Narvik/SENTRUM
3‑roms toppleilighet med en solrik vestvendt balkong i sentrum

Prisantydning:
Kr. 1.470.000,‑ + omk.
Andel fellesgjeld:
kr. 401.923,‑ Totalpris kr. 1.871.923,‑
Adresse:
Dronningens gate 28, 8514 Narvik
P-rom/BRA:
Ca. 68/72 kvm
Antall soverom:
2

Eiendomsmeglerfullmektig
Ingve Hilstad
M 913 33 768
ih@jenssenogbolle.no

Dronningens gate 28

Fakta om
boligen
Omkostninger for kjøper:
Kr. 1.470.000,‑ (Prisantydning)
Overføring av hjemmel til andel: Kr 480,‑
Tinglysing av pantedokument: Kr 480,‑
Pantattest: Kr 172,‑.
Evt. boligkjøperforsikring kr 4.100,‑
Byggeår:
1965
Adel fellesgjeld:
Kr. 401.923,‑ Totalpris kr. 1.871.923,‑
Parkering:
Parkering tildeles etter ansiennitet.
4 garasjeplasser og
4 biloppstillingsplasser.
Verditakst
Kr. 1.470.000,‑
Kommunale avgifter:
Inngår i felleskostnader
Felleskostnader:
Kr. 5 091,‑ per måned.
Område:
Sentrum
Eiendomstype:
Andelsleilighet

-2-

-3-

Dronningens gate 28

Beliggenhet
Andelsleilighet beliggende i 4. etasje i
boligblokk i Narvik, Dronningens gate 28.
Kort avstand til alle sentrumsfasiliteter.
Utsikt mot Ankenes, gode solforhold fra den
vestvendte balkongen.
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Dronningens gate 28

Meglers
vurdering
Drømmer du om å bo i ei toppleilighet midt i
Narvik sentrum?
Da kan denne flotte leiligheten være noe for
deg!
Luftig leilighet i 4. etasje med gode solforhold
ettermiddag og kveld!
Kort avstand alle sentrumsfasiliteter.
Veldig godt potensial, ved oppusing av bad kan
det gi plass til både dusj og vaskemaskin.
Kontakt megler for å avtale visning!
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Romslig stue med store vindusflater!
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Innhold
Stue, kjøkken, bad , gang,
garderobe, 2 soverom.
Bod i kjeller.
Felles vaskerom i sokkeletasje.

Kjøkken oppusset i 2015/16
Flott utsikt mot Fagernesfjellet fra kjøkken
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Dronningens gate 28

Utsikt mot Ankenes fra
balkongen

Balkong med plass til
sittegruppe og grill.
Her har du sol til langt ut på
kvelden på sommerstid!
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Dronningens gate 28

Bad - Godt potensial med plass
for dusj og vaskemaskin ved
oppussing!

Gang sett inn mot stuen.
Garderobe/bod ved entré.

2 soverom i leiligheten
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Dronningens gate 28

- 16 -

- 17 -

Informasjon om eiendommen
Eiendom:
Gnr. 40, bnr. 241, andel 4 i
Sjømannsbygg Borettslag i
Narvik kommune.

Bebyggelse:
Boligblokk med 8 stk
borettslagandeler, fire garasjer
i sokkeletasje, boder i kjeller.

Adresse:
Dronningens gate 28
8514 Narvik

Areal og P‑rom:
BRA: ca. 72 m²
P‑rom: ca. 68 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.

Prisantydning:
Kr. 1.470.000,‑
Eier/hjemmelshaver:
Alf Kristian Sternang
Eierform:
Andel
Tomten:
Eiet tomt på ca. 270 m² for
hele borettslaget. Tomten i
hovedsak flat og asfaltert
inntil bygningens fasade.
Tomtearealet gnr. 40 bnr. 242
hvor borettslaget praktiserer
parkering og har adkomst til
bakgård tilhører
stat/kommunen, det
foreligger rettighet om
avståelse til økonomigate.
Ligger vedlagt
salgsoppgaven.
Beliggenhet:
Andelsleilighet beliggende i 4.
etasje i boligblokk i Narvik,
Dronningens gate 28. Kort
avstand til alle
sentrumsfasiliteter. Utsikt mot
Ankenes, gode solforhold fra
den vestvendte balkongen.
Byggeår:
1965

Inneholder:
Stue, kjøkken, bad , gang,
garderobe og 2 soverom.
Bod i kjeller.
Felles vaskerom i
sokkeletasje.
Standard:
Andelsleilighet av normalt god
standard.
Kjøkken:
Oppusset i 2015/16. Innredet
med hvite slette fronter, noen
overskap har profilerte fronter.
Avtrekksvifte fra AEG, nedfelt
platetopp og innebygd
stekeovn fra Electrolux,
oppvaskmaskin fra Whirlpool.
Frittstående kjøleskap.
Bad:
Eldre bad med
oppgraderingsbehov. God
plass i badet med et godt
potensial ved oppussing.
Innredet med badekar
m/dusjpanel, servantskap,
overskap, speil med lys,
toalett på gulv. Vegghengt
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varmtvannsbereder av eldre
dato.
Overflater innvendige gulv:
Parkett, belegg, laminat samt
keramiske fliser i bad.
Innvendige vegger bestående
av:
Malerstrie, malte slette vegger
samt våtromstapet på bad.
Innvendige himlinger
bestående av:
Malte slette tak.
Skyvdørsgarderobe på
soverom m/furudører og speil
m/kurvsystem.
Plassbygd skap på et sov.
Elektrisk anlegg med
automatsikringer. Noe
el‑arbeid må
fullføres/overses.
Leiligheten disponerer en stor
bod i kjeller, på omlag 10‑12
m². Leiligheten disponerer en
bod i sokkeletg. på ca. 1 m².
Det er felles sykkelbod,
utebod og nyrenovert vaskeri
med vaskemaskin og
tørketrommel i bygget.
Gang/inngangsparti og
trapperom ble pusset opp i
2011.
Se for øvrig "Verdi‑ og
lånetakst" utført av
Ingeniørfirma Per A. Opshaug
AS v/Jørn Garnes, datert
30.11.2020.
Byggemåte:
Boligblokk fra 1965,
modernisert utvendig i 2016

Dronningens gate 28

med fasader og balkonger.
Betongfundamendet på leire
over fjell.
Drenering ved rør, 2003.
Yttervegger av betong som er
utvendig isolert, kledd med
fasadeplater. Nye
fasadeplater i 2016.
Flat takkonstruksjon med
gesims.
Taket er tekket med sarnafil
PVC folie fra 1995/96.
Vinduer av 2‑lags isolerglass
type Nordan fra 2016.
Balkong fra 2016 på ca. 7 m²
med glassrekkverk og
terrassebord Furu 28x120
Møreroyal.
Se for øvrig "Verdi‑ og
lånetakst" utført av
Ingeniørfirma Per A. Opshaug
AS v/Jørn Garnes, datert
30.11.2020.
Parkering:
Parkering tildeles etter
ansiennitet. 4 garasjeplasser
og 4 biloppstillingsplasser.
Felleskostnader:
Kr. 5.091,‑ pr. måned.
Felleskostnader inkluderer
kommunale avgifter,
nedbetaling av fellesgjeld,
forsikring på bygg, felles
strøm, renhold i fellesareal,
avsetning til vedlikehold og
forretningsførsel.
Oppvarming:
Elektrisk.
Andel fellesgjeld:
Kr. 401.923,‑ per 31.10.2020

Borettslag:
Sjømannsbygg Borettslag

Saldo 5 år frem i tid:
2.862.171,‑

Forretningsfører:
OMT BBL

Overtagelse:
Etter avtale med
saksbehandler.

Sikringsordning:
Boligselskap er tilknyttet
sikringsordning
Forkjøpsrett:
Andelseierne i borettslaget og
dernest de øvrige
andelseierne i boligbyggelaget
har forkjøpsrett.
Styregodkjennelse:
Ny erverver må godkjennes av
borettslaget
Vedtekter/husordensregler:
Dyrehold i borettslaget er
tillat, men dette må først
avklares med styret.
Takst:
Verditakst kr. 1.470.000,‑
Låneverdi kr. 1.330.000,‑
Spesifikasjon av lån:
Kreditor: Sparebanken Narvik
Formål: Vedlikehold av fasade
og utvidelse av balkong
Lånenummer: 45201927467
Lånetype: Annuitet
Opptaksår: 2016
Rentesats: 2,46 %
Beregnet innfridd: 31.12.2049
Opprinnelig lånebeløp:
3.550.242,‑
Lånesaldo 01.01.2019:
3.364.654,‑
Avdrag i perioden: 76.482,‑
Lånesaldo 31.12.2019:
3.285.172,‑
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Energiattest:
Utfyllende energiattest fås
ved henvendelse til
saksbehandler.
Servitutter som følger
eiendommen:
På eiendommen er det
tinglyst følgende
servitutter/rettigheter som
følger eiendommens
matrikkel ved overskjøting til
ny hjemmelshaver:
Ingen
Regulering:
Avsatt til sentrumsformål
med felles planlegging ‑
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 2018
Primæverdi kr. 482.727,‑
Sekundærverdi kr. 1.737.817,‑
Adkomst:
Eiendommen ligger til
offentlig vei/gate.

Dronningens gate 28

Hvitevarer:
Integrerte hvitevarer samt
kjøleskap medfølger i salget.
Meglers vederlag:
Kr. 75.000,‑
"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.
Tilbehørsliste som er
utarbeidet av meglerbransjen
i felleskap er vedlagt
salgsoppgaven og gjelder
dersom ikke annet er særskilt
avtalt for kjøpet.
Hvitvasking:
Eiendomsmeglere er
underlagt lov om hvitvasking
og er forpliktet til å rapportere
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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 ikke tegnet
boligselgerforsikring.
Boligkjøperforsikring:
Vi gjør oppmerksom på at
kjøper kan tegne
boligkjøperforsikring. Se
vedlagte info fra HELP

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.
All budgivning må foregå ved
skriftlighet. Ikke nøl med å ta
kontakt dersom det er behov
for bistand for å gi bud.
Ansvarlig megler:
Johnny Bolle
Daglig leder/
Eiendomsmegler MNEF
Mobil: 905 20 440
E‑post: jb@jenssenogbolle.no
Eiendomsmeglerfullmektig:
Ingve Hilstad
Eiendomsmeglerfullmektig
MNEF
Mobil: 913 33 768
E‑post: ih@jenssenogbolle.no

Ferdigattest/midlertidig
brukstillatelse:
Ferdigattest forefinnes ikke i
kommunens arkiv
Salgsoppgavedato:
02.12.2020
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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.

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.

VERDI- OG LÅNETAKST
Matrikkel:
Andre oppl.:
Kommune:
Adresse:

Gnr 40: Bnr 241 ()
Leil.nr: H0401 Andelsnr: 4
1806 NARVIK KOMMUNE
Dronningens gate 28, 8514 NARVIK

Leilighet:

BRUKSAREAL (BRA):

AREAL, P-ROM:

72 m²

68 m²

MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

Spørsmål til megler:

KR.
LÅNEVERDI:

KR.

1 470 000
1 330 000

Utskriftsdato:
Dato befaring:

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:
Jørn Erik Garnes
Telefon: 415 61 324
E-post: jorn@ofotentakst.net
Rolle: Uavhengig takstmann

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund
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30.11.2020
17.09.2020

Oppdragsnr.
Referansenr.

2020106
e6a1ada

Matrikkel:
Andre oppl.:
Kommune:
Adresse:

Gnr 40: Bnr 241 ()
Leil.nr: H0401 Andelsnr: 4
1806 NARVIK KOMMUNE
Dronningens gate 28, 8514 NARVIK

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

Matrikkel:
Andre oppl.:
Kommune:
Adresse:

Gnr 40: Bnr 241 ()
Leil.nr: H0401 Andelsnr: 4
1806 NARVIK KOMMUNE
Dronningens gate 28, 8514 NARVIK

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

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.

1 470 000

Anbefalt låneverdi

Kr.

1 330 000

Markedsvurdering
Leilighet beliggende i nedre del av Dronningens gate. Kort vei til forretninger og øvrige servicetilbud i byen. Utsikt mot
Ankenesfjellet fra stue. Utsikt mot Fagernesfjellet fra kjøkken.
Markedsverdien er skjønnsmessig satt, justert etter prisnivået på stedet.

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/ffededf2-c6ba-43a9-a29b-9f63ff6bda61

Befarings- og eiendomsopplysninger

Forutsetninger

Rapportdata
Kunde:

Alf Sternang

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.

Takstmann:

Jørn Erik Garnes

Befaring/tilstede:

Befaringsdato: 17.09.2020.
- Jørn Erik Garnes. Ing. Jørn Garnes. Tlf. 76 94 66 13

En verdi- og lånetakst er ingen tilstandsrapport. Norsk takst anbefaler at det ved omsetning av boliger benyttes en Boligsalgsrapport
med verditakst.

Eiendomsopplysninger
Beliggenhet:

Andelsleilighet beliggende i 4 etasje i boligblokk i Narvik, Dronningens gate 28. Kort avstand til
sentrumsfasiliteter.

Bebyggelsen:

Boligblokk med 8 stk borettslagandeler.

Standard:

PÅKOSTNINGER:
Nye fasadeplater, Balkong-2016
Nye vinduer-2016
Drenering, 2003.

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.

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: 2020106

Befaringsdato: 17.09.2020

Side: 2 av 7

GJENSTÅENDE ARBEIDER / VEDLIKEHOLD
Noe bruksslitasje på dører.
Mangler noen terskellister.
Dør bad tar ved lukking.
Bad har ett oppgradering/renoveringsbehov, inkl innredninger.
Normal bruksslitasje overflater
Mangler foring på underskap.
VV-bereder av eldre type, påkostninger må påregnes.
Om tomten:

Tomten i hovedsak flat og asfaltert inntil bygningens fasade.

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:

Vann offentlig

Tilknytning avløp:

Offentlig avløp

Andre forhold:

Eiere opplyser at det ikke er synlige feil og mangler som ikke er opplyst i taksten.
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Matrikkel:
Andre oppl.:
Kommune:
Adresse:

Gnr 40: Bnr 241 ()
Leil.nr: H0401 Andelsnr: 4
1806 NARVIK KOMMUNE
Dronningens gate 28, 8514 NARVIK

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

Matrikkel:
Andre oppl.:
Kommune:
Adresse:

Kommune: 1806 NARVIK Gnr: 40 Bnr: 241 Seksjon: 4

Eiet/festet:

Eiet

Areal:

270,9 m² Arealkilde: Narvik Kommune.no

Hjemmelshaver:

Alf Kristian Sternang

Adresse:

Dronningens gate 28-H0401, 8514 Narvik

Leilighet
Bygningsdata

Andelsobjekt
Leilighet nr./selskap:

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

Bygninger på eiendommen

Matrikkeldata
Matrikkel:

Gnr 40: Bnr 241 ()
Leil.nr: H0401 Andelsnr: 4
1806 NARVIK KOMMUNE
Dronningens gate 28, 8514 NARVIK

Byggeår:

1965 Kilde: Eiendomsverdi.no

Modernisering:

År: 2016 Utvendige fasader og balkonger

Arealer

H0401/SJØMANNSBYGG BORETTSLAG

Bruttoareal

Bruksareal BRA m²

Organisasjonsnummer: 950867094

Etasje

Forretningsfører:

4. etasje

79

72

68

4 Stue, kjøkken, bad , gang,
garderobe, 2 soverom

Sum bygning:

79

72

68

4

OMT BBL

Innskudd, pålydende mm
Andelsnummer:

4

Opprinnelig innskudd:
Andel formue:
Andel fellesgjeld:
Kommentar:

Totalt

Primær P-ROM

Sekundær S-ROM

Kommentar

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

123 486

Dato: 31.12.2019

65 641

Dato: 31.12.2019

410 646

Dato: 31.12.2019

Romfordeling

Pr. 31.05.2020 var Andel fellesgjeld på kr. 406.481.-

Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

4. etasje

Stue, kjøkken, bad, gang, 2 soverom

Garderobe

Konstruksjoner og innvendige forhold - Leilighet

Årsregnskap
Regnskapsår:

2019

Omløpsmidler:

Samlet andelskapital:
288 213

Kortsiktig gjeld (-):

26 712

Disponible midler:

261 501

800

Samlet innskuddskapital:

147 984

Langsiktig gjeld (+):

3 408 658

Langsiktig gjeld og innskuddskapital:

3 556 642

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde

Dato

Situasjonskart

24.09.2020

Årsberetning/regnskap

27.01.2020

Annet

Kommentar

Status

Sider

Vedlagt

Innhentet

Ja

Fremvist
Leiligheten er målt på stedet.

Narvik Kommune

24.09.2020

Innhentet

Ja

Eiendomsverdi.no

24.09.2020

Innhentet

Ja

Andre forhold
Forsikring:

BTA m²

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.
Grunn og fundamenter, generelt
Betongfundamenter på leire over fjell. Drenering ved rør
PÅKOSTNINGER:
Drenering, 2003.
Gulv på grunn
Støpte gulv.
Frittbærende dekker
Dekker av betong.
Yttervegger
Yttervegger av betong, innvendig isolert.
Kledd utvendig med fasadeplater.

Selskap: Tryg Forsikring.
Inngår i felles kostnader.

PÅKOSTNINGER:
Nye fasadeplater-2016
Takkonstruksjoner
Flat takkonstruksjon med gesims.
Taktekking og membraner
Taktekking av sarnafil PVC folie. Taktekking fra 1995/96.
Vinduer
Vinduer av 2-lags energiglass.
PÅKOSTNINGER:
Nye vinduer-2016, Type Nordan
Ytterdører og porter
Ytterdør av tre m/kikkhull,
Lydklasse 35 dB og brannklasse B-30.
Innvendige dører
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Matrikkel:
Andre oppl.:
Kommune:
Adresse:

Gnr 40: Bnr 241 ()
Leil.nr: H0401 Andelsnr: 4
1806 NARVIK KOMMUNE
Dronningens gate 28, 8514 NARVIK

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

Matrikkel:
Andre oppl.:
Kommune:
Adresse:

Innvendige dører i hvit utførelse med profil.

Gnr 40: Bnr 241 ()
Leil.nr: H0401 Andelsnr: 4
1806 NARVIK KOMMUNE
Dronningens gate 28, 8514 NARVIK

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

Seriekoblet brannvarslingsanlegg med direkte tilknytning til alarmsentralen.
Heiser

VEDLIKEHOLD:
Noe bruksslitasje på dører.
Mangler noen terskellister.
Dør bad tar ved lukking.
Overflater på terrasse, balkong og utvendige trapper og ramper

Ikke heis i bygget.
Bearbeidet terreng, generelt
Asfaltert inn til bygningens fasader.
Utendørs lys

Balkong på omlag 7 m2.
Terrassebord Furu 28x120 Møreroyal
Glassrekkverk.
Overflater på innvendige gulv

Felles utebelysning.
Plasser
Borettslaget har 4 garsjeplasser i bygningen samt 4 biloppstillingsplasser. Garasjeplass eller biloppstillingsplass tildeles i
samsvar med ansiennitet.
Annet

Innvendige overflater på gulv av:
Parkett / Belegg / Laminat / Bad/wc/vaskerom har keramiske fliser.

Leiligheten disponerer en stor bod i kjeller, på omlag 10-12m2. Leiligheten disponerer en bod i 1 etg, 1m2.
Det er felles sykkelbod, utebod og nyrenovert vaskeri med vaskemaskin og tørketrommel i bygget.

GJENSTÅENDE ARBEIDER / MANGLENDE VEDLIKEHOLD:
Normal bruksslitasje.
Bad har ett oppgradering/renoveringsbehov.
Overflater på innvendige vegger

Gang/ inngangsparti og trapperom ble pusset opp i 2011.

Innvendige vegger bestående av:
Malerstrie / malte slette vegger / våtromstapet på bad.

Beregninger

GJENSTÅENDE ARBEIDER / MANGLENDE VEDLIKEHOLD:
Noe avkallet vegg soverom.
Bad har ett oppgradering/renoveringsbehov.
Overflater på innvendig himling

Årlige kostnader

Innvendige himlinger bestående av:
Malte slette tak.
Kjøkkeninnredning
Kjøkkeninnredning med hvite slette fronter, noen overskap har profilerte hvite fronter / vegghengt avtrekksvifte fra AEG /
nedfelt platetopp / innebygd stekeovn fra Electrolux / oppvaskmaskin fra Whirlpool / 1,5 nedfelt kum m/ ett-greps
kjøkkenbatteri.
VEDLIKEHOLD:
Mangler foring på underskap.
Skap og reoler
Skyvdørsgarderobe på soverom m/furudører og speil. kurvsystem.
Plassbygd skap på sov.

Felleskostnader: Kommunale avgifter, forsikiring bygg, nedbetaling andel fellesgjeld, renhold
Kr.
fellesarealer, kabel-tvog bredbånd, festeavgift samt øvrig drift/vedlikehold avbygningen/ borettslaget.
(pr. mnd. Kr. 1 697)

20 364

Vedlikeholdskostnader (pr. mnd. Kr. 424)
Sum årlige kostnader

5 091
25 455

Kr.
Kr.

Teknisk verdi bygninger
Leilighet

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)

Kr.

2 240 000

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

Kr.

- 350 000

Sum teknisk verdi bygninger

VEDLIKEHOLD:
Skapdører plassbygd skap er demontert, men finnes.
Sanitærinstallasjoner, generelt

Kr.

1 890 000

Kr.

1 890 000

Verdi adkomstdokument
Beregnet verdi adkomstdokument består av verdielementene teknisk verdi bygning, boenhetens andel av normal
tomtekostnad, vurdert verdi av tomtens og boenhetens beliggenhet, andel disponible midler og fradrag for andel fellesgjeld.
Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, tilknytning, infrastruktur på tomten, opparbeiding /
beplantning, arrondering terreng etc.

Eldre vegghengt VV-bereder plassert på bad.
VEDLIKEHOLD:
VV-bereder av eldre type, påkostninger må påregnes.
Utstyr for sanitærinstallasjoner
60 cm servant m/hvit underskap / overskap / speil m/lys / badekar / WC på gulv
VEDLIKEHOLD:
Innredningen er slitt, påkostninger må påregnes.
Doring har sprekk.
Påkostninger må påregnes på bad.
Varme, generelt

Teknisk verdi bygninger:

Kr.

1 890 000

Normal tomtekostnad:

Kr.

150 000

Andel formue for seksjon:

Kr.

65 641

- Andel fellesgjeld for seksjon:
Verdi adkomstdokument:

Kr.
Kr.

410 646
1 694 995

NARVIK, 30.11.2020

Vegghengt reflektorovn på bad.
Elkraft, generelt
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.
Systemer for porttelefoner

Jørn Erik Garnes
Ing. Jørn Garnes
Telefon: 76 94 66 13

Dørtelefon. Nytt dørtelfonanlegg i 2004
Brannalarm
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org nr

Narvik kommune og har forretningskontor i Narvik

1

3

(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal
som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer,
rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger
med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett,
varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes
og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt

5. Vedlikehold

(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor
borettslaget.

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den
til andre uten godkjenning.

(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen
dersom:
andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett
opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller
ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene.
Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for
opp til tre år
andelseieren er en juridisk person
andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid,
utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner
et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller
slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av
andelseieren eller ektefellen
det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter
ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.
Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til
det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.
Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker
innen en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren
regnes som godkjent.

4-2 Bruksoverlating
(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen
til andre.

(5) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen. Selv om det er
vedtatt forbud mot dyrehold, kan styret samtykke i at brukeren av boligen
holder dyr dersom gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til
ulempe for de andre brukerne av eiendommen.

(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på
eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av
boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med
tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en
urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre
andelseiere.

(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten
styrets samtykke.

4-1 Boretten
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å
nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til
annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

4. Borett og bruksoverlating

2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier

(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating
hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jf vedtektenes punkt 42.

2-2 Sameie i andel
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.

(5) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

(4) I tillegg har 0 rett til å eie inntil 0 av andelene.

(3) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie
inntil ti prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens
§ 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og
som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune,
stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten,
en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har
inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe
boliger til vanskeligstilte.

(2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer
(enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer
kan eie mer enn en andel.

2-1 Andeler og andelseiere
(1) Andelene skal være på kroner 100,-

2. Andeler og andelseiere

(2) Borettslaget er tilknyttet Narvik boligbyggelag som er forretningsfører.

(1) Borettslaget ligger i
kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

1-1 Formål
Sjømannsbygg borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi
andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive
virksomhet som står i sammenheng med denne.

1. Innledende bestemmelser

Sist endret den

13.05.2004

950 867 094

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 19.04.1994

NARVIK BOLIGBYGGELAG

tilknyttet

SJØMANNSBYGG BORETTSLAG

Vedtekter

2

6-3 Fravikelse
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller
vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens

4

6-2 Pålegg om salg
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine
plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jf
borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse
om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.

6-1 Mislighold
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør
mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av
felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av
bruk og brudd på husordensregler.

6. Pålegg om salg og fravikelse

(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget
ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens § 5-18.

(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre
sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting.
Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til
unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.

(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer,
herunder nødvendig utskifting av termoruter, og ytterdører til boligen eller
reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner,
sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med
unntak av varmekabler.

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går
gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til
å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til
vesentlig ulempe for andelseieren.

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen for øvrig i forsvarlig
stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller
inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av
mislighold fra en annen andelseier.

(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som
følger av at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jf borettslagslovens
§§ 5-13 og 5-15.

(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for
å utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder
skade påført ved innbrudd og uvær.

(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.

(3) Andelseieren har også ansvaret for oppstaking og rensing av innvendig
kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets
felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på
verandaer, balkonger o l.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av
slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring,
ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som
vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg,
vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og
innvendige dører med karmer.

(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet,
på boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i borettslaget eller på annen
egnet måte.

(3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en
ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.

(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker
boligbyggelaget hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal få overta
andelen.

3-3 Nærmere om forkjøpsretten
(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen.
Står flere andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, går den med
lengst ansiennitet i boligbyggelaget foran.

3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende
Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget
mottok melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og
andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt
skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har
kommet fram til laget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før
meldingen om at andelen har skiftet eier.

(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd
får anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre
retten gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes punkt 3-2, jf
borettslagslovens § 4-15 første ledd.

(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til
ektefelle, til andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller
nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som
livsarving, til søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til
samme husstand som den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke
gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller
skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene
i husstandsfellesskapslovens § 3.

3-1 Hovedregel for forkjøpsrett
(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de
øvrige andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett.

3. Forkjøpsrett

(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye
erververe for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent,
eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve
andelen.

(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt
eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve
andelen.

(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om
dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om
godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning
regnes som gitt.

(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og
skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i
vedtektene.

(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må
godkjennes av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor
borettslaget.

pantesikkerhet

11-2 Forholdet til borettslovene
For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om
borettslag av 06.06.2003 nr 39. jf lov om boligbyggelag av samme dato.

(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra
boligbyggelaget, jf borettslagslovens § 7-12:
vilkår for å være andelseier i borettslaget
bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget
denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer

11-1 Vedtektsendringer
(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av
generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene

10-3 Mindretallsvern
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe
beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig
fordel til skade for andre andelseiere eller laget.

7

10-2 Taushetsplikt
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å
bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten
i laget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom
ingen berettiget interesse tilsier taushet.

(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en
avstemning på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående
eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme
gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter
borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.

10-1 Inhabilitet
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av
noe spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende
personlig eller økonomisk særinteresse.

5

(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst
to tredjedels flertall, fatte vedtak om:
1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller
tomten som etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og
vedlikehold,
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som
tidligere har vært benyttet til utleie, jf borettslagslovens § 3-2
andre ledd,
3. salg eller kjøp av fast eiendom,
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran
innskuddene,
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over
vanlig forvaltning,
6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører
med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent
av de årlige felleskostnadene.

8-3 Styrets vedtak
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er
til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene.
Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et
vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av
alle styremedlemmene.

(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal
underskrives av de frammøtte styremedlemmene.

(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs.
Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

8-2 Styrets oppgaver
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og
generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven
eller vedtektene er lagt til andre organer.

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger
styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år.
Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

8-1 Styret
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2 andre
medlemmer med 3 varamedlemmer.

8. Styret og dets vedtak

7-2 Borettslagets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har
laget panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er
begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på
tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.

(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer
andelseieren den til en hver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av
17. desember 1976 nr 100.

7-1 Felleskostnader
(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre
felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.

7. Felleskostnader og

oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige
andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter
tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern

(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.
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(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes
alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de
avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at
den som får flest stemmer skal regnes som valgt.

9-7 Vedtak på generalforsamlingen
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke
generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt
i innkallingen.

9-6 Stemmerett og fullmakt
Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan
møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig
for mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis
en stemme.

9-5 Møteledelse og protokoll
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre
generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at
det føres protokoll fra generalforsamlingen.

9-4 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
- Godkjenning av årsberetning fra styret
- Godkjenning av årsregnskap
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer
- Eventuelt valg av revisor
- Fastsetting av godtgjørelse til styret
- Andre saker som er nevnt i innkallingen

(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt.
Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med
minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt
i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær
generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om
det etter vedtektenes punkt 9-3 (1).

(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som
skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling
kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på
minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til
boligbyggelaget.

9-3 Varsel om og innkalling til generalforsamling
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om
dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

(2) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig,
eller når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en
tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker
behandlet.

9-2 Tidspunkt for generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni.

9-1 Myndighet
Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

9. Generalforsamlingen

8-4 Representasjon og fullmakt
To styremedlemmer i fellesskap representerer laget utad og tegner dets navn.

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.
Produkter og installasjoner som medfølger overdras uten noen form for garantier, utover eventuell gjenværende
leverandørgaranti.

Styret i Sjømannsbygg borettslag
Narvik, 6. august 2015

9. Brudd på ordensreglene
Brudd på ordensreglene er å anse som mislighold, og kan føre til sanksjoner.

Grilling er tillatt, men kun gass-/elektrisk grill. Den som griller må ta hensyn til
brannfaren, og sørge for at naboer ikke sjeneres.

8. Grilling

7. Vaskerom
Vaskemaskiner og tørketromler skal ikke benyttes etter klokka 23.00 og før klokka
07.00. Tidspunktene gjelder også vaskemaskiner/tørketromler installert i leiligheter.
Skittentøy skal ikke oppbevares på vaskerommet.
Vaskemaskiner og tørketromler skal gjøres rene etter bruk. Filtrene skal også tømmes.

Beboere som holder dyr skal sørge for at det ikke etterlates ekskrementer på
borettslagets område.

6. Dyrehold
Det er i utgangspunktet tillatt med dyr i borettslaget, men dette må på forhånd avklares
med styret.

5. Parkering
De som er tildelt garasje tar den først i bruk før oppstillingsplassen benyttes. Hver
andelseier kan maks benytte en av borettslagets parkeringsplasser. Annet må avtales
med styret. Oppstillingsplassen er reservert personbiler.

Fellesdører skal alltid være låst. Lyset slukkes etter bruk i kjeller og boder.

Mat skal ikke legges ut på borettslagets område, da dette lett kan tiltrekke rotter og mus
til boligene.

Fellesarealer holdes fritt for gjenstander som tilhører beboerne. Barnevogner og sykler
kan imidlertid plasseres i sykkelrommet.

Søppelkasser er kun beregnet til husholdningsavfall. Avfall skal ikke settes utenfor
søppelkassene.

OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN

Dersom det er noe i nedenstående liste som ikke finnes på eiendommen, vil det heller ikke medfølge.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

4. Fellesarealer
Beboerne oppfordres til å holde det rent og ryddig på borettslagets eiendom, inklusive
fellesarealene.

Andelseier kan ikke uten godkjenning fra styret, overlate bruken av boligen til andre, jf.
borettslagslovens §§ 5-3 flg. Overlating av bruken reduserer ikke andelseiers plikter
overfor borettslaget.

Andelseieren skal søke styret om adgang til å gjøre inngrep i yttervegger/utearealer, som
å sette opp markiser, plattinger, levegger, parabolantenne, varmepumpe eller lignende.

-

-

-

-

at boligen er tilstrekkelig oppvarmet ved fravær, flytting eller lignende i den kalde
årstiden slik at vann/avløpsrør ikke blir frostskadet.
at avtrekksventiler på kjøkken, bad og toalett holdes åpne for å unngå
kondensskader og muggdannelse i boligen.
å opptre ansvarlig med ild og varme, slik at det ikke oppstår brann i borettslaget.
straks å melde fra til styret dersom det oppdages veggedyr, kakerlakker eller
lignende i boligen. Andelseier må for egen regning sørge for desinfeksjon.
at risting av tøy, teppebanking og lignende fra balkong eller gjennom vinduer ikke
forekommer.
at balkongen ikke benyttes som lagringsplass for søppel, møbler eller lignende, og
beboer står også ansvarlig for å fjerne snø og is fra denne.
-

3. Bruk av boligen og eventuelle tilknyttede arealer
Beboerne skal sørge for:

Ved spesielle anledninger, som medfører ekstra støy, varsles beboerne i tilstøtende
boliger i god tid.

Hamring, boring og annet arbeid som skaper støy skal utføres til tider der det er til minst
mulig sjenanse for naboene, og disse varsles alltid i forkant. På søndager og helligdager
bør støyende arbeider unngås.

Beboerne i borettslaget oppfordres til å begrense alle aktiviteter som kan virke
forstyrrende på naboene. Det må vises særlig hensynsfullhet slik at andre beboeres
nattesøvn ikke forstyrres.

2. Aktiviteter og støynivå

Ordensreglene gjelder for alle som oppholder seg i borettslaget. Andelseierne er
ansvarlig for å etterleve reglene, og for at eventuelle egne husstandsmedlemmer,
besøkende og leietakere gjøres kjent med og overholder dem.

1. Formål og omfang
Ordensreglene er til for å holde ro og orden i borettslaget, og for å sikre et godt bomiljø
ved at alle tar hensyn til hverandre.

Sist endret 6. august 2015

Ordensregler
for
Sjømannsbygg borettslag

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.
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Budskjema
Undertegnede avgir herved følgende bud på eiendommen: Dronningens gate 28 med matrikkel Gnr. 40, bnr.
241
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.

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.

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 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
Ingve Hilstad

Eiendomsmeglerfullmektig MNEF
M 913 33 768
ih@jenssenogbolle.no

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

