
Pent brukt andelsleilighet i populære Tiurleiken borettslag - Garasjeplass -  
Innglasset veranda og luftebalkong - Særdeles barnevennlig!  

OBOS eiendomsmeglere KALBAKKEN  
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Betegnelse: Tiurleiken borettslag, org.nr 951081728,  
andel nr. 232, gnr 96, bnr 61 i Oslo kommune. 
 
Andelseier(e): Asle Skarpengland  
 
Felleskostnader: Kr 3.955,- pr. mnd. pr 26.01.2010  
Felleskostnadene består hovedsaklig av kapitalkostnader (se 
punkt Fellesgjeld nedenfor) og driftskostnader, bl.a. 
Garasjeplass, kabel-tv, trappevask( kr. 100,-), betjening av 
fellesgjeld, vaktmestertjenester m.m. 
 
Fellesgjeld: Ca kr 182.000,- (avrundet opp til nærmeste hele 
tusen) pr 08.12.2009 herav: 
Lånenr                 Restsaldo 
1HUG01-11451595        24.646,- 
1HUUT1-11451595      143.920,- 
1HUUT2-11451595       12.585,- 
 
Borettslaget har 3 lån i Husbanken pr 26.01.2010: 
1HUG01-11451595, annuitetslån, restsaldo 7.417.604,-, 
restløpetid 10 år, fast rente 3,6 %. 
1HUUT1-11451595,annuitetslån, restsaldo 43.316.448,-, 
restløpetid 16 år, fast rente 3,6 %. 
1HUUT2-11451595, annuitetslån, restsaldo 3.787.751,-, 
restløpetid 16 år, fast rente 3,6 %. 
Fastrenteperioden løper fra 01.01.2006 til 01.01.2011.  
 
Kjøper oppfordres særskilt å vurdere konsekvensene av 
eventuelle renteendringer, lengde på evt. avdragsfri periode, 

samt de økonomiske konsekvenser ved utløpet av en 
avdragsfri periode. Endringer i disse forhold vil medføre 
endringer i størrelsen av felleskostnadene. 
 
Kjøper forutsettes også å være inneforstått med at 
fellesgjelden i borettslaget og felleskostnadene kan variere 
over tid, og at den kan øke som følge av beslutninger i 
borettslagets styre eller generalforsamling. 
 
Ligningsverdi: Kr 269.617,-  
 
Beliggenhet: Beliggende høyt og fritt i rolige og grønne 
omgivelser i etablert boligområde i bydel Grorud, på Romsås, 
ca 10 km nordøst for Oslo sentrum med avkjøring til Grorud 
fra Trondheimsveien. Umiddelbar nærhet til Lillomarka med 
f ne tur- og rekreasjonsområder i skog og mark. Ti minuttersi  
gange til Grorud. Fire minutters gange til Romsås senter som 
inneholder Romsås Bad, dagligvareforretninger, Deichmanske 
bibliotek, Nautilus treningssenter, postkontor, kiosk, offentlige 
kontorer og andre servicetilbud. Nærmeste større senter er 
Steen & Strøm på Stovner. Leiligheten ligger rett ved skolen. 
Barnehager/-parker. Idrettsanlegg. Kirke. Her er det gode 
kollektivforbindelser med T-banestasjon og buss.  
 
Adkomst: Lett adkomst til borettslaget og leiligheten. Med 
T-bane 5 mot Vestli (hvert 7. minutt hele dagen). 
Bussforbindelse med bussholdeplass i Ravnkollbakken 
(matebuss). Forøvrig både t-bane og buss i umiddelbar 
nærhet. Flere ekspressbusser (f y-bussen) fra Trondheimsvn.l  





Med bil direkte adkomst med avkjøring fra Trondheimsveien 
til Grorud mot Romsås. Kun offentlig asfalterte veier. Bilfrie 
gangveier inn mot blokkene. Det vil bli skiltet fra OBOS 
eiendomsmeglere ved fellesvisninger.  
 
Tomten: Andel i 33600 m2. eiet tomt.  
 
Tomten er delt over "2 tun" og tilrettelagt for bruk av 
beboerne. Pent beplantet med både plen, prydbusker og trær. 
Opparbeidet for lek med ballbinge og lekeplass. Sittegrupper 
til felles bruk. Gangveier mellom og til oppgangene (dels med 
varmekabler). Borettslagets tomt grenser delvis mot 
Lillomarka med alle sine kvaliteter.  
 
Eiendommen er konsesjonsfri.  
Det er ikke knyttet odelsplikt til eiendommen.  
 
Regulering: Innhentede reguleringsbestemmelser og utsnitt 
av reguleringsplan oppbevares på oppdragsansvarligs kontor 
og kan utleveres på forespørsel. 
 
Bygningen: Oppført 1972. Boligblokk på 8 etasjer og 
underetasje med bærende betongkonstruksjoner. Betong 
skillende vegger mellom leilighetene. Leilighets skillende 
dekker i betong. Fasader i teglstein. Innvendige vegger med 
gipsplater. Bygningene er fundamentert på fjell. Flate tak 
tekket med sarnaf l/ papp. Innvendige taknedløp. Vedlikeholdi  
ol: Utvendig bygningsmasse ble rehabilitert i 1999/2000 og 
holder en god standard. Vinduer og balkongdør med 
trerammer og 2-lags isolerglass fra 1999 og entredør type B-30 
fra byggeår. 

Boligen: 4-roms leilighet i 4. etasje. 
Eiendomstype: andel. Bruksareal 87 m2, P-rom 84 m2, består 
av: Entrè, bad/wc, vaskerom, kjøkken, stue og 3 soverom, i hht 
vedlagte takstpapirer. 
 
Inneholder : 
Entre: Belegg på gulv. Malt panel på vegger. God plass for 
garderobe. 
Soverom 1: Teppe på gulv. Malt strie på vegger. Hel vegg 
med garderobeskap. 
Soverom 2: Vinylf is på gulv. Malt strie på vegger. Doble hvitel  
garderobeskap med glatte hvite fronter. 
Soverom 3: Vinylf is på gulv. Malt strie på vegger.l  
Garderoberom/bod i tilknytning. 
Garderobe: I tilknytning til soverom 3 med god 
garderobeplass. 
Bad: Flislagt gulv. Malte f ater på vegger. Servant nedfelt il  
innredning. Kraner byttet i 2004. Innredning og overskap i hvit 
med lett prof lerte fronter. Speil og lyslist. Badekar. Toalett. i
Vaskerom: Flislagt gulv. Malte f ater på vegger. Vaskekum ogl  
opplegg for vaskermaskin. Fastmonterte hyller. Godt med 
skapplass. Varmtvannsbereder byttet i 2004. Utgang til 
luftebalkong. 
Kjøkken: Laminat på gulv. Malte f ater på vegger. Fliser overl  
kjøkkenbenk. Original innredning med malte fronter. Laminat 
benkeplate. Opplegg for oppvaskmaskin (maskin kan 
medfølge om ønskelig). Vindu på kjøkken. Åpen løsning mot 
spisestue. 
Spisestue: Laminat på gulv. Malt miljøstrie på vegger. 
Hyggelig og morsom løsning som gir god plass for 
spisestue/spiseplass. 



Stue: Laminat på gulv. Malt miljstrie på tepper. Utgang fra 
stue til veranda. 
Luftebalkong: Ca 2 kvm ut fra vaskerom. 
Veranda: Ca 12 kvm ut fra stue. Gressteppe på hele 
verandaen kan overtaes av ny eier. Verandaen er delv av 
glassbyggerstein og innglasset med skyveglass. Montert 2 
markiser i hele verandaens lengde. 
 
Boligen disponerer en bod inne i leiligheten, en bod i 1. etasje 
og 1 bod ute. 1 garasjeplass i felles garasjeanlegg. Balkong og 
veranda. Leverandør av kabel-tv og bredbånd er GET. Nytt 
callinganlegg med tv-telefon. 
 
Ferdigattes eller midlertidig brukstillatelse er rekvirert.  
 
Beskrivelse: 4-roms andelsleilighet beliggende i 4. etasje i 
populære og rehabiliterte Tiurleiken borettslag. Leiligheten er 
målt til 84 kvm primærrom, 87 kvm bruksareal, 3 kvm 
sekundærrom og 95 kvm bruttoareal iht vedlagte 
takstdokumenter. 
En praktisk leilighet med god planløsning i veldrevet 
borettslag. Normalt vedlikeholdt de siste år. Noe gjenstående 
arbeider i tillegg til at kjøkkenvifte er defekt. Kraner på 
kjøkken og bad byttet i 2004. Ny varmtvannsbereder i 2004. 
Laminat, belegg og teppe på gulv. Vegger holdt i lyse og 
tidsriktige farger. Nyere isolert entredør. Nyere heis i 
borettslaget. Gjennomgående leilighet med gode sol og 
lysforhold.  
 
Oppvarming: Elektrisk.  
 
Parkering: Fast biloppstillingsplass i felles garasjeanlegg. 
Forøvrig gate- og gjesteparkering etter gjeldende regler.  
 
Overtakelse: Etter nærmere avtale.  
 
Vedtekter m.m.: Vedtekter, husordensregler, siste 
årsregnskap og budsjett fremlegges på visning. Kjøper 
oppfordres til å sette seg inn i disse. 
 
Dyrehold: Gjelder dyr i både eierforhold og pensjon. 
Alle former for dyrehold må godkjennes av styret før 
anskaffelsen. 
Enkelte hunderaser, som pitbullterrier, amerikansk 
staffordshireterrier (såkalt amstaff) og andre 
kamphundlignende raser er det ikke tillatt å holde i 
borettslaget. 
Se forøvrig borettslagets husordensregler for regler vedr. 
dyrehold.  
 
Kommunale planer: Området er regulert til boliger med 
tilhørende anlegg, kjørevei, parkering, friluftsområde m.m. 

Reguleringskart med reguleringsbestemmelser kan besiktiges 
på meglers kontor.  
 
Eierskifteforsikring: Selger har tegnet eierskifteforsikring.  
Se vedlagte egenerklæring og takst for mer informasjon. 
 
Boligkjøpeforsikring: Det gjøres oppmerksom på at kjøper 
har anledning til å tegne Boligkjøpeforsikring fra Help 
Forsikring AS. Forsikringen må bestilles senest ved 
kontraktssignering. Ta kontakt for ytterligere informasjon. 
 
Godkjenning: Kjøper må godkjennes av borettslaget.  
Dersom styret i borettslaget ikke godkjenner kjøper som ny 
eier, må boligen videreselges for kjøpers regning og risiko. 
 
Diverse:  
Meglers vederlag er provisjonsbasert. Prosentsats 2,5%. 
Tilrettelegging kr 7.500,- og visning kr 990,- pr stk.  
 
Dersom handel ikke kommer i stand eller oppdraget sies opp 
av oppdragsgiver, skal oppdragsgiver betale alle påløpte 
utlegg, samt timepris for faktisk medgått tid. I tillegg betales 
det for tilrettelegging og visning. 
 
Ved formidling av lån til OBOS Lån og Spar mottar foretaket 
EXACT-OBOS eiendomsmeglere AS et mindre 
formidlingshonorar. Formidling blir kun gjort for de som har 
samtykket. 
 
Boligen har bare én boenhet, og ingen utleiedel.  
Adgangen til bruksoverlating (utleie) er begrenset. Se 
nærmere opplysninger i vedlagte "Nyttige Opplysninger". 
 
Garantiordning: 
Boligen inngår i et OBOS-tilknyttet borettslag. Dersom 
borettslaget påføres økonomisk tap som følge av manglende 
innbetalte felleskostnader, garanterer OBOS overfor 
borettslaget full inndekning av disse manglende innbetalte 
felleskostnader. 
 
Forkjøpsrett: Borettslaget er tilknyttet OBOS og har 
vedtektsfestet forkjøpsrett. Dersom forkjøpsretten blir 
benyttet, vil kjøper bli løst fra den inngåtte kontrakten.  
Den forkjøpsberettigede trer da inn i kontrakten på samme 
vilkår og ihht lov om borettslag. Se vedlegg hvordan virker 
forkjøpsretten. Kjøper må være/bli medlem av OBOS og må 
være à jour med kontingenten. 
 
Forretningsfører: OBOS telefon 22 86 55 00. 
 
Visning: Som annonsert eller etter avtale med 
oppdragsansvarlig. 

:regnintsokmo/gnindytnasirP   

Prisantydning ............................................................... kr 1.380.000,- 
Gebyr forhåndsvarsel* ...................................................... kr 3.440,- 
Gebyr ved bruk av forkjøpsrett** .................................. kr 4.300,- 
Tinglysning andel .................................................................. kr 430,- 
Tinglysning av pantedokument .........................................kr 730,- 
Sum omkostn.*** ................................................................kr 5.460,-  

(alt kr 4.600,-) 
Sum prisant. inkl omk*** ......................................... kr 1.385.460,- 
Boligens andel fellesgjeld (dette  
nedbetales via felleskostnadene) ...............................kr 182.000,- 
Totalt ........................................................................ kr 1.567.460,- 

 * kjøper som benytter forkjøpsrett, skal ikke  
  betale  dette gebyret 
 **  kjøper som ikke benytter forkjøpsrett, skal  
  ikke betale dette gebyret 
***  beregnet gebyr for forkjøpsrett, men ikke  
  for forhåndsvarsel. Hvis forkjøpsrett ikke  
  benyttes, blir summen det alternative beløp. 
 
Medlemmer må være á jour med medlemskontingent t.o.m. 
det året overtakelsen f nner sted. i



Budgivning: Les ”Forbrukerinformasjon om budgivning”  
og ”Hvordan virker forkjøpsretten?” som er vedlagt 
salgsoppgaven før budskjema innleveres til 
oppdragsansvarlig. Vi gjør oppmerksom på at 
oppdragsansvarlig ikke kan formidle bud med kortere 
akseptfrist enn 24 timer regnet fra siste annonsert visnings 
slutt. Bud avgitt til telefonsvarer/mobiltelefonsvarer  
eller e-mail godtas ikke. 
 
Finansiering: Kontakt gjerne OBOS Lån og Spar  
tlf. 22 86 55 99 / 22 86 56 00 
laan-spar@obos.no 
Se eget vedlegg i salgsoppgaven. 
 
Rehabilitering/Større vedlikehold:  
2007 - 2007 Nytt dørtelefonanlegg 
2006 - 2006 Utskifting av lekeapparater, ca. kr 230.000,- 
2004 - 2006 Utskifting av heiser 
1998 - 2000 Fasaderehabilitering. Totalkostnad kr 101.692.252,- 
etter fradrag for tilskudd. Tilskudd Husbanken kr 3.320.000,-. 
1995 - 1996 Omfattende dreneringsarbeider utført  
 
Oppgjør: Med mindre annet er avtalt, forfaller 10 % av 
kjøpesummen til betaling ved kontraktsunderskrift. Det kan 
ikke tas forbehold om pant i denne boligen for dette 
forskuddsbeløpet. Rentene tilfaller selger. Resterende av 
kjøpesummen og omkostninger forfaller til betaling innen 
overtagelse. 
Oppgjøret foretas av Megleroppgjør AS, et selskap i OBOS-
gruppen, org.nr 982577675, Postboks 6666 St Olavs plass, 
0129 Oslo. 

Oppdragsansvarlig: 
Tone Andersen  
Tlf: 22 80 20 33, faks: 22 80 20 31  
e-post: tone.andersen@obos.no  
 
OBOS Eiendomsmeglere avdeling KALBAKKEN  
Trondheimsveien 391, 0953 Oslo  
Foretaksnummer NO 977040949 MVA 
 
Dokumentets produksjonsdato: 28.01.2010 kl. 11:42  







P-ROM: 84 m2 

BRA: 87 m2 

Planskissen er ikke målbar, og overf atebehandlingen er ikke l
nødvendigvis i samsvar med faktiske forhold. Avvik kan forkomme. 



P-ROM: 84 m2 

BRA: 87 m2 

Planskissen er ikke målbar, og overf atebehandlingen er ikke l
nødvendigvis i samsvar med faktiske forhold. Avvik kan forkomme. 































Kontakt oss for en gratis verdivurdering 
Vi har allerede solgt mange boliger i ditt nærmiljø og vet akkurat hva folk ser etter. Dette har gjort at vi etter 
mange års erfaring har fått detaljert kunnskap om nærmiljøet ditt. Denne kunnskapen gjør at vi oppnår gode priser.  
Kontakt oss for et godt tilbud på salg av boligen din! 

OBOS eiendomsmeglere 
avdeling KALBAKKEN  
Nedre Kalbakkv. 4, 0950 Oslo  
Telefon: 22 80 20 30  
Telefaks: 22 80 20 31  

Tone Andersen  
Fagansvarlig Eiendomsmegler 
MNEF  
Mobil: 908 31 734  

Hedda Anker Hvinden  
Eiendomsrådgiver  
Mobil: 93 02 74 94  
hedda.anker.hvinden@obos.no  

Tove Karlsen 
Meglerassistent  
Mobil: 22 80 20 32  
tove.karlsen@obos.no  

Kim Thu  
Eiendomsmeglerfullmektig  
Mobil: 90 94 98 23  
kim.thu@obos.no  

Hung C. Nguyen  
Megler  
Mobil: 45 24 06 57  
hung.chi.nguyen@obos.no  

Ove Kristian Midtskog  
Megler  
Mobil: 99 37 72 87  
ove.kristian.midtskog@obos.no  



Nyttige opplysninger

De opplysninger som fremgår av denne salgsoppgave, er i hoved-
sak innhentet fra nåværende eier av eiendommen/boligen. 

Oppdragsansvarlig har oversikt over de forhold som er av betydning 
og som er tilgjengelige via relevante registre og arkiver. Likevel 
oppfordres kjøper til selv å foreta de undersøkelser han/hun 
mener er vesentlige for et eventuelt bud/kjøp av eiendommen/
boligen. Herunder gjelder f.eks:

• Besiktige eiendommen/boligen sammen med bygningskyndig 
 person.
• Undersøke vann- og kloakkforhold (kommunens tekniske etat).
• Undersøke reguleringsforhold (kommunens tekniske etat). 

Skulle du få opplysninger som er i strid med salgsoppgaven, eller 
ha ubesvarte spørsmål, ta kontakt med oppdragsansvarlig som 
vil forsøke å bringe klarhet i saken. 

Boligen selges som den er, jfr. Avhendingslovens § 3-9. Kjøpsinter-
essenter gjøres kjent med at dette reduserer selgers ansvar etter 
Avhendings-loven og vil være en del av kontraktsvilkårene. 

I forhold til mangler er det kun Avhendingslovens § 3-7 «manglende 
opplysninger om eiendommen» og Avhendingslovens § 3-8 «uriktige 
opplysninger om eiendommen» som kan påberopes, med mindre 
boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn 
til å regne med ut i fra kjøpesum og forhold ellers, jfr. Avhendings-
lovens § 3-9.

Selgeren er ikke kjent med at eiendommen er beheftet med 
mangler i relasjon til offentligrettslige krav utover det som er 
opplyst tidligere, jfr. Avhendingsloven § 3-2. Skulle det vise seg 
at slike krav likevel ikke er oppfylt, er selgeren ikke ansvarlig for 
disse.

FORKJØPSRETT OG STYRETS GODKJENNELSE
Dersom forkjøpsrett blir benyttet, vil kjøper bli løst fra den 
inngåtte kontrakten. Den forkjøpsberettigede trer da inn i 
kontrakten på samme vilkår.

Dersom styret i borettslaget/boligaksjeselskapet (heretter be-
nevnt boligselskapet) ikke godkjenner kjøper som ny eier av 
boligen, må den videreselges for kjøpers regning og risiko.

DIVERSE OPPLYSNINGER
Bud er bindende når det har kommet til selgers kunnskap.
Boliger i boligselskapet skal brukes av den/dem som eier 

andelen/aksjene. Det er derfor ikke tillatt å overlate bruken av 
boligen til andre (herunder leie den ut) annet enn i de tilfeller som er 
omhandlet i lov om borettslag kap 5 I og II og selskapets vedtekter. 
Når vilkårene for å overlate bruken av boligen til andre er oppfylt, 
kan hele boligen leies ut under ett.

Boligselskapet har lovbestemt panterett, tilsvarende 2G i boretts-
lagets andeler til sikkerhet for misligholdte felleskostnader etc. 
Dersom borettslaget likevel påføres økonomisk tap som følge av 
at en andelseier misligholder felleskostnadene, dekkes tapet ved 
at felleskostnadene for alle andelseiere blir høyere enn de ellers 
ville vært. Hvis borettslaget er tilknyttet en garantiordning til 
sikkerhet mot tap for misligholdte felleskostnader, vil garantisten 
dekke hele eller deler av tapet. Se salgsoppgaven under eget 
punkt hva som gjelder for denne boligen.

Som andelseier i borettslag eier du en andel i borettslaget med 
rettigheter og plikter som følger av lov om borettslag av 6. juni 
2003, boligselskapets vedtekter og vedtak/avtaler for øvrig. 
For boligaksjeselskap gjelder nevnte lovs §§ 1-5, 4-2, Kap 5 og 
§ 13-5. Blant andelseiernes viktigste plikter er plikten til å betale 
felleskostnader og til å oppfylle vedlikeholdsplikten som følger av 
loven og vedtektene. Andelen gir deg bl.a. stemmerett på boretts-
lagets generalforsamling.

Eiendomsmeglere er fra 01.01.2004 underlagt lov om hvitvasking. 
Dette innebærer at oppdragsansvarlig har plikt til å melde fra til 
Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Megler håndterer i løpet av salgsprosessen personopplysninger 
vedrørende både kjøper og selger. All håndtering skjer i henhold 
til personopplysningsloven og Datatilsynets retningslinjer. For 
informasjon vedrørende innsyn, retting og sletting, kontakt opp-
dragsansvarlig for det enkelte salgsoppdrag.

AREALBEGREP
Bruksareal (BRA): Er bruttoarealet minus arealet som opptas 
av yttervegger, jfr Veileder til NS 3940.

Nettoareal (NTA): Er arealet mellom innsidevegger for omslut-
tende bygningsdeler, jfr Veileder til NS 3940.

P-rom: Er en forkortelse for nettoareal primære rom og angir 
netto-arealet av alle de primære rommene i boenheten innvendig, 
inklusive innvendige delevegger. De rom i boligen som inngår i 
P-ROM skal beskrives sammen med arealet. Ikke et begrep fra 
NS 3940, men fra veilederen. 

Med henvisning til Avhendingslovens § 3-10, 
oppfordres kjøper til å undersøke eiendommen 
grundig og gjerne sammen med en bygnings-
kyndig person før avtale inngås. 



Hvordan virker 
forkjøpsretten?
Forkjøpsretten
Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel for medlemmene i 
OBOS. Ønsker du å bruke forkjøpsretten din bør du henvende 
deg til OBOS snarest mulig. For hver enkelt bolig blir det fastsatt 
en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Med-
lemmer som vil benytte forkjøpsrett, må gi skriftlig  melding til 
OBOS til en for formålet oppgitt adresse eller telefaksnr. Meldin-
gen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte meldefristen. 
Meldefristen vil være minst 5 virkedager etter at boligen er  
kunngjort i vår tabellannonse i Aftenposten og/ eller på www.
obos.no.

Bruk dokumentet «Budskjema» til å melde forkjøpsrett. Dokumen-
tet Budskjema ligger vedlagt salgsprospektet. Utfylt Budskjema 
sendes til OBOS eiendomsmeglere adresse eller telefaksnr som 
står på budskjema.

NB: Det er ikke nødvendig å gi et bud i form av et kronebeløp for 
å melde forkjøpsrett - det er tilstrekkelig at de øvrige rubrikker i 
budskjemaet er utfylt.

Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at meldefristen 
er løpt ut, kan du ikke kreve å overta boligen på grunnlag av 
forkjøpsretten.

Finansiering
Skal du benytte forkjøpsrett, må du ha finansieringen klar. Fin-
ansiering av hele kjøpesummen må dokumenteres skriftlig og 
innen meldefristen. Egenkapital basert på salg av egen bolig må 
dokumenteres med mellomfinansiering. OBOS har iht. lov om 
borettslag §4-21 anledning til å kreve bankgaranti. Man kan ikke 
kreve å bruke forkjøpsretten dersom finansiering ikke er doku-
mentert innen meldefristen.

Når fristen er ute
Er det flere medlemmer som har meldt forkjøpsrett, har medlem-
met med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Bare medlemmer med 
ansiennitet fra dagen før bud ble akseptert, eller tidligere, kan 
benytte forkjøpsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen til-
hører, går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borett-
slaget vil benytte forkjøpsrett, blir normalt botiden i borettslaget 
avgjørende.

Det er to måter å avklare forkjøpsretten på: Fastprisavklaring og 
forhåndsavklaring.

Ved forhåndsavklaring kunngjøres boligen før den er solgt, og 
normalt med en prisantydning. Etter at bud er akseptert, avk-
lares forkjøpsretten ved at OBOS henvender seg til dem som har 
meldt forkjøpsrett Ved slik henvendelse må du straks, og med 
bindende virkning, ta stilling til om forkjøpsrett gjøres gjeldende.   

Ved fastprisavklaring er boligen solgt før den kunngjøres for 
våre medlemmer. Når boligen er kunngjort til fast pris, er rettidig 
melding om forkjøp forpliktende; dvs du plikter å overta boligen 
hvis ingen med bedre forkjøpsrett enn deg har meldt seg innen 
meldefristen.   

Som forkjøpsberettiget medlem må du være klar til å gi et raskt 
svar. Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i allerede inngått 
avtale, og kjøper boligen til avtalt pris på avtalte vilkår. I tillegg 
kommer et gebyr for avklaring av forkjøpsrett med kr 4300,-, tin-
glysning av hjemmelsdokument kr 430,- og for hver notering av 
pant må det betales kr 730,-.

Sørg for å være tilgjengelig når meldefristen er utløpt og forkjøp-
sretten skal avklares.  Ta kontakt med OBOS eiendomsmeglere 
dersom du selv er utilgjengelig.

Midlertidig nullstilling
Ved bruk av forkjøpsrett på grunnlag av OBOS-medlemskap 
suspenderes medlemsansienniteten i 12 måneder (midlertidig 
nullstilling). Medlemsansienniteten kan dermed ikke på nytt 
benyttes til kjøp av bolig eller annet før etter 12 mnd. Midlertidig 
nullstilling gjelder ikke intern forkjøpsrett, dvs der en andelseier i 
samme borettslag benytter forkjøpsrett.

Salg av egen bolig
Fysiske personer kan bare eie én bolig i borettslag tilknyttet 
OBOS. Vær oppmerksom på at dersom du kjøper ny bolig/ benyt-
ter forkjøpsrett, og bor i en OBOS-tilknyttet bolig fra før, er du 
forpliktet til å selge den ene. Den kan ikke overføres til ektefelle, 
foreldre, barn etc etter unntaksreglene i borettslovgivningen og 
OBOS’ regelverk.

Medlemskap
Du må sørge for at ditt medlemskap er i orden før du benytter 
forkjøpsrett. Skal et medlemskap overføres må dette være over-
ført innen meldefristen.

Dersom innsendt melding om forkjøp ikke lenger skal stå ved lag, 
ber vi deg kontakte OBOS eiendomsmeglere så snart som mulig.   

Dersom boligen ikke er solgt innen meldefristen, vil de som 
har meldt seg innen fristen bli kontaktet når et salg har skjedd. 
Hvis det går mer enn 3 mnd før boligen blir solgt, vil boligen bli 
kunngjort for medlemmene på nytt og ny melding om forkjøp-
srett må sendes OBOS.

Tips:
• Som medlem må du selv avgjøre om du ønsker å delta 
 i budrunden.
• Sørg for at medlemskapet er i orden før du melder forkjøpsrett.  
• Ha finansiering ordnet før du legger inn meldingen.



Bank-/kredittinstitusjon Kontaktperson Telefon

Bud på eiendom

(Boligen/eiendommens adresse)

Kr

Budet må stå til 24 timer etter siste annonserte visning. Hvis ikke annet fremgår, står budet ved makt i 5 dager.

Finansieringsplan:

Forskudd ved kontraktinngåelse, 10 % av kjøpesum. kr

Budet er bindende for budgiver når det er kommet til selgers kunnskap. Handelen er juridisk bindende for begge 
parter dersom budet aksepteres innen akseptfristen. Jeg/vi erklærer å ikke være nærstående med oppdragsansvarlig, 
jfr. forbud mot egenandel i lov om eiendomsmegling § 5-3.

,–

Skriver kroner

DAG MÅNED ÅR KLOKKEN

Budet står ved makt til den:

DAG MÅNED ÅR

Ønsket overtagelsesdato:

+ vanlige omkostninger i henhold til salgsoppgave (bl.a. gebyr avklaring av forkjøpsrett, tinglysningsgebyr hjemmelsdokument, eierskiftegebyr og notering av pant). 
Kjøper er også ansvarlig for eventuell andel fellesgjeld.

Øvrig egenkapital (bankinnskudd o.l.) kr

Øvrig egenkapital (bundet i nåværende bolig.) kr

Lånetilsagn/lånemuligheter i følgende banker/kredittinstitusjoner:

  kr

Bank-/kredittinstitusjon Kontaktperson Telefon
  kr

SUM kr

Undertegnede inngir dette bindende bud på følgende eiendom:

Eventuelle forbehold/forutsetninger:

Dette må være fri egenkapital. 
(Kan ikke tas forbehold om pant i denne boligen.)

O
p
p
d
atert 17.09. 2008

eks. evt. andel fellesgjeld og omk.00/100

OBOS-medlem: Ja Nei Medlemsnr: Andelseier i dette borettslaget fra før? Ja Nei

Jeg/vi forplikter å holde oppdragsansvarlig orientert om endring i medlemsskap under budrunden.

UNDERSKRIFTDATOSTED

Navn: Fødselsnr. (11 siffer):

Navn: Fødselsnr. (11 siffer):

E-post 1: E-post 2:

(Hvis e-postadresse er utfylt, har kunden samtidig akseptert å få melding per e-post.)

Telefon arbeid: Telefon privat: Mobil:

Telefon arbeid: Telefon privat: Mobil:

Adresse: Postnummer: Poststed:

OBOS_budskjema_ordin¾re_tvangssalg.indd   5 02.02.09   11.57

Oppdrag nummer: 100089 Meldefrist for medlemmer: 09.02.2010  

Tiurleiken borettslag Borettslag (org.nr 951081728), Andel nr. 232  
Ravnkollbakken 21, 0971 Oslo  

Budskjemaet fakses til OBOS eiendomsmeglere avdeling KALBAKKEN. Faks: 22 80 20 31  
Oppdragsansvarlig: Tone Andersen  
Foretaksnummer NO 977040949 MVA 



Forbrukerinformasjon 
om budgivning
Informasjonen er utarbeidet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, Den 
Norske Advokatforeningen ved Eiendomsmeglingsgruppen, Eiendoms-
meglerforetakenes 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 forbruker-
myndighetene og organisasjonene anbefaler benyttet ved budgivning på 
eiendommen. Avslutningsvis gis også en kort oversikt over de viktigste 
rettsreglene tilknyttet budgivning.

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-post-adresse,     
 telefonnummer osv. bør et bud inneholde: Finansierings-
 plan, betalingsplan, akseptfrist, overtakelsesdato og 
 eventuelle forbehold; så som usikker fnansiering, salg av  
 nåværende bolig osv. Normalt vil ikke et bud  i  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 bud- 
 runden. I forbrukerforhold (dvs der oppdragsgiver er forbruker)  
 skal ikke megleren formidle bud med kortere akseptfrist enn  
 24 timer regnet fra 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 opp- 
 dragsgiver, budgivere og øvrige interessenter om bud og for- 
 behold. Det bør ikke gis bud som diskriminererer eller ute- 
 lukker 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 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 fere eiendommer samtidig dersom man ikke ønsker å  
 kjøpe fere 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.   



 OBOS har noen 
  av markedets 
beste rentebetingelser 

Finansiering

For mer informasjon, se www.obos.no/rentebetingelser 
eller kontakt oss på tlf. 22 86 55 00, e-post: lan-spar@obos.no
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OBOS eiendomsmeglere avdeling KALBAKKEN: 
Trondheimsveien 391  
Telefon: 22 80 20 30  
Telefaks: 22 80 20 31  

www.oboseiendomsmeglere.no 

Oppdragsansvarlig: 
Tone Andersen  
Telefon: 22 80 20 33  
Mobil: 908 31 734  


