
 

Prisliste: 
 

 

Provisjon  Fra 1% - 3,5% 
 

            

Minimumprovisjon Kr         39.000,- 

Tilrettelegging  Kr 9.900,- 

Visninger   Kr 2.200,- 

Oppgjør Kr 6.500,- 

Innfrielse av utleggsforretning pr stk.                                                                                     Kr             1.200,- 

 
Markedsføring 

 
Koster fra kr 16.900,- og oppover – alt avhengig av hvor mye annonsering som kreves og om man 

velger å annonsere i avis eller Ukens Bolig på Finn.no i tillegg. Din megler vil tilpasse den beste 

markedspakken for din bolig!  

 

Rene utlegg 

Påløper uavhengig om oppdragsgiver velger timebasert eller provisjonsbasert vederlag. Vi gjør 
oppmerksom på at nevnte gebyrer kan variere noe utover prislisten ved salg i ulike kommuner. Utlegg 
som belastes oppdragsgiver avhenger av hvilken type eiendom som selges.  
 
Utskrift fra grunnbok pr. stk       kr 290,- 
Reguleringsbestemmelser og arealbekreftelse                   kr 2.300,- 
 
           Kr 585,- 
Tinglysningsgebyr pantedokument fast eiendom      kr 480,- 
Tinglysningsgebyr pantedokument borettslag      kr 480,- 
Noteringsgebyr aksjeleilighet                    kr 5.860,- 
Eierskiftegebyr (borettslag)                    kr 4.500,- 
Informasjon forretningsfører 
Kostnader som faktureres oppdragsgiver direkte fra leverandør: 
 
Fotografering                   fra kr 2.800,- 
 

Andre utgifter 

Boligselgerforsikring inkludert tilstandsrapport fra Anticimex 

Andel/aksjebolig: 

1,94 ‰ av salgssum + grunnpakke kr. 6.600,- minimum kr. 10.600,-/Maximum kr. 31.600,-  

 

Alle boliger med Seksjonsnummer: 

3,31 ‰ av salgssum + grunnpakke kr. 6.600,- minimum kr. 12.600,- / Maximum kr. 36.600,- 

Seksjonerte eneboliger prises som bolig med eget gnr/bnr. 

 

 



 

Bolig med eget gnr/bnr: 

4,13 ‰ av salgssum + grunnpakke kr. 12.100,- minimum kr. 22.100,- / Maximum kr. 62.100,- 

Bolig der det foreligger verdi/lånetakst : 5,25 ‰ av salgssum 

 

Alle typer fritidsboliger/leiligheter/Hytter: 

4,59 ‰ av salgssum + grunnpakke kr. 12.100,- minimum kr. 20.100,- / Maximum kr. 62.100,- 

 
  

Provisjonen vil variere i forhold til forventet salgssum og eiendomstype. Konkret fastsettelse av tilbud 

skjer etter en nærmere vurdering av eiendommen som skal selges. Provisjon beregnes av salgssum 

inkl. fellesgjeld og forfaller til betaling ved budaksept.   

 

Vi gjør videre oppmerksom på at nevnte gebyrer kan variere noe utover prislisten ved salg i ulike 

kommuner. Utlegg som belastes oppdragsgiver avhenger av hvilken type eiendom som selges. 

 

Alle priser inkl. mva.  

 


