
   

PRISLISTE NBBO 
Gjeldene fra 1. januar 2022 – alle priser er inkl. 25% mva. 

 
Lovverket legger en del rammer på boligbyggelagenes honorarer, både når det gjelder størrelsen, adgangen til å 
kreve honorar og hvem som skal kunne belastes. 
 
R = Rettsgebyr pr. 1.1.2022 er  1R = kr 1.223,- 
 

Honorar ved eierskifter i borettslag og boligaksjeselskap.  
Honorar for eierskifte1) og godkjenning av ny andelseier – belastes selger 

  

Ved ordinært salg 4R 6.115,- 

Ved familiesalg og opptak av medeier 3R 4.586,- 

Skifte mellom ektefeller (dødsbo)  0,- 

   

Spesielt for boligaksjeselskap:   

Urådighet/sperre 1,75R 2.675,- 

Pantattest  250,- 

Pantenotering 1,75R 2.675,- 
  1) Honorarene dekker avregning av fellesutgifter, evt. a-konto, nytt girosett og ligning av ny(e) eier(e) samt 
ajourføring av andelseierregisteret i borettslaget. 

 

Honorar for avklaring av forkjøpsrett 
I alle tilknyttede borettslag har medlemmene i NBBO forkjøpsrett ved salg av 
andel i laget.  Andre personer nevnt i vedtektene kan også ha forkjøpsrett ved 
salg av andeler i både frittstående og tilknyttede borettslag. Forkjøpsretten kan 
avklares på to måter: 

  

Avklaring av forkjøpsrett etter at salget har funnet sted a). Belastes kjøper kun i den 
utstrekning forkjøpsretten blir benyttet: 

5R 7.494,- 

Forhåndsvarsel for avklaring av forkjøpsretten før boligen er solgt b). Gebyr for 
forhåndsvarsling blir fakturert i oppgjøret sammen med eierskiftegebyret. En utlysing av 
forhåndsvarslet forkjøpsrett er gyldig i 3 måneder. Ved utgått forhåndsvarsling sendes 
fakturaen til bestiller av utlysingen. 

4,5R 6.879,- 

Avklaring av forkjøpsrett omsorgsboliger: 2,5R 3.822,- 
a) Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager etter at laget fikk melding om eierskiftet. 

b) Dette gir en betydelig raskere avklaring. Dersom forhåndsvarslet er sendt minst 15 dager (men ikke mer enn 
3 mnd.) før laget har fått melding om at andelen er solgt, reduseres fristen til 5 dager. 

 

Honorar ved eierskifter i eierseksjonssameier 
Honorar for eierskifte1) – belastes selger 

  

Ved ordinært salg 4R 6.115,- 
  1) Honorarene dekker avregning av fellesutgifter, evt. a-konto, nytt girosett og ligning av ny(e) eier(e) samt 
ajourføring av eierregisteret i sameiet. 

 

 



Eier/leierskifter i garasje og p-plass 
Endring av eier/leietaker til garasje- eller p-plass – belastes kjøper/ny leietaker. 

 

Ved salg, pr overdragelse 1000,- 
Ved endring av leietaker 400,- 

 

Honorar ved eierskifter i velforening 
Honorar for eierskifte1) – belastes selger 

  

Ved ordinært salg  975,- 
1) Honorarene dekker avregning av fellesutgifter, evt. a-konto, nytt girosett og ligning av ny(e) eier(e) samt 

ajourføring av eierregisteret i velforeningen..  
2) OBS må ikke forveksles med bestilling av Boligopplysninger som kommer i tillegg. 

 

Megleropplysninger 
NBBO benytter Infoland for levering av megleropplysninger, og vår oppdaterte 
prisliste for dette vil til enhver tid være tilgjengelig på www.infoland.no. 

 

Pris på levering av opplysninger via Infoland 4.075,- 
Manuell behandling når opplysningene ikke er tilgjengelig på Infoland 4.075,- 
Manuell behandling når opplysningene er tilgjengelig på Infoland 4.600,- 
Manuell behandlet prisfastsettelse omsorgs lag 1.500,- 

Prisfastsettelse via Infoland 1.226,- 
Prisfastsettelse ekstern forretningsfører 2.450,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Info i forbindelse med forkjøpsrett/eierskifte i borettslag og godkjenning av ny andelseier 
 
Vedrørende utlysning av forkjøpsrett: 
Ved avklaring av forkjøpsrett sendes det egen bestilling til forkjopsrett@nbbo.no senest mandag for 
å få boligen annonsert på NBBO sine hjemmesider førstkommende onsdag. 
 

Boliger som er ledige for forkjøpsrett kunngjøres normalt på onsdager på nbbo.no. Fristen for å 
melde seg går normalt ut neste onsdag kl. 12.00.  
Henvendelser om resultat av forkjøpsrettprøvingen besvares etter kl. 1000 dagen etter fristen for 
forkjøpsrett har gått ut. 
 

Ved utlysning av forkjøpsrett ber vi om følgende opplysninger:  
 Kontaktopplysninger megler/meglerforetak 
 Kontaktopplysninger selger og kjøper (navn, fødselsdato, adresse, tlf og e-post) 
 Boligopplysninger (borettslaget, adressen, andelsnummer) 
 Prisantydning eller pris ikke fastsatt på forhåndsavklaring 
 Avtalt pris på etterhåndsavklaring 
 Overtagelsesdato 
 Dato for budaksept 

 

Vi ber om snarlig tilbakemelding når en forhåndsavklart bolig med meldte interessenter er solgt. 
Dette for å avklare om vårt medlem ønsker å benytte forkjøpsretten. Avklaringen sendes 
forkjopsrett@nbbo.no. 
 
Når boligen er annonsert for våre medlemmer, må også boligen være tilgjengelig for visning for våre 
medlemmer. 
 
Alle andelseiere skal være medlem i NBBO. Vi ber derfor megler om å informere kjøper(e) om dette 
for å unngå forsinkelser i eierskifteprosessen. Innmelding kan gjøres via våre hjemmesider nbbo.no 
 
Melding fra megler om godkjenning av ny andelseier/eierskiftemelding 
 
Søknad om styregodkjennelse av ny andelseier sendes på e-post til: eierskifte@nbbo.no. 
Meldingen må inneholde: 
 

 Selskapets navn, andelsnummer. 
 Kjøpers navn, fødsels- og personnummer, nåværende adresse  
 Avtalt pris, dato for budaksept, overtagelsesdato. 
 Vi ber også om å få oppgitt kjøpers e-postadresse og mobilnummer samt selgers nye adresse. 

 
NB! Dersom ny andelseier har dyr må de sende egen søknad om dyrehold til styret.  
 
Kjøper har IKKE rett til å ta boligen i bruk før søknad er godkjent, ref. Lov om brl § 4-5. 
Overtakelse bes lagt til etter at eventuell forkjøpsrett er avklart og styregodkjennelse foreligger. 
 
Vedr Oppgjør – melding sendes eierskifte@nbbo.no 
 

 Oppgjør blir ikke foretatt før vi har mottatt kopi av overtagelsesprotokollen. 
 Megler/oppgjørs ansvarlig tar kontakt med eierskifte avdeling til NBBO for å få 

tilbakemelding pr e-post på eventuelle utestående felleskostnader/avregninger målere og 
IN/andre heftelser iht. boligselskapets legalpant, kontonummer og KID-nummer. 

 eierskifteavdelingen avregner selger fram til overtagelsesdato.  
Kjøper vil motta giroer på felleskostnadene fra overtagelsesdato.  


