13 som ma uthcdre~. 

• li att befaring pa en mulig lekka~je i seksjon l 0. Denne viste seg a ikkc , ~1:rc reell. 
men del ble avdekket at rorcnc trenger a spylcs/rcnscs. 

• Innhente! anhud på spyling og vasking av grcnrllr og soilwr. 1-'lerc tilhud skal 
innhentcs. 

• Bdaring på en lekkasje som oppstod mellom seksjon 11 og 9. SkaJt·n er utl"lcdrct. 
men saken er ikke avslutte!. 



Arsberetning 2017 
for 

Sameiet Toftesgate 22, 0556 Oslo 

• Løvraking. skitt ing av lyspærer. fjerning av søppel og lignende arbeid. 
• Utfort vedlikehold p:1 lås til oppgang B. Låsen til oppgang A er defekt og 

sannsynligvis må både lås og dorhåndtak skifies ut. 

• Det er gitt en skriftlig advarsel som følgc av overdreven bråk/støy kl. 03 :00 onsdag 7. 
mars. 

• Styret har vært i kontakt med et vaskebyrå som vi ønsker å inngå avtale om 
trappevask med. 

• Nytt bord til bakgården er kjøpt. 

Planer for 2018 

• Utbedrc lås til oppgang A. 
• Rense avløpsrør. 

Oslo. 3. mai 2018 

;J:l 1,.~ 5-."l-V 
/ r agnu ander 

tyre leder 
Marte Marie Forberg 

Styremedlem 

~.1,1ne Maritl f"or~g IJil,y 3. 2019, 

Kimia Dayvary 
Styremedlem 

K,m;a Oayvary (May 3. 2018) 



ORDENSREGLEMENT FOR SAMEIET TOFTESGATE 22 

 

§ 1 Generelt 

Sameierne plikter å følge bestemmelsene i dette ordensreglementet. De er ansvarlig for at 
ordensreglene blir overholdt av husstandens medlemmer, fremleietakere og andre som gis adgang 
til seksjonen eller eiendommen for øvrig. (Lov om eierseksjoner §16, §16A). 

Ordensreglementet skal sikre beboerne orden og trivsel i hjemmene og på sameiets område. 

Alle beboere skal aktivt medvirke til at sameiets eiendom eller rykte ikke ødelegges. Seksjonseierne 
er ansvarlig i henhold til norsk lov for de skader de eller husstandens medlemmer måtte påføre 
sameiets eiendom. Henvendelse til styret i anledning ordensreglementet skal skje skriftlig. 

Overtredelse av husordensreglene anses som misligholdelse av sameiers forpliktelser overfor 
sameiet. Svært graverende eller gjentatte tilfeller kan bli å anse som vesentlig mislighold og vil da 
skape store konsekvenser for sameieren. 

 

§ 2 Ro og orden 

Hver sameier plikter å sørge for at det ikke voldes ubehag eller ulempe for naboer. Således må 
musikkanlegg, TV, radio m.m. innstilles slik at de ikke sjenerer naboene. Særlig viktig er dette 
mellom kl. 23.00 – 08.00. Dette gjelder også snekring og lignende. Ved sammenkomster utover kl. 
23.00, skal det gis nabovarsel til berørte naboer. Musikkøvelse er tillatt, med de samme 
begrensninger som for radio, TV m.m. 

 

§ 3 Husdyr 

Det er tillatt med husdyr. Hunder skal holdes i bånd på sameiets område. Ekskrementer fra husdyr 
skal fjernes. 

 

§ 4 Tilgjengelighet 

Det er forbudt å sette gjenstander i sameiets fellesareal. Gjenstander som hindrer fremkommelighet 
med hensyn til brannsikkerhet kan bli fjernet uten varsel. Ved oppussing, flytting eller lignende 
aksepteres det at ting står i trappegangen for en kortere periode. 

Det er tillatt å tørke klær på loftet. 

Ytterdører, kjellerdører og loftdører skal holdes låst. 

 

 

 



















Sameiet Toftesgate 22, 0556 Oslo 
Arsregnskap 2017 

Budsjett Resultat Budsjett Resultat 

2018 2 017 2017 2016 

Inntekter Noter 
Felleskostnader 370 192 370 192 370 192 370 192 
Innbetalt egenandel skade 12 000 
Sum inntekter 370 192 370 192 370 192 382 192 

Lønnskostnader 
Styrehonorar 15 000 15 000 15 000 15 000 
Arb.g.avgift 2 115 2115 2115 2 115 

Avsatt styrehonorar 

17115 17115 17 115 17115 

Utg_iher 
Strøm utgifter 50 000 47 718 45 000 44 917 
Kommunale avgifter 95 000 90 691 100 000 96 598 
Drift og vedlikehold 3 24 500 1 690 60 500 

Forsikringer 60 000 58 567 55 000 54145 
Egenandel forsikringer 6 000 12 000 
Adm. Kostnader, div. kostnader 4 43 050 42 303 44 500 41 002 

TV-avgift 60 000 57 075 54 000 55 069 
Huseiernes Landsforbund 1 050 950 890 950 
Bankgebyrer 2 500 2 363 5 800 6 204 
Sum driftsutgifter 336 100 307 356 365 690 310 885 

Driftsresultat 16 977 45 721 -12 613 54192 

Finansinn.Jutg_ifter 
Renteinntekter bank 100 105 130 93 

Andre reneteinntekter 413 

Utbytte Gjensidige 7500 7 713 5 200 972 

Andre finanskostander -36 

Renter/gebyr lån 

Sum Finanskostnader/Inntekter 7 600 7782 5 330 1 478 

Resultat 
Overskudd (underskudd) 24 577 53 504 -7 283 55 670 



Innbotalt 

EIEHDELER 

Omløps mid/er 

Tllgoct. fellesko11tnador 

Fonikudd11botalto kostnader 

Bank 

Sum om/øpsmldlor 

EGE('IKAPITAL OG GJELD 

Fond og egonlcae_ltal 

Egonkapltal 1/1 

Innbetalt til rentor/avdrag 

Betalt renter/omk 

Årets ro11ultat 

Egenkapltal 31/12 

Langsiktig ale/d 

Bankl/In 

Kortsikt/u u/•ld 

Løver and ørør 

Dlv,.,ae kort81kUg gjøkl 

Sum gjeld Ofl E11enlca11/ta/ 

Sameict Toftesg.1te 22, 0556 Oslo 
Bal,mso 2017 

Budsjott 

2018 

Noter 

6 100 000 

155 306 

255 306 

230 729 

7 

7 

24 577 

255 306 

7 

5 

255 306 

01110 

31 . desember 2017 

f//J/J<S! a,1J v 
•ynua S11m1.,, 

!ltyrvled•• 

Klrnla Dayvnry 

Styrumedl,11n 

Balanse 

2 017 

95 383 

169 522 

264 905 

161 946 

15 819 

-540 

53 504 

230 729 

-36 

34 212 

34 176 

264 905 

Budsjett Balanse 

2017 2016 

82 101 85 216 

130 608 126 087 

212 709 211 303 

152 987 69 309 

31 636 31 636 

-3 631 -3 628 

-7 283 55 670 

173 709 161 946 

6 805 

10 000 

29 000 42 392 

39 000 42 392 

212 709 211 303 

Martø Marie Forberg 

Styremedlem 



Sameiet Toftesgate 22, 0556 Oslo 
Noter til årsregnskap og balanse 2017 

Note 1 • Reg_nskae.se.rinsle.l!.er 

Arsregnskapet er salt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 

Note 2 - Ansatte 

Det er utbetalt kr 15.000.~ styrehonorar, sosiale kostnader i tillegg 

Innbetalt 

Budsjett Resultat Budsjett 

2018 2017 2017 

Note 3 

Lyspærer 1 000 300 

Drift/ vedlikehold byggning 15 000 50 000 

Dugnad 2 500 1 690 1 200 

Port og døråpnere, skilter 2 000 6 000 

Containerleie 4 000 3 000 

24 500 1 690 60 500 

Note 4 

Forretningsfører, fast 43 050 41 000 41 000 

Bil godtgjøreise 500 

Div. arbeid forretningsfører 1 303 1 000 

Andre kostnader 2 000 

43 050 42 303 44 500 

Note 5 

Påløpt feriepenger inkl. Arb.g .avgift 1 280 

Skyldig strøm 5 000 9 000 
Gjeld sameiere 20 000 31 551 20 000 
Annen kortsiktig gjeld 500 1 381 

25 500 34 212 29 000 

Note 6 

Forskuddsbet. Kabeltv 40 000 39 068 32 000 
Andre forskuddsbetalte kostnader 5 101 
Forskuddsbel. Forsikringer 60 000 56 316 45 000 

100 000 95 383 82 101 

Note 7 

Nåværende lån or tatt opp hos Nordea og blir nedbetalt år 2017. 

Resultat 

2016 

41 000 

2 
41 002 

1122 

5 294 

35 262 

714 

42 392 

32 812 

52 404 

85 216 
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Oslo kommune
Plan- og bygningsetaten

S-2255
Saken gjelder: Reguleringsbestemmelser i tilknytning til endret reguleringsplan for Oslo sentrum

og indre sone i Oslo kommune.

Vedtaksdato: 28.07.1977

Vedtatt av: Miljøverndepartementet

Lovverk: BL 1965

Høydereferanse: OSLO LOKAL

Merknader: se også S-2937,1.10.87 endr.reg.best.

Knytning(er) mot andre planer: V011002, V030806N2, V030993, V060597, V070492, V080285,

V080384, V080610, V100495, V110396, V120105, V120297, V121010, V130679, V131284, V150596,

V150796, V151100, V160184, V160895, V161001, V170887, V181209N2, V190192, V190482,

V190482N2, V190902, V200905N2, V201089, V220380, V221096, V231095, V231296, V240993,

V270398, V280186, V280885, V290689, V290894, V300187, V300589, V301006N3, V301288,

V310184, V311002, V311090, 1491, 15081, 15189, 16386, 16578, 17490, 19106, 20090, 20183,

20483, 21884, 2306, 23383, 2390, 24385, 2490, 26394, 28490, 2901, 3338, 33390, 3483, 36982,

37684, 39183, 41871, 43392, 5290, 5984, 6182, 6382, 8786, 8886, 9993

Saken består av 3 side(r) inkludert denne.

Plan- og bygningsetaten Besøksadresse:
Vahls gate 1, 0187 Oslo
Postadresse:
Boks 364 Sentrum,
0102 Oslo

Telefon: 23 49 10 00 Organisasjonsnummer:
Telefaks:23 49 10 01 971 040 823 MVA

E-post: postmottak@pbe.oslo.kommune.no
Internett: www.pbe.oslo.kommune.no
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S-2255, 28.7.77 (SE ENDR.§7, S-2937) 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR OSLO SENTRUM OG INDRE 
SONE I OSLO KOMMUNE. 
 
Miljøverndepartementet har i brev av 28. juli 1977 og 19. Oktober 1977 i medhold av par 28,1, jfr. par 27 i 
bygningslov av 18. juni 1965 stadfestet Oslo kommunestyres vedtak av 29. april 1976 om bestemmelser i 
tilknytning til reguleringsplan for Oslo sentrum og indre sone, med noen endringer foretatt av departementet. 
 
Ny paragraf ble vedtatt av Oslo bystyre 1.10.1987, S-2937. 
 
§ 1. Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne begrensningslinjen skal 

arealene nyttes som vist på planen. 
 
§ 2. Tidligere stadfestede reguleringsplaner for trafikkområde opprettholdes i den utstrekning de er vist på 

planen. Videre opprettholdes tidligere stadfestede reguleringer for felles areal for flere eiendommer. 
 
§ 3. Før byggetillatelse kan gis, skal det foreligge detaljert bebyggelsesplan for vedkommende eiendom.  Etter 

bygningsrådets bestemmelse i det enkelte tilfelle kan bebyggelsen tillates oppført i inntil 5 etasjer. 
 
§ 4. I områder regulert til blanding av bolig/kontor/forretning skal det ved nybygging innpasses flest mulig 

boliger, minimum det antall boliger som fantes pr. 1.1.73. Bruksendring av eksisterende bolig tillates ikke. 
 

Hvor det er regulert til blanding av forretning/kontor eller bolig/forretning/kontor, skal det søkes 
innpasset forretninger i 1.etasje mot gate.  Bruksendring av eksisterende forretning i 1.etasje mot gate 
kan kun tillates i særlige tilfelle. 

 
§ 5. I denne planen betyr utnyttelsesgrad (U) det samlede brutto gulvareal for et avgrenset område 

(inkludert garasjeanlegg over terreng) dividert med brutto grunnareal for byggeområdene innenfor området. 
Brutto grunnareal kan regnes inntil midten av tilgrensende trafikkområde/friområde og maksimum 10 meter. 
Hvor det er større brutto etasjehøyde enn 3 meter regnes utnyttelsesgraden etter en teoretisk etasjehøyde 
på 3 meter. 

 
§ 6. Reguleringsplaner innenfor planområdet som er stadfestet i tidsrommet mellom 4.9.1974 og stadfestelse av 

nærværende plan, skal gjelde foran denne plan. 
 
 
S-2937, 01.10.87 (se tidl. S-2255) 
 
FORSLAG TIL ENDREDE REGULSERINGSBESTEMMELSER (NY PA RAGRAF 7) FOR  
SENTRUM OG INDRE SONE (SONEPLANEN). 
 
Miljøverndepartementet har i brev av 28. juli 1977 og 19. oktober 1977 i medhold av paragraf 28,1,jfr. paragraf 
27 i bygningslov av 18. juni 1965 stadfestet Oslo kommunestyres vedtak av 29. april 1976 om bestemmelser i 
tilknytning til reguleringsplan for Oslo sentrum og indre sone, med noen endringer foretatt av departementet, 
S-2255. 
 
Pgf. 7.  I denne reguleringsplan er det ikke tatt s tilling til bevaringsspørsmålet. 
 
Før prosjektering tar til, anbefales byggherrer og forslagsstillere å kontakte berørte kommunale 
myndigheter for å bringe klarhet i eventuelle bevar ingsinteresser. 
 
Når behandling av bebyggelsesplan eller søknad om r ive- eller byggetillatelse tar til, og eksisterende  
bebyggelse forutsettes revet, skal bevaringsspørsmå let alltid vurderes. 











BUDSKJEMA

For eiendom

Toftes gate 22B, 0556Oslo

Gnr. 228 Bnr. 528 Snr. 10 i Oslo kommune, Sameiet Toftesgate 22 Orgnr. 982672023

Oppdragsnummer 1-18-0042

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
Lindbergbakken 3

Telefon
23 90 50 11

Telefaks E-mail:
mona@mbeiendom.no

Mona Bjerke Eiendom AS
Orgnr. 815242602



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.



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!



 
 
 
 

 

SELGE ELLER LEIE UT EIENDOM? 
 

Skal du selge, leie ut eller refinansiere  
din bolig- eller fritidseiendom? 

Ta kontakt for en rask, uforpliktende verdivurdering og E-takst,  
samt få et tilbud på våre tjenester! 

 
Med vennlig hilsen 

Mona Bjerke Eiendom AS 

 

      Mona Bjerke 
                         Daglig leder / eiendomsmegler MNEF 

                                                      Tlf. 23 90 50 11 – mob. 926 39 061 
      mona@mbeiendom.no 

 

      www.mbeiendom.no 
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