Narvik/Nedre Fossestua
Frittliggende enebolig med utleie i attraktivt bolig område, flott utsikt!

Prisantydning:
Kr. 3.200.000,‑ + omk
Adresse:
Gaupeveien 17, 8515 NARVIK
P‑rom/BRA:
Ca 136/190 kvm
Antall soverom:
3 i hoveddel , 1 i leilighet
Tomt: Ca. 608.2 kvm. EIERTOMT

Ansvarlig megler
Johnny Bolle
M 90520440
jb@jenssenogbolle.no

Gaupeveien 17

Fakta om
boligen
Omkostninger for kjøper:
Kr. 3.200.000,‑ (Prisantydning)
Dokumentavgift: 2,5 % av kjøpesum til
Staten.
Tinglysing av skjøte: Kr 585,‑
Tinglysing av pantedokument: Kr 585,‑.
Pantattest: Kr 172,‑.
Dersom eiendommen selges til
prisantydning vil omkostningene bli kr
81.342,‑, totalt kr 3.281.342,‑
Evt. boligkjøperforsikring, kr 11.500,‑
Byggeår:
1967
Parkering:
Asfaltert oppstillingsplass
Verditakst
Kr 3.200.000,‑
Kommunale avgifter:
Kr 23.164,- pr år
Område:
Nedre Fossestua
Eiendomstype:
Enebolig
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Gaupeveien 17

Beliggenhet
Beliggende i Fossestua boligområde Narvik.
Flott utsikt over Veggfjellet og Ofotfjorden. Ca.
10 min gange til sentrum. Barnevennlig
område med umiddelbar nærhet til skog og
mark, Narvikfjellet og barnehage.
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Gaupeveien 17

Meglers
vurdering
Tradisjonell enebolig med utleiedel i kjelleretg. i
populære Fossestua boligfelt. Direkte adkomst
fra Gaupeveien. Flott utsikt over sjø og fjell.
Boligen er delvis oppusset de senere år men
noe videre oppgraderinger står for tur. Store
vinduer gir masse lys og rettferdigjør den flotte
utsikten.
Fra boligen har du gangavstand til
friluftsområde, barnehage, skole og
skianlegget i Narvikfjellet.
Bolig i attraktiv prisklasse i populært
boligområde i Narvik
Velkommen på visning.
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Hovedplan - Romslig stue, utgang til
balkong
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Gaupeveien 17

Innhold
1. etasje: Stue, kjøkken, gang,
bad/wc, 3 soverom. Utgang fra
stue til balkong
Sokkeletasje: 2 boder, 2 ganger,
matbod, vaskekjeller, vindfang.
Utleiedel: Stue, kjøkken, bad,
soverom
Kjeller: Kjellerdel med noe synlig
fjell i dag samt jordgulv
Hovedplan - Bad
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Gaupeveien 17

Hovedplan - Bad
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Gaupeveien 17

Underetasje - Leilighet - Bad

Underetasje - Leilighet - Soverom
1

Underetasje ‑ Leilighet - kjøkken og stue
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Gaupeveien 17

Plan

Plan
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Plan

Plan
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Informasjon om eiendommen
Eiendom:
Gnr. 40, bnr. 683 i Narvik
kommune.
Adresse:
Gaupeveien 17
8515 NARVIK
Verditakst/Prisantydning:
Kr. 3.200.000,‑
Eier/hjemmelshaver:
Ellen Marie Røssaak
Eierform:
Eiet
Tomten:
Tomten er skrående med
plenarealer. Asfaltert
oppstillingsplass. Delvis
inngjerdet tomt.
Målebrev: Kart‑ og
oppmålingsforretning
Beliggenhet:
Beliggende i Nedre Fossestua
i Narvik. Flott utsikt over
Veggfjellet og Ofotfjorden. Ca.
10 min gange til sentrum.
Barnevennlig område med
umiddelbar nærhet til skog og
mark, Narvikfjellet og
barnehage.
Byggeår:
1967
Bebyggelse:
På eiendommen står det en
frittliggende enebolig i 1
etasje samt kjeller/
sokkelleilighet.

Areal og P‑rom:
BRA: ca 190 m²
P‑rom: ca 136 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.
Inneholder:
1. etasje: Stue, kjøkken, gang,
bad/wc, 3 soverom. Utgang
fra stue til balkong
Sokkeletasje: 2 boder, 2
ganger, matbod, vaskekjeller,
vindfang. Utleiedel: Stue,
kjøkken, bad, soverom
Kjeller: Kjellerdel med noe
synlig fjell i dag samt jordgulv
Standard:
Boligen fremstår som noe slitt
slik at påkostninger må
beregnes
‑ Innvendige gulv har i all
hovedsak laminatparkett og
vinylbelegg. Keramiske fliser i
baderom. I sokkel er det
linoleumsbelegg og
vinylbelegg, våtromsbelegg i
baderom
‑ Vegger i 1. etasje har
huntonitt, malt panel,
strietapet, tapet, malt
miljøstrie og asiatpanel.
Keramiske fliser på bad.
Sokkel: Malte flater og
asiatpanel. Baderom med
malt strie
‑ Himling har i hovedsak malte
flater og plankett
‑ Kjøkkeninnredning med
profilerte fronter, laminat
benkeplate. I sokkelleiligheten
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er det kjøkkeninnredning med
slette fronter
‑ Bad med servantskap med 3
underskap, 1 overskap og 1
skap, speil og belysning.
Dusjkabinett og tolatt.
‑ Bad i sokkel: Servant,
dusjkabinett og toalett,
servant med 2‑greps
servantbatteri, speilskap og
lysarmatur
Påkostninger:
Balkongdør med 3‑lags
energiglass ny i 2016
Vindu av 3‑lags energiglass i
stue nytt i 2016
Ny laminatparkett i ett
soverom 2019
Malt 1 soverom i 1. etasje i
2019
Manglende vedlikehold:
Noe saltutslag og avflasset
maling på mur
Noe værslitt kledning
Noe slitt dekke på balkong
Trapp i terreng i svært dårlig
forfatning
Gulv i stue er meget slitt, noe
knirk og skjevheter
Noe gjenstående arbeider i
himling på baderom, noe
merker på himling i kjøkken
Noe slitt kjøkkeninnredning i
sokkelleilighet
Se for øvrig "Verdi‑ og
lånetakst" utført av
Takstfabrikken AS v/Jens
Ståle Jenssen, datert
17.6.2021

Gaupeveien 17

Byggemåte
Boligen fremstår som noe
slitt, men med noen
renovasjoner i senere år.
Grunnmur av plasstøpt
betong på antatt fjell/berg.
Grunnmur pusset og malt
over terreng. Drenering antatt
fra byggeår. Ingen krypkjeller,
overbygd inngangsparti
Bindingsverkvegger. Utvendig
liggende vestlandskledning og
stående
tømmermannskledning i malt
utførelse
Tretakkonstruksjon av saltak,
taktekking med metallplater
Vinduer av 2‑3‑lags
energiglass, 2‑lags
energiglass, 3‑lags isolerglass
og koblet vindu
Ytterdør av teak med
glassfelt, balkongdør
Parkering:
Asfaltert oppstillingsplass
Oppvarming:
Elektrisk og vedfyring. Trolla
530 peis ovn i stue. Peisovn i
sokkelleilighet
Takst:
Verditakst kr. 3.200.000,‑
Låneverdi kr. 2.880.000,‑
Overtagelse:
Etter avtale med
saksbehandler.
Energiattest:
Utfyllende energiattest fås
ved henvendelse til
saksbehandler.

Servitutter som følger
eiendommen:
På eiendommen er det
tinglyst følgende heftelser og
rettigheter som følger
eiendommens matrikkel ved
overskjøting til ny
hjemmelshaver:
1806/40/683:
Dokumentnr: 905623 ‑
Opprettelse av
matrikkelenheten
OPPRETTELSE ‑ FRADELT
FRA UKJENT HOVEDBRUK.
01.01.2020 ‑ Dokumentnr:
559423 ‑ Omnummerering
ved kommuneendring
Tidligere: Knr: 1805 Gnr: 40
Bnr: 683
Regulering:
Avsatt til boligformål, Narvik
kommune ‑
Kommuneplanens arealdel
2017‑2028, vedtatt i Narvik
bystyre 2.2.2017
Utfyllende reguleringsplan fås
ved henvendelse til
saksbehandler.
Vei/vann/avløp:
Offentlig
Ligningsverdi:
For år 2020 kr. 805.103,‑
Adkomst:
Eiendommen ligger til
offentlig vei/gate.
Hvitevarer:
Evt. integrerte hvitevarer
medfølger i salget.
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Meglers vederlag:
2,6 % av salgssum inkl MVA
"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

Viktig informasjon
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.
Hvitvasking:
Eiendomsmeglere er
underlagt lov om hvitvasking
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.
Personopplysningsloven
I henhold til
personopplysningsloven gjør
vi oppmerksom på at
interessenter kan bli registrert
for videre oppfølgning.
Betalingsbetingelser
Kjøpesum og omkostninger
må være innbetalt på meglers
klientkonto innen 2 virkedager
før overtakelse.

Oppgjør:
Foretas av Jenssen & Bolle
Eiendomsmegling AS
Boligselgerforsikring:
Selger har tegnet
boligselgerforsikring og
interessenter anmodes om å
sette seg inn i vedlagte
dokumenter vedrørende dette.
Boligkjøperforsikring:
Vi gjør oppmerksom på at
kjøper kan tegne
boligkjøperforsikring. Se
vedlagte info fra HELP
Ferdigattest/midlertidig
brukstillatelse:
Ferdigattest foreligger
Salgsoppgavedato
14.07.2021
Budgivning
Bud kan legges inn på
nettannonsen på "gi bud
knappen" eller via
hjemmesiden. Ved elektronisk
budgivning så kan bud legges
inn trygt og enkelt med
BankID. Megler kan også
kontaktes for tilsendelse av
budkjema, budskjema finnes
også i salgsoppgaven.

Ansvarlig megler
Johnny Bolle
Daglig leder /
Eiendomsmegler MNEF
Tlf 90520440
E‑post: jb@jenssenogbolle.no

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:

All budgivning må foregå ved
skriftlighet. Ikke nøl med å ta
kontakt dersom det er behov
for bistand for å gi bud.
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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.

OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN
Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova/avhl.) av 3. juli 1992 regulerer kjøper og selgers rettigheter og
plikter ved overdragelse av fast eiendom og andeler i borettslag.

I henhold til avhl. § 3-4 skal eiendommen, når annet ikke er avtalt, overdras med innredninger og utstyr som etter lov,
forskrift eller annet offentlig vedtak skal følge med. Det samme gjelder varig innredning og utstyr som enten er
fastmontert eller er særskilt tilpasset bygningen, jf. avhl. § 3-5. Loven inneholder ingen detaljert oversikt over hva
som omfattes av «innredning og utstyr», og over hva som skal regnes som «fastmontert eller særskilt tilpasset».
Partene kan fritt avtale hva som skal følge med eiendommen ved salg. Bransjens liste over løsøre og tilbehør som skal
følge med eiendommen, er en del av avtalen mellom kjøper og selger dersom ikke annet er opplyst i salgsoppgaven,
kjøper har tatt forbehold i bud eller avtale på annen måte er inngått. Der intet annet er avtalt, vil løsøre og tilbehør
medfølge slik dette fremkommer av avhl. § 3-4 og § 3-5 og denne oversikt.

VERDI- OG LÅNETAKST
Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 40: Bnr 683
1806 NARVIK KOMMUNE
Gaupeveien 17, 8515 NARVIK

Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende
leverandørgaranti.
Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

HVITEVARER medfølger der dette er spesielt angitt i salgsoppgaven.
HELDEKKENDE TEPPER følger med uansett festemåte.
VARMEKILDER, slik som ovner, kaminer, peiser, varmepumper og panelovner, følger med uansett festemåte. Frittstående
biopeiser/varmeovner og terrassevarmere medfølger ikke. Det følger ikke med varmekilder i rom som ikke har vegg- eller
fastmonterte varmekilder på visning.

TV, RADIO OG MUSIKKANLEGG. TV-antenner og fellesanlegg for TV, herunder parabolantenne, og tuneren/dekoder/tvboks medfølger der dette eies av selger. Veggmontert TV/flatskjerm med tilhørende festeordning samt musikkanlegg
følger ikke med (se også punkt 12).
BADEROMSINNREDNING/UTSTYR. Badekar, dusjkabinett, dusjvegger, alle fastmonterte speil og hyller, fastmonterte
glass- og håndkleholdere, herunder håndklevarmere samt baderomsinnredning, medfølger.
GARDEROBESKAP medfølger, selv om disse er løse. Fastmonterte garderobehyller og knagger medfølger. Innredning i
garderobeskap, for eksempel løse eller fastmonterte trådkurver, hyller, stenger og lignende, medfølger.
KJØKKENINNREDNING medfølger, herunder også åpne, fastmonterte hyller og løs eller fastmontert kjøkkenøy.
MARKISER, PERSIENNER og annen type innvendig og utvendig solskjerming, gardinoppheng, lamellgardiner og
liftgardiner medfølger.
AVTREKKSVIFTER av alle slag, samt fastmonterte aircondition/ventilasjonsanlegg, medfølger.
SENTRALSTØVSUGER medfølger med komplett anlegg, herunder slange, munnstykke mm.
LYSKILDER. Kupler, lysstoffarmatur, fastmonterte «spotlights», oppheng og skinner med spotlights samt utelys og
hagebelysning medfølger. Vegglamper, krokhengte lamper, lysekroner, prismelamper og lignende som er koblet til
sukkerbit eller stikkontakt følger likevel ikke med.
INSTALLERTE SMARTHUSLØSNINGER med sentral som styrer lys, varme, lyd o.l., samt tilhørende trådløse enheter som
brytere, sensorer, kameraer, integrerte høyttalere el. medfølger. Enkle lysstyringssystem f.eks. med en sentral som kun
styrer lyspærer eller smartpærer montert i sokkel medfølger likevel ikke.
UTVENDIGE SØPPELKASSER og eventuelt holder/hus til disse medfølger.
POSTKASSE medfølger.
UTENDØRS INNRETNINGER slik som flaggstang, fastmontert tørkestativ, samt andre faste utearrangementer som f.eks.
badestamp, boblekar/jacuzzi og liknende utendørs kar, lekestue, lekestativ, utepeis, fastmontert trommel til vannslange,
medfølger. Guidekabel/avgrensingskabel til robotgressklipper medfølger, men robotgressklipper og ladestasjon for denne
medfølger ikke.
FASTMONTERT VEGGLADER/LADESTASJON TIL EL-BIL medfølger uavhengig av hvor laderen er montert.
SOLCELLEANLEGG med tilhørende teknisk infrastruktur medfølger.
GASSBEHOLDER til gasskomfyr og gasspeis medfølger.
BRANNSTIGE, BRANNTAU, feiestige og lignende medfølger der dette er påbudt. Løse stiger medfølger ikke.
BRANNSLUKNINGSAPPARAT, BRANNSLANGE og RØYKVARSLER medfølger der dette er påbudt. Det er eier og brukers
plikt til å se til at utstyret forefinnes på enhver eiendom. Hvis annet ikke er uttrykkelig avtalt, skal dette derfor alltid følge
med ved salg av eiendom.
SAMTLIGE NØKLER til eiendommen som selger er i besittelse av skal overleveres kjøper på overtakelsen, herunder nøkler
til eventuelle boder, uthus, garasjeportåpner e.l. Låses boder, uthus e.l. med hengelås, skal lås og nøkler til disse medfølge.
GARASJEHYLLER, bodhyller, lagringshyller og oppheng til bildekk medfølger såfremt de er fastmontert.

Planter, busker og trær som er plantet på tomten, eller fastmonterte kasser og lignende er en del av eiendommen og medfølger i handelen.

Listen er utarbeidet av Norges Eiendomsmeglerforbund, Eiendom Norge, og Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, gjeldende
fra 1. Januar, 2020.

Enebolig:

AREAL, P-ROM:

190 m²

136 m²

MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR.
LÅNEVERDI:

KR.

3 200 000
2 880 000

Utskriftsdato:
Dato befaring:

Utført av autorisert medlemsforetak i Norsk takst
Takstfabrikken AS
SIVA II - Bjørkåsveien 20, 8540 BALLANGEN
Telefon: 76 92 81 00
Organisasjonsnr: 915 146 678
Sertifisert takstmann:
Jens Ståle Jenssen
Telefon: 915 22 789
E-post: jens.staale@takstfabrikken.no
Rolle: Uavhengig takstmann

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund
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BRUKSAREAL (BRA):

17.06.2021
07.06.2021

Oppdragsnr.
Referansenr.

20200075
e69f2fd

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 40: Bnr 683
1806 NARVIK KOMMUNE
Gaupeveien 17, 8515 NARVIK

Takstfabrikken AS
SIVA II - Bjørkåsveien 20, 8540 BALLANGEN
Telefon: 76 92 81 00

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Takstfabrikken AS
SIVA II - Bjørkåsveien 20, 8540 BALLANGEN
Telefon: 76 92 81 00

Konklusjon og markedsvurdering

Takstmannens rolle
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
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/

Konklusjon
Markedsverdi (normal salgsverdi)

Kr.

3 200 000

Anbefalt låneverdi

Kr.

2 880 000

Markedsvurdering

Befarings- og eiendomsopplysninger

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/897249e4-52b1-4b3c-9d09-04e894242111

Rapportdata

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:
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.

Kunde:

May Liss Røssak

Takstmann:

Jens Ståle Jenssen

Befaring/tilstede:

Befaringsdato: 07.06.2021.
- May Liss Røssak . Verge. Tlf. 41698576
- Jens Ståle Jenssen. MNTF Takstmann. Tlf. 915 22 789

Eiendomsopplysninger
Beliggenhet:

Frittliggende enebolig med hybelleilighet beliggende i Nedre Fossestua i Narvik. Flott utsikt over
Veggfjellet og Ofotfjorden. Ca. 10 min gange til sentrum. Barnevennlig område med umiddelbar
nærhet til skog og mark, Narvikfjellet og barnehage.

Bebyggelsen:

På eiendommen står en frittliggende enebolig i 1 etasje og kjeller/sokkelleilighet.

Standard:

Boligen fremstår som noe slitt. For nærmere informasjon se under bygningsdeler.

Om tomten:

Tomten er skrående med plenarealer. Asfaltert oppstillingsplass. Delvis inngjerdet tomt.

Konsesjonsplikt:

Ikke konsesjonspliktig eiendom

Regulering:

Strøket er regulert til boligformål

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:

Vann offentlig

Tilknytning avløp:

Offentlig avløp

Andre forhold:

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

Matrikkeldata
Matrikkel:

Egne forutsetninger
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.

Oppdr. nr: 20200075

Gnr 40: Bnr 683
1806 NARVIK KOMMUNE
Gaupeveien 17, 8515 NARVIK

Befaringsdato: 07.06.2021

Side: 2 av 8

Kommune: 1806 NARVIK Gnr: 40 Bnr: 683

Eiet/festet:

Eiet

Areal:

608 m² Arealkilde: Tomtestørrelse ref: Eiendomsverdi.no

Hjemmelshaver:

Ellen Marie Røssaak, Andel: 1/1.

Adresse:

Gaupeveien 17, 8516 NARVIK

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde

Dato

Eiendomsverdi.no

10.06.2021

Oppdr. nr: 20200075

Kommentar

Status

Sider

Vedlagt

Innhentet

Befaringsdato: 07.06.2021

Side: 3 av 8

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 40: Bnr 683
1806 NARVIK KOMMUNE
Gaupeveien 17, 8515 NARVIK

Takstfabrikken AS
SIVA II - Bjørkåsveien 20, 8540 BALLANGEN
Telefon: 76 92 81 00

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Kaldloft er inspisert. Luke i gang.
Ytterdører og porter

Enebolig

1 etasje: Ytterdør av teak med glassfelt og sidefelt. Balkongdør med 3-lags energiglass.
Kjeller/sokkel: Ytterdør av tre med glassfelt.

Bygningsdata
Arealer
Etasje

PÅKOSTNINGER:
Balkongdør med 3-lags energiglass, ny 2016.
Utvendige beslag

1967 Kilde: Ref: Eiendomsverdi

Bruttoareal

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

Sekundær S-ROM

Kommentar

Sokkeletasje

92

82

52

30 Bod 1, bod 2, matbod, gang 1,
vaskekjeller, bod , vindfang, gang 2,
bad, stue, kjøkken, soverom

1. etasje

94

84

84

Stue, kjøkken, gang, bad/wc, 3
soverom

Kjeller

29

24

215

190

Sum bygning:

24 Kjellerdel med noe synlig fjell i dage
samt jordgulv.
136

54

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

Romfordeling
Etasje

Takstfabrikken AS
SIVA II - Bjørkåsveien 20, 8540 BALLANGEN
Telefon: 76 92 81 00

Overlys og takluker

Bygninger på eiendommen

Byggeår:

Gnr 40: Bnr 683
1806 NARVIK KOMMUNE
Gaupeveien 17, 8515 NARVIK

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

Sokkeletasje

Vindfang, gang 2, bad, stue, kjøkken, soverom

Bod 1, bod 2, matbod, gang 1, vaskekjeller, bod

1. etasje

Stue, kjøkken, gang, bad/wc, 3 soverom

Pipebeslag og beslag på luftelyre.
Snefanger og takstige.
Annen utvendig komplettering
Takrenner og nedløp av sink i malt utførelse.
Innvendige dører
1 etasje: Innvendige slette malte dører.
Kjeller/sokkel: I hovedsak dører av tre i malt utførelse samt Gabondører i sokkelleilighet.
Overflater på terrasse, balkong og utvendige trapper og ramper
Utgang fra stue til balkong med trykkimpregnert dekke.
Trapp i terreng.
VEDLIKEHOLD:
Noe slitt dekke på balkong.
Trapp i terreng er i svært dårlig forfatning.
Overflater på innvendige gulv
1 etasje: I all hovedsak av laminatparkett samt vinylbelegg. Keramiske fliser i baderom.
Sokkel-leilighet: Linoleumsbelegg og vinylbelegg. Baderom har våtromsbelegg.
Kjeller: Lakkerte furugulv, plank, betong og malt betong. En del av kjeller er delvis støpt og deler er synlig med fjell i dage og
jordgulv.

Kjeller

Konstruksjoner og innvendige forhold - Enebolig
Bygning, generelt

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.
Overbygd inngangsparti.
Grunn og fundamenter, generelt
Grunnmur av plass støpt betong på antatt fjell/berg. Grunnmur er pusset og malt over terreng.

PÅKOSTNINGER:
Ny laminatparkett i ett soverom i 2019.
VEDLIKEHOLD:
1. etasje: Gulvet i stuen er meget slitt, noe knirk og skjevheter. I kjøkken er det noe knirk og skjevheter i gulvet.
Sokkel-leilighet: Noe knirk og skjevheter i gulv.
Kjeller: Slitt gulv og noe oppsmuldret gulv i en bod.
Overflater på innvendige vegger
1. etasje: Huntonitt, malt panel, strietapet, tapet, malt miljøstrie og asiatpanel. Baderom med keramiske fliser.
Sokkel-leilighet: Malte flater og asiatpanel. Baderom med malt strie.
Kjeller: Platekledd og malt betong.

VEDLIKEHOLD:
Noe saltutslag på mur. Avflasset maling på mur.
Drenering

PÅKOSTNINGER:
1. etasje: Malt ett soverom i 2019.

Drenering antatt fra byggeår.
Yttervegger
Bindingsverkvegger.
Isolasjon standard for byggeår.
Utvendig liggende vestlandskledning og stående tømmermannskledning i malt utførelse.

VEDLIKEHOLD:
Sokkel-leilighet: Noe oppskrapte vegger i baderom og på ett soverom.
Kjeller: Slitte overflater i deler av kjellerdel. Noe misfarge på bord mot gulv i en bod. Noe saltutslag på mur i en kjellerdel.
Overflater på innvendig himling

VEDLIKEHOLD:
Noe værslitt utvendig kledning.
Takkonstruksjoner

1. etasje: I all hovedsak himling med malte flater og plankett. På baderom er det folierte himlingsplater.
Sokkel-leilighet: Malte plater / flater. Baderom med folierte himlingsplater.
Kjeller: Plater i himling.

Tretakkonstruksjon av saltak.
Taktekking og membraner

VEDLIKEHOLD:
Noe gjenstående arbeider i himling på baderom pga. el-opplegg.
Noe merker i himling på kjøkken etter tidligere lekkasje.
Rekkverk, håndlister og fendere

Taktekking med metallplater.
Vinduer
1.etasje: Vinduer av 2-3-lags energiglass.
Kjeller/sokkel: Vinduer av 2-lags energiglass, 3-lags isolerglass og koblet vinduer.

VEDLIKEHOLD:
Håndlisten på balkongrekkverket er avflasset.
Piper, plassbygde ildsteder m.v.

PÅKOSTNINGER:
Vindu av 3-lags energiglass i stue, nytt 2016.

Teglsteinspipe.
Monteringsferdige ildsteder

Oppdr. nr: 20200075
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Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 40: Bnr 683
1806 NARVIK KOMMUNE
Gaupeveien 17, 8515 NARVIK

Takstfabrikken AS
SIVA II - Bjørkåsveien 20, 8540 BALLANGEN
Telefon: 76 92 81 00

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Peisovn i stue av typen Trolla 530.
Peisovn på kobberplate i sokkel-leilighet.
Kjøkkeninnredning
1. etasje: Kjøkkeninnredning med profilerte fronter. Laminat benkeplate. Dobbelkum av stål m/ 1-greps kjøkkenbatteri.
Flisefelt mellom benk og overskap.
Sokkel-leilighet: Kjøkkeninnredning med slette fronter. 1-kum av stål m/ 1-greps kjøkkenbatteri. Noen vegghyller. Ventilator
VEDLIKEHOLD:
Noe slitt kjøkkeninnredning i sokkel-leilighet.
Innredning og garnityr for våtrom

Gnr 40: Bnr 683
1806 NARVIK KOMMUNE
Gaupeveien 17, 8515 NARVIK

Takstfabrikken AS
SIVA II - Bjørkåsveien 20, 8540 BALLANGEN
Telefon: 76 92 81 00

Beregninger
Årlige kostnader
Vedlikeholdskostnader (pr. mnd. Kr. 1 267)
Sum årlige kostnader

Kr.
Kr.

15 200
15 200

Teknisk verdi bygninger
Enebolig

1. etasje: Servantskap med 3 underskap, 1 overskap og 1 skap. Speil og belysning.
Sokkel-leilighet: Servant m/ 2-greps servantbatteri. Speilskap og lysarmatur.
Skap og reoler
1. etasje: Plassbygde garderobeskap i soverom.
Sokkel-leilighet: Plassbygde hyller i en bod samt plassbygd garderobe i ett soverom.
Kjeller: Plassbygde hyller i en bod.
Sanitærinstallasjoner, generelt

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)

Kr.

4 500 000

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

Kr.

- 1 800 000

Sum teknisk verdi bygninger

Kr.

2 700 000

Kr.

2 700 000

Tomteverdi

1. etasje: Heldekkende servant. Dusjkabinett og toalett.

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.

Sokkel-leilighet: Servant. Dusjkabinett og toalett.
Varmtvannstank 198 liter.
Opplegg for vaskemaskin i vaskekjeller.
Elkraft, generelt

Tomteverdi:

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.

Kr.

700 000

Kr.

3 400 000

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger
Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet:

Sikringsskap med krussikringer.
Elvarme, generelt

BALLANGEN, 17.06.2021

Eco Saver varmepumpe, luft/luft.
Bearbeidet terreng, generelt
Skrående tomt med plenarealer.

Jens Ståle Jenssen
MNTF Takstmann
Telefon: 915 22 789

VEDLIKEHOLD:
Noe overgrodd i hagen.
Støttemurer og andre murer
Forstøtningsmur.
VEDLIKEHOLD:
Forstøtningsmur er ute av stilling.
Gjerder, porter og bommer
Delvis inngjerdet tomt.
VEDLIKEHOLD:
Gjerde mot gate er i dårlig forfatning.
Veier
Eiendommen ligger til offentlig vei/gate.
Plasser
Oppstillingsplass i gateplan.
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Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 40: Bnr 683
1806 NARVIK KOMMUNE
Gaupeveien 17, 8515 NARVIK

Andre bilder

Oppdr. nr: 20200075

Takstfabrikken AS
SIVA II - Bjørkåsveien 20, 8540 BALLANGEN
Telefon: 76 92 81 00

Andre bilder for oppdraget

Befaringsdato: 07.06.2021

Side: 8 av 8

DETALJERT GRUNNLAG TAKST OG SKATT
NARVIK KOMMUNE
EIERREPRESENTANT

8501 NARVIK

BELASTNINGSOPPGAVE
RØSSAAK ELLEN MARIE
V/ MAY LISS RØSSAAK
SILDVIKGATA 24
8514 NARVIK

Fakturanr.

900551410

Kundenr.
Fakturadato

60265
02.02.2021

Forfallsdato
Bankkonto
KID
Belastes avtalegiro
Utsteder
Organisasjonsnr.
Vår ref.
Telefon
Deres ref.

Eiendom 40/683/0/0/1 - Gaupeveien 17
Eier
RØSSAAK ELLEN MARIE

GRUNNLAG ENH.

EI ENDOMSSKATT BOLI G
VANN FASTGEBYR
VANN BOLI G
AVLØP FASTGEBYR
AVLØP BOLI G
RENOVASJON MI DDELS

1134700,
164,
164,
164,
164,
2,

00
55
54
47
29
00

1/
1/
1/
1/
1/
1/

1
1
1
1
1
1

FRA- TI L DATO

010121- 310321
010121- 310321
010121- 310321
010121- 310321
010121- 310321
010121- 310321

Net t o
MVA

Grunnlag MVA høy sats: 3724,85, MVA: 931,22

Røssaak Ellen Marie
V/ May Liss Røssaak
Sildvikgata 24
8514 Narvik

AvtaleNr
4005
Ant. boenh. 2
Eiendommens adresse
Type Eiendom
Fritak

OPPLYSNINGER TOMT
Gnr
Bnr
Fnr
Snr
40
683
0
0

Eiendomstype
Best. grunneiendom

Eiendom
40 / 683 / 0 / 0
Eierforhold Eiet
Gaupeveien 17
Bolig
Ingen

Etab.dato
Ukjent

Andel
1/1

Areal
608.2

OPPLYSNINGER - BYGNINGER
Enebolig m/hybel/sokkelleil. - 112
Etasjetype
Hovedetasje 1
Underetasje 1
Underetasje 2

1/1

Andel:

Areal bolig
89
73
35

Areal annet
0
0
0

14888799 - 0

Tatt i bruk - 01.01.1967

Areal alt.
3
0
35

Avg. areal
86.6
73
7
Sum avgiftsareal:

01 01.01.21-31.03.21

PRI S ANDEL

00 Pr om
4,
00
m2
7,
00
m2
12,
00
m2
9,
00
m2
17,
00 Bol i
3608,

Komm eiendomsavgifter
959469059MVA
Foretaksregisteret
76912000

Termin

GEBYRTYPE

01.03.2021
6370 05 09054
00060265002000251
5791,00

OPPLYSNINGER - AVTALE

Ør eavr undi ng
Bel ast es avt al egi r o

TERMI NBELØP MVA

1134,
386,
642,
485,
886,
2255,

50
94
68
34
11
00

25%
25%
25%
25%
25%

4859, 35
931, 22
0, 43
5791, 00

OPPLYSNINGER - VERDIBEREGNING
Betegnelse
Enebolig m/hybel/sokkelleil.
Best. grunneiendom

Identifikasjon

Avg.areal

Andel

166,6
Pris

14888799
166,6
1/1
9 000
40 / 683 / 0 / 0
608,2
1/1
200
Verdiberegninger før korreksjoner og vurderinger:

Beløp
1 499 400
121 640
1 621 040

OPPLYSNINGER - EIENDOMSSKATT
Sjablonverdi
1 621 040

x

Sonefaktor
1

x

Skjønnsfaktor
1

Konsesjon
1

x

Skattenivå/bunnfradrag:

1 621 000

-

Vedtatt eiendomsskatt:

1 134 700

17.06.2021

© NORKART - Narvik kommune

x

0
4‰

Takst
1 621 040
=
=

1 134 700
4 538

Spørsmål knyttet til komm. avgifter kan rettes til enheten som leverer tjenesten: Vann/avløp/slam tlf. 76913700. Renovasjon HRS
tlf 76922000. Eiendomsskatt tlf 76913529. Generelle spørsmål tlf 76912000 eller til postmottak@narvik.kommune.no
Feiing tilsynsavgift for boliger/boenheter med fyringsanlegg kommer på 2 termin.
Feiieing tilsynsavgift for fritidsboliger vil komme på termin 3.
Ved betaling etter forfall påløper forsinkelsesrenter med 8 % p.a. og purregebyr kr 35,- .
IBAN NO6263700509054

BIC NDEANOKKXXX

eFakturareferanse

00060265 AvtaleGiroreferanse

00060265002000251

Side 2

OfotenoBrannoIKS

Proconet AS
Ordrenr

Deres ref.:
Røssaak Ellen Marie

Arkiv: M71
Saksnr:

Saksbehandler:
Preben Bjerke

Dato:
17.06.2021

MEGLERSPPLYSNINGER
Kommune:
Gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnr:
Adresse:

1806 Narvik kommune
40 683 0 0
Gaupeveien 17

Siste feiing: 14.05.2007 Siste tilsynsdato: 07.09.2015
Skorsteinsløp på Enebolig m/hybel/sokkelleil.: Ubestemt
Type

Plassering og sot/feieluke

Status Status siste

Siste

18.02.2015: Ikke feiet Ikke hjemme (Bakkestige/undersk.
mangler)

/Tak

Neste

Frekvens

23.02.2009 18.02.2015 2

Ildsted:
Type/Fabrikat
Konvertert ildsted
Konvertert ildsted

Mont.år
1967
1967

Plassering
H0101
H0101

Status

Siste / neste tilsyn
07.09.2015 (Ingen status) 07.09.2019
07.09.2015 (Ingen status) 07.09.2019

07.09.2015 Anmerkning: Feil/mangler ved slokkemateriell:
slukkemateriell mangler

Vi tar forbehold om skjulte feil og mangler.
Vennlig hilsen
Preben Bjerke
Feiersvenn
OfotenoBrannoIKS
Forebyggendeoavdeling
8512oNARVIK

BESØKSABRESSE:
Brannbakkeno1
8514oNARVIK

o
o

ORG.NR.:o993o194o964oMVA
E-POST:opost@ofoten-brann.no

Budskjema
Undertegnede avgir herved følgende bud på eiendommen: Gaupeveien 17 med matrikkel Gnr. 40, bnr. 683 i
Narvik kommune.
Pris kr.: …………………………………………00/100
Skriver kroner…………………………………………….………………….……………………………….. + omkostninger i h.t. salgsoppgave

HELP Boligkjøperforsikring

Finansieringsplan:
Lånegiver: ……………………..………..……….. Tlf.: ………..……………..….. Saksbeh.: ………………………..………….. kr.: …………….………..
Eventuell egenkapital: .…………………………………………………………..………..………..………..………..………..……….kr.: …………….………..
Ønsket overtagelsesdato: ………………………………………………………
Eventuelle betingelser/forbehold: ………………………………………………………………………..………..………..………..………..………..……..

BOLIGKJØPERFORSIKRING

BOLIGKJØPERFORSIKRING PLUSS

Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp ved boligkjøpet.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers
forsikring.

Advokathjelp i saker mot selger/selgers forsikring
+ de viktigste rettsområdene i privatlivet.

PRISER
Borettslag/aksjeleilighet:
Kr 4 100
Selveierleilighet/rekkehus:
Kr 7 400
Ene-/tomanns-/frititdsbolig, tomt
Kr 11 500
PLUSS koster kun kr 2 800 i tillegg til
boligkjøperforsikring og fornyes årlig
– om du ønsker det.

•
•
•
•
•
•
•

Samboeravtale/ektepakt og arv
Forbrukerkjøp og håndverkertjenester
Utleie og naboforhold
Tomtefeste, veirett og andre servitutter
Plan- og bygningsrett
Skatt ved oppussing, utleie og eiendomssalg
Tilgang til digitale juridiske avtaler via Min side

PLUSS gir boligeiere sterkt rabattert advokathjelp.
Be om råd eller hjelp i retten når du trenger det fra
Norges viktigste advokatmiljø for privatpersoner.
PLUSS kan bare tegnes i tillegg til boligkjøperforsikring.

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til
advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet.
PLUSS-dekningen fornyes årlig ved faktura fra HELP.
Egenandel kr 4 000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som
kommer først. Meglerforetaket mottar kr 1 400 - 2 100 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype,
samt et tillegg på kr 1 000 ved salg av PLUSS.
Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen
bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no.

Har du spørsmål? Kontakt HELP på help.no/minside, telefon 22 99 99 99 eller
post@help.no.

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
Organisasjonsnummer 984 960 379
PB 246 /Kongens gate 34, 8503 Narvik
www.jenssenogbolle.no

Æ kjenne ditt nærområde

Kontakt
Johnny Bolle

Daglig leder / Eiendomsmegler MNEF
M 90520440
jb@jenssenogbolle.no

Jenssen & Bolle AS
Organisasjonsnummer: 984 960 379
PB 246 / Kongens gate 34, 8503 Narvik
www.jenssenogbolle.no

