
Derfor bør du velge megler og ikke meglerhus. Hva
er viktig å tenke på ved valg av eiendomsmegler?

1: Valg av megler 

Du som selger har lovpålagt opplysningsplikt ved
boligsalg. Hva vil det egentlig si og hvorfor er dette
så viktig?

2: Opplysningsplikt

Det krangles ofte mellom kjøper og selger i etterkant
av en boligoverdragelse. Hvilke feil og mangler
reklameres det oftest på?

3:  Vanlige feil og mangler

Skal du selge bolig trenger du en tilstandsrapport.
Denne vil være med på å redusere konfliktnivået
betraktelig ved en eventuell reklamasjon fra kjøper.

4: Tilstandsrapport

Innhold
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Trenger du det, og i så fall hvordan fungerer det i
praksis? Vil forsikringen gjelde uansett eller finnes
det unntak der du ikke er dekket?

5: Boligselgerforsikring

Lønner det seg å pusse opp før du selger? Hva er det
smart å investere penger i når det gjelder oppussing,
og hva lønner seg ikke?

6:  Oppussing før salg

Er markedsføringspakken du betaler for hos megler
tilstrekkelig? Derfor kan det være smart å
markedsføre på egenhånd i tillegg,

7:  Markedsføring av bolig
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Sjekkliste over hva du bør kontrollere på bolig 
før salg

9:  Sjekkliste

Last ned egenerklæringsskjema som du kan benytte
ved boligsalg

8:  Egenerklæringsskjema
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Når du har bestemt deg for å selge din bolig 

steget å kontakte en megler. 

Du ønsker selvfølgelig å vite hvor mye du kan

din bolig, hvordan salgsprosessen er, hva det

meglerhonorar og andre praktiske ting rundt

Velg megler, ikke meglerhus !
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Nå skal du finne den beste selgeren
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Valg av megler
Velg megler, ikke meglerhus
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Når du har bestemt deg for å selge din bolig er ofte det første

steget å kontakte en megler. 

Du ønsker selvfølgelig å vite hvor mye du kan forvente å få for

din bolig, hvordan salgsprosessen er, hva det koster i

meglerhonorar og andre praktiske ting rundt salget.

Nå skal du finne
den beste selgeren

Megler
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En god selger er oftest en person
med gode mellommenneskelige
evner og som inngir tillit. En god
selger med «riktig» personlighet
kan selge nær sagt hva som helst
til en høyere pris enn en mindre
god selger. 

Det er mye å tenke på når
man skal selge bolig, og valg
av megler er en av de første
tingene du må ta beslutte.
Når du skal finne megler så er
det superviktig at du finner
den «riktige» megleren.

Det du egentlig gjør når du
velger megler er å ansette en
midlertidig selger som har
som oppgave å selge boligen
din til høyest mulig pris.

Den "riktige" megleren Personlighet har mye å si

Det er derfor mye viktigere at du finner en megler du liker enn at
vedkommende for eksempel jobber for et kjent meglerhus. Velg den
personen du tenker passer best, du anser som den beste selgeren og
som du mener kan presentere boligen din best mulig overfor aktuelle
kjøpere.

Den beste selgeren
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Ta derfor kontakt med flere meglere og be disse komme for en
befaring i boligen din. Hør hvilket tilbud de kan gi deg og hvilken pris
de anser boligen kan være verdt. Be om å få alle tilbud skriftlige og
ikke bli fristet til å signere noen avtaler der og da. Bruk god tid på å
vurdere avtalene opp mot hverandre før du gjør deg opp en mening.

Meglerhonorar kan variere mye
og dyrest er nødvendig ikke
best, men det samme gjelder
også den andre veien. Du
ønsker i prinsippet den
megleren som kan selge din
bolig til høyest mulig pris og
derfor gjelder det å sjekke litt
rundt dette. 

Er det flere meglere som er interessert i å selge din bolig er det fullt
mulig for deg å prute på meglerhonoraret. Informer derfor meglere at
det er flere aktuelle for dette oppdraget, og du vil sannsynligvis kunne få
et bedre tilbud.

Få flere tilbud

Kostnader
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Når du har funnet den megleren du ønsker og dere er enige om
oppdraget så er det tid for signering av kontrakt. Husk å avtale hvor
lenge oppdraget skal løpe. Det er ikke sikkert du får et bud du
aksepterer ila første eller andre visning. Kanskje det er andre
utenforstående ting som dukker opp slik at du ikke kan gjennomføre
et raskt salg. Sjekk derfor oppdragslengde i kontrakten. Hva skjer for
eksempel hvis boligen din ikke blir solgt? Hva skal betales til megler i
et slikt tilfelle?

Det er flere meglerhus som benytter visningsassistenter for å
gjennomføre selve visningen av boliger. Du bør som nevnt velge
megler mye basert på personlige egenskaper som du liker. Sørg
derfor for å få en skriftlig bekreftelse på at det er den samme
megleren som du tegner avtale med, som også skal gjennomføre
visninger. 

De aller fleste seriøse meglere er
medlem av Norges
Eiendomsmeglerforbund (MNEF)
ogforplikter seg til å følge NEFs regler for
god eiendomsmeglerskikk. Det er derfor
smart å velge en eiendomsmegler med
forkortelsen (MNEF)

Sørg for at det er megler som holder visningen

Norges Eiendomsmeglerforbund

Signering av kontrakt
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Når du har bestemt deg for å selge din bolig 

steget å kontakte en megler. 

Du ønsker selvfølgelig å vite hvor mye du kan

din bolig, hvordan salgsprosessen er, hva det

meglerhonorar og andre praktiske ting rundt

Velg megler, ikke meglerhus !
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Nå skal du finne den beste selgeren

D
E
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Opplysningsplikt
Dine plikter i henhold til 

avhendingsloven

2
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Lovverket gir selger en opplysningsplikt overfor kjøper om feil og
mangler på bolig eller eiendom som selger kjenner til eller burde
kjenne til. 

Selgers opplysningsplikt overfor kjøper

Når du selger bolig må du derfor passe på at du gir kjøper nok
informasjon om boligen og dens eventuelle feil og mangler, slik at du
ikke får en reklamasjon rettet mot deg senere. 

Avhendingsloven er en lov som regulerer selger og kjøpers plikter i
forbindelse med overdragelse av brukt bolig. Dersom avtalen mellom
selger og kjøper ikke gir noen nærmere beskrivelse av eiendommens
tilstand, har loven satt opp noen vanlige krav til eiendommen. Loven
sier at deler av og funksjoner ved eiendommen skal ha den
standarden som liknende eiendommer normalt skal ha. Dette gjelder
både kvaliteten på bygningsmaterialer og utføringen av arbeider.

Du som selger har ifølge avhendingsloven ansvaret i 5 år etter
boligoverdragelsen, dersom boligen har feil eller mangler som kjøper
ikke var klar over på overdragelsestidspunktet. 

Avhendingsloven
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1. Selger har holdt tilbake opplysninger om feil eller mangler overfor
kjøper

2. Selger har gitt uriktige opplysninger til kjøper, om feil eller mangler som
vedkommende enten var klar over, eller burde vært klar over.

3. Boligen er i vesentlig dårligere stand enn forventet

Dette ansvaret gjelder uavhengig av om det i kontrakten står at «boligen
selges som den er». Du som selger har en opplysningsplikt overfor kjøper,
mens kjøper også har en undersøkelsesfrist.
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Selger må gi korrekte opplysninger om boligen eller
eiendommen
Selger må gi kjøperen relevante opplysninger om
forhold som kan påvirke salget

Loven sier at selger er pliktig til følgende:

Du kan bli holdt erstatningsansvarlig for følgende:
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Det er mye ved en bolig som kan falle inn under kategorien
«vesentlig dårligere stand enn forventet» selv om du som eier
kanskje ikke er klar over disse manglene. Det er mange ting ved en
bolig ikke nødvendigvis er synlig. Det kan være fukt, råte, skadedyr,
feil på el-anlegg, osv. I noen tilfeller vil slike mangler likevel anses
som en mangel eller feil ved bolig som selger BURDE ha hatt
kjennskap til og som burde vært forelagt kjøper. Ved en
reklamasjon fra kjøper i etterkant vil man i slike tilfeller ofte ende i
en tvist. 

Opplysninger om bolig som ikke er kjent
for eier eller selger

Et egenerklæringsskjema er et dokument som du som selger må
fylle ut og som vedlegges salgsoppgaven. Alle relevante
opplysninger om boligen og eventuelle feil eller mangler som du
kjenner til må påføres dette skjemaet.

Dette er da en skriftlig dokumentasjon på at du har gitt relevante
opplysningene om boligen til både megler og kjøper.
Dersom du er usikker på noe, bør du finne ut av det, eller opplyse
om denne usikkerheten.

Egenerklæringsskjema
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Gi korrekte og relevante opplysninger.

Gi aldri feil opplysninger.

Opplys om all informasjon som kan påvirke salget.

Overrekk viktig informasjon skriftlig.

Pass på at eiendomsmegler opplyser om alle negative forhold

du kjenner til.

Dette må du huske på
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Når du har bestemt deg for å selge din bolig 

steget å kontakte en megler. 

Du ønsker selvfølgelig å vite hvor mye du kan

din bolig, hvordan salgsprosessen er, hva det

meglerhonorar og andre praktiske ting rundt

Velg megler, ikke meglerhus !

1

Nå skal du finne den beste selgeren

D
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Vanlige feil og
mangler

Dette er de vanligste feil og mangler på

bolig som det reklameres oftest på

3
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Det kommer kanskje ikke som en overraskelse, men de tingene
boligkjøpere oftest reklamerer på etter et eierskifte, er ting som kan
være vanskelige for en boligselger å oppdage.

VANLIGE FEIL OG MANGLER SOM KJØPER
REKLAMERER PÅ

Felles for mange av disse er at det ofte kan medføre store kostnader
og utbedre feilene. 

Fukt er kanskje boligens aller verste fiende. Blir ikke fuktskader
utbedret vil fukt etterhvert  "spise opp" huset. Mange tilfeller av
reklamasjoner handler om utett grunnmur og dårlig drenering som
fører til fuktskader. 

Drenering
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En omfattende undersøkelse av mer enn 5200 bad over hele landet,
utført av Anticimex og forsikringsselskapet If viser at 6 av 10 bad som
er NYERE enn 5 år har såpass store feil og mangler at de må utbedres
umiddelbart 

Bad og våtrom

Bad og våtrom er det som det oftest krangles mest om, og topper
statistikken over reklamasjoner fra kjøper.

Her snakker vi altså om nye bad, og
da kan vi tenke oss hvor mange bad
av eldre årgang som er i lik forfatning.
Bad er dyrt og dette er derfor et viktig
punkt som du må sjekke grundig og
dokumentere overfor kjøper. 
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Skadedyr som eksempel rotter og mus som spiser seg gjennom
isolasjon og trevirke eller som ødelegger elektriske ledninger i
veggene er ofte en gjenganger. Det kan også være stokkmaur som
gnager på isolasjon og bærebjelker, sølvkre eller veggdyr. Ethvert
uønsket insekt eller annet krypdyr vil i utgangspunktet kunne utgjøre
en feil eller mangel ved bolig selv om dyret ikke nødvendigvis gjør
skade på selve byggkonstruksjonen.

Vannskader i hus kan oppstå ved
at et eldre rør i vegger og gulv
sprekker som følge av korrosjon.
Dersom selger har vært klar over
rørenes tilstandsgrad uten å
opplyse om dette, eller gitt
uriktige opplysninger om rørenes
tilstand, vil det normalt foreligge
en mangel. 

Dette er vanlige feil på boliger og
fører til dårlig og direkte skadelig
inneklima. Bygningsdelene som
er påvirket av mugg, sopp eller
råte må vanligvis skiftes ut.

Vannskader

Mugg, sopp og råte

Skadedyr
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Arbeid på elektriske anlegg er det kun
sertifiserte elektrikere som har lov til å
utføre, Dette er relatert til brannfare og er
dermed strengt regulert. Alt for mange
hobby-elektrikere utfører selv el-arbeid og
det er ganske enkelt og avsløre. Derfor
reklameres det ofte på slike arbeider og det
medfører da en mangel.

Vær og vind sliter mye på tak. Et gammelt
og utett tak kan derfor føre til svært store
vann- og fuktskader på hele
boligkonstruksjonen. I mange tilfeller har
vann fått trenge igjennom taket i lang tid
og ødelagt bærende konstruksjon. Likevel
kan eier være helt  uvitende om dette, da
det ikke har ført til synlige skader på
overflater.

Skjeggkre er et stadig økende problem og sprer seg i rekordfart.
Forsikringsselskaper anslår at om få år vil 50 % av alle boliger være
beheftet med skjeggkre.  Skjeggkre gjør ingen stor skade på bolig,
men er likevel ubehagelig å ha i hus siden de formerer seg svært
raskt og derfor er de karakterisert som skadedyr.

El-anlegg

Lekkasje tak

Skjeggkre
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Velg megler, ikke meglerhus !
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Tilstandsrapport
Trygghet for både selger og kjøper
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En tilstandsrapport (også kalt boligsalgsrapport) utarbeides av en
takstmann og er en utvidet takstrapport som gir en grundig
dokumentasjon på boligen eller eiendommens tilstand. Dette er en
rapport som er vanlig å benytte i forbindelse med salg av bolig og
som minimerer risikoen for reklamasjoner og rettslige tvister
mellom selger og kjøper i etterkant av salget.

Hva er en tilstandsrapport

Tilstandsrapporten er basert på Norsk Standards regelverk for
teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Takstmannen
følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner,
fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes. I en
tilstandsrapport legges det spesielt vekt på de byggetekniske
forholdene som er relevante ved eierskifte.

Detaljert sjekkliste som er relevant ved eierskifte
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Tilstandsrapporten gir også en vurdering av viktige rom som
våtrom, kjøkken og kjeller, samt en forenklet lovlighetsvurdering,
forenklet vurdering av el-anlegg og en forenklet vurdering av det
branntekniske. Det letes etter fukt med måleapparat og sluk og
helling i gulv på våtrom sjekkes, i tillegg til vannskader bak fliser og
annet som ikke er synlig for det blotte øyet.

Anbefalt ved eierskifte
Forbrukerrådet anbefaler en teknisk tilstandsrapport i alle boligsalg
ettersom den gir trygghet for både selger og kjøper. Du bør derfor
investere i en god teknisk tilstandsrapport for å avdekke feil og
mangler før boligen annonseres. Dette bidrar til å ivareta dine plikter
som selger etter avhendingsloven.

86%
Benytter tilstandsrapport 
ved boligsalg

Takstfabrikken AS                         Tlf: 769 28 100                         post@takstfabrikken.no www.takstfabrikken.no Side 21



Velg megler, ikke meglerhus !
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forsikring

Hva dekker forsikringen, 

og trenger du den?
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Boligselgerforsikring (tidligere kalt eierskifteforsikring) er en
forsikring som boligselger kan tegne i forbindelse med salg. Selgers
ansvar etter avhendingsloven er høyt, fordi han eller hun også er
ansvarlig for skjulte feil vedkommende ikke kjenner til.

Dersom kjøper kommer med krav og du har tegnet forsikring, vil
ditt forsikringsselskap håndtere saken med kjøper. Du slipper å ha
direkte kontakt med kjøper eller kjøpers advokat, og kan overlate
ansvaret for saken til det selskapet du har tegnet
boligselgerforsikring i. Hvis kjøper har rett på avslag i pris på
boligen eller rett til tilbakebetaling på grunn av feil eller mangler, vil
forsikringsselskapet dekke dette, helt eller delvis. 
 

Hva er boligselgerforsikring?

Skjulte feil og mangler er ofte en
gjenganger i tvister mellom selger
og kjøper. Hva du som selger burde
visst, og burde opplyst om, kan
være vanskelig og stadfeste.

Derfor er det også blitt et krav fra
noen forsikringsselskaper som tilbyr
boligselgerforsikring, at det
utarbeides en tilstandsrapport i
forkant. Dette gir både deg og
forsikringsselskapet en mye større
trygghet. 
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Når du tegner boligselgerforsikring
må du også fylle ut et
egenerklæringsskjema. Her må du
være ekstremt nøye på å fylle ut
dette skjemaet både riktig og
grundig. Du må passe på å få med
alt av feil eller mangler ved boligen.

Egenerklæringsskjema

Er du usikker på om det kan være feil eller mangler noe sted, så må du
også informere om at du er usikker. Svarer du feil eller unnlater å
informere, så risikerer du å bli holdt ansvarlig for dette. Det kan
medføre at du selv må dekke hele eller deler av en kjøpers eventuelle
krav mot deg, selv om du har tegnet boligselgerforsikring.

Usikker?

Takstfabrikken AS                         Tlf: 769 28 100                         post@takstfabrikken.no 

Forsikringen har normalt ingen fast pris, men settes med bakgrunn i
salgsverdi. Normalt ligger forsikringsprisen på et sted mellom 2 og 4
promille av boligens salgsverdi

Hva koster en boligselgerforsikring?
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Merk at selv om du har tegnet en slik forsikring, så vil ikke det si at
eventuelle krav fra kjøper automatisk dekkes av ditt
forsikringsselskap. Har du for eksempel unnlatt å opplyse om feil eller
mangler overfor kjøper som du visste om eller burde vite om, eller
unnlatt å informere om dette overfor forsikringsselskap så kan ditt
eget selskap rette kravet fra motpart tilbake til deg. 

Enebolig: 
Ca  4,5 promille av salgssummen, minimum 9000 - 10 000 kroner.

Selveierleilighet: 
Ca  3,25 promille av salgssummen, minimum 4000 - 4500 kroner.

Andel og borettslag: 
Ca 2 promille av salgssummen, minimum 2000 - 2500 kroner.

Tomt eller hytte og fritidseiendom: 
Ca 4,25 promille av salgssummen, minimum 7000 - 7500 kroner.

Priseksempel på boligselgerforsikring
Priseksempler er hentet fra meglersmart.no

Dekke en boligselgerforsikring alt?

Velger du å tegne en boligselgerforsikring så sjekk vilkårene meget
nøye før du signerer, da ulike selskaper ofte har noen unntak som
ikke dekkes av forsikringen. Disse er det viktig å få klarhet i.
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Ja, det vil i salgsoppgaven også stå at du har tegnet en
boligselgerforsikring, men det er på ingen måte negativt for kjøper. Hvis
kjøper reklamerer på din bolig og vinner frem med sitt krav er det en
større trygghet for kjøper at «motparten» er et forsikringsselskap med
langt høyere tilgjengelige ressurser enn en privatperson.

 

I de aller fleste tilfeller så er svaret, ja. Du kjøper deg en slags
krangleforsikring der forsikringsselskapet ditt vil ta seg av eventuelle
reklamasjoner fra kjøper eller kjøpers advokat. Oppdages feil eller
mangler og kjøper ønsker å rette et krav mot selger, så vil det i de fleste
tilfellene også være enklere for en kjøper og forholde seg til et
forsikringsselskap enn direkte til en selger. 

80-90%
TEGNER 

BOLIGSELGERFORSIKRING

Vil kjøper vite at jeg har tegnet boligselgerforsikring?

Er det smart å kjøpe en slik forsikring?
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Velg megler, ikke meglerhus !
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Oppussing &
vedlikehold

Hva lønner det seg å fikse før et boligsalg?
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Oppussing eller vedlikehold? 

Alle som selger en bolig ønsker selvfølgelig å få høyest mulig bud. På
visning er det førsteinntrykket av boligen som umiddelbart fester seg. 
Vi mennesker trekkes veldig mot det visuelle og det er med på å bekrefte
vår oppfatning om dette er et godt eller dårlig kjøp.

 Det er faktisk
førsteinntrykket som betyr
mest i de fleste tilfeller. Vi
bruker bare noen få
minutter på å bestemme oss
for om vi ønsker å kjøpe
boligen eller ikke.

Det som i mange tilfeller
avgjør valget, er det
umiddelbare inntrykket,
følelsen og stemningen man
kjenner på når man kommer
på visningen. 

 

Førsteinntrykket
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Jo flottere en bolig ser ut ved visning, jo høyere salgssum kan man
derfor i utgangspunktet forvente å få. Vi mennesker trekkes veldig
mot det visuelle og det er med på å bekrefte vår oppfatning om dette
er et godt eller dårlig kjøp. Det å freshe opp din bolig er stort sett
alltid smart før et salg, men spørsmålet er hvilken form for oppussing
som lønner seg eller ikke.
 

Fresh opp boligen før salg

Lønner det seg å pusse opp badet,
bytte kjøkkeninnredning, skifte vinduer
eller gjøre noe med taket? Dette er
tiltak som koster en god del og kanskje
vil du få igjen dette i en høyere
salgssum, men slettes ikke sikkert.
Åpenbare mangler bør selvfølgelig
utbedres, men å pusse opp badet vil
kanskje ikke gi tilsvarende tilbake i økt
salgspris. Vårt beste tips er å sjekke ut
dette med megler. Megler kan fortelle
mer om antatt økning i verdi i forhold
til oppussing. 
 

Har boligen din små mangler som
drar ned helhetsinntrykket så få
fikset opp i dette. Alle har vel en list
eller to som burde fikses eller litt
malejobb som strengt tatt burde
vært gjort for lenge siden. Løse
dørhåndtak, skjeve dører som
knirker, løse ledninger og løse eller
manglende lister bør ordnes med en
gang. Dette er enkle ting og fikse, så
nå har tiden kommet for å få gjort
det ferdig. 
 

Store tiltak er kanskje ikke
økonomisk fosrsvarlig

Gjør ferdig det du har
påbegynt
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Feil og mangler som kan vurderes å utbedre

Kjøkken
Nytt kjøkken er langt fra billig,
men en sliten kjøkkeninnredning
kan få et nytt liv ved å f.eks male
fronter i en ny farge, nye håndtak
på dører og skuffer og kanskje
bytte benkeplate. Dette er enkle
ting man kan gjøre selv til en lav
kostnad. 

EL-anlegg
Feil på EL-anlegg er rett og
slett brannfarlig og livsfarlig.
Dette bør utbedres snarest, og
da selvfølgelig av sertifisert
elektriker.  

Fukt, råte, mugg
Ved mangler som omfatter fukt, råte, mugg, etc, bør du sterkt
vurdere å gjøre noe med før visning. Dette fordi slike typer mangler
forringer verdien av boligen ganske mye, samt at fukt/vann også er
ting som ødelegger boligen mer og mer hvis det ikke blir utbedret.
Blir ikke dette utbedret før salg, så må du i alle fall huske å
informere om slike typer av mangler ved boligen.  
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Den aller smarteste oppussingen

Helhetsinntrykk
Boligen kan fremstå langt mer innbydende for potensielle kjøpere
gjennom å friske opp overflatene som vegg og tak. Investeringen er
såpass liten at dette er helt klart det mest fornuftige du kan gjøre for å
freshe opp boligen før visning.

Maling av overflater
Når det gjelder maling så er vel dette den formen for oppussing
eller «oppfreshing» av boligen som gir mest igjen for pengene. Det
er billig og de fleste kan utføre dette selv på relativt kort tid. Finn
frem et fargekart og invester i maling på vegger eller flater som
trenger det. 

Velg nøytrale farger
Husk at selv om gul er din favorittfarge så er det ikke sikkert flertallet
av de som kommer på visning er enige i det. Velg en nøytral farge som
«funker for alle» på store overflater. Det smarteste er å velge lyse farger
som "alle" kan like. Visuelt sett virker også rom større med lyse farger
på veggene.
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Markedsføring
Markedsfør din egen bolig 

på sosiale medier

7
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Meglers markedsføringspakke

Jo flere som kommer på visning, jo større er sannsynligheten for å
få solgt boligen, eventuelt selge for en høyere pris. 

God markedsføring er derfor helt essensielt for å nå ut til
potensielle kjøpere. Når du velger megler bør du derfor være ekstra
nøye på å få vite hvordan din bolig er tenkt markedsført av megler. 

Stort sett alle boliger som selges får en annonse på Finn.no og på
meglerfirmaets nettsider. I tillegg tilbyr meglerhus ulike So-me
pakker for markedsføring på bl.a sosiale medier som Facebook og
Instagram. Disse pakkene koster som regel en del tusen. Sjekk
derfor nøye hva som egentlig er inkludert i de ulike
markedspakkene. Be om statistikk fra tidligere boligsalg, og hvor
stor andel av prisen som faktisk er annonsekostnader, Hva er det du
egentlig får igjen for en markedspakke til kr.10 000,-. 
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Bruk sosiale medier

Benytt deg av sosiale medier når du skal selge din bolig. "Alle" er
der og spesielt på Facebook og Instagram. Du kan potensielt nå ut
til ekstremt mange mennesker på disse plattformene, men da må
du annonsere. 

So-me pakker
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Et supertips er å selv investere i noen kroner og spre budskapet på f.eks
Facebook eller Instagram. Da snakker vi om å annonsere og ikke dele
Finn.no annonsen som et innlegg. For en tusenlapp i annonsekroner
kan du nå ut til mange tusen potensielle kjøpere i ditt område. Link
gjerne til Finn annonsen, men sett deg litt inn i Facebook annonsering
og kjør en annonse. Det kan potensielt skaffe deg mange flere på
visning enn ved en tradisjonell markedspakke fra et meglerhus.
 

Mange boligselgere deler f.eks Finn
annonsen på sin Facebook profil og
oppfordrer venner og bekjente til å
dele denne.

Det fungerer ganske så dårlig..... 
Ja, det er gratis og bedre enn
ingenting, men du når egentlig
bare ut til 5-10% av alle dine venner
på Facebook og det blir det ingen
effekt av. 

Søk etter dette på Google "facebook annonsering boligsalg" så får du
mange tips til hvordan du kommer i gang med annonsering på
Facebook. Selv om det kan virke litt vanskelig, er det i mange tilfeller
verdt både tid og penger.
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Et vanlig Facebook innlegg fungerer dårlig

www.takstfabrikken.no Side 34



Velg megler, ikke meglerhus !

1Takstfabrikken AS                         Tlf: 769 28 100                         post@takstfabrikken.no 

D
E

L
 

Egenerklærings
skjema

8

Her finner du et egenerklæringsskjema fra Norsk Takst
som kan benyttes som vedlegg til boligens salgsoppgave.  
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Sjekkliste for bolig

9

Nyttig verktøy for utfylling av
egenerklæringsskjema
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Sjekkliste BoligSjekkliste fra Norges Takseringsforbund

Boligkjøpere benytter ofte sjekklister på visning slik at de er sikre på
å få med seg de viktigste punktene de bør sjekke på boligen de ser
på. 

Selv om denne listen er ment for boligkjøpere, er det et veldig
nyttig og smart verktøy for deg som skal selge.

Ved å følge dette skjemaet vil du sikre at du får med deg det meste
av informasjon/feil/mangler, når du skal fylle ut
egenerklæringsskjema.

I tillegg er det helt sikkert småting som bør fikses med boligen, og
da er også denne sjekklisten svært nyttig å bruke som en
"huskeliste" over alt det som bør fikses opp i.

Her finner du en standard sjekkliste fra Norges Takseringsforbund
som du kan ta utgangspunkt i.
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Vi håper du har hatt nytte av denne guiden
og fått noen tips som kan komme godt med
hvis du skal selge bolig. Har du spørsmål til
noen av tjenestene vi leverer, er du hjertelig

velkommen til å kontakte oss.

Takst fabrikken AS

post@takstfabrikken.no

769 28 100
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