
 
 
 
 

Salgsoppgave  
 

 
 

1. Advokat Geir Løbersli har som oppnevnt medhjelper av Brønnøy tingrett følgende 
eiendom til salgs: 

 
ADRESSE: Kolstadveien 14/16, 8980 VEGA 

 
MATRIKKELNUMMER: 1815/39/5 og 1815/39/8 
 
HJEMMELSHAVER: Ove Holmen 
 

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 Geir Løberslis klientkonto 

4534.29.13206. 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 900.000,- vil totale tinglysingsomkostninger komme på kr 23.670,- 

 
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, takst, vurdering av konsesjonspris, orientering om tvangssalg og 
utdrag av tvangsfullbyrdelsesloven.   

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

 
9. Visning etter nærmere avtale. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Nøkkelopplysninger  
 

Takst kr 900.000,- 
  

 
  

EIENDOMMEN Konsesjonspliktig landbrukseiendom på Kolstad, Vega. 
Det er ikke aktiv drift på eiendommen, og den må generelt anses som forfalt. 
Salget omfatter bruksnr 5 og 8, til sammen 555 daa hvorav 116 daa 
fulldyrket jord, 5 daa overflatedyrket jord, 51 daa innmarksbeite, 192 daa 
produktiv skog og resten uproduktivt areal.  
Det er betydelige mengder søppel og skrot på eiendommen, og kjøper 
overtar ansvar for rydding og deponering.   
Parsell på 8,3 daa med bruksnr 41 som fremkommer på gårdskart, inngår 
ikke i salget. 
Interessenter oppfordres til å kontakte landbruksmyndighetene i Vega 
kommune for supplerende opplysninger om eiendommen. 
 

BYGNINGER 
 

Fjøs, redskapshus og bolighus med opprinnelse fra 70-tallet. I tillegg står det 
et gammelt våningshus på tunet. Bygningene fremstår i sin helhet nedslitt og 
ubrukbare til sine formål, og det må påregnes betydelige tiltak med 
tilhørende kostnader til renovering/riving.  
Bolighuset er skadet av dyreekskrementer, jfr. vedlagte skaderapport og 
omtale i takst. Det må vurderes bruk av verneutstyr ved innvendige tiltak.  
Det foreligger verditakst fra Ole Mo som omtaler eiendommens tekniske 
forhold. 
 

KONSESJONS- 
BETINGELSER 

Eiendommen er underlagt priskontroll, og Vega kommune har vurdert 
maksimal pris som kan godtas i henhold til konsesjonsloven, til kr 955.600,-. 

 Kjøper bærer risiko for konsesjon, og avslag på søknad om konsesjon som 
følge av høyere bud enn angitt maksimalpris, eller av andre årsaker, fritar 
ikke kjøper fra å oppfylle sine forpliktelser i tvangssalget. 

  
VISNING Eiendommen er ikke bebodd, og interessentene oppfordres til å besiktige 

eiendommen før budgivning. Det vil ikke bli organisert innvendig 
besiktigelse av bolighus, som følge av refererte skadeomfang. 

  
  
 

se også www.finn.no 

 
Tlf 75 00 93 30 

 

www.advokateiendom.com 
 



 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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.  
 







Grunnboksutskrift fra Statens kartverk Data uthentet: 08.07.2021 kl. 07.53

Oppdatert per: 08.07.2021 kl. 07.52

Kommune: 1815 VEGA
Gnr: 39 Bnr: 5

Bekreftet grunnboksutskrift

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2008/1037952-1/200 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
29.12.2008 VEDERLAG: NOK 695 000

HOLMEN OVE
F.NR: 230370
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Påtegning til hjemmelsdokumenter

2018/1205848-1/200 ** KONKURS
30.08.2018 13.39 GJELDER: HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT 2008/1037952-1/200

GJELDER: HOLMEN OVE
F.NR: 230370
BOSTYRER: LØBERSLI GEIR
SAKSNR: 18-124920KON-BRON
ELEKTRONISK INNSENDT

2018/1382060-1/200 ** TVANGSSALG BESLUTTET
09.10.2018 21.00 GJELDER: HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT 2008/1037952-1/200

GJELDER: HOLMEN OVE
F.NR: 230370
TINGRETT: BRØNNØY TINGRETT
SAKSNR: 18-121505TVA-BRON

2018/1382074-1/200 ** TVANGSSALG BESLUTTET
09.10.2018 21.00 GJELDER: HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT 2008/1037952-1/200

GJELDER: HOLMEN OVE
F.NR: 230370
TINGRETT: BRØNNØY TINGRETT
SAKSNR: 18-122150TVA-BRON

Dokumenter av særlig interesse for salg- eller pantsettelsesadgang
2018/1205848-1/200 KONKURS

HEFTELSER

Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning,
eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til
denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift.

Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen,
eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner
du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer
gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

1856/900011-1/70 UTSKIFTING
16.05.1856

1873/900007-1/70 UTSKIFTING
15.04.1873 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1929/900118-1/70 UTSKIFTING
01.08.1929

1945/139-1/70 UTSKIFTING
14.04.1945 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1970/627-5/70 ERKLÆRING/AVTALE

Bekreftet grunnboksutskrift Side l av 3



Grunnboksutskrift fra Statens kartverk

Kommune: 1815 VEGA
Gnr: 39 Bnr: 5

Data uthentet: 08.07.2021 kl. 07.53

Oppdatert per: 08.07.2021 kl. 07.52

14.03.1970

1971/1423-2/70
03.07.1971

1975/2150-1/70
29.07.1975

1976/1239-1/70
26.04.1976

1977/901865-1/70
28.04.1977

1980/4501-1/70
24.12.1980

2005/349-1/70
17.02.2005

1998/814-1/70
08.04.1998

2001/2154-1/70
10.09.2001

2005/2365-1/70
23.09.2005

2009/24406-1/200
13.01.2009

2013/897700-1/200
21.10.2013

2016/1074696-1/200
21.11.2016

2017/896897-1/200
18.08.2017 21.00

Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i
forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk/kanal

FESTEKONTRAKT - VILKÅR
FESTETID: 99 ÅR
ÅRLIG AVGIFT NOK 100
BESTEMMELSER OM GJERDEPLIKT
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
GJELDER MATRIKKELENHET: KNR:1815 GNR:39 BNR:5 FNR:1

** NYE VILKÅR

ERKLÆRING/AVTALE
Bestemmelse om le-planting

ELEKTRISKE KRAFTLINJER

FREDNINGSVEDTAK
GJELDER VÅTMARKSOMRÅDET SVEAVATN/KJELLERHAUGVATN
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

** DIVERSE PÅTEGNING
VERNEFORSKRIFTEN ENDRET 28.01.2005

FREDNINGSVEDTAK
FREDRING AV KJELLERHAUGVATNET NATURRESERVAT
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

JORDSKIFTE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

JOROSKIFTE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 5 000 000
PANTHAVER: SPAREBANK l NORD-NORGE
ORG.NR: 952 706 365
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

BESTEMMELSE OM VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR:1815 GNR:39 BNR:7
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

UTLEGGSFORRETNING
AVHOLDT: 21.11.2016, KL. 11.00
BELØP: NOK 4 395
SAKSØKER: NYSETH PER OLAV
ORG.NR: 969 113 244
PROSESSFULLMEKTIG: NYSETH PER OLAV
ORG.NR: 969 113 244
SAKSØKT: HOLMEN OVE
F.NR: 230370
ELEKTRONISK INNSENDT

UTLEGGSFORRETNING
AVHOLDT: 17.08.2017, KL. 09.00
BELØP: NOK 113 784
SAKSØKER: SKATT NORD
ORG.NR: 991 733 175
SAKSØKT: HOLMEN OVE
F.NR: 230370
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

GRUNNDATA

Bekreftet grunnboksutskrift Side 2 av 3



Grunnboksutskrift fra Statens kartverk

Kommune: 1815 VEGA
Gnr: 39 Bnr: 5

Data uthentet: 08.07.2021 kl. 07.53

Oppdatert per: 08.07.2021 kl. 07.52

0/900646-1/70

1867/900003-1/70
13.09.1867

1867/900004-1/70
13.09.1867

OPPRETTELSE AV MATRIKKELENHETEN
EIENDOMMEN ER OPPRETTET FØR 1930

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:1815 GNR:39 BNR:6

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA. DENNE MATRIKKELENHET: KNR:1815 GNR:39 BNR:7

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved
avhendelse, som tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstifteiser,
gjelder særskilte prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21
tredje ledd.
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Grunnboksutskrift fra Statens kartverk Data uthentet: 08.07.2021 kl. 07.53

Oppdatert per: 08.07.2021 kl. 07.52

Kommune: 1815 VEGA
Gnr: 39 Bnr: 8

Bekreftet grunnboksutskrift

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2008/1037952-1/200 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
29.12.2008 VEDERLAG: NOK 695 000

HOLMEN OVE
F.NR: 230370
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Påtegning til hjemmelsdokumenter

2018/1205848-1/200 ** KONKURS
30.08.2018 13.39 GJELDER: HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT 2008/1037952-1/200

GJELDER: HOLMEN OVE
F.NR: 230370
BOSTYRER: LØBERSLI GEIR
SAKSNR: 18-124920KON-BRON
ELEKTRONISK INNSENDT

2018/1382074-1/200 ** TVANGSSALG BESLUTTET
09.10.2018 21.00 GJELDER: HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT 2008/1037952-1/200

GJELDER: HOLMEN OVE
F.NR: 230370
TINGRETT: BRØNNØY TINGRETT
SAKSNR: 18-122150TVA-BRON

Dokumenter av særlig interesse for salg- eller pantsettelsesadgang

2018/1205848-1/200 KONKURS

HEFTELSER

Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning,
eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til
denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift.

Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen,
eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner
du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer
gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

1873/901987-1/70 UTSKIFTING
15.04.1873 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1906/900053-1/70 BESTEMMELSE OM GJERDE
01.09.1906

1936/288-1/70 ERKLfiRING/AVTALE
26.03.1936 Rettighetshaver: Televerket

Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter
m. v.

1956/900979-1/70 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
05.03.1956 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1962/185-1/70 UTSKIFTING
30.01.1962

1962/766-1/70 JORDSKIFTE
16.05.1962 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
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Grunnboksutskrift fra Statens kartverk

Kommune: 1815 VEGA
Gnr: 39 Bnr: 8

Data uthentet: 08.07.2021 kl. 07.53

Oppdatert per: 08.07.2021 kl. 07.52

1969/2562-1/70
23.12.1969

1970/627-8/70
14.03.1970

1975/901400-1/70
28.10.1975

1976/731-1/70
15.03.1976

1977/901867-1/70
28.04.1977

1978/2128-1/70
26.07.1978

1980/2996-1/70
10.09.1980

1982/2701-1/70
27.08.1982

1983/1092-2/70
11.04.1983

1985/2254-2/70
10.07.1985

2001/2154-1/70
10.09.2001

2009/24406-1/200
13.01.2009

2013/897700-1/200
21.10.2013

2016/833863-1/200
14.09.2016

2017/635260-1/200
15.06.2017 11.09

BESTEMMELSE OM VANNLEDN.
Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde
ledninger m.m.

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

ERKLÆRING/AVTALE
Vedtak av det offentliges vilkår for statstilskudd i
forbindelse med senking/lukking av grøft/bekk/kanal

ELEKTRISKE KRAFTLINJER
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Rettighetshaver; Helgeland Kraftlag AL

ELEKTRISKE KRAFTLINJER

ERKLÆRING/AVTAIÆ
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter

m. v.

ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR:1815 GNR:39 BNR:44
Rettighetshaver: Televerket
Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter

m. v.

ELEKTRISKE KRAFTLINJER
Rettighetshaver: Helgeland Kraftlag AL

ERKLÆRING/AVTALE
RETTIGHETSHAVER: KNR:1815• GNR:3 9 BNR : 3
RETTIGHETSHAVER: KNR:1815 GNR:39 BNR:11
Byggeforbud på nærmere angitt avstand

BESTEMMELSE OM VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR:1815 GNR:39 BNR:59

JORDSKIFTE
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 5 000 000
PANTHAVER: SPAREBANK l NORD-NORGE
ORG.NR: 952 706 365
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

BESTEMMELSE OM VEG
RETTIGHETSHAVER: KNR:1815 GNR:39 BNR:7
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

PANTEDOKUMENT
BELØP: NOK 300 000
PANTHAVER: ADVOKATFIRMAET SELAND ORWALL DA
ORG.NR: 967 292 540

UTLEGGSFORRETNING
AVHOLDT: 15.06.2017, KL. 11.10
BELØP: NOK 132 183
SAKSØKER: HUNDSETH MØLLE AS
ORG.NR: 967 060 291
PROSESSFULLMEKTIG: SVEA FINANS AS
ORG.NR: 980 121 798
SAKSØKT: HOLMEN OVE
F.NR: 230370
ELEKTRONISK INNSENDT
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2017/896897-1/200
18.08.201'? 21.00

2017/1232191-1/200
06.11.2017 11.29

2017/1232215-1/200
06.11.2017 11.35

2019/1512281-1/200
17,12.2019 21.00

GRUNNDATA

0/900647-1/70

1864/900007-1/70
26.05.1864

1914/900025-1/70
01.08.1914

1914/900026-1/70
01.08.1914

1914/900027-1/70
01.08.1914

1915/900014-1/70
15.06.1915

1929/900013-1/70
15.06.1929

1934/900066-1/70
15.12.1934

1940/240-1/70
06.07.1940

1943/291-1/70
15.05.1943

UTLEGGS FORRETNING
AVHOLDT: 17.08.2017, KL. 09.00
BELØP: NOK 113 784
SAKSØKER: SKATT NORD
ORG.NR: 991 733 175
SAKSØKT: HOLMEN OVE
F.NR: 230370
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

UTLEGGSFORRETNING
AVHOLDT: 06.11.2017, KL. 11.15
BELØP: NOK 4 570
SAKSØKER: VEGA KOMMUNE
ORG.NR: 941 017 975
PROSESSFULLMEKTIG: VEGA KOMMUNE
ORG.NR: 941 017 975
SAKSØKT: HOLMEN OVE
F.NR: 230370
ELEKTRONISK INNSENDT

UTLEGGSFORRETNING
AVHOLDT: 06.11.2017, KL. 11.30
BELØP: NOK 10 195
SAKSØKER: OLSEN ØYVIND
ORG.NR: 970 195 637
PROSESSFULLMEKTIG: SVEA FINANS AS
ORG.NR: 980 121 798
SAKSØKT: HOLMEN OVE
F.NR: 230370
ELEKTRONISK INNSENDT

BESTEMMELSE OM ADKOMSTRETT
RETTIGHETSHAVER: KNR:1815 GNR:39 BNR:96
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

OPPRETTELSE AV MATRIKKELENHETEN
EIENDOMMEN ER OPPRETTET FØR 1930

GRENSEJUSTERING

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET:

KNR:1815 GNR:39 BNR:16

KNR:1815 GNR:39 BNR:17

KNR: 1815 GNR: 3 9 BNR:18

KNR:1815 GNR:39 BNR:19

KNR:1815 GNR:39 BNR:23

KNR:1815 GNR:39 BNR:31

KNR:1815 GNR:39 BNR:32

KNR:1815 GNR:39 BNR:34
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Grunnboksutskrift fra Statens kartverk

Kommune: 1815 VEGA
Gnr: 39 Bnr: 8

Data uthentet: 08.07.2021 kl. 07.53

Oppdatert per: 08.07.2021 kl. 07.52

1954/652-1/70
20.05.1954

1957/1196-1/70
15.08.1957

1979/4273-1/70
11.12.1979

2004/2413-1/70
05.10.2004

2008/1007046-1/200
15.12.2008

2009/31457-1/200
15.01.2009

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:1815 GNR:39 BNR:43

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:1815 GNR:39 BNR:44

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:1815 GNR:39 BNR:59

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:1815 GNR:39 BNR:88

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:1815 GNR:39 BNR:90

REGISTRERING AV GRUNN
UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:1815 GNR:39 BNR:91

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved
avhendelse, som tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser,
gjelder særskilte prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21
tredje ledd.
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 BUDSKJEMA 
 
på eiendommen gnr 39 bnr 5 og 8 i Vega 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 Geir Løbersli, Postboks 153, 8901 Brønnøysund 
Telefon 75 00 93 30   Telefaks 75 00 93 31   e-post: halsen@advokatenehla.no 
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