
Bud og budgivning

Fra 1. januar 2014 må alle bud og budforhøyelser, som inngis til megler, være skriftlig. 
Budgiver må legitimere seg overfor megler ved inngivelse av første bud, og bud skal være 
signert.

Å gi bud på eiendom som er for salg gjennom Privatmegleren, gjøres enklest via vår 
budgivningsplattform (bud-knapp) på eiendommens nettannonse på www.privatmegleren.no  , 
www.finn.no  eller via Privatmeglerens nedlastbare «app» til Androide eller Iphone-telefoner/ 
lesebrett.  Velges denne løsningen, oppfylles kravet til skriftlighet, signatur og legitimasjon av 
budgiver. I tillegg vil du få opplysninger om høyeste bud.  Budgiver vil motta skriftlig 
bekreftelse om at bud er mottatt. Budgiver som ikke mottar bekreftelse etter å ha lagt inn bud, 
må snarest kontakte megler pr telefon eller på annen måte. 

Interessenter som ikke har anledning til å inngi bud via nettbasert budgivningsplattform, kan 
sende bud via SMS/MMS, e-post eller ved å innlevere utfylt og signert budskjema til meglers 
kontor. For at megler skal kunne formidle budet til selger for vurdering, må budet være 
signert og det må legges ved kopi av budgivers legitimasjon (eks. bilde av førerkort). Det 
advares dog mot å sende kopi av bankkort. 
Senere budforhøyelser kan inngis via den samme budgivingsplattformen (bud-knapp) som du 
finner på nettannonsen, e-post eller SMS til ansvarlig megler for oppdraget. Kravet til signatur 
og legitimasjon gjelder kun det første budet.

Bud, som ikke er skriftlig eller som mangler enten budgivers signatur eller kopi av 
legitimasjon, samt bud som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 dagen etter siste 
annonserte visning, vil, som hovedregel, ikke kunne formidles videre av megler.
Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til 
å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er derfor ikke forpliktet til å akseptere det høyeste 
budet på eiendommen. 
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden 
skriftlig om status i budgivningen.     

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden. For at budene 
skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, herunder til 
selger for vurdering, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig 
akseptere budet før megler kan formidle budaksept til budgiver. Formidling av selgers aksept 
til budgiver må gjøres innen akseptfristens utløp. Bud må ha en akseptfrist som minst er til kl 
12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, og bud bør ha akseptfrist på minimum 30 
minutter fra budet inngis.  

Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er 
kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av 
anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet. De som ikke har lagt inn bud på 
eiendommen, har ikke krav på å få kopi av anonymisert budjournal.

For øvrig vises til det «Forbrukerinformasjon om budgivning», som også er en del av 
salgsoppgaven.

http://www.privatmegleren.no/
http://www.finn.no/


KJØPETILBUD
Til PrivatMegleren Ullevål EMAIL: PB@PRIVATMEGLEREN.NO
FOR EIENDOMMEN : TRYSIL ALPINE LODGE BYGGETRINN 2, 2420  TRYSIL 
Gnr. 37 Bnr. 1372 og Gnr. 37 Bnr. 1374 og Gnr. 37 Bnr. 1417 og Gnr. 37 Bnr. 526 i Trysil kommune: 
Oppdragsansvarlig: Petter Birkrem  Oppdragsnummer: 129-21-9002

UNDERTEGNEDE GIR HERVED FØLGENDE BUD PÅ (BOLIGNUMMER):_______________________
 

KJØPESUM:  kr   med bokstaver:_______________________________
 + omkostninger og eventuell andel fellesgjeld i henhold til opplysninger i nøkkelinformasjonen/eiendomspresentasjonen for eiendommen.

Ved første gangs oversendelse må kopi av leg. for alle budgivere vedlegges kjøpetilbudet (unngå bankkort). 
KJØPET VIL BLI FINANSIERT SLIK: 

Låneinstitusjon: Referanse & tlf. nr.

Egenkapital: kr

Totalt kr

ØNSKES UFORPLIKTENDE FINANSIERINGSTILBUD FRA NORDEA?  *Ja  nei
ØNSKES UFORPLIKTENDE VERDIVURDERING AV EGEN EIENDOM FRA PRIVATMEGLEREN  Ja  nei 

NÆRVÆRENDE BUD ER BINDENDE TIL OG MED DEN : DATO: ……………    KL …….
 Alle bud på eiendommen kan ikke ha kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Lørdag 
regnes ikke som virkedag. Bud med kortere frist enn dette, kan ikke formidles av megler. Se nærmere info på egen side.
* Ved ønsket finansieringstilbud fra Nordea, så aksepteres det at megler får informasjon fra Nordea om utfallet av 
søknadsprosessen.

EVENTUELLE FORBEHOLD:

Undertegnede er kjent med at selger står fritt til å godta eller forkaste ethvert bud. Budgiver er kjent med megler forbrukerinformasjon 
om budgiving, som er en del av nøkkelinfo/eiendomspresentasjonen, og de forpliktelser budgiver påtar seg. Budgiver bekrefter å ha 
besiktiget eiendommen og mottatt komplett nøkkelinfo/eiendomspresentasjon med alle vedlegg.
Budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge parter når selger har 
akseptert muntlig eller skriftlig, innenfor fristen. Undertegnede er kjent med at bud og budlogg vil bli fremlagt for kjøper ref. regler for 
budgiving. Ved flere budgivere gis gjensidig fullmakt til, hver for seg, å forhøye bud, motta aksept og/eller forestå alt i.f.m. 
budgivingen. Dersom bud faxes eller sendes megler etter kontortid, må budgiver selv sørge for å gi megler beskjed pr. telefon i tillegg.

Navn:
 

Navn:

Adr./Postnr.: Adr./Postnr.:
 

Fødsels-og personnr.: Fødsels- og personnr.:
E-post: E-post:
Tlf.:                                 Tlf.arb:  Tlf.:                                 Tlf.arb.
Dato: Dato:
Sign:
 

Sign:

 Aksept/ motbud til denne budgiver;
 Kr.
 Sted/ Dato:
 Sign:
  



 
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. Bud inngis til megler, som formidler disse videre til oppdragsgiver. 
3. Budets innhold: 
I tillegg til eiendommens adresse (eventuelt gnr/bnr), kjøpesum, budgivers navn, adresse, e-postadresse, 
telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansieringsplan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og 
eventuelle forbehold; så som usikker finansiering, salg av nåværende bolig osv. 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. Normalt kreves at budgivers første bud inngis skriftlig til megler. Senere endringer i budet inngis imidlertid 
ofte muntlig. Slike endringer bør ikke skje per e-post, sms-melding eller til telefonsvarer, da risikoen for at 
denne type meldinger ikke kommer frem i tide, er større enn ellers. 
6. Megleren vil uoppfordret gi sin vurdering av det enkelte bud overfor oppdragsgiveren, når budet er gitt 
innenfor fristene i punkt 4. 
7. Megleren vil så langt det er nødvendig og mulig holde budgiverne orientert om nye og høyere bud og 
eventuelle forbehold. 
8. 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. 
9. 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. 
10. I spesielle tilfeller kan megler skriftlig invitere til lukket budrunde. Nærmere opplysninger vil i tilfelle bli gitt 
til aktuelle interessenter. 

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. 


