Narvik/STRAUMSNES
Enebolig beliggende på Straumsnes

Prisantydning:
Kr. 1.170.000+ omk.
Adresse:
Straumsnesveien 106, 8517 NARVIK
P‑rom/BRA:
Ca. 104/136 kvm
Antall soverom:
2
Tomt:
Ca. 1549.9 kvm. FESTET TOMT

Ansvarlig megler
Jostein Jenssen
M 48145700
jj@jenssenogbolle.no

Straumsnesveien 106

Fakta om
boligen
Omkostninger for kjøper:
Kr. 1.170.000,‑ (Prisantydning)
Dokumentavgift: 2,5 % av kjøpesum til
Staten. Kr. 29.250,‑
Tinglysing av skjøte: Kr 525,‑.
Tinglysing av pantedokument: Kr 525,‑.
Pantattest: Kr 172,‑.
Dersom eiendommen selges til
prisantydning vil omkostningene bli kr
30.472,‑, totalt kr 1.200.472‑
Evt. boligkjøperforsikring, kr 11.100,‑
Byggeår:
1917
Parkering:
Parkering på eiendommen
Verditakst
Kr 1.170.000,‑
Kommunale avgifter:
Kr 9.832,- pr år
Område:
Straumsnes
Eiendomstype:
Enebolig
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Straumsnesveien 106

Beliggenhet
Eiendommen ligger i meget flotte omgivelser
ca 12 km. fra Narvik sentrum. Direkte avkjørsel
fra fylkesvei og videre kommunalvei ca 1 km.
mot Straumsnes stasjon. Praktfull utsikt over
Rombaksfjorden og mot Nygårdsfjellet.
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Straumsnesveien 106

Meglers
vurdering
Enebolig med praktfull utsikt over storslått
natur like nord for Narvik sentrum. Eldre
sjarmerende bolig som kan trenge noe
oppgradering. Eldre garasje i rekke ca 50 m fra
boligen. Opparbeidet tomt.
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1. etg ‑ Stue
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Straumsnesveien 106

Innhold
1. etg: Vindfang, entré, kjøkken,
stue, spiskammers, wc‑rom,
mellomgang, trapperom,
yttergang.
2. etg: Gang, 2 soverom, bad, 6
kott.
Kjeller: 2 kjellerrom
Garasje i felles garasjeanlegg
2. etg ‑ Bad
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Straumsnesveien 106

1. etg ‑ Kjøkken

1. etg. ‑ Kjøkken
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Straumsnesveien 106

Wc‑rom i 1. etasje

Under: Inngangsparti

Soverom i 2. etasje
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Straumsnesveien 106

Plantegning

Plantegning

1. etasje

1. etasje
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Plantegning

Plantegning
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Plantegning

Plantegning
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Informasjon om eiendommen
Eiendom:
Gnr. 36, bnr. 11 fnr. 2, Narvik
Gnr. 36, bnr. 11, fnr 4, Narvik
(garasje)
Adresse:
Straumsnesveien 106
8517 NARVIK
Verditakst/Prisantydning:
Kr. 1.170.000,‑
Eier/hjemmelshaver:
Britt‑Marit Vatn Paulsen
Eierform:
Eiet
Kommunale avgifter:
Kr. 9.832,‑ pr. år
Tomten:
Festetomt. Ca. 1549,9 kvm.
Inngjerdet tomt, delvis
opparbeidet plen beplantet
med bær‑ og prydbusker.
Målebrev: Foreligger
Beliggenhet:
Beliggende i flotte landlige
omgivelser på Straumsnes, ca
12 km. nord for Narvik.
Byggeår:
1917
Areal og P‑rom:
Bra ca.: 136 m²
P‑rom: ca. 104 m²
Arealberegninger i denne
salgsoppgaven er angitt ihht.
veileder for NS 3940.
Rommenes bruk kan være i
strid med byggeforskriftene
selv om de er måleverdige.

Parkering:
Parkering på eiendommen og
i felles garasjebygg.
Inneholder:
1. etg: Vindfang, entré,
kjøkken, stue, spiskammers,
wc‑rom, mellomgang,
trapperom, yttergang.
2. etg: Gang, 2 soverom, bad,
6 kott.
Kjeller: 2 kjellerrom
Garasje
Standard:
Enebolig med behov for
vedlikehold og oppgraderinger
‑ Betong på fjell/fylling,
Ålesundmur
‑ Drenering bør utbedres
‑ Tretakkonstruksjon, tekket
med skiferstein
‑ Takrenner og taknedløp i
metall
‑ Innv. vegger m/malestrie,
tapet, panelvegger, malt panel,
huntonitt mv.
‑ Innv. gulv m/vinylbelegg,
teppebelegg, laminat,
våtromsbelegg
‑ Kjøkkeninnredning
m/furufronter, laminat skrog,
fliser over benk.
‑ Eldre bad
‑ utvendig vannkran
‑ Tavle m/automatsikringer,
delvis nytt elektrisk anlegg
Se for øvrig "Verdi‑ og
lånetakst" utført av
Ingeniørfirma Per A. Opshaug
AS v/Jens Ståle Jenssen,
datert 28.8.2019
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Energiattest:
Energiattest foreligger ikke.
Energiattest kan kreves på
selgers regning.
Takst:
Verditakst kr. 1.170.000,‑
Låneverdi kr. 1.050.000,‑
Overtagelse:
Etter avtale med
saksbehandler.
Servitutter som følger
eiendommen:
På eiendommen er det
tinglyst følgende
servitutter/rettigheter som
følger eiendommens
matrikkel ved overskjøting til
ny hjemmelshaver:
30.04.1982 ‑ Dokumentnr:
401167 ‑ Festekontrakt ‑ vilkår
Gjelder feste
Festetid: 80 år
Inngått 1982
Neste regulering for fnr 2:
2023, fnr 4: 2024
Bortfester: Narvikgården AS
ÅRLIG AVGIFT NOK 3.106,Gjelder denne registerenheten
med flere
Regulering:
Avsatt til boligformål, Narvik
kommune ‑
Kommuneplanens arealdel
2017‑2028, vedtatt i Narvik
bystyre 2.2.2017
Utfyllende reguleringsplan fås
ved henvendelse til
saksbehandler.

Straumsnesveien 106

Ligningsverdi:
For år 2018:
Primær: Kr. 441.820,‑
Sekunær: Kr. 1.590.553,‑
Adkomst:
Eiendommen ligger til
offentlig vei/gate.
Hvitevarer:
Evt. integrerte hvitevarer
medfølger i salget.
"Solgt som den er"
Eiendommen selges "som
den er", jf. avhendingsloven
(avhl) § 3‑9. Boligen overdras
således slik den fremstår ved
besiktigelse med åpenbare
feil og mangler.
Salgsoppgaven er basert på
selgers opplysninger og
meglers egne undersøkelser.
Det oppfordres til å sette seg
godt inn i salgsoppgaven og
eventuelle vedlegg til denne.
Videre oppfordres alle
interessenter til å sette seg
inn i egenerklæringen fra
selger som er inntatt i
salgsoppgaven samt til å
undersøke eiendommen nøye,
gjerne sammen med
fagkyndig person før bud
inngis.
Boligen har mangel i følgende
tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått
opplysninger om forhold ved
boligen som selger kjente
eller måtte kjenne til, og som
kjøper hadde grunn til å regne
med å få, jf. avhl § 3‑7. Dette
gjelder likevel bare dersom

man kan gå ut fra at det har
virket inn på avtalen at
opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige
opplysninger om boligen, jf.
avhl § 3‑8. Det samme gjelder
dersom boligen ikke er i
samsvar med opplysninger
som er gitt i annonse,
salgsprospekt eller ved annen
markedsføring på vegne av
selgeren. Dette gjelder likevel
bare dersom man kan gå ut
fra at opplysningene har virket
inn på avtalen, og ikke på en
tydelig måte er blitt rettet i
tide.
3) Når boligen er i vesentlig
dårligere stand enn kjøper
hadde grunn til å regne med
ut fra kjøpesummen og
forholdene ellers, jf. avhl §
3‑9.
Ved tvil, så kontakt megler for
avklaring.
I lov om avhending av fast
eiendom fremgår at
eiendommen skal overdras
med de innredninger og
gjenstander som etter lov,
forskrift eller annet offentlig
vedtak skal være der. Varige
innretninger og utstyr, som
enten er fastmontert eller
særskilt tilpasset boligen
medfølger. Bestemmelsene
kan fravikes ved avtale
mellom kjøper og selger.
Hvitvasking:
Eiendomsmeglere er
underlagt lov om hvitvasking
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og er forpliktet til å rapportere
til Økokrim om mistenkelige
transaksjoner. Lov om
hvitvasking innehar også
strenge regler om kontroll av
legitimasjon fra alle parter i
handelen, herunder, selger,
kjøper og fullmektiger for
disse.
Oppgjør:
Foretas av Jenssen & Bolle
Eiendomsmegling AS
Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet
boligselgerforsikring.
Interessenter bør sette seg
inn i selgers egenerklæring.
Boligkjøperforsikring:
Vi gjør oppmerksom på at
kjøper kan tegne
boligkjøperforsikring. Se
vedlagte info fra HELP
Ferdigattest/midlertidig
brukstillatelse:
Ferdigattest foreligger ikke.
Ferdigattest for innsetting av
pipeforinger foreligger
Ansvarlig megler
Jostein Jenssen
Eiendomsmegler MNEF
Tlf 48145700
E‑post: jj@jenssenogbolle.no

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Ingeniørfirma Per A. Opshaug AS
Tore Hundsgate 7, 8514 NARVIK
Telefon: 76 94 66 13

Takstmannens rolle

VERDI- OG LÅNETAKST
Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 36: Bnr 11 (fnr: 2)
1805 NARVIK KOMMUNE
Straumsnesveien 106, 8517 NARVIK

Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken
et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens
integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

Personvern

Gnr 36: Bnr 11 (fnr: 2)
1805 NARVIK KOMMUNE
Straumsnesveien 106, 8517 NARVIK

Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide rapporten. For
personvernerklæring og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden:
http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/
Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne
gjøre dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra rapporten.Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine
data ved å gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/d6857e58-862c-4882-bb58-41926b54468f

Forutsetninger
Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3940:2012 og 'Takstbransjens retningslinjer for arealmåling'. Det bemerkes at rommenes bruk
kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS 3940. Se forøvrig under Arealer i rapporten. Taksten er kun
basert på en enkel visuell befaring uten inngrep i byggverket. Det er ikke foretatt stikktakinger eller annen form for enkle målinger. Det er
ikke flyttet på møbler, tepper, badekar/dusjkabinett, hvitevarer eller andre gjenstander. Rapporten er en ren verditakst og må ikke
forveksles med en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand. Dette kan medføre at det kan være skader/mangler ved
eiendommen som ikke fremkommer i taksten. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler som ikke
kunne oppdages etter å ha undersøkt takstobjektet som beskrevet ovenfor. Takstkonklusjonen baserer seg på objektets tilstand, slik det
fremsto befaringsdagen. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes
feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering.
En verdi- og lånetakst er ingen tilstandsrapport. Norsk takst anbefaler at det ved omsetning av boliger benyttes en Boligsalgsrapport
med verditakst.
Arealberegning for boenheter:

MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR.
LÅNEVERDI:

KR.

1 170 000
1 050 000

Enebolig:
Garasje som del av felles
garasjeanlegg:

BRUKSAREAL (BRA):

AREAL, P-ROM:

131 m²
0 m²

104 m²
0 m²

Egne forutsetninger

M.fl.

Utskriftsdato:
Dato befaring:

01.10.2019
28.08.2019

Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i
forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for
arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring
av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom
disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet
tilhører.
Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i
etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart
gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige.

Oppdragsnr.
Referansenr.

2019114
eca007e

Opplysninger vedr. eventuell isolering i yttervegger, etg. skillere og takkonstruksjon er oppgitt av de tilstedeværende under
besiktigelsen. Opplysninger vedr. årstall, også påkostninger er gitt av de som var tilstede under besiktigelsen. Takstmann er
ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler, som en ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt
takstobjektet slik god skikk tilsier. Sedvanlig byggeskikk er lagt til grunn.

Utført av autorisert medlemsforetak i Norsk takst
Ingeniørfirma Per A. Opshaug AS
Tore Hundsgate 7, 8514 NARVIK
Telefon: 76 94 66 13
Organisasjonsnr: 957 701 752
Sertifisert takstmann:
Jens Ståle Jenssen
Telefon: 915 22 789
E-post: jens.staale@ofotentakst.net
Rolle: Uavhengig takstmann

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund

eca007e

Oppdr. nr: 2019114

Befaringsdato: 28.08.2019

Side: 2 av 10

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 36: Bnr 11 (fnr: 2)
1805 NARVIK KOMMUNE
Straumsnesveien 106, 8517 NARVIK

Ingeniørfirma Per A. Opshaug AS
Tore Hundsgate 7, 8514 NARVIK
Telefon: 76 94 66 13

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Konklusjon og markedsvurdering

Andre forhold:

Konklusjon

Matrikkeldata

Gnr 36: Bnr 11 (fnr: 2)
1805 NARVIK KOMMUNE
Straumsnesveien 106, 8517 NARVIK

Ingeniørfirma Per A. Opshaug AS
Tore Hundsgate 7, 8514 NARVIK
Telefon: 76 94 66 13

Eiere opplyser at det ikke er synlige feil og mangler som ikke er opplyst i taksten

Markedsverdi (normal salgsverdi)

Kr.

1 170 000

Matrikkel:

Anbefalt låneverdi

Kr.

1 050 000

Eiet/festet:

Festet

Areal:

1 549,9 m²

Hjemmelshaver:

Britt Marit Vatn Paulsen 1/1

Kommentar:

Garasje på festet med festenummer 4.

Tomten er festet og dette er tatt hensyn til i verdiansettelsen.

Markedsvurdering

Kommune: 1805 NARVIK Gnr: 36 Bnr: 11 Festenr: 2

Kilder/vedlegg

Befarings- og eiendomsopplysninger

Dokument/kilde

Dato

Kommentar

Status

Sider

Vedlagt

Kvitt. off. avgifter

Rapportdata

Målebrev

Kunde:

Britt Marit Vatn Paulsen

Takstmann:

Jens Ståle Jenssen

Befaring/tilstede:

Befaringsdato: 28.08.2019.
- Britt Marit Vatn Paulsen. Eier. Tlf. 91771963
- Jens Ståle Jenssen. MNTF Takstmann. Tlf. 915 22 789

Situasjonskart

22.08.2019

Andre forhold
Forsikring:

Ikke oppgitt.

Skattetakst:

Kr. 660 000 År: 2019 Bunnfradrag på kr 350.000,- er fratrukket.

Eiendomsopplysninger
Beliggenhet:

Beliggende i landlige omgivelser på Straumsnes ca. 12 km fra Narvik mot Bjerkvik. Avkjørsel fra
8787 og videre på kommunal vei opp til eiendommen ca, 50 meter fra Straumsnes Stasjon. Praktfull
utsikt over Rombaksfjorden og Nygård.

Bebyggelsen:

Eiendommen består av en frittliggende enebolig i 1 1/2 etasje. og delvis kjeller i tilegg til uthus og
garasje som del av felles garasjeanlegg ca. 50 meter fra boligen.

Standard:

PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Utvendig malt 2007.
7 nye vinduer med 2-lags energiglass i 2011.
Nytt pipebeslag i 2011.
Ny takstige i 2018.
Nytt laminatgulv i 1 soverom i 2 etasje i 2011.
Nye innvendige vegger med huntonitt på 1 soverom i 2 etasje i 2011.
Ny himling av lasert panel i 1 soverom i 2 etasje i 2011.Ny peisovn i stue av typen Contura i 2011.
Endel nytt el-anlegg 2007. Tavle med automatsikringer i 1995.
Ny pipeforinger 2019.
GJENSTÅENDE ARBEIDER / MANGLENDE VEDLIKEHOLD:
Endel fukt / saltutslag i kjelleretasje. Panelvegg har noe råteskade i nedkant mot gulv.
Drenering bør utbedres.
Endel bevegelse i bygning. Blærer på utvendig panel. Noe råteskader i kledning. Skjevheter i
konstruksjon.Taktekking bør etterses / eventuelt omtekkes.
Eldre vinduer bør utskiftes.
Takrenner bør etterses.
Ytterdør går noe tregt.
Ytterdør noe tørr / værslitt og trenger vedlikehold.
Endel slitte overflater.Skorstein er innekledd på kjøkken, og forblendet med våtromstapet på bad i 2
etasje.
Skorstein har mangelfullt avstand til brennbart materialer som ved sotbrann.
Gjennomgående skjevheter i gulv.
Badrom moden for total renovering i 2 etasje.
Vv-bereder er defekt.

Om tomten:

Tomta er noe inngjerdet, delvis opparbeidet og beplantet med bær og prydbusker, plen. Grantrær
på eiendommen.

Konsesjonsplikt:

Ikke konsesjonspliktig eiendom

Regulering:

Strøket er regulert

Kommuneplan:

Området er avsatt til nåværende boligbebyggelse i Kommuneplanens arealdel 2017-2028 vedtatt
02.02.17.

Adkomstvei:

Eiendommen ligger til offentlig vei/gate

Tilknytning vann:

Privat vannverk.

Tilknytning avløp:

Privat avløp / septik.

Oppdr. nr: 2019114

Befaringsdato: 28.08.2019

Bygninger på eiendommen
Enebolig
Bygningsdata
Byggeår:

Arealer
Etasje

1917 Kilde: Eier

Bruttoareal

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

Sekundær S-ROM

Kommentar

Kjeller

35

27

1. etasje

75

68

68

Vindfang, entre, kjøkken, stue,
spiskammers, wc-rom, mellomgang/
trapperom. Nedgang til kjeller,
yttergang med dør ut på mark via
betongtrapp / naturstein

2. etasje

40

36

36

Gang, 2 soverom, bad, 6 kott.

150

131

104

Sum bygning:

27 2 kjellerrom.

27

Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

Kjeller

2 kjellerrom

1. etasje

Vindfang, entré, kjøkken, stue, gang, wc

2. etasje

Gang, 2 soverom

Spiskammers

Konstruksjoner og innvendige forhold - Enebolig
Bygning, generelt

Side: 3 av 10

Når det gjelder opplysninger om påkostninger, skjulte konstruksjoner og bygningsdeler, er takstrapporten basert på
opplysninger gitt av eier eller dennes representant med mindre det er særskilt henvist til annen dokumentasjon i taksten.
Ingen krypkjeller,
Grunn og fundamenter, generelt

Oppdr. nr: 2019114

Befaringsdato: 28.08.2019

Side: 4 av 10

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 36: Bnr 11 (fnr: 2)
1805 NARVIK KOMMUNE
Straumsnesveien 106, 8517 NARVIK

Ingeniørfirma Per A. Opshaug AS
Tore Hundsgate 7, 8514 NARVIK
Telefon: 76 94 66 13

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Betong på fjell / fylling.
Kjellergulv av betong.
Grunnmur av Ålesundmur.
Tilbygg / inngangsparti fundamentert på steinmur.

Ingeniørfirma Per A. Opshaug AS
Tore Hundsgate 7, 8514 NARVIK
Telefon: 76 94 66 13

Etasjeskillere av trebjelkelag. Isolert med leire.
Vinylbelegg, teppebelegg, laminat, våtromsbelegg.
PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Nytt laminatgulv i 1 soverom i 2 etasje i 2011.

MANGLENDE VEDLIKEHOLD / GJENSTÅENDE ARBEIDER:
Endel fukt / saltutslag i kjelleretasje. Panelvegg har noe råteskade i nedkant mot gulv.
Drenering

GJENSTÅENDE ARBEIDER / MANGLENDE VEDLIKEHOLD:
Gjennomgående skjevheter i gulv.
Overflater på innvendige vegger

Drenering bør utbedres.
Yttervegger

Vegger malt /tapetsert, miljøstrie, panelvegger, malt panel , huntonitt, våtromstapet.

Plank / tømmer. Isolert med papp / plater / panel / delvis glava.
Utvendige vegger med tømmermannspanel, dobbelfalset panel.
Utskiftet utvendig panel 1 side inkl etterisolert med 10 cm glava 1985.

PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Nye innvendige vegger med huntonitt på 1 soverom i 2 etasje i 2011.
GJENSTÅENDE ARBEIDER / MANGLENDE VEDLIKEHOLD:
Endel slitte overflater.
Overflater på innvendig himling

PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Utvendig malt 2007.

Himling med heltrukne malte flater, malte himlingsplater, panelhimling, lasert panel.
Rabitzhimling i 1 kjellerrom.

MANGLENDE VEDLIKEHOLD / GJENSTÅENDE ARBEIDER:
Endel bevegelse i bygning. Blærer på utvendig panel. Noe råteskader i kledning. Skjevheter i konstruksjon.
Takkonstruksjoner

PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Ny himling av lasert panel i 1 soverom i 2 etasje i 2011.
Trapper og ramper

Tretakkonstruksjon.
Taktekking og membraner
Taktekking med skiferstein.

Utvendig strekkmetalltrapp. Utvendig betongtrapp / naturstein.
Piper, plassbygde ildsteder m.v.

MANGLENDE VEDLIKEHOLD / GJENSTÅENDE ARBEIDER:
Taktekking bør etterses / eventuelt omtekkes.
Vinduer

Tegelsteinpipe.
PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Ny pipeforinger 2019.

Vinduer av 2-lags energiglass.
Rørosvindu med isolerglass og sprosser.
Koblede vinduer.

GJENSTÅENDE ARBEIDER / MANGLENDE VEDLIKEHOLD:
Skorstein er innekledd på kjøkken, og forblendet med våtromstapet på bad i 2 etasje.
Skorstein har mangelfullt avstand til brennbart materialer som ved sotbrann.

PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
7 nye vinduer med 2-lags energiglass i 2011.

Monteringsferdige ildsteder

GJENSTÅENDE ARBEIDER / VEDLIKEHOLD:
Eldre vinduer bør utskiftes.
Ytterdører og porter

Contura peisovn på underlag av banket kobber.
PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Ny peisovn i stue av typen Contura i 2011.
Kjøkkeninnredning

Ytterdør av teak med glassfelt.
GJENSTÅENDE ARBEIDER / MANGLENDE VEDLIKEHOLD:
Ytterdør går noe tregt.
Ytterdør noe tørr / værslitt og trenger vedlikehold.
Utvendige beslag

Malt furufronter med laminat skrog med avtrekksvifte. Fliser over kjøkkenbenk. 2 kummer av stål. Ettgreps kjøkkenbatteri.
Frittstående komfyr. Kjøleskap. Oppvaskmaskin.
PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Ny kjøkkeninnredning i 1995.
Innredning og garnityr for våtrom

Pipebeslag.
PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Nytt pipebeslag i 2011.
Annen utvendig komplettering

Servantskap på bad i 2 etasje.
GJENSTÅENDE ARBEIDER / MANGLENDE VEDLIKEHOLD:
Badrom moden for total renovering.
Sanitærinstallasjoner, generelt

Takrenner og nedløp av metall.
Takstige.

Vv-bereder 200 liter.

PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Ny takstige i 2018.

GJENSTÅENDE ARBEIDER / VEDLIKEHOLD:
Vv-bereder er defekt.
Brannslokking, generelt

GJENSTÅENDE ARBEIDER / MANGLENDE VEDLIKEHOLD:
Takrenner bør etterses.
Overflater på innvendige gulv
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Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 36: Bnr 11 (fnr: 2)
1805 NARVIK KOMMUNE
Straumsnesveien 106, 8517 NARVIK

Ingeniørfirma Per A. Opshaug AS
Tore Hundsgate 7, 8514 NARVIK
Telefon: 76 94 66 13

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisajon. På genrell
grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette
fremgår særskilt nedenfor.
Elektrisk: Tavle med automatsikringer.

Gnr 36: Bnr 11 (fnr: 2)
1805 NARVIK KOMMUNE
Straumsnesveien 106, 8517 NARVIK

Jerbanesviller med påstøp på bakken.
Yttervegger
Enkle bindingsverkvegger. Utvendig belagt med metallplater.
GJENSTÅENDE ARBEIDER / MANGLENDE VEDLIKEHOLD:
Skjevheter i konstruksjon.
Taktekking og membraner

PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Endel nytt el-anlegg 2007. Tavle med automatsikringer i 1995.
Brannalarm

Tretakkonstruksjon. Taktekking med metallplater.

Brannvarslere.
Annen terrengbehandling

GJENSTÅENDE ARBEIDER / MANGLENDE VEDLIKEHOLD:
Rust på taktekking.
Ytterdører og porter

Betongheller ved inngangsparti.
Gjerder, porter og bommer

Vippeport.
Elvarme, generelt

Tomta er noe inngjerdet.
Kummer og tanker for tekniske installasjoner

Felles strøm i garasjeanlegg er frakoblet.

Oljetank er fjernet fra kjeller.
Utendørs VA

Uthus

Utvendig vannkran.
Utendørs lys

Bygningsdata
Byggeår:

2 utelamper.
Utendørs elvarme

Arealer

Utvendig stikkontakt.
Veier

Biloppstillingsplasser på tomten.
Utstyr

Totalt

1. etasje

14

Sum bygning:

14

Etasje

Primær P-ROM

Sekundær S-ROM

Kommentar

Uthus.
0

0

0

Uthus avdelt i 2 rom. 1 rom fungerer som tørekrom.
Grunn og fundamenter, generelt

Bruksareal BRA m²
Totalt

14

Sum bygning:

14

Uthus

Bygning, generelt

Bruttoareal

1. etasje

Sekundærareal (S-ROM)

Konstruksjoner og innvendige forhold - Uthus

1960 Kilde: Eier

BTA m²

Primærareal (P-ROM)

1. etasje

Bygningsdata

Primær P-ROM

Sekundær S-ROM

Fundamentert på eldre grunnmur av betong.
Gulv på grunn

Kommentar

Garasje.

Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.

Oppforet tregulv.
Yttervegger

Romfordeling

Enkle bindingsverkvegger.
Taktekking og membraner

Etasje

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Romfordeling

Garasje som del av felles garasjeanlegg

Etasje

Bruttoareal

Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.

Utfelbar brannstige.

Arealer

1972 Kilde: Eier

Etasje

Innkjørsel til gårdsplass med steinmel.
Plasser

Byggeår:

Ingeniørfirma Per A. Opshaug AS
Tore Hundsgate 7, 8514 NARVIK
Telefon: 76 94 66 13

0

0

Primærareal (P-ROM)

0

Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje

Tretak. Taktekking med metallplater.
Elvarme, generelt

Garasjerom

Strøm i uthus fungerer ikke.
Utendørs lys

Konstruksjoner og innvendige forhold - Garasje som del av felles garasjeanlegg
Bygning, generelt

1 utelampe.

Garasje som del av felles garasjeannlegg ca. 50 meter fra boligen.
Grav i garasje.
GJENSTÅENDE ARBEIDER / MANGLENDE VEDLIKEHOLD:
Garasjeanlegg er slitt og trenger vedlikehold.
Grunn og fundamenter, generelt
Fundamentert på jernbanesviller.
Gulv på grunn
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Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 36: Bnr 11 (fnr: 2)
1805 NARVIK KOMMUNE
Straumsnesveien 106, 8517 NARVIK

Ingeniørfirma Per A. Opshaug AS
Tore Hundsgate 7, 8514 NARVIK
Telefon: 76 94 66 13

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 36: Bnr 11 (fnr: 2)
1805 NARVIK KOMMUNE
Straumsnesveien 106, 8517 NARVIK

Andre bilder

Beregninger

Ingeniørfirma Per A. Opshaug AS
Tore Hundsgate 7, 8514 NARVIK
Telefon: 76 94 66 13

Andre bilder for oppdraget

Årlige kostnader
Kommunale avgifter (pr. mnd. Kr. 880)

Kr.

10 560

Vedlikeholdkostnader (pr. mnd. Kr. 873)
Sum årlige kostnader

Kr.
Kr.

10 480
21 040

Teknisk verdi bygninger
Enebolig

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)

Kr.

3 013 000

Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)
Sum teknisk verdi – Enebolig

Kr.

- 1 300 000
Kr.

1 713 000

Kr.

10 000

Kr.

45 000

Kr.

1 768 000

Garasje som del av felles garasjeanlegg
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)

Kr.

80 000

Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)
Sum teknisk verdi – Garasje som del av felles garasjeanlegg

Kr.

- 70 000

Uthus
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)

Kr.

80 000

Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)
Sum teknisk verdi – Uthus

Kr.

- 35 000

Sum teknisk verdi bygninger

Tomteverdi
Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal
tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk
verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc.
Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet.
Tomteverdi:

Kr.

100 000

Kr.

1 868 000

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger
Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet:
NARVIK, 01.10.2019

Jens Ståle Jenssen
MNTF Takstmann
Telefon: 915 22 789
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NARVIK KOMMUNE
8501 NARVIK

FAKTURA
PAULSEN BRITT-MARIT VATN
STRAUMSNESVEIEN 106
8517 NARVIK

Fakturanr.

900431723

Kundenr.
Fakturadato

54872
31.01.2019

Forfallsdato
Bankkonto
KID
Fakturabeløp NOK
Utsteder
Organisasjonsnr.

Eiendom 36/11/2/0/1 - STRAUMSNESVEIEN 106
Eier
PAULSEN BRITT-MARIT VATN

Vår ref.
Telefon
Deres ref.
Termin

GEBYRTYPE
EIENDOMSSKATT BOLIG
RENOVASJON LITEN
SLAMGEBYR ORDINÆR
TILSYN AVLØPSANLEGG
FEIING, TILSYN

GRUNNLAG ENH.
PRIS ANDEL FRA-TIL DATO
660000,00 Prom
4,50
1/1 010119-310319
1,00 Boli 2770,00
1/1 010119-310319
6,00
m3
240,00
1/1 010119-310319
1,00 stk
875,00
1/1 010119-310319
1.00 stk Feiing Tilsyn for 2019 a kr. 582

Grunnlag MVA høy sats: 1634,50, MVA: 408,63

Netto
MVA
Øreavrunding
Å betale NOK

Spørsmål ang grunnlag for komm.eiendomsavg. kan rettes til flg tlfnr:
Vann/avløp/slam tlf 76913700. Eiendomsskatt/festeavg tlf 76913529. Renovasjon HRS 76922000.
Feiing tlf 76913577. Spørsmål om betaling av faktura rettes til tlf 76912243 mellom kl 10-1400.
Ved betaling etter forfall påløper forsinkelsesrenter med 8,75 % p.a. og purregebyr kr 70,-.

IBAN NO6263700509054

BIC NDEANOKKXXX

01.03.2019
63700509054
00054872002000286
3004,00
Komm eiendomsavgifter
959469059MVA
Foretaksregisteret
76912000

01-2019

TERMINBELØP
742,50
865,63
450,00
218,75
727,50
2595,75
408,63
-0,38
3004,00

MVA
25%
25%
25%

Utskrift

Page 1 of 1

SITUASJONSKART

NARVIK KOMMUNE

Eiendom:
8501 NARVIK

FAKTURA
PAULSEN BRITT-MARIT VATN
STRAUMSNESVEIEN 106
8517 NARVIK

Fakturanr.

900451073

Kundenr.
Fakturadato

54872
25.06.2019

Forfallsdato
Bankkonto
KID
Fakturabeløp NOK
Utsteder
Organisasjonsnr.
Vår ref.
Telefon
Deres ref.

Eiendom 36/11/2/0/1 - Straumsnesveien 106
Eier
PAULSEN BRITT-MARIT VATN

Termin

GEBYRTYPE
EIENDOMSSKATT BOLIG
RENOVASJON LITEN
SLAMGEBYR ORDINÆR
TILSYN AVLØPSANLEGG

GRUNNLAG ENH.
660000,00 Prom
1,00 Boli
6,00
m3
1,00 stk

Grunnlag MVA høy sats: 1052,50, MVA: 263,13

Bnr: 11

Fnr: 2

Snr: 0

Adresse: Straumsnesveien 106, 8517 NARVIK

Hj.haver/Fester:
Dato: 22/8-2019 Sign: utsnitt KOMMUNEPLANENS AREALDEL, formål:
NARVIK
BOLIGBEBYGGELSE, RAS- og SKREDFARE
KOMMUNE

Målestokk
1:4100

01.08.2019
63700509054
00054872002000302
2276,00
Komm eiendomsavgifter
959469059MVA
Foretaksregisteret
76912000

03 01.07.19-30.09.19

PRIS ANDEL FRA-TIL DATO
4,50
1/1 010719-300919
2770,00
1/1 010719-300919
240,00
1/1 010719-300919
875,00
1/1 010719-300919

TERMINBELØP MVA
742,50
865,63 25%
450,00 25%
218,75

Netto
MVA
Øreavrunding
Å betale NOK

2013,75
263,13
-0,88
2276,00

Spørsmål ang grunnlag for komm.eiendomsavg. kan rettes til flg tlfnr:
Vann/avløp/slam tlf 76913700. Eiendomsskatt/festeavg tlf 76913529. Renovasjon HRS 76922000.

Gnr: 36

Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler,
kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Feiing tlf 76913570. Spørsmål om betaling av faktura rettes til tlf 76912243 mellom kl 10-1400.
Ved betaling etter forfall påløper forsinkelsesrenter med 8,75 % p.a. og purregebyr kr 70,-.
Festekontrakter med årlig regulering er økt med 3,1% og 10-årig regulering er økt med 23,2 %

IBAN NO6263700509054

BIC NDEANOKKXXX

https://tor.narvik.kommune.no/webinnsynnarvik/Content/printDynaLeg.asp?Left=608... 22.08.2019

Viktig informasjon
As is:
Eiendommen selges i den
forfatning den er under
visning. Salget følger
avhendingsloven § 3‑9: ”Endå
eigedomen er selt ”som han
er” eller med liknande allment
atterhald, har eigedomen
likevel mangel der dette følger
av §§ 3‑7 eller 3‑8.
Eigedomen har også mangel
dersom han er i vesentlig
ringare stand enn kjøparen
hadde grunn til å rekne med
ut ifrå kjøpesummen og
tilhøva ellers .” Kjøper kan
derfor ikke påberope seg
noen andre bestemmelser
etter avhl. Kapittel 3, enn det
som følger direkte av § 3‑9.
Dette reduserer selgers
ansvar etter avhendingsloven
og vil være en del av
kontraktsvilkårene, dersom
man ikke reserverer seg mot
avhl. § 3-9 ved budgivning.

NB!
Alle bud skal inngis skriftlig til
megler. Det første budet skal
inngis på budskjema påført
budgivers signatur. I tillegg
må budgiver ha legitimert
seg. Senere bud kan inngis
per e‑post, SMS: eller per fax
til megler. Megler skal så
snart som mulig bekrefte
skriftlig ovenfor budgiver at
bud er mottatt. Bud som ikke
er skriftlig, eller som har
kortere akseptfrist enn til kl.
12.00 første virkedag etter
siste annonserte visning, vil
ikke bli formidlet til selger. Et
bud er bindende for budgiver
når budet er kommet til
selgers kunnskap. Selger står
fritt til å akseptere eller
forkaste ethvert bud, og er
således ikke forpliktet til å
akseptere det høyeste budet
på eiendommen. Megler skal,
i den grad det er nødvending
og mulig, informere de
involverte i budrunden skriftlig
om status i budgivningen.

Spørsmål til megler:

Budskjema
Megler er forpliktet til å legge
til rette for en forsvarlig
avvikling av budrunden, og for
at budene skal kunne bli
behandlet og videreformidlet
skriftlig til alle involverte
parter, må ethvert bud ha en
tilstrekkelig lang akseptfrist.
Selger må skriftlig akseptere
budet før budaksept kan
formidles til budgiver.
Budforhøyelser skal derfor ha
akseptfrist på minimum 30
minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å
få utlevert kopi av
budjournalen straks etter at
handel er kommet i stand. Alle
som har inngitt bud på
eiendommen kan på
forespørsel få en kopi av
anonymisert budjournal etter
at budrunden er avsluttet. For
øvrig vises til det
«Forbrukerinformasjon om
budgivning», som er inntatt i
salgsoppgaven.

Undertegnede avgir herved følgende bud på eiendommen: Straumsnesveien 106 med matrikkel Gnr. 36, bnr. 11
fnr. 2 og garasje på fnr. 4 i NARVIK kommune.
Pris kr.: …………………………………………00/100
Skriver kroner…………………………………………….………………….……………………………….. + omkostninger i h.t. salgsoppgave
Finansieringsplan:
Lånegiver: ……………………..………..……….. Tlf.: ………..……………..….. Saksbeh.: ………………………..………….. kr.: …………….………..
Eventuell egenkapital: .…………………………………………………………..………..………..………..………..………..……….kr.: …………….………..
Ønsket overtagelsesdato: ………………………………………………………
Eventuelle betingelser/forbehold: ………………………………………………………………………..………..………..………..………..………..……..
Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgavene og teknisk prospekt samt å ha besiktiget eiendommen.
Budet er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Undertegnede er kjent med forbrukerinformasjon
om budgivning. Budskjema kan printes ut og leveres eller sendes pr. telefaks til meglerkontoret. Budskjemaet kan også
scannes og sendes direkte pr. e‑post til megler, men du må samtidig ringe megler og forsikre deg om at han har mottatt
budet.
As is: Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger avhendingsloven § 3‑9: ”Endå eigedomen er
selt ”som han er” eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3‑7 eller 3‑8.
Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut ifrå
kjøpesummen og tilhøva ellers .” Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn
det som følger direkte av § 3‑9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av
kontrakts/vikårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgivning.Ved budaksept plikter budgiver å
framlegge finansieringsbevis tilsvarende endelig kjøpesum fra budgivers långiver såfremt annet ikke er avtalt i
budgivningen.

Undertegnede er innforstått med at ovennevnte tilbud er bindende for budgiver dersom dette aksepteres av
selger innen: Dato:……………..…kl:…………. og gjelder som kjøpekontrakt inntil endelig kontrakt blir opprettet.
Navn:______________________________________		

Navn: ______________________________________

Personnr.: _________________________________		

Personnr.: _________________________________

Adresse: ___________________________________		

Adresse: ___________________________________

Postnr./sted: _______________________________		

Postnr./sted: _______________________________

Telefon/mobil: _____________________________		

Telefon/mobil: _____________________________

E‑post: _____________________________________		

E‑post: _____________________________________

Ovennevnte budgivere har gjensidig fullmakt av hverandre til å øke budet via sms/mail/skrifltig, utover dette bud, og er
gjensidig bindende for begge parter.

Narvik, _______ , _______ , _______
Sign.: _______________________________________ Sign.: ______________________________________

Jenssen & Bolle AS, Kongens gate 34, 8514 Narvik. Telefon: 76 96 79 50. www.jenssenogbolle.no
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HELP Boligkjøperforsikring
Din egen advokat når du trenger det

Selv om selgeren gjør sitt ytterste, og eiendomsmegleren gjennomfører oppdraget
korrekt, er det ikke mulig å gardere seg mot uforutsette problemer. Hvis du oppdager
avvik fra avtalen, trenger du profesjonell hjelp fra første dag.
HELP Boligkjøperforsikring gir deg tilgang til spesialisert advokat for å vurdere om du
har krav mot selger/selgers eierskifteforsikringsselskap. Forsikringen dekker kostnadene
ved å forfølge saken til den er avgjort, og styrker din forhandlingsposisjon.
Hvorfor boligkjøperforsikring?

Boligkjøperforsikring gir deg:

Priser:

> Eierskifteforsikring er selgers

> Fri tilgang til spesialisert advokathjelp

Borettslagsbolig
4 100,-

forsikring. Boligkjøperforsikring
er kjøpers motvekt.
> Du får tilgang til spesialiserte
advokater og profesjonell hjelp
når du trenger det.
> Du unngår økonomisk prosessrisiko
når HELP utpeker advokaten.
> Oppdager du mangler, gir
boligkjøperforsikring deg trygghet
til en rimelig pris.
> Advokathjelpen kan bli kostbar uten
boligkjøperforsikring, ofte langt
mer enn villa/-innboforsikringen
dekker.

ved klage på kjøpt bolig.
> Dekning av motpartens saksomkostninger hvis disse blir idømt.
> Du kan velge advokat selv. Da dekkes
timesats etter offentlig salærsats, men
idømte sakskostnader dekkes ikke.
> Advokathjelp i fem år etter
overtakelse.

Enkelt å tegne, trygt å ha:
> Boligkjøperforsikring tegnes
i samarbeid med eiendomsmegleren
senest ved kontraktssignering.

Selveier- og aksjeleilighet
7 100,Enebolig, tomannsbolig
(del av eller halvpart), rekkehus,
hytte/fritidsbolig og tomt
11 100,Betales som en engangssum og gjelder fra kontraktsignering og i 5 år fra overtagelse. Ingen egenandel.
Meglerforetaket mottar kr 1 400 i kostnadsgodtgjørelse
for formidling av forsikringen. Vi tar forbehold om
prisendringer. Dersom premien ikke er innbetalt ved
overtagelse, vil avtalen bli kansellert.

> Oppdaterte forsikringsvilkår er

> Husk at reklamasjonsfristene er

tilgjengelig på www.help.no.

strenge, kontakt derfor HELP så

Vilkårene på bestillingstidspunktet

snart feil oppdages.

er gjeldende.

HELP Boligkjøperforsikring
> Fullverdig advokathjelp ved kjøp av ferdig
oppført bolig.
> Advokathjelp hele veien til rettskraftig dom,
om nødvendig.
> Dekker motpartens omkostninger forutsatt at
HELP utpeker advokaten.
> Ubegrenset dekning gir sterkere posisjon i
forhandlinger.
> Eierskifteforsikring er selgers forsikring,
boligkjøperforsikring er kjøpers motvekt.
> Ingen egenandel.
> 5 års varighet.
> Følg saken på Min side.

Villa-/innboforsikringens rettshjelpsdekning
> Dekning først etter at tvist har oppstått.
(kravet er avslått eller ikke besvart).
> Du må finne advokat selv.
> Egenandel (vanligvis kr 4 000 + 20 % av
kostnadene).
> Beløpsbegrensning (normalt kr 100 000).
> Dekker normalt ikke idømte sakskostnader
ved tap i retten.
> Svakere forhandlingsposisjon mot økonomisk
sterkere selgere med eierskifteforsikring.
> Med begrenset økonomisk dekning kan kjøpere
med prosedable krav måtte avslutte saken
fordi risikoen for delte kostnader eller tap i
retten oppleves som for stor.

Oversiktsbilder utendørs
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Æ kjenne ditt nærområde

Kontakt
Jostein Jenssen
MEGLER MNEF

M 48145700
jj@jenssenogbolle.no

Jenssen & Bolle AS
Organisasjonsnummer: 984 960 379
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