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Nøkkelinformasjon om eiendommen 
 
 
 
 

Takst 1/6 ideèll andel kr 75.000,- 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Advokat Tore Walle-Jensen har som oppnevnt medhjelper av Brønnøy tingrett til salgs 1/6 ideèll 
andel av eiendommen gnr 5 bnr 2 i Vevelstad kommune. 
 
Hjemmelshaver: Kolbjørn Sandberg 
 
Beskrivelse:   
 
1/6 ideèll andel av konsesjonspliktig, nedlagt landbrukseiendom i Andalen i Vevelstad kommune. 
Omgivelsene består i hovedsak av bratt fjellterreng med en del lauvskog. Eiendommens 
jordbruksressurser er utleid ihht til vedlagte avtale. 
Eneste gjenstående bygninger på eiendommen er et gammelt naust i dårlig forfatning.  
Med gjeldende bestemmelser anses eiendommen å ha svært begrensede utviklingsmuligheter med 
tanke på økonomisk avkastning. 
  
 
Øvrige opplysninger: Med hensyn til eiendommens nærmere beskrivelse vises til vedlagte 
verditakst fra Ole Mo. 
 
 

2. Det gjøres oppmerksom på at salget er et tvangssalg og at kjøper derfor har begrenset adgang til å 
påberope seg mangler, jfr tvangsfullbyrdelseslovens § 11-39. 
 

3. Kjøpesum med omkostninger skal innbetales til advokat Tore Walle-Jensens klientkonto 
4516.23.62740. Utgifter vedrørende tiltredelse og overtakelse av eiendommen må dekkes av 
kjøperen utenom kjøpesummen. Dokumentavgift utgjør 2,5 % av kjøpesummen og 
tinglysingsgebyret beløper seg til kr 585,-. Tinglysing av lånedokument utgjør kr 585,-.  Ved 
kjøpesum kr 75.000,- vil totale tinglysingsomkostninger komme på kr 3.040,- 

 
4. Meglers/medhjelpers honorar er fastsatt i forskrift om tvangssalg ved medhjelper § 3-3. 

 
 
 



5. Det tas bare hensyn til bud som er bindende for byderen i minst 6 uker.  Kjøpesummen skal betales 
innen oppgjørsdagen som er 3 måneder regnet fra den dag medhjelper forelegger budet for 
rettighetshaverne og namsretten, jfr tvangsfullbyrdelseslovens § 11-27. 
 

6. Det vises til tvangsfullbyrdelseslovens bestemmelser i kap. 11, særlig §§ 11-25 til 11-42. 
 
7. For øvrig vises til kart, orientering om tvangssalg og utdrag av tvangsfullbyrdelsesloven.   

 
8. Bud ønskes på vedlagte budskjema.  Finansieringsplan må inngis sammen med budet.   

 
9. Visning etter nærmere avtale. 
 
 

se også www.finn.no 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Utdrag av tvangsfullbyrdelsesloven – lov av 26. juni Nr 86  1992 
 
§ 11-24. Salgsoppgave  
  Medhjelperen skal utforme en skriftlig salgsoppgave om formuesgodet som gis til kjøpsinteresserte før bud 
inngis. Oppgaven skal så langt det er mulig inneholde de opplysninger som det er vanlig å gi ved frivillig 
omsetning gjennom megler. Har medhjelperen ikke hatt anledning til å innhente bestemte opplysninger eller til å 
kontrollere dem, skal det gis opplysning om grunnen til det.  
  Salgsoppgaven skal opplyse om at salget er et tvangssalg, og om at kjøperen har begrenset adgang til å 
påberope mangler. Videre skal det gå fram hvem kjøpesummen skal betales til. Det skal fastsettes hvem som skal 
bære utgiftene ved tiltredelsen og overtakelsen av formuesgodet. Det skal opplyses om heftelser som ikke er 
pengeheftelser og som fortsatt skal bestå. Krever erverv av formuesgodet konsesjon, skal det opplyses at 
kjøperen bærer risikoen for at konsesjon blir gitt. For odelseiendommer skal det opplyses at kjøperen bærer 
risikoen for odelsløsning.  
  Salgsoppgaven skal for øvrig gi de nødvendige opplysninger om salgsordningen etter denne loven og dessuten 
inneholde eventuelle utfyllende salgsvilkår som medhjelperen har fastsatt.  
§ 11-25. Avertering, visning og sikkerhet for bud  
  Medhjelperen skal avertere formuesgodet på den måte som er vanlig ved frivillig omsetning gjennom megler. 
Kjøpsinteresserte skal gis adgang til å besiktige formuesgodet i samsvar med vanlig praksis ved frivillig 
omsetning, jf § 5-9 annet ledd.  
  Medhjelperen kan kreve at en byder legger fram en finansieringsplan. Finner ikke medhjelperen planen 
tilfredsstillende, kan medhjelperen pålegge byderen å stille sikkerhet for budet innen en frist medhjelperen 
fastsetter. Gjør ikke byderen det, kan budet settes ut av betraktning.  
§ 11-26. Budenes bindende virkning  
  Det kan bare tas hensyn til bud som er bindende for byderen i minst seks uker. Med rettens samtykke kan det 
likevel tas hensyn til bud med kortere bindingstid ned til 15 dager. Et bud som ikke lenger er bindende, kan bare 
stadfestes dersom byderen samtykker. Et bud er ikke bindende for byderen når det følger av alminnelige 
avtalerettslige regler at byderen er ubundet.  
  Stadfester retten et bud, løses samtidig andre bydere fra sine bud. Nekter retten ved kjennelse å stadfeste noe 
bud, løses samtlige bydere fra sine bud. En byder løses dessuten fra sitt bud dersom saksøkeren gir avkall på 
adgangen til å begjære det stadfestet.  
  Endret ved lover nr. 34/2000, nr. 67/2002.  
§ 11-27. Betalingsfrist og oppgjørsdag  
  Kjøpesummen skal betales innen en oppgjørsdag som er tre måneder regnet fra den dag medhjelperen 
forelegger bud m m for rettighetshaverne og retten etter § 11-29. Betalingsplikten inntrer likevel ikke før to uker 
etter at stadfestelseskjennelsen er rettskraftig. Del av kjøpesummen som etter fordelingskjennelsen dekker en 
pengeheftelse som kjøperen skal overta etter avtale med rettighetshaveren, innbetales ikke. Kjøpesummen 
plasseres til best mulig rente i norsk bank inntil den utbetales.  
  Betales hele eller en del av kjøpesummen etter oppgjørsdagen, men innen to uker etter at stadfestelsen er 
rettskraftig, betales et rentetillegg fastsatt av Kongen. Betales ikke kjøpesummen, eventuelt med tillegg av renter 
etter første punktum, innen betalingsfristen etter første ledd, gjelder § 11-32.  
  Endret ved lover nr. 34/200, nr. 67/2002.  
§ 11-28. Saksøkerens begjæring om stadfestelse av bud  
  Når medhjelperen har mottatt ett eller flere bud som bør godtas, skal medhjelperen straks forelegge budene for 
saksøkeren med spørsmål om saksøkeren vil begjære noen av dem stadfestet. Foruten for den opprinnelige 
saksøkeren skal budene forelegges for den som har trådt inn som saksøker etter § 11-11, og den som har stilling 
som saksøker etter §§ 11-14 eller 11-15. Saksøkeren skal snarest mulig underrette medhjelperen om stadfestelse 
begjæres eller om grunnen til at stadfestelse ikke begjæres.  
  Saksøkeren må ikke uten saklig grunn begjære stadfestelse av et bud når et høyere bud kan stadfestes.  
Saksøkeren må heller ikke uten saklig grunn forbigå bud fra en etterstående panthaver som har gitt likt bud med 
en annen. Er saksøkeren i tvil om hvilket av flere bud som skal velges, kan saksøkeren overlate valget mellom 
disse til tingretten.  
  Dersom saksøkeren har begjært tvangssalg for flere pantekrav, skal det opplyses hvilket krav som er grunnlag 
for begjæringen om stadfestelse.  
  En begjæring om stadfestelse kan trekkes tilbake inntil budet er stadfestet.  
  Unnlater saksøkeren å begjære stadfestelse i tide, eller oppgir saksøkeren en grunn for ikke å begjære 
stadfestelse som medhjelperen mener ikke er rimelig, skal medhjelperen straks varsle saksøkeren om forholdet. 
Unnlater saksøkeren deretter å begjære stadfestelse innen en kort frist medhjelperen har fastsatt, skal 
medhjelperen underrette tingretten og samtidig varsle saksøkeren om at innsigelser mot at saken heves, må 
fremsettes direkte for tingretten innen to uker fra avsendelsen av varselet. Etter utløpet av fristen skal retten heve 
saken dersom saksøkeren ikke hadde rimelig grunn for ikke å begjære stadfestelse.  



  Endret ved lov nr. 67/2002.  
§ 11-29. Foreleggelse av bud m m for rettighetshaverne og tingretten  
  Dersom saksøkeren begjærer bud stadfestet, skal medhjelperen sende tingretten, partene, kjente rettighetshavere 
og bydere som har gitt bud som er begjært stadfestet, skriftlig melding med:  

(a) opplysning om hvem som er saksøker og hvilket krav tvangssalget er begjært for,  
(b) opplysning om hvilket bud som er begjært stadfestet og om det er stilt eller krevet sikkerhet for budet,  
(c) gjenpart av salgsoppgaven,  
(d) fortegnelse over heftelser som ikke er pengeheftelser og som skal settes til side,  
(e) opplysning om hvorvidt høyere bud enn det som er begjært stadfestet, er avvist på grunn av manglende 

sikkerhet eller andre forhold, og  
(f) utkast til kjennelse om fordelingen av kjøpesummen.  

  I underretningen skal det opplyses om at innsigelser mot stadfestelse eller mot utkastet til fordelingskjennelse 
må være kommet fram til tingretten innen to uker fra avsendelsen av underretningen.  
  Dersom medhjelperen finner at et bud som bare er bindende i kort tid bør godtas, kan bud m m forelegges for 
rettighetshaverne og retten samtidig som budet forelegges for saksøkeren med forespørsel om begjæring om 
stadfestelse. I underretningen til rettighetshaverne og retten skal det opplyses at saksøkeren ikke har vært 
forelagt budet tidligere, og dessuten gis opplysninger som nevnt i første ledd bokstav b om budet og 
opplysninger som nevnt i første ledd bokstav e om andre bud. Saksøkeren skal snarest mulig underrette både 
medhjelperen og retten om budet begjæres stadfestet.  
  Endret ved lov nr. 67/2002.  
§ 11-30. Tingrettens stadfestelse  
  Etter at fristen for å fremsette innvendinger mot stadfestelse er utløpt, skal tingretten ved kjennelse snarest 
mulig avgjøre om bud skal stadfestes.  
  Retten skal nekte et bud stadfestet dersom:  

(a) det er sannsynlig at fornyede salgsforsøk vil lede til større utbytte,  
(b) budet ikke dekker samtlige heftelser med bedre prioritet enn saksøkerens krav,  
(c) budet ikke er bindende for byderen etter alminnelige avtalerettslige regler,  
(d) saksøkte har oppfylt saksøkerens krav, eller saken av annen grunn skal heves etter § 5-17 jf § 6-1,  
(e) budet er inngitt i strid med § 2-11,  
(f) det foreligger en annen feil som ikke er avhjulpet og som ikke settes ut av betraktning etter § 5-6 annet ledd, når 

feilen åpenbart har hatt betydning for salget.  
  Nekter retten stadfestelse, skal saken heves dersom nektelsen skyldes forhold som ikke kan avhjelpes eller 
retten finner det klart at det ikke kan oppnås bud som dekker samtlige heftelser med bedre prioritet enn 
saksøkerens krav. Saken skal også heves dersom begjæringen om stadfestelse trekkes tilbake uten rimelig grunn.  
  Ved stadfestelse av bud ved tvangssalg av tillatelser som er registrert i Petroleumsregisteret, skal det i 
stadfestelseskjennelsen tas inn som betingelse for ervervet at byderen får konsesjon. Har ikke byderen fått 
konsesjon innen tre måneder fra stadfestelseskjennelsen, kan partene, rettighetshaverne og byderen begjære at 
tingretten ved kjennelse tar stilling til om stadfestelseskjennelsen skal oppheves. Virkningene av stadfestelsen 
etter § 11-31 og byderens plikt til å betale kjøpesummen inntrer først når konsesjon er gitt.  
  Endret ved lover nr. 20/1993, nr. 67/2002.  
§ 11-31. Virkningen av stadfestelsen  
  Når et bud er stadfestet, overtar kjøperen risikoen for formuesgodet på oppgjørsdagen. Når kjøperen dessuten 
har betalt kjøpesummen, eventuelt med tillegg av renter, blir kjøperen eier av formuesgodet og overtar retten til 
avkastningen. Tiltrer kjøperen formuesgodet før oppgjørsdagen etter annet ledd, blir kjøperen eier og overtar 
risikoen og retten til avkastningen på det tidspunkt formuesgodet tiltres.  
  Dersom det er fare for at saksøkte urettmessig vil forføye over formuesgodet til skade for kjøperen, kan retten 
på begjæring ved kjennelse beslutte at kjøperen skal få tiltre formuesgodet før oppgjørsdagen straks 
kjøpesummen er betalt. Dersom formuesgodet allerede er fraveket, kan medhjelperen på begjæring bestemme at 
kjøperen skal få tiltre formuesgodet straks kjøpesummen er betalt.  
  Når kjøperen er blitt eier av formuesgodet, kan kjøperen på grunnlag av stadfestelseskjennelsen og uten gebyr 
begjære tvangsfullbyrdelse etter kapittel 13 dersom saksøkte eller en person som er varslet etter § 11-8 første 
ledd, ikke frivillig fraviker formuesgodet. Det samme gjelder når kjøperen er gitt adgang til å tiltre formuesgodet 
før oppgjørsdagen, og kjøpesummen er betalt.  
   Når kjøperen er blitt eier, faller samtlige pengeheftelser i formuesgodet bort unntatt pengeheftelser som 
kjøperen skal overta etter avtale med rettighetshaveren. Fra samme tidspunkt bortfaller heftelser som er satt til 
side etter § 11-21 annet ledd.  
  Når kjøper av akvakulturtillatelse har betalt kjøpesummen, eventuelt med tillegg av renter, skal rette sørge for 
at kjøper straks blir innført i akvakulturregisteret. 
  Endret ved lover nr. 67/2002, nr. 79/2005.  
§ 11-32. Mislighold fra kjøper  



  Dersom kjøpesummen ikke blir betalt innen betalingsfristen, plikter kjøperen å betale forsinkelsesrente etter lov 
om renter ved forsinket betaling m.m. § 3 første ledd første punktum.  
  Oversitter kjøperen betalingsfristen, skal medhjelperen, eller retten dersom den skal motta kjøpesummen, straks 
varsle kjøperen om at kjøpet vil bli hevet dersom kjøpesummen med renter ikke er betalt innen en frist på minst 
to uker. Oversittes denne fristen, skal retten ved kjennelse oppheve stadfestelseskjennelsen og deretter underrette 
medhjelperen om at salget skal fortsettes. Ved opphevelsen faller kjennelsen om fordelingen av kjøpesummen 
bort.  
  Er formuesgodet gått tapt eller blitt skadet etter at kjøperen overtok risikoen for det, plikter kjøperen å erstatte 
tap som skyldes at kjøperen ikke har holdt formuesgodet forsikret mot brann og annen tingsskade i den 
utstrekning det er vanlig. Blir salg gjennomført etter opphevelsen, er kjøperen ansvarlig for forskjellen overfor 
rettighetshavere som fikk bedre dekning etter den første fordelingskjennelsen enn etter den siste, dersom ikke 
misligholdet skyldtes en uforutsett hindring utenfor kjøperens kontroll. Krav mot kjøperen etter dette ledd gjøres 
gjeldende ved søksmål for de alminnelige domstoler. Søksmålet kan reises i den rettskrets der tvangssalget er 
gjennomført.  
  Endret ved lover nr. 83/1993, nr. 67/2002.  
§ 11-33. Utstedelse av skjøte  
  Når kjøperen er blitt eier av formuesgodet og stadfestelseskjennelsen er blitt rettskraftig, skal retten på 
kjøperens begjæring utstede skjøte. Skjøtet skal opplyse om pengeheftelser som skal bli stående. Det skal videre 
inneholde en fortegnelse over heftelser som er satt til side etter § 11-21 annet ledd. Er det begjært oppfriskning 
mot oversittelse av fristen for å påanke stadfestelseskjennelsen før skjøte er utstedt, skal utstedelsen utstå til 
angrepet er rettskraftig avgjort.  
  Kjøperen og medhjelperen kan avtale at medhjelperen skal begjære skjøte utstedt, og at retten skal sende det til 
medhjelperen. Avtalepant som sikrer lån gitt til kjøperen for erverv av formuesgodet, som medhjelperen har 
besørget registrert og som er registrert samme dag som skjøtet, går foran alle andre rettsstiftelser som utledes fra 
kjøperen uansett når de er registrert. Ved tvangssalg av skip gjelder dessuten sjøloven § 24 tredje ledd tredje 
punktum.  
  Endret ved lover nr. 67/2002, nr. 90/2005 som endret ved lov nr. 3/2007.  
§ 11-34. Rettsmiddel mot stadfestelsen  
  En kjennelse som stadfester et bud, kan angripes ved anke. Anke kan bare grunnes på at budet ikke skulle ha 
vært stadfestet etter § 11-30 annet ledd bokstavene b til f. Anke kan ikke grunnes på innvendinger mot 
stadfestelse som ikke har vært fremsatt for tingretten. Anke kan likevel grunnes på nye innvendinger dersom det 
ikke kan legges den ankende til last at innvendingen ikke ble fremsatt tidligere, eller særlige omstendigheter taler 
for det.  
  Ankefristen er en måned regnet fra avsigelsen. Det kan ikke begjæres oppfriskning for oversittelse av 
ankefristen etter at skjøte er registrert eller kjøpesummen er utbetalt. Begjæres det oppfriskning etter at skjøte er 
utstedt, skal retten straks sørge for at det anmerkes i realregisteret at stadfestelsen er angrepet.  
  Ankerett har partene, personer som er varslet etter § 11-8 første ledd, kjøperen og rettighetshavere med en rett 
som salget har grepet inn i. Ankemotpart er enhver annen som er part eller kjøper.  
  Dersom stadfestelsen av et bud blir opphevet, faller en kjennelse om fordelingen av kjøpesummen bort.  
  Endret ved lover nr. 3/1994, nr. 67/2002, nr. 90/2005 som endret ved lov nr. 3/2007.  
§ 11-35. Oppgjøret ved opphevelse av stadfestelsen  
  Dersom stadfestelsen oppheves etter anke, bortfaller virkningene av stadfestelsen når opphevelsen er 
rettskraftig.  
  Oppheves stadfestelsen etter at kjøperen har tiltrådt formuesgodet, skal formuesgodet tilbakeføres. På grunnlag 
av opphevelsen kan det begjæres tvangsfullbyrdelse etter kapittel 13 dersom kjøperen ikke frivillig fraviker 
formuesgodet.  
  Oppheves stadfestelsen etter at kjøpesummen er betalt, dekkes lån som skulle ha vært sikret etter § 11-33 annet 
ledd, før resten av kjøpesummen med renter etter §§ 11-27 og 11-32 betales tilbake til kjøperen. Kjøpesummen 
tilbakebetales ikke før formuesgodet i tilfelle er tilbakeført.  
  Kjøperen kan kreve dekning for forsvarlige kostnader til forsikring og omsorg for formuesgodet. Er 
formuesgodet gått tapt eller blitt skadet etter at kjøperen har overtatt risikoen for det, plikter kjøperen å erstatte 
tap som skyldes at kjøperen ikke har holdt det forsikret mot brann eller annen tingsskade i den utstrekning det er 
vanlig. Er formuesgodet gått tapt eller blitt skadet etter at kjøperen har tiltrådt, er kjøperen ansvarlig for tap som 
skyldes at kjøperen har forsømt å dra slik omsorg for formuesgodet som er rimelig etter forholdene.  
  Har kjøperen mottatt avkastning eller hatt vesentlig nytte av formuesgodet, plikter kjøperen å betale rimelig 
vederlag for fordelen.  
  Krav etter fjerde og femte ledd avgjøres av tingretten ved kjennelse dersom kravene kan avregnes i kjøperens 
krav på tilbakebetaling av kjøpesummen eller i krav som avregnes i tilbakebetalingskravet. For øvrig gjøres krav 
etter fjerde og femte ledd gjeldende ved ordinært søksmål etter tvistelovens regler. Søksmålet kan reises i den 
rettskrets der tvangssalget er gjennomført.  
  Endret ved lover nr. 67/2002, nr. 90/2005 som endret ved lov nr. 3/2007.  



§ 11-36. Fordelingen av kjøpesummen  
  Retten skal ved kjennelse fastsette fordelingen av kjøpesummen. Fordelingskjennelsen kan avsies samtidig med 
stadfestelseskjennelsen, og skal senest avsies innen en uke etter at stadfestelsen er blitt rettskraftig.  
  Rettsgebyret og godtgjørelse til medhjelperen dekkes forlodds av kjøpesummen. Det samme gjelder kostnader 
ved kjøperens tiltredelse og overtakelse av formuesgodet som kjøperen ikke skal bære selv. Etter prioritet dekkes 
deretter pengeheftelser og erstatning for ikke-pengeheftelser som er satt til side etter § 11-21 annet ledd. 
Medhjelperens krav etter § 11-15 annet ledd dekkes foran saksøkerens krav. Heftelsene med renter og kostnader 
beregnes etter kravenes størrelse på oppgjørsdagen.  
  Den del av kjøpesummen som dekker et betinget krav, skal i kjennelsen avsettes til dekning av kravet. Til 
dekning av et omstridt eller usikkert krav kan det avsettes en del. Når det kan avgjøres hvordan den avsatte delen 
av kjøpesummen skal fordeles, avsier retten på begjæring fordelingskjennelse om fordelingen av denne delen.  
  Endret ved lov nr. 67/2002.  
§ 11-37. Rettsmiddel mot fordelingen  
  Fordelingskjennelsen kan angripes ved anke og gjenåpning. Endres fordelingen etter at kjøpesummen er 
utbetalt, skal de som har fått for meget utbetalt, pålegges å betale det de har fått for meget, til de berettigede. Den 
som har mottatt betaling i god tro, kan likevel ikke pålegges slik betaling. 
  Endret ved lov nr. 90/2005 som er endret ved lov nr. 3/2007.  
§ 11-38. Utbetaling av kjøpesummen  
  Salget avsluttes ved at kjøpesummen utbetales til de berettigede. Kjøpesummen skal utbetales når både 
fordelingskjennelsen og stadfestelseskjennelsen er rettskraftige. Selv om fordelingskjennelsen er angrepet, skal 
kjøpesummen utbetales i den utstrekning fordelingen ikke er angrepet. Er det påløpt renter av kjøpesummen, får 
de berettigede del i rentene etter den enkeltes forholdsmessige del i kjøpesummen. Er det begjært oppfriskning 
mot oversittelse av fristen for å anke stadfestelseskjennelsen før kjøpesummen er utbetalt, skal utbetalingen utstå 
til angrepet er rettskraftig avgjort.  
  For pantekrav som er knyttet til et verdipapir, skal det ikke utbetales del av kjøpesummen før panthaveren har 
fremlagt dokumentet. Ved utbetaling skal beløpet noteres på dokumentet. Gir dokumentet uttrykk for at kravet er 
sikret ved panterett i formuesgodet, skal det også noteres at panteretten er falt bort som følge av tvangssalget.  
    Endret ved lov nr. 90/2005 som er endret ved lov nr. 3/2007.  
§ 11-39. Mangler  
  En mangel foreligger når:  

(a) formuesgodet ikke svarer til opplysninger om vesentlige forhold som medhjelperen har gitt, og som kan antas å 
ha innvirket på kjøpet,  

(b) medhjelperen har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold som denne måtte kjenne til og som kjøperen 
hadde grunn til å regne med å få, såfremt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller  

(c) formuesgodet er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med.  
  Dersom formuesgodet har mangler, kan kjøperen kreve prisavslag. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av 
mangler. Erstatning kan bare kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet 
særskilt rettsgrunnlag. Krav om prisavslag eller erstatning gjøres gjeldende ved søksmål. Søksmålet reises for 
den tingrett som har behandlet tvangssalget eller for den domstol som saken hører under etter tvisteloven. Ved 
søksmål om prisavslag saksøkes de som har fått del i den del av kjøpesummen som rammes av prisavslaget.  
  Kjøpesummen må betales selv om prisavslag kreves. Dersom kjøperen krever at den del av kjøpesummen som 
rammes av kravet om prisavslag, ikke skal utbetales til de berettigede, skal denne delen av kjøpesummen holdes 
tilbake hvis ikke retten finner kravet om prisavslag åpenbart grunnløst. Dersom kjøperen ikke har reist søksmål 
om prisavslag innen to måneder regnet fra forfallstidspunktet for kjøpesummen, skal den tilbakeholdte del av 
kjøpesummen ikke lenger holdes tilbake.  
  Endret ved lover nr. 67/2002, nr. 90/2005 som er endret ved lov nr. 3/2007.  
§ 11-40. Rettsmangel  
  Dersom formuesgodet før tvangssalget helt eller delvis var eiet av en person som ikke var saksøkt og heller 
ikke ble varslet etter § 11-8 første ledd, er vedkommendes eiendomsrett fortsatt i behold hvis ikke 
eiendomsretten er falt bort ved registrering av skjøtet etter alminnelige regler om godtroerverv. Tvist om 
eiendomsretten avgjøres ved søksmål. Søksmålet reises for den tingrett som behandlet tvangssalget eller for den 
domstol som saken hører under etter tvisteloven.  
  Dersom kjøperen må gi fra seg formuesgodet, kan denne av enhver som har fått del i kjøpesummen, kreve 
tilbake det vedkommende har fått. Kjøperen kan ikke heve kjøpet på grunn av rettsmangelen. Erstatning kan bare 
kreves av medhjelperen dersom denne har utvist skyld eller det foreligger annet særskilt rettsgrunnlag. Krav på 
tilbakebetaling eller erstatning gjøres gjeldende ved søksmål. Søksmålet reises for den tingrett som behandlet 
tvangssalget eller for den domstol som saken hører under etter tvisteloven.  
  Kjøpesummen må betales selv om det er fare for at kjøperen må gi fra seg formuesgodet til en tredjeperson etter 
første ledd. Dersom kjøperen krever at kjøpesummen ikke skal utbetales til de berettigede, skal kjøpesummen 
holdes tilbake med mindre retten finner at det åpenbart ikke er fare for at kjøperen må gi fra seg formuesgodet. 



Dersom kjøperen ikke har reist søksmål mot tredjepersonen innen to måneder regnet fra forfallstidspunktet for 
kjøpesummen, skal kjøpesummen ikke lenger holdes tilbake.  
  Endret ved lover nr. 67/2002, nr. 90/2005 som er endret ved lov nr. 3/2007. 
§ 11-41. Partiell rettsmangel  
  En ikke-pengeheftelse som det ikke er tatt forbehold om i salgsoppgaven, er likevel i behold dersom den ikke er 
satt til side etter § 11-21 annet ledd og heller ikke er falt bort ved registrering av skjøtet etter alminnelige regler 
om godtroerverv. Er en ikke-pengeheftelse i behold til tross for at det ikke er tatt forbehold om den i 
salgsoppgaven, gjelder § 11-39 annet og tredje ledd tilsvarende.  
§ 11-42. Saksøkerens ansvar for feil  
  Dersom saksøkeren har unnlatt å gjøre oppmerksom på en uregistrert rettighet i formuesgodet som saksøkeren 
kjente til, og rettighetshaveren derved lider tap, er saksøkeren ansvarlig for tapet. Kravet gjøres gjeldende ved 
søksmål for de alminnelige domstoler. Søksmålet kan reises i den rettskrets der tvangssalget er gjennomført.  
 



 

ORIENTERING OM TVANGSSALG VED MEDHJELPER 
 
 
Salg ved hjelp av medhjelper er blitt den vanligste av de to tvangssalgsformene.  I motsetning til 
tvangsauksjon, vil salg ved hjelp av medhjelper foregå mest mulig likt frivillige salg gjennom advokat 
eller eiendomsmeglere.  På en del viktige punkter er det imidlertid forskjell.  Følgende vil således gi en 
orientering om kjøpsinteressenters rettigheter og plikter i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven. 
 
Feil og mangler 
 
En eiendom kjøpt på tvangssalg selges som den er.  Lov om avhending av fast eiendom kommer ikke 
til anvendelse. 
 
Ifølge tvangsfullbyrdelsesloven § 11-39 kan kjøperen ikke heve kjøpet, men prisavslag kan kreves. 
Dette skjer ved søksmål mot den som har fått en del av kjøpesummen som kreves redusert, eller mot 
impliserte som har utvist skyld. 
 
Kjøpesummen må betales selv om det kreves prisavslag, men det kan kreves at den del av summen 
som rammes av krav om prisavslag, ikke utbetales til de berettigede inntil saken er avgjort.   
 
Bud 
 
Bud inngis i hovedsak som ved ordinær eiendomsmegling.  Budet må være bindende for budgiver i 
minst 6 uker, partene kan imidlertid avtale en kortere budfrist, minimum 2 uker.  Ved salg av 
andelsleiligheter er fristen minimum 3 uker. 
 
Anbefaling av bud 
 
Medhjelper eller eier er ikke bemyndiget til å akseptere et innkommet bud.  Budet må forelegges 
saksøkeren med anbefaling om at saksøkeren begjærer stadfestelse av det.  Saksøkeren kan unnlate 
å gjøre dette, og be medhjelper foreta ytterligere salgsframstøt.  Det utstedes ikke kjøpekontrakt.  
Tingrettens stadfestelseskjennelse er bekreftelsen på at kjøp er kommet i stand. 
 
Saken kan trekkes tilbake helt frem til tingrettens stadfestelse av budet.  Konsekvensen kan bli at 
salget ikke blir gjennomført.  Slik tilbaketrekking av saken gir ikke budgiver grunnlag for å kreve 
erstatning. 
 
Oppgjør og overtakelse 
 
Oppgjørsdagen er 3 måneder etter at medhjelperen forelegger budet for tingretten i samsvar med 
tvangsfullbyrdelsesloven § 11-27. 
 
Skjer oppgjør etter oppgjørsdagen, påløper renter.  Er kjøpesummen betalt kan medhjelper, etter 
anmodning fra kjøperen, tillate at overtagelse skjer forut for oppgjørsdagen dersom salgsobjektet er 
fraveket, eller man får aksept fra hjemmelshaver.  Etter at kjøperen er blitt eier overtar han risiko for 
eiendommen, og må selv sørge for forsikring etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
Anke 
 
Stadfestelseskjennelsen kan ankes.  Ankefristen er 1 måned fra kjennelsens avsigelse. 
 
En anke vil som hovedregel ikke føre frem dersom innvendingene ikke har vært fremsatt overfor 
tingretten før kjennelsen avsies.   
 
 
 
Saksøkers fraflytting 
 
Når kjøperen er blitt eier av eiendommen, plikter saksøkte og hans husstand å fraflytte den.  Dersom 
dette ikke skjer, kan kjøperne uten gebyr kreve fravikelse. 
 
 
 
Når kjøperen er blitt eier vil tingretten på begjæring fra kjøperen, alternativt medhjelper, utstede 
tvangssalgsskjøte som kan tinglyses på eiendommen.  Dette medfører at samtlige heftelser som ikke 
skal overtas av kjøperne blir slettet. 
 
Ovenstående er kun en forenklet fremstilling, ytterligere informasjon følger av 
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 11 og/eller 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNET ANGÅENDE TVANGSSALG 
 
 
Kommunale avgifter og renovasjon 
 
Kjøper må regne med å betale alt av påløpte men ikke forfalte kommunale avgifter og renovasjon.  
Overtas eiendommen for eksempel 1. mars, må kjøper regne med å betale avgifter fra og med januar.  
Forfalte kommunale avgifter og renovasjon vil bli dekket av kjøpesummen. 
 
Rydding og rengjøring 
 
Med hensyn på rydding og rengjøring må kjøper regne med å overta eiendommen ”som den er”.  
Medhjelper har ingen hjemmel til å be hjemmelshaver vaske og rydde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Målestokk 1: 30000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 18.11.2020 11:36
Eiendomsdata verifisert: 11.11.2020 07:16

GÅRDSKART  1816-5/2/0

5/2/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=

5

6

w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog *
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke kartlagt
Sum

31.1
0.0

50.1
964.3
313.5
170.4

5794.8
7324.2

81.2

7324.2

964.3

483.9
5794.8

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)

* Produktiv skog er skog på fastmark og myr med skogbonitet
lav eller bedre.

Kartet viser valgt type gårdskart for
eiendommen man har søkt på. I tillegg vises
bakgrunnskart for gjenkjennelse.
Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle
teiger på eiendommen. Det kan forekomme
avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.
Arealressursgrenser
Eiendomsgrenser
Driftssenterpunkt



VERDITAKST PÅ EIENDOMMEN ANDAL, GNR, 5 BNR. 2 l VEVELSTAD KOMMUNE

Dette er en landbrukseiendom som ligger i Andalen i Vevelstad, og den grenser til innerste

delen av Andalsvågen. Ytterst i Andalsvågen ligger ferjeleiet til sambandet Horn-Andalsvåg

som er en del av fytkesvei 17.

Gnr. 5 bnr. 2 er et sameie der følgende personer er hjemmelshavere:

Bjørn Arve Anda l: 1/6

Karin Andat: 1/6

Øystein Andal: 2/6

Kolbjørn Sandberg: 1/6

Kristin Andal Sandberg: 1/6

Jeg er blitt kontaktet av Torbjørn Andal på vegne av samelet etter fullmakt fra Øystein Andal

med forespørsel om jeg kan foreta en verditakst på eiendommen i forbindelse med utkjøp av

en av eierne.

Gårdskartet fra NIBIO viser følgende arealer:

Fulldyrkajord

Innmarksbeite

Produktiv skog

Annen utmark, etc.

Ikke klassifisert

Totalt areal

31 dekar

50 "

964 "

484 "

5795 "

7324 dekar

Det arealet som ikke er klassifisert, er i praksis fjellområder med liten vegetasjon, l tillegg til

de ovenfor nevnte arealene har eiendommen i følge Statens Kartverk 2596 dekar felles ut-

mark med andre eiendommer i området.

Eiendommen har ikke vært drevet som selvstendig enhet siden begynnelsen av 1970-tallet,

og jorda har siden den tid vært leid ut som beiteland. De siste 12-15 årene er det først Kyrre

Grønbech, og nå sønnen Sturla som har vært leietakere, og nå går det rundt 50 ungdyr av

storfe der hver sommer. Familien Grønbech har opparbeidet vei fra fyfkesvei 17 ved Høyvika

og helt fram til eiendommen, et veistykke på ca. 3,5 km. Standarden er slik at det går bra å

ta seg fram på den både med biler med firehjulstrekk og med traktor. Leiekontrakten med



Ut fra en vurdering av alle forhold ved eiendommen Andal, finner jeg at den har følgende

verdi: Kr 450 000,-

Brønnøysund, 02.03.2020

å

Ole Mo

Takstmann



AVTALE

Denne avtalen (heretter omtalt som "Avtalen") er inngått mellom flertallet av deleieme av Andalen,

gnr 5, bnr 2 i Vevelstad (Kristin Andal Sandberg, Karin Andal Bakkerud, Bjørn Andal og Øystein
Andal, heretter omtalt under ett som "Utleier")

og

Stiirla Grønbech, 8976 Vevelstad (heretter omtalt som "Leietaker"),

l. Formålet med Avtalen

]. l Avtalen gjelder Andalen, gnr 5, bnr 2, i Vevelstad (heretter omtalt som "Eiendommen") og
regulerer følgende:

i. Leietakers bruk av Eiendommen til jordbruksformål, i ålt vesentlig som beitemark,

ii. Leietakers rett og plikt til å anlegge og vedlikeholde gårdsvei på Eiendommen og
iii. Leietakers plikt til å gjenopprette og bevare Eiendommens karakter av

jordbrukseiendom som nærmere angitt i Avtalen.

l .2 Utleier har et ønske om å holde Eiendommen i hevd gjennom å gjenopprette og bevare
kulturlandskapet og Eiendommens karakter av jordbrukseiendom i den utstrekning dette er
praktisk mulig. Utleier anser at det er hensiktsmessig å søke å oppnå dette gjennom å benytte
Eiendommen som beitemark og, så langt det etter Leietakers behov og faglige vurdering er
formålstjenlig, å bruke noe av det dyrkede arealet til forproduksjon. Det er også nødvendig å
rydde arealer som er gjengrodd. Samtidig ønsker Utleier å beholde muligheten til å til enhver
tid kunne benytte Eiendommen til egne bolig-, fritids- eller næringsformål på en måte som er
forenlig med Leietakers bruk av Eiendommen.

l .3 Leietaker har i sin virksomhet primært behov for beitearealer, men har også behov for arealer
som kan nyttes til forproduksjon. For å bruke eiendommen til disse formål, samt oppfylle
Utleiers intensjon i punkt l .2,er det nødvendig å anlegge gårdsvei over Eiendommen for å
komme frem med traktor og redskap. Leietaker er innforstått med at bruken av Eiendommen

må skje på en måte som er forenlig med Utleiers bruk av Eiendommen til bolig-, fritids- eller
næringsformål.

l .4 Denne Avtalen erstatter alle tidligere skriftlige og/eller muntlige avtaler mellom avtalepartene,
herunder også avtale av 21,,24. april 2012 mellom eierne av Andalen som utleier og Sturla
Grønbech og Sigfred Grønbech som leietakere.

2. Bruk av Eiendommen til jordbruksformål

2,1 Leietaker har rett til å benytte Eiendommen slik det er nevnt i punktene 1.2 og l .3. Dette
inkluderer rett til å reise og opprettholde hvilebu eller tilsvarende i lavlandet på Eiendommen.
I tillegg har Leietaker rett til å reise og opprettholde hvilebu eller tilsvarende i fjellområdene
på Eiendommen, herunder i områdene rundt og mellom Småvatnan og Bottenvatnan.

2.2 Leietaker har rett til å foreta oppdyrking, grunnforbedring, rydding av kratt og skog og hva
som ellers anses som nødvendige tiltak for hensiktsmessig utnyttelse av Eiendominens arealer
som beitemark mv. Skulle tiltakene ha et slikt omfang at de må tas opp med landbruks-
myndighetene, er det Leietakers plikt å sørge for dette. Tilsvarende er det Leietakers plikt å
sørge for offentlig tillatelse til enhver annen bruk Leietaker gjør av Eiendommen der dette er
nødvendig. Kratt og skog som er ryddet, samt skogsavfall i forbindelse med dette, kan
Leietaker vederlagsfritt ta med seg til egen bruk.
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2.3 Leietaker skal umiddelbart fjerne fra Eiendommen ethvert husdyr som er aggressivt og/eller
opptrer på en måte som oppleves som skremmende for person som ferdes på Eiendommen.

2.5 Med de forbehold som følger av pkt. 5 nedenfor, skal Utleier i avtaleperioden ikke sette i gang
aktiviteter på Eiendommen som er til ulempe for beitedyrene, uten tillatelse fra Leietaker.

3. Veirett

3.1 Som del av de tiltak som er nødvendige for hensiktsmessig utnyttelse av Eiendommen som
beitemark mv., jf. pkt. 2 ovenfor, og for gjenoppretting og vedlikehold av Eiendommens

karakter av jordbrukseiendom, jf. pkt. 4 nedenfor, gis Leietaker rett til å anlegge og
vedlikeholde gårdsvei (heretter omtalt som "Gårdsveien") fra Høyvik, gnr 6, bnr l, og over
Eiendommen. Leietaker har anledning til å ta masse fra Eiendommen i forbindelse med anlegg
og/eller vedlikehold av den del av Gårdsveien som går over Eiendommen.

3.2 Leietaker skal treffe nødvendige tiltak for å minimere de inngrep anlegg og vedlikehold av
Gårdsveien medfører på Eiendommens landskap.

3.3 Traseen for Gårdsveien avtales nærmere med Utleier.

3.4 Gårdsveien skal være fysisk sperret (med bom eller liknende) slik at kjøretøyer kun kan
benyttes på Gårdsveien av Utleier og Leietaker eller av noen som av Utleier eller Leietaker gis
uttrykkelig tillatelse til å benytte Gårdsveien. Slik tillatelse kan kun gis i den utstrekning en
tredjeparts bruk av Gårdsveien er i samsvar med Avtalen her og Utleiers øvrige bruk av
Eiendommen.

3.5 Leietaker har ansvaret for å fremskaffe alle tillatelser, etc. fra kommune og andre offentlige
myndigheter som er nødvendige for anlegg og vedlikehold av Gårdsveien.

3.6 Så lenge denne Avtalen gjelder, har Leietaker plikt til å vedlikeholde Gårdsveien i slik
utstrekning at den er kjørbar for vanlig traktor med tilhenger.

3.7 Så lenge Leietaker har veirett over Høyvik, gnr 6, bm-1, skal Utleier ha adgang til
vederlagsfritt å benytte veistrekningen som går over Høyvik, gnr 6, bnr l, på samme måte som
angitt i punkt 3.4.

4. Kulturlandskap

4. l Utleier ønsker Eiendommens karakter av jordbrukseiendom, med ryddede arealer tilsvarende

hva som var tilfellet på 1960-tallet, gjenopprettet og vedlikeholdt så langt det er praktisk
mulig. Det vises til bilder i Avtalens vedlegg l for en illustrasjon av Eiendommen fra denne
perioden.

4.2 I gjennomføringen av de tiltak som er nødvendige for hensiktsmessig utnyttelse av
Eiendommen som beitemark mv., jf. pkt. 2 ovenfor, forplikter Leietaker seg til systematisk å
gå frem på en slik måte at Eiendommen i størst mulig grad gjenvinner sin karakter av
jordbrukseiendom som nevnt i pkt. 4.1.

4.3 Selv om det ikke skulle anses nødvendig for hensiktsmessig utnyttelse av Eiendommen som
beitemark mv. å foreta rydding av kratt og skog, forplikter Leietaker seg likevel til å foreta slik
rydding i et rimelig omfang hvert år Avtalen løper. Det nærmere omfang av slik rydding
avtales fortløpende med Utleier.
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4.4 Mens Avtalen løper, skal Utleier og Leietaker med maksimalt to års mellomrom foreta
befaring av Eiendommen for å sikre at Leietakers bruk av Eiendommen er i samsvar med dette

punkt og Utleiers ønsker for øvrig.

5. Begrensninger i Leietakers rettigheter, Utleiers bruk av Eiendommen i avtaleperioden

5.1 Denne Avtalen omfatter ikke strandlinje hva angår fiske eller landfeste og aktiviteter i
forbindelse med fiske, fiskeoppdrett eller annen næringsvirksomhet med tilknytning til
sjøområdene rundt Eiendommen. Leietaker har imidlertid rett til å bruke strandlinjen for
vanlig ferdsel og nødvendig aktivitet i forbindelse med utnyttingen av Eiendommen som
beitemark mv.

5.2 Leietaker må ikke gjennomføre tiltak eller opptre på en måte som i ikke uvesentlig grad
begrenser eller vanskeliggjør Utleiere bruk eller mulighet for bruk av Eiendommen til bolig-,
fritids- eller naeringsformål. Dette gjelder både Utleiers bruk eller mulighet for bruk mens
Avtalen løper og etter at Avtalen er utløpt eller sagt opp.

5.3 Dersom det i perioden mens Avtalen løper blir aktuelt for Utleier å oppføre og benytte bolig
eller fritidsbolig på Eiendommen, herunder tilleggsbygninger som naust, uthus, etc,, skal dette
kunne gjennomføres uten hinder av Leietakers rettigheter under denne Avtalen. Utleier

forplikter seg imidlertid til å ta rimelige hensyn til Leietakers behov hva angår hensiktsmessig
utnyttelse av Eiendommen som beitemark mv. Utleier kan ikke gjennomføre tiltak som i
urimelig eller unødvendig utstrekning begrenser eller vanskeliggjør Leietakers bmk av
Eiendommen som beitemark mv. Dersom bolig eller fritidsbolig blir oppført på eiendommen,
forbeholder Utleier seg retten til å kreve at Leietaker umiddelbart iFjemer bjeller og annet
utstyr og innretninger, etc-, relatert til Leietakers bruk av Eiendommen som produserer

sjenerende støy.

6. Avtalens varighet, oppsigelse

6. l Avtalen løper i l O (ti) år fra og med 15. september 2020 til og med 14. september 2030.

6.2 Avtalen kan sies opp med umiddelbar virkning dersom det foreligger vesentlig mislighold fra
en av avtalepartene. Dette gjelder også vesentlig mislighold fira enkeltpersoner innenfor
kretsen av avtaleparter eller noen disse må identifiseres med på henholdsvis Utleiers eller
Leietakere side. Utleier kan ikke identifiseres med deleier av Eiendommen som ikke er part i
Avtalen.

6.3 Dersom Avtalen sies opp på grunn av vesentlig mislighold på Leietakers side, skal utbedring
av eventuelle skader på Eiendommen skje for Leietakers regning og risiko. Gårdsveien skal
tilfalle Utleier uten vederlag.

6.4 Dersom Avtalen sies opp på grunn av vesentlig mislighold på Utleiers side, gjelder følgende:
6.4.1 Eventuelle skader på Leietakers dyr som beiter på Eiendommen og/eller utstyr som

benyttes av Leietaker i forbindelse med bruk av Eiendommen som beitemark mv., skal

erstattes av skadevolder på Utleiers side i den utstrekning skadene skyldes forhold
Utleier er ansvarlig for.

6.4.2 Gårdsveien skal tilfalle Utleier mot betaling av verdien av Gårdsveien til Leietaker.
Partene er enige om at 20 (tjue) år er en rimelig avskrivningsperiode for Gårdsveien.
Verdien av Gårdsveien i forhold til dette punkt skal således utgjøre verdigrunnlaget
fastsatt etter punkt 6.4.3, fratrukket 1/20 (en tjuedel) for hvert påbegynte år fra og med
2012.

Side 3 av 5



6.4.3 Verdigrunnlaget for Gårdsveien skal være enten a) Leietakers dokumenterte kostnader
til bygging av Gårdsveien, eller, hvis Leietaker ønsker det, b) Leietakers estimerte
kostnader til bygging av Gårdsveien, fastsatt av takstmann oppnevnt av partene i
fellesskap.

6.4.4 Dersom Gårdsveien ikke er i den stand som er angitt i punkt 3.6, skal den settes i slik
stand for Leietakers regning. Betaling fra Utleier til Leietaker som angitt i punkt 6.4.2
kan holdes tilbake inntil Gårdsveien er satt i den stand som er angitt i punkt 3.6.

6.5 Vesentlig mislighold etter denne Avtalen omfatter, men er ikke begrenset til:
• Gjentatt uhøvisk framferd fra noen av avtalepartene, lierundei- enkeltpersoner på hver av

avtalepartenes side

» Utleiers gjentatte hindring av Leietakers bruk av Eiendommen etter denne Avtalen, med
de forbehold som fremgår av pkt. 5 ovenfor

• Leietakers bruk av Eiendommen i strid med eller ut over hva som er hjemlet i denne

Avtalen og/eller i strid med denne Avtalens formål

6,6 Før Avtalen eventuelt sies opp, skal avtalepartene møtes for å søke en minnelig løsning som

muliggjør at avtaleperioden kan fortsette, eventuelt for å reforhandle Avtalen.

6.7 Senest 6 (seks) måneder før Avtalens utløp skal det avholdes et møte for å drøfte hvorvidt
avtalepartene ønsker å utarbeide en ny avtale som viderefører leieforholdet mellom Utleier og

Leietaker etter Avtalens utløp.

6.8 Dersom avtalepartene i fremtiden inngår en ny avtale som viderefører leieforholdet mellom

Utleier og Leietaker etter utløpet av Avtalen, skal en slik ny avtale inngås på samme vilkår
som i Avtalen her. En ny avtale skal imidlertid gi anvisning på at Gårdsveien tilfaller Utleier
uten vederlag på det tidspunkt Leietaker evenhielt har leid Eiendommen i til sammen 20 (tjue)
år regnet fra 24. april 2012.

6.9 Dersom en slik ny avtale ikke kommer i stand, og dette skyldes forhold på Utleiers side,
herunder at Utleier ikke ønsker å inngå slik ny avtale, skal Gårdsveien tilfalle Utleier mot
betaling av kompensasjon til Leietaker fastsatt som angitt i pkt. 6.4 ovenfor. Dersom en slik ny

avtale ikke kommer i stand, og dette skyldes forhold på Leietakers side, herunder at Leietaker
ikke ønsker å inngå slik ny avtale, skal Gårdsveien tilfalle Utleier uten vederlag ved utløpet av
Avtalen.

7. Vederlag

Bruk av Eiendommen i tråd med denne Avtalen er til gjensidig nytte for avtalepartene. Med
reservasjon for eventuell erstafning/kompensasjon ved oppsigelse av Avtalen, jf. pkt. 6

ovenfor, skal ingen av avtalepartene betale noe vederlag til den annen part under denne

Avtalen.

8. Andre bestemmelser

8.1 Leietaker kan ikke fi-emleie Eiendommen eller på annen måte overdra sine rettigheter eller
forpliktelser under denne Avtalen til andre.

8.2 Leietaker må til enhver tid etterleve vanlige normer for dyrevelferd slik at det ikke fra noe
hold kan reises saklig kritikk hva angår behandlingen av hele buskapen eller enkeltdyr.

8.3 Dersom Leietaker ønsker å ta inn andre beitedyr enn sine egne, kan Leietaker ha tredjeparts
beitedyr på Eiendommen. For så vidt angår denne Avtalen, anses slike tredjeparts beitedyr
som Leietakers egne dyr.
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8.4 Avtalen foreligger i to eksemplarer. Utleier og Leietaker har ett eksemplar hver.

oslo, ^ u'-\ ^'nu

For Andalen gnr 5, bnr 2 (Utleier),
etter fullmakt

^•^,^^-

/i ~ A /
. /fvA.

Øystein Andal
F.nr.22057431923

Vevelstad, '///^- '^€^0

->^ ./'

,^rl>^ . ^/^^1
Sturla Grønbech
F.nr.26037648115
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 BUDSKJEMA 
 
på 1/6 ideèll andel av eiendommen gnr 5 bnr 2 i Vevelstad kommune    
 
 
Undertegnede gir herved følgende bud på ovennevnte andel av eiendom: 
 

 Bud kr  

+ 2,5 % dokumentavgift kr  

+ Tinglysingsgebyr skjøte kr 585,- 

+ Tinglysingsgebyr pantedokument kr 585,- 

    

 Til sammen kr  

  
 
 
Lånetilsagn/bankgaranti ønskes fremlagt. 
 
Betingelser:...................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................................... 
 
Budet er bindende i minst 6 uker dersom byderen ikke har tatt spesielt forbehold på budskjemaet.  
Det vil kun bli tatt hensyn til bud hvor slikt forbehold ikke er tatt.  Byderen erklærer at han/hun er 
kjent med at salget er et tvangssalg, og at de vilkår som fremgår av salgsoppgaven er gjennomgått 
og akseptert.   
 
 
…………………………….den……/……./……. 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
underskrift 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
navn med blokkbokstaver 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
adresse 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
telefon 
 
…………………………………………………………………………………………………... 
e-post 
 
Kopi av legitimasjon må inngis sammen med budskjema. 
 
Budet sendes advokat Tore Walle-Jensen, Postboks 153, 8901 Brønnøysund 
Telefon 75 00 93 30   Telefaks 75 00 93 31   e-post: halsen@advokatenehla.no 
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