Narvik/Fagernes/Skrenten
Praktisk og prisgunstig selveierleilighet med lett adkomst!
Perfekt for studenter eller førstegangskjøpere

Prisantydning:
Kr. 1.180.000,‑ + omk.
Adresse:
Fagernesskrenten 10, 8514 Narvik
P‑rom/BRA:
Ca 64/64 kvm
Antall soverom:
1
Felleskostnader:
Kr. 1.300,- pr måned

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

Fagernesskrenten 10

Fakta om
boligen
Omkostninger for kjøper:
Kr. 1.180.000,‑ (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
30.842,‑, totalt kr 1.210.842,‑
Evt. boligkjøperforsikring, kr 7.400,‑
Byggeår:
1920
Parkering:
Offentlig parkering i gateplan
Verditakst
Kr 1.180.000,‑
Kommunale avgifter:
Kr. 10.212,- per år (2021)
Område:
Fagernes/Skrenten
Eiendomstype:
Eierseksjon
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Fagernesskrenten 10

Beliggenhet
Beliggende i veletablert boligstrøk sentralt på
Fagernes/Skrenten ca. 3 km fra Narvik
sentrum.
Gang‑ og sykkelvei til sentrum. Normal utsikt.
Leiligheten ligger i sokkeletasjen.
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Fagernesskrenten 10

Meglers
vurdering
- Lettstelt og praktisk selveierleilighet av
normal standard
- Lett adkomst
- Solrik brosteinsbelagt inngangsparti med
takoverbygg hvor en kan sitte ute
- Parkeringsmuligheter i gateplan
- Kort avstand til bussforbindelse
Kontakt megler for å avtale visning!
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Utsikt mot Ofotfjorden fra stuen

-8-

-9-

Innhold
Sokkeletasje: Stue, kjøkken,
vindfang/entre, bad/wc/
vaskerom, soverom

Romslig bad med opplegg for
vaskemaskin
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Fagernesskrenten 10

Entré/Gang

Leiligheten ligger i sokkeletasjen
med lett adkomst.
Overbyg inngangsparti med
ettermiddagssol, her kan du
sitte ute!

Soverom med romslig skyvedørsgarderobe
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Fagernesskrenten 10
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Informasjon om eiendommen
Eiendom:
Gnr. 41, bnr. 64, snr. 1 i Narvik
kommune.
Adresse:
Fagernesskrenten 10
8514 Narvik
Prisantydning:
Kr. 1.180.000,‑
Eier/hjemmelshaver:
Grete Karlsen
Eierform:
Eierseksjon
Tomten:
Eiet tomt på ca. 656 m² for
sameiet.
Tomten er for det meste
planert, forstøtningsmur mot
gate og nabo.
Målebrev: Foreligger
Beliggenhet:
Beliggende i veletablert
boligstrøk sentralt på
Fagernes/Skrenten ca. 3 km
fra Narvik sentrum. Gang‑ og
sykkelvei til sentrum. Normal
utsikt.
Leiligheten ligger i
sokkeletasjen.
Byggeår:
1920
Bebyggelse:
Eiendommen består av en
eierseksjon beliggende i
sokkeletasje. Seksjonert
eiendom i 2 etasjer, sokkel og
loft i tillegg til bakgård med
garasjebygg og seksjonert

boligdel.
Areal og P‑rom:
BRA: ca 64 m²
P‑rom: ca 64 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:
Sokkeletasje: Stue, kjøkken,
vindfang/entre, bad/wc/
vaskerom, soverom
Standard:
Leilighet med normal god
standard
‑ Innvendige lakkerte furu
fyllingsdører
‑ Delevegg/skillevegg med
glassbyggerstein mellom stue
og kjøkken
‑ Laminatparkett i stue og
kjøkken, fliser på soverom,
vindfang/entre og på bad/wc/
vaskerom
‑ Vegger med strukturtapet,
miljøstrie, brystpanel og malt
panel
‑ Himlinger med malt panel
‑ Fullisolert/lydisolert
etasjeskille
‑ Ikea kjøkkeninnredning,
granitt benkeplate.
Avtrekksvifte, integrert
oppvaskmaskin. Kjøl/
fryseskap, steikeovn med
induksjonstopp,
mikrobølgeovn.
‑ Baderomsinnredning med
under‑ og overskap fra 1991
‑ Skyvedørsgarderobe med
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kurvsett i entré og soverom
‑ Varmekabel nedstøpt i gulv i
samtlige rom. Varmekabel
langs drens og vannledning
Påkostninger:
Undertak på veranda ved
inngangsparti 2011
Vegg med glassbyggerstein
2009
Laminatparkett i stue og
kjøkken 2006
Vegger i leiligheten er oppmalt
2016
1 vegg i soverom er ny med
isolasjon 2018 etter utbedring
av vannskade.
Himlinger er oppmalt 2016
Ny kjøkkeninnredning med
hvitevarer 2009, nytt kjøl/
fryseskap 2018‑19
Nytt røropplegg i kjøkken
2009
Ny tavle med
automatsikringer og
jordfeilbryter på hver kurs
2009
Se for øvrig "Verdi‑ og
låneverdi" utført av
Takstfabrikken AS v/Jens
Ståle Jenssen, datert
17.6.2021
Byggemåte
Betong på kult/fjell, grunnmur
av betong/stein isolert med
glava.
Delvis krypkjeller. Gulv i
sokkeletasje av betong og
isopor. Ekstra drenert
bakvegg not skrånende
terreng
Yttervegger av betong/stein i
malt utførelse, utlekret og

Fagernesskrenten 10

isolert
Sperretak delvis isolert med
15 cm. glava, taktekking med
metallplater
Vinduer av 2‑lags energiglass.
Takrenner og nedløp av stål,
snøfangere
Trebjelkelag mellom
sokkeletasje og 1. etasje
isolert med glava
Påkostninger:
Overbygd inngangsparti 2009,
takplater under veranda
Utvendig malt 2005
Nytt vindu i soverom av 2‑lags
energiglass 2017, vindu i bad/
wc/vaskerom etablert 2016
Ny ytterdør med glassfelt
2005
Manglende vedlikehold:
Upusset grunnmur,
grunnmurslist mangler
Naturlig skjevhet i
konstruksjon
Parkering:
Offentlig parkering i gateplan
Kommunale avgifter:
Kr. 10.212,‑ per år
Avgiftene inkluderer
eiendomsskatt, vann, avløp,
renovasjon.
Felleskostnader:
Kr. 1.300,‑ pr. måned.
Felleskostnader, forsikring
bygning, avsetning framtidig
vedlikehold, tv/internett.
Oppvarming:
Elektrisk.
Ny Daikin varmepumpe

luft‑luft 2016
Dyrehold tillatt:
Dyrehold er tillatt
Sameie:
Sameiet Fagernesskrenten 10
Sameiet er ikke registrert i
Enhetsregisteret.
Sameiet fører ikke regnskap.
Sameiet har ingen oppsparte
midler.
Sameiet har ingen gjeld.
Ingen forkjøpsrett i sameiet.
Bygget er forsikret i
Gjensidige.
En av sameierne har ansvar
for en konto som
felleskostnader innbetales til,
der løpende utgifter trekkes
fra.
Forkjøpsrett
Ingen forkjøpsrett
Vedtekter/husordensregler
Vedtekter ligger vedlagt
salgsoppgaven
Takst:
Verditakst kr. 1.180.000,‑
Låneverdi kr. 1.060.000,‑
Overtagelse:
Etter avtale med
saksbehandler.
Energiattest:
Energiattest foreligger ikke.
Utfyllende energiattest fås
ved henvendelse til
saksbehandler.
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Servitutter som følger
eiendommen:
På eiendommen er det
tinglyst følgende servitutter/
rettigheter som følger
eiendommens matrikkel ved
overskjøting til ny
hjemmelshaver:
1806/41/64/1:
28.05.1986 ‑ Dokumentnr:
402017 ‑ Best. om vann/
kloakkledn.
Overført fra: Knr:1806 Gnr:41
Bnr:64
Gjelder denne registerenheten
med flere
02.05.1997 ‑ Dokumentnr:
2412 ‑ Seksjonering
Opprettet seksjoner:
Snr: 1
Formål: Bolig
Sameiebrøk: 83/321
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
Primærverdi kr. 386.713,‑
Sekundærverdi kr. 2.471.989,‑

Fagernesskrenten 10

Adkomst:
Eiendommen ligger til
offentlig vei/gate.
Hvitevarer:
Evt. integrerte hvitevarer
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.
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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 forefinnes ikke i
kommunens arkiv
Dagens bruk av soverom kan
avvike fra de originale
byggetegningene. På et eller
annet tidspunkt må det
dermed være utført en
bruksendring som mest
sannsynlig har vært
søknadspliktig. Soverom er
inntegnet i
seksjoneringstegninger, men
megler har ikke lyktes med å
finne dokumentasjon for at
bruksendringen har vært
omsøkt, men utelukker heller
ikke at så er tilfelle.

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

Salgsoppgavedato
19.06.2021
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.
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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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.

OVERSIKT OVER LØSØRE OG TILBEHØR TIL EIENDOMMEN
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.

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.
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.

Spørsmål til megler:

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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Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

VERDI- OG LÅNETAKST
Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 41: Bnr 64 (snr: 1)
1806 NARVIK KOMMUNE
Fagernesskrenten 10, 8514 NARVIK

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

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

Gnr 41: Bnr 64 (snr: 1)
1806 NARVIK KOMMUNE
Fagernesskrenten 10, 8514 NARVIK

Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide rapporten. For
personvernerklæring og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden:
http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/
Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne
gjøre dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra rapporten.Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine
data ved å gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/898bbb01-c526-4600-ae5b-d0e4fadf4a3a

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:

Leilighet:

BRUKSAREAL (BRA):

AREAL, P-ROM:

64 m²

64 m²

MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR.
LÅNEVERDI:

KR.

1 180 000
1 060 000

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
Utskriftsdato:
Dato befaring:

17.06.2021
01.06.2021

Oppdragsnr.
Referansenr.

20200079
e173919

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

Utført av autorisert medlemsforetak i Norsk takst
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

Oppdr. nr: 20200079

Befaringsdato: 01.06.2021

Side: 2 av 8

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 41: Bnr 64 (snr: 1)
1806 NARVIK KOMMUNE
Fagernesskrenten 10, 8514 NARVIK

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

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Konklusjon og markedsvurdering

Kvitt. off. avgifter
Eier

Konklusjon
Markedsverdi (normal salgsverdi)

Kr.

1 180 000

Anbefalt låneverdi

Kr.

1 060 000

Markedsvurdering

Jens Ståle Jenssen

Befaring/tilstede:

Befaringsdato: 01.06.2021.
- Grete Karlsen. Eier. Tlf. 413 27415
- Jens Ståle Jenssen. MNTF Takstmann. Tlf. 915 22 789

Beliggenhet:

Beliggende i veletablert boligstrøk sentralt på Fagernes / skrenten. ca. 3 km til Narvik sentrum. For
det meste gang sykkelvei frem til sentrum. Normal / moderat utsikt.

Bebyggelsen:

Eiendommen består av en eierseksjon beliggende i sokkeletasje.
Seksjonert eiendom i 2 etasjer. sokkel og loft i tilegg til bakgård med garasjebygg og seksjonert
boligdel.
Leilighet av normal god standard beliggende i sokkeletasje.

Forsikring:

Selskap: If Forsikring. Avtalenr: SP3270731.1.1. Type: Fullverdi.
Felles polise. Premiebeløpet med i fellesutgifter. Forsikringsum er ikke oppgitt.

Byggeår:

1920 Kilde: Oppgitt

Ombygging:

År: 1991

Etasje

Bruttoareal

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

1. etasje

86

64

64

Sum bygning:

86

64

64

Sekundær S-ROM

Kommentar

Stue, kjøkken, vindfang/entre, bad/
wc/vaskerom, soverom.
0

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

Romfordeling

For nærmere informasjon se under bygningsdeler.
Om tomten:

Tomta er for det meste planert. Forstøtningsmur mot gate og nabo.
Parkering i gateplan.

Konsesjonsplikt:

Ikke konsesjonspliktig eiendom

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

Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje

Stue, kjøkken, vindfang/entre, bad/wc/vaskerom,
soverom

Konstruksjoner og innvendige forhold - Leilighet
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.
Delvis krypkjeller.

Matrikkeldata

PÅKOSTNINGER:
Overbygd inngangsparti 2009. Takplater under veranda ved inngangsparti.
Grunn og fundamenter, generelt

Kommune: 1806 NARVIK Gnr: 41 Bnr: 64 Seksjon: 1

Eiet/festet:

Eiet

Areal:

657,2 m² Arealkilde: Eiendomsverdi.no

Eierbrøk seksjon:

Eierbrøk: 83/321

Sameiets navn:

Sameiet Fagernesskrenten 10

Hjemmelshaver:

Grete Karlsen 1/1

Adresse:

Fagernesskrenten 10

Kommentar:

Andel fellesareal 166 m²

Betong på kult / fjell.
Gulv i sokkeletasje av betong og isopor.
Grunnmur av betong / stein isolert med glava.
VEDLIKEHOLD:
Upusset grunnmur.
Grunnmurslist mangler.
Drenering

Kilder/vedlegg
Dato

Kommentar

Forsikringsavtale

2021

Vedtekter

16.06.2017

Status

Vedlagt

18

Ja

Betong / stein.
Utlektret og isolert.

Ja

PÅKOSTNINGER:
Utvendig malt siste gang i 2005.

Ja

160 +/ 30 Bq m3 130

Matrikkel

8

Ja

Målebrev

19.01.2003

2

Ja

Situasjonskart

2016

1

Ja

Befaringsdato: 01.06.2021

Ekstra drenert bakvegg mot skrående terreng,
Yttervegger

Sider

Tegninger

Oppdr. nr: 20200079

Andre forhold

Arealer

Eiendomsopplysninger

Måling av radon i
inneluft på sokkeletasje

Ja

Bygningsdata

Takstmann:

Dokument/kilde

2021
01.06.2021

Leilighet

Rapportdata

Matrikkel:

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

Bygninger på eiendommen

Befarings- og eiendomsopplysninger

Standard:

Gnr 41: Bnr 64 (snr: 1)
1806 NARVIK KOMMUNE
Fagernesskrenten 10, 8514 NARVIK

Side: 3 av 8

VEDLIKEHOLD:
Endel naturlige skjevheter i konstruksjon.
Takkonstruksjoner
Sperretak delvis isolert med 15 cm glava.
Oppdr. nr: 20200079
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Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 41: Bnr 64 (snr: 1)
1806 NARVIK KOMMUNE
Fagernesskrenten 10, 8514 NARVIK

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

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Taktekking og membraner

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

Kjøkkeninnredning av typen Ikea. Avtrekksvifte, integrert oppvaskmaskin. Kjøl/fryseskap, steikeovn med induksjonstopp,
mikrobølgeovn og granitt benkeplate.

Taktekking med metallplater.
Vinduer

PÅKOSTNINGER:
Ny kjøkkeninnredning med hvitevarer 2009.
Nytt kjøl/fryseskap 2018-2019 (Innebygningskap men mangler fronter).
Innredning og garnityr for våtrom

Vinduer av 2-lags energiglass.
PÅKOSTNINGER:
Nytt vindu i soverom av 2-lags energiglass 2017.
Nytt vindu i bad/wc/vaskerom i 2016 med 2-lags isolerglass.
Ytterdører og porter

Baderomsinnredning med under og overskap fra 1991.
VEDLIKEHOLD:
Slitt baderomsinnredning.
Skap og reoler

Fabrikkmalt ytterdør med glassfelt.
PÅKOSTNINGER:
Ny ytterdør 2005.
Utvendige beslag

Skyvdørsgarderobe med kurvsett i entre og soverom.
PÅKOSTNINGER:
Skyvdørsgarderobe på soverom 2012.
VVS-installasjoner, generelt

Pipebeslag. beslag.
Annen utvendig komplettering

Veggvifte på bad/wc/vaskerom.
Sanitærinstallasjoner, generelt

Takrenner og nedløp i stål. snøfangere.
PÅKOSTNINGER:
Snøfangere 2011. Nye takrenner og nedløp i stål 2011.
Gulvsystemer

Sluk i gulv ved innkassing for beredere i bad/wc/vaskerom.
Ledningsnett for sanitærinstallasjoner

Trebjelkelag mellom sokkeletasje og 1 etasje. Isolert med glava.
Innvendige dører

Noe nytt rør-opplegg og noe eldre standard.
PÅKOSTNINGER:
Nytt rør-opplegg i kjøkken 2009.
Utstyr for sanitærinstallasjoner

Lakkerte furu fyllingsdører.
Annen innvendig komplettering
Delevegg Skillevegg med glassbyggerstein mellom stue og kjøkken.

Felles varmvannsbereder 2 stk a 198 liter.

PÅKOSTNINGER:
Vegg med glassbyggerstein 2009.
Overflater på terrasse, balkong og utvendige trapper og ramper

Varmvannsbereder for de øvrige boenheter er plassert innebygd i bad/wc/vaskerom i sokkeletasje.
Bad med dusjkabinett, wc, servant, opplegg for vaskemaskin på bad/wc/vaskerom.

PÅKOSTNINGER:
Undertak på veranda ved inngangsparti 2011.
Overflater på innvendige gulv

PÅKOSTNINGER:
Sanitærutstyr 1996. Nytt dusjkabinett 2016.
Brannslokking, generelt

Fliser på soverom, vindfang/entre og bad/wc/vaskerom. For øvrig laminatparkett.

Pulverapparat.
Elkraft, generelt

PÅKOSTNINGER:
Laminatparkett i stue og kjøkken 2009.
Det gjøres oppmerksomt på at dette ikke er en tilstandsrapport. Elementer som fall, sluk, tettsjikt, feil, fukt og liknende er ikke
kontrollert. Kun åpenbare feil/skader vil bli kommentert.
VEDLIKEHOLD:
Sprekk i flisegulv i vindfang/entre.
Ujevnheter i gulv i kjøkken.
Overflater på innvendige vegger

Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisajon. På genrell
grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette
fremgår særskilt nedenfor.
Elektrisk: Tavle med automatsikringer.
PÅKOSTNINGER:
Ny tavle med automatsikringer og jordfeilbryter på hver kurs 2009.
Rikelig med stikkontakter.
Lys, generelt

Vegger med strukturtapet, miljøstrie, brystpanel, malt panel.

Spotlight i overskap på kjøkken 2009.
Elvarme, generelt

PÅKOSTNINGER:
Vegger i leiligheten er oppmalt i 2016.
1 vegg i soverom er ny med isolasjon i 2018.
Overflater på innvendig himling

Daikin varmepumpe luft/luft
PÅKOSTNINGER:
Ny varmepumpe 2016.
Varmeelementer for innebygging

Himlinger med malt panel.
Fullisolert etasjeskille mellom sokkeletasje og 1 etasje. Inkl lydisolert.

Varmekabel nedstøpt i gulv i samtlige rom. Varmekabel langs drens og vannledning.
Brannalarm

PÅKOSTNINGER:
Himlinger er oppmalt i 2016.
Piper, plassbygde ildsteder m.v.

Røykvarsler.
Andre installasjoner, generelt

Tegelsteinpipe / brannmur. Strukturmaling på brannmur / pipe.
Kjøkkeninnredning

Oppdr. nr: 20200079
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Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 41: Bnr 64 (snr: 1)
1806 NARVIK KOMMUNE
Fagernesskrenten 10, 8514 NARVIK

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

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Bearbeidet terreng, generelt

Gnr 41: Bnr 64 (snr: 1)
1806 NARVIK KOMMUNE
Fagernesskrenten 10, 8514 NARVIK

Andre bilder

Tomten er en del planert. Brostein i inngangsparti.
Støttemurer og andre murer

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

Andre bilder for oppdraget

Forstøtningsmur mot gate og nabo.
Utendørs lys
1 utelampe.
Utendørs elvarme
Uttak for motorvarmekontakt.
Veier
Eiendommen ligger til offentlig vei/gate.
Plasser
Parkering i gateplan.

Beregninger
Årlige kostnader
Felleskostnader. Forsikring bygning, avsetning framtidig vedlikehold, tv/internett via fiber. (pr. mnd.
Kr. 1 300)

Kr.

15 600

Kommunale avgifter (pr. mnd. Kr. 907)

Kr.

10 882

Vedlikeholdskostnader (pr. mnd. Kr. 427)
Sum årlige kostnader

Kr.
Kr.

5 120
31 602

Teknisk verdi bygninger
Leilighet

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)

Kr.

1 600 000

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

Kr.

- 500 000

Sum teknisk verdi bygninger

Kr.

1 100 000

Kr.

1 100 000

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

Kr.

100 000

Kr.

1 200 000

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger
Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet:
BALLANGEN, 17.06.2021

Jens Ståle Jenssen
MNTF Takstmann
Telefon: 915 22 789
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ĚĢĚŇĚŘĶĿǼŘİŇĢȘȘĶJĚMǺ

Șpøřșmåŀ fǿř ǻŀŀě țỳpěř ěįěňđǿmměř
Ķjěňňěř đų țįŀ ǿm đěț ěř/ħǻř vǽřț fěįŀ țįŀķňỳțțěț våțřǿmměňě, f.ěķș. șpřěķķěř, ŀěķķǻșjě, řåțě, ŀųķț ěŀŀěř șǿppșķǻđěř?

1

Ňěį

2

Měģŀěřfįřmǻ

Jǻ

Ķjěňňěř đų țįŀ ǿm đěț ěř ųțføřț ǻřběįđ på bǻđ/våțřǿm?
Ňěį

Șvǻř

Jěňșșěň & Bǿŀŀě Ěįěňđǿmșměģŀįňģ ǺȘ

3

Ķjěňňěř đų țįŀ ǿm đěț ěř/ħǻř vǽřț țįŀbǻķěșŀǻģ ǻv ǻvŀøpșvǻňň į șŀųķ ěŀŀěř ŀįģňěňđě?
Ňěį

Ǿppđřǻģșňř.
4

1-0074/21

Jǻ

Ķjěňňěř đų țįŀ fěįŀ ěŀŀěř ǿm ħǻř vǽřț ųțføřț ǻřběįđ/ķǿňțřǿŀŀ på vǻňň/ǻvŀøp?
Ňěį

Șvǻř

Șěŀģěř 1 ňǻvň

5

Ķjěňňěř đų țįŀ ǿm đěț ěř/ħǻř vǽřț přǿbŀěměř měđ đřěňěřįňģ, fųķțįňňșįģ, øvřįģ fųķț ěŀŀěř fřųķțměřķěř į ųňđěřěțǻșjě/ķjěŀŀěř?
Ňěį

Ģřěțě Ķǻřŀșěň

Jǻ
Đěț ħǻř ķǿmměț vǻňň įňň på ģǿŀvěț på șǿvěřǿmměț ųňđěř șțỳřțřěģň på vįňțěřěň ěțțěř ķųŀđěpěřįǿđě. Țǿķ
ķǿňțǻķț měđ fǿřșįķřįňģěň, ǿģ đěț ħǻř Pǿŀỳģǿň řěțțěț ǿpp

Běșķřįvěŀșě

Ģǻțěǻđřěșșě

6

Ķjěňňěř đų țįŀ ǿm đěț ěř/ħǻř vǽřț ųțěțțħěțěř į țěřřǻșșě/ģǻřǻșjě/țǻķ/fǻșǻđě?
Ňěį

Fǻģěřňěșșķřěňțěň 10
Pǿșțňř

ŇǺŘVİĶ

8514

7

Document reference: 1-0074/21

Pǿșțșțěđ

Ěř đěț đøđșbǿ?
Ňěį

Jǻ

Ǻvđøđěș ňǻvň

Ěř đěț șǻŀģ věđ fųŀŀmǻķț?
Ňěį

Jǻ

Ħjěmměŀșħǻvěřș ňǻvň

Ħǻř đų ķjěňňșķǻp țįŀ ěįěňđǿmměň?
Ňěį

9

10

Ǻňțǻŀŀ måňěđěř

1

11.1

Ňěį

12

Jǻ

Șvǻř

Jǻ, ǻv fǻģŀǽřț ǿģ ųfǻģŀǽřț/ěģěňįňňșǻțș/đųģňǻđ

Běșķřįvěŀșě

Đěț ěř șǻțț įňň vǻřměpųmpě ǿģ ěř ŀǻģț ǿpp ěģěň ķųřș țįŀ đěň

Ǻřběįđ ųțføřț ǻv

ŇĶV

Fǿřěŀįģģěř đěț șǻmșvǻřșěřķŀǽřįňģ (į ħěňħǿŀđ țįŀ fǿřșķřįfț ǿm ěŀěķțřįșķě ŀǻvșpěňňįňģșǻňŀěģģ)?

Pǿŀįșě/ǻvțǻŀěňř.

87253631

13

Đěț ěř șǻțț įňň fjěřňǻvŀěșěř på șțřømměň į șįķřįňģșķǻpěț

Ħǻř đų ŀǻđěǻňŀěģģ/ŀǻđěbǿķș fǿř ěŀbįŀ į đǻģ?
Ňěį

14

15

Jǻ

Ěř đěț ňěđģřǻvđ ǿŀjěțǻňķ på ěįěňđǿmměň?
Ňěį

1

Jǻ

Ķjěňňěř đų țįŀ ǿm ųfǻģŀǽřțě ħǻř ųțføřț ǻřběįđ șǿm ňǿřmǻŀț bøř ųțføřěș ǻv fǻģŀǽřțě, ųțǿvěř đěț șǿm ěř ňěvňț țįđŀįģěřě (f.ěķș.
đřěňěřįňģ, mųřěřǻřběįđ, țømřěřǻřběįđ ěțč)?
Ňěį

Initialer selger: GK

Jǻ

Běșķřįvěŀșě

İ ħvįŀķěț fǿřșįķřįňģșșěŀșķǻp ħǻř đų țěģňěț vįŀŀǻ/ħųșfǿřșįķřįňģ?
Ģjěňșįđįģě

Jǻ

Ķjěňňěř đų țįŀ ǿm đěț ěř ųțføřț ķǿňțřǿŀŀ ǻv ěŀ-ǻňŀěģģěț ǿģ/ěŀŀěř ǻňđřě įňșțǻŀŀǻșjǿňěř (f.ěķș. ǿŀjěțǻňķ, șěňțřǻŀfỳř, věňțįŀǻșjǿň)?
Ňěį

Fǿřșįķřįňģșșěŀșķǻp

Jǻ

Ķjěňňěř đų țįŀ ǿm đěț ěř/ħǻř vǽřț ųțføřț ǻřběįđ på ěŀ-ǻňŀěģģěț ěŀŀěř ǻňđřě įňșțǻŀŀǻșjǿňěř (f.ěķș. ǿŀjěțǻňķ, șěňțřǻŀfỳř,
věňțįŀǻșjǿň)?

Ňěį

Ħǻř đų bǿđđ į bǿŀįģěň șįșțě 12 måňěđěř?

Jǻ

Ķjěňňěř đų țįŀ ǿm đěț ěř/ħǻř vǽřț șķjěģģķřě į bǿŀįģěň?
Ňěį

Ħvǿř ŀěňģě ħǻř đų bǿđđ į bǿŀįģěň?
5

Ģǿŀvěț ěř đěț șķjěvħěț į věđ ǿvěřģǻňģ fřǻ ģǻňģ țįŀ ķjøķķěň

Ķjěňňěř đų țįŀ ǿm đěț ěř/ħǻř vǽřț șǿpp/řåțěșķǻđěř/įňșěķțěř/șķǻđěđỳř į bǿŀįģěň șǿm řǿțțěř, mųș, mǻųř ěŀŀěř ŀįģňěňđě?
Ňěį

2016

Ǻňțǻŀŀ åř

Jǻ

Běșķřįvěŀșě

Ňåř ķjøpțě đų bǿŀįģěň?
Åř

Jǻ

Ķjěňňěř đų țįŀ ǿm đěț ěř/ħǻř vǽřț f.ěķș. șpřěķķěř į mųř, șķjěvě ģųŀv ěŀŀěř ŀįģňěňđě?
Ňěį

11

Jǻ

Ķjěňňěř đų țįŀ ǿm đěț ěř/ħǻř vǽřț přǿbŀěměř měđ įŀđșțěđ/șķǿřșțěįň/pįpě f.ěķș. đåřŀįģ țřěķķ, șpřěķķěř, påŀěģģ, fỳřįňģșfǿřbųđ
ěŀŀěř ŀįģňěňđě?
Ňěį

8

Jǻ
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2

Ķjěňňěř đų țįŀ ǿm đěț ħǻř vǽřț ųțføřț ǻřběįđ på țěřřǻșșě/ģǻřǻșjě/țǻķ/fǻșǻđě?

Șěŀģěș ěįěňđǿmměň měđ ųțŀěįěđěŀ, ŀěįŀįģħěț, ħỳběŀ ěŀŀěř țįŀșvǻřěňđě?
Ňěį

18

Ķjěňňěř đų țįŀ ǿm đěț ěř įňňřěđěț/břųķșěňđřěț/bỳģģěț ųț į ķjěŀŀěř ěŀŀěř ŀǿfț ěŀŀěř ǻňđřě đěŀěř ǻv bǿŀįģěň?
Ňěį

19

Jěģ ěř ǿřįěňțěřț ǿm mįțț mųŀįģě ǻňșvǻř șǿm șěŀģěř ěțțěř ǻvħěňđįňģșŀǿvěň, ěvěňțųěŀț ěțțěř ķjøpșŀǿvěň (ǻķjșěbǿŀįģěř), ǿģ ǿm
fǿřșįķřįňģșģįvěř șįțț bǿŀįģșěŀģěřfǿřșįķřįňģșțįŀbųđ.

Jǻ

Jěģ ěř ķŀǻř ǿvěř ǻț ǻvțǻŀě ǿm fǿřșįķřįňģ ěř bįňđěňđě. Jěģ ěř ǿģșå ķŀǻř ǿvěř ǻț přěmįěň føřșț ķǻň påběřǿpěș ňåř bǿŀįģěň ěř șǿŀģț
(bųđǻķșěpț). Přěmįěțįŀbųđěț șǿm ěř ģįțț ǻv měŀģěř ěř bįňđěňěđě fǿř fǿřșįķřįňģșģįvěř į 6 - șěķș - måňěđěř fřǻ ǿppđřǻģșįňňģåěŀșě
měđ měģŀěř, ěŀŀěř țįŀ đǻțǿěň fǿř đǻģěň føř věđțǻțțě ěňđřįňģěř į ǻvħěňđįňģșŀǿvěň ǻv 16.05.19 țřěěř į ķřǻfț. Ěțțěř đěțțě vįŀ přěmįěň ǿģ
fǿřșįķřįňģșvįŀķåřěňě ķųňňě jųșțěřěș. Ňåř přěmįěțįŀbųđěț įķķě ŀěňģěř ěř bįňđěňđě fǿř fǿřșįķřįňģșșěŀșķǻpěț må
ěģěňěřķŀǽřįňģșșķjěmǻěț șįģňěřěș på ňỳțț ǿģ ěvěňțųěŀŀě ěňđřįňģěř påføřěș. Đěț vįŀ đǻ vǽřě fǿřșįķřįňģșpřěmįěň ǿģ
fǿřșįķřįňģșvįŀķåřěňě på ňỳ șįģňěřįňģșđǻțǿ șǿm ģjěŀđěř.

Jǻ

Ķjěňňěř đų țįŀ ǿm đěț fǿřěŀįģģěř șķǻđěřǻppǿřțěř/ țįŀșțǻňđșvųřđěřįňģěř ěŀŀěř ųțføřțě måŀįňģěř?
Ňěį

24

Jǻ

Ķjěňňěř đų țįŀ mǻňģŀěňđě břųķșțįŀŀǻțěŀșě ěŀŀěř fěřđįģǻțțěșț?
Ňěį

23

Jěģ běķřěfțěř ǻț ǿppŀỳșňįňģěňě ěř ģįțț ěțțěř běșțě șķjøňň. Jěģ ěř ķjěňț měđ ǻț đěřșǿm jěģ ħǻř ģįțț ųfųŀŀșțěňđįģě, ųřįķțįģě ěŀŀěř
mįșvįșěňđě ǿppŀỳșňįňģěř ǿm ěįěňđǿmměň, vįŀ fǿřșįķřįňģșșěŀșķǻpěț ķųňňě șøķě ħěŀ ěŀŀěř đěŀvįș řěģřěșș fǿř șįňě ųțběțǻŀįňģěř ěŀŀěř
řěđųșěřě șįțț ǻňșvǻř ħěŀț ěŀŀěř đěŀvįș, jfř. vįŀķåř fǿř bǿŀįģșěŀģěřfǿřșįķřįňģ pųňķț 7.1 ǿģ fǿřșįķřįňģșǻvțǻŀěŀǿvěň ķǻpįțțěŀ 4.

Ěř đěț fǿřěțǻțț řǻđǿňmåŀįňģ?
Ňěį

22

Jǻ

Ķjěňňěř đų țįŀ ǿm đěț fǿřěŀįģģěř påbųđ/ħěfțěŀșěř/ķřǻv/mǻňģŀěňđě țįŀŀǻțěŀșěř věđřøřěňđě ěįěňđǿmměň?
Ňěį

21

Jǻ

Ķjěňňěř đų țįŀ fǿřșŀǻģ ěŀŀěř věđțǻțțě řěģųŀěřįňģșpŀǻňěř, ǻňđřě pŀǻňěř, ňǻbǿvǻřșěŀ ěŀŀěř ǿffěňțŀįģě věđțǻķ șǿm ķǻň měđføřě
ěňđřįňģěř į břųķěň ǻv ěįěňđǿmměň ěŀŀěř ǻv đěňș ǿmģįvěŀșěř?
Ňěį

20

Jǻ

Jǻ

Ěř đěț ǻňđřě fǿřħǿŀđ ǻv běțỳđňįňģ věđ ěįěňđǿmměň șǿm ķǻň vǽřě řěŀěvǻňț fǿř ķjøpěř å vįțě ǿm (f.ěķș. řǻșfǻřě, țįňģŀỳșțě fǿřħǿŀđ
ěŀŀěř přįvǻțě ǻvțǻŀěř)?
Ňěį

Jǻ

Șpøřșmåŀ fǿř bǿŀįģ į șǻměįě/bǿřěțțșŀǻģ/bǿŀįģǻķșjěșěŀșķǻp:
25

Ķjěňňěř đų țįŀ ǿm șǻměįěț/ŀǻģěț/șěŀșķǻpěț ěř įňvǿŀvěřț į țvįșțěř ǻv ňǿě șŀǻģ?
Ňěį

26

Ķjěňňěř đų țįŀ věđțǻķ/fǿřșŀǻģ țįŀ věđțǻķ ǿm fǿřħǿŀđ věđř. ěįěňđǿmměň șǿm ķǻň měđføřě øķțě fěŀŀěșķǿșțňǻđěř/øķț fěŀŀěșģjěŀđ?
Ňěį

27

Jǻ

Ķjěňňěř đų țįŀ ǿm đěț ěř/ħǻř vǽřț șǿpp/řåțěșķǻđěř/įňșěķțěř/șķǻđěđỳř į șǻměįěț/ŀǻģěț/șěŀșķǻpěț (fěŀŀěșǻřěǻŀ ěŀŀěř į ǻňđřě
bǿŀįģěř) șǿm řǿțțěř, mųș, mǻųř ěŀŀěř ŀįģňěňđě?
Ňěį

28

Jǻ

Đěț ķǻň įķķě țěģňěș bǿŀįģșěŀģěřfǿřșįķřįňģ věđ føŀģěňđě șǻŀģ:
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Țįŀŀěģģșķǿmměňțǻř

Ňěį

Șvǻř
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16

měŀŀǿm ěķțěfěŀŀěř ěŀŀěř șŀěķțňįňģěř į řěțț ǿppșțįģěňđě ěŀŀěř ňěđșțįģěňěđě ŀįňjě, șøșķěň, ěŀŀěř
měŀŀǿm pěřșǿňěř șǿm bǿř ěŀŀěř ħǻř bǿđđ på bǿŀįģěįěňđǿmměň ǿģ/ěŀŀěř
ňåř șǻŀģěț șķjěř șǿm ŀěđđ į șįķřěđěș ňǽřįňģșvįřķșǿmħěț/ěř ěň ňǽřįňģșěįěňđǿm
ěțțěř ǻț bǿŀįģěįěňđǿmměň ěř ŀǻģț ųț fǿř șǻŀģ.
Fǿřșįķřįňģșșěŀșķǻpěț ķǻň věđ șķřįfțŀįģ șǻmțỳķķě ǻķșěpțěřě țěģňįňģ ǻv fǿřșįķřįňģ ǿģșå į ǿvěňňěvňțě țįŀfěŀŀěř.
Đěřșǿm fǿřșįķřįňģșșěŀșķǻpěț įķķě ħǻř ģįțț șķřįfțŀįģ șǻmțỳķķě, ķǻň ěřșțǻțňįňģěň bǿřțfǻŀŀě.
Věđ ǿppģjøřșǿppđřǻģ țřěř fǿřșįķřįňģěň į ķřǻfț ňåř ķǿňțřǻķțěň ěř șįģňěřț ǻv běģģě pǻřțěř, běģřěňșěț țįŀ șįșțě 12 måňěđěř føř
ǿvěřțǻķěŀșě.
Fǿřøvřįģ ǿppfǿřđřěř șěŀģěř pǿțěňșįěŀŀě ķjøpěřě țįŀ å ųňđěřșøķě ěįěňđǿmměň ģřųňđįģ, jf ǻvħěňđįģșŀǿvěň § 3-10 ǿģ ķjøpșŀǿvěň § 20
(ǻķșjěbǿŀįģěř).

Jǻ

Ķjěňňěř đų țįŀ ǿm đěț ěř/ħǻř vǽřț șķjěģģķřě į șǻměįěț/ŀǻģěț/șěŀșķǻpěț (fěŀŀěșǻřěǻŀ ěŀŀěř į ǻňđřě bǿŀįģěř)?
Ňěį

Jǻ

Jěģ øňșķěř bǿŀįģșěŀģěřfǿřșįķřįňģ, ǿģ běķřěfțěř å ħǻ mǿțțǻțț ǿģ ŀěșț fǿřșįķřįňģșvįŀķåřěňě ǿģ įňfǿřmǻșjǿňșbřǿșjỳřě țįŀ
șěŀģěř į fǿřbįňđěŀșě měđ ķjøp ǻv bǿŀįģșěŀģěřfǿřșįķřįňģ.
Jěģ øňșķěř įķķě bǿŀįģșěŀģěřfǿřșįķřįňģ, měň měģŀěř ħǻř țįŀbųđț měģ å ķjøpě șŀįķ fǿřșįķřįňģ.
Jěģ ķǻň įķķě ķjøpě bǿŀįģșěŀģěřfǿřșįķřįňģ įħħț vįŀķåř.
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Vedtekter for Sameiet Fagernesskrenten 10
Vedtatt i årsmøte den: 01.05.2020
i medhold av lov om eierseksjoner 16. juni 2017 nr. 65.
Vedtekter for sameie: Fagernesskrenten 10
1.
NAVN OG OPPRETTELSE
Sameiets navn er Fagernesskrenten 10, og har gårdsnummer 41 og bruksnummer 64 i Narvik kommune.
Sameiet ble opprettet ved seksjoneringsbegjæring tinglyst 02.05.1997.
Sameiet består av 3 boligseksjoner.
2.
DISPOSISJONSRETTEN OVER SEKSJONENE
Document reference: 1-0074/21

2.1. Bebyggelsen og tomten
Seksjonseierne er sameiere i bebyggelsen og tomten i eierseksjonssameiet. Eierne har enerett til å bruke
en bestemt bruksenhet i eiendommen. Seksjonen kan ikke skilles ut fra sameiet. For hver seksjon er det
fastsatt en sameiebrøk som uttrykker seksjonseierens forholdsmessige eierandel i sameiet.
Tomten og alle deler av bebyggelsen som ikke etter seksjoneringen omfattes av bruksenhetene, er
fellesarealer.
2.2.
Begrensninger i muligheten til å kjøpe boligseksjoner
Ingen kan kjøpe eller på annen måte erverve flere enn to boligseksjoner i ett og samme
eierseksjonssameie.
2.3.
Seksjonseierens rettslige disposisjonsrett
Seksjonseieren disponerer fritt over egen seksjon med de begrensningene som følger av sameieforholdet,
eierseksjonsloven og disse vedtektene. Seksjonseieren kan fritt selge, pantsette og leie ut sin egen seksjon.
Seksjonseieren kan også påhefte seksjonen servitutter, forkjøpsretter eller andre løsningsretter og foreta
andre rettslige disposisjoner over seksjonen.
[Seksjonseiernes rettslige disposisjonsrett over seksjonene kan begrenses i disse vedtektene dersom de
som berøres, samtykker i begrensningen. Slike begrensninger kan også fastsettes i avtaler mellom
seksjonseiere eller i avtaler mellom seksjonseiere og tredjepersoner.]
Sameiets styre skal underrettes om alle overdragelser og leieforhold.
2.4.
Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesareal
→
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Seksjonseieren har enerett til å bruke sin bruksenhet. Seksjonseieren har også rett til å bruke
fellesarealene til det de er beregnet til eller vanligvis brukes til, og til annet som er i samsvar med tiden og
forholdene.
Dersom årsmøtet ikke har truffet vedtak om bruken, bestemmer styret hvordan fellesarealene skal brukes.
Årsmøtet kan vedta og endre ordensregler med vanlig flertall av de avgitte stemmer. Seksjonseierne
plikter å følge de til enhver tid gjeldende ordensregler.
En seksjonseier kan med samtykke fra styret anlegge ladepunkt for elbil og ladbare hybrider i tilknytning til
en parkeringsplass seksjonen disponerer, eller andre steder som styret anviser. Styret kan bare nekte å
samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.
Det er for tiden ikke planlagt å anlegge ladepunkt for elbil.

annen fordeling enn den som følger av første ledd.
Den enkelte seksjonseieren skal betale et akontobeløp som fastsettes av seksjonseierne på årsmøtet, eller
av styret, for å dekke sin andel av felleskostnadene. Akontobeløpet kan også dekke avsetning av midler til
fremtidig vedlikehold, påkostninger eller andre fellestiltak på eiendommen dersom årsmøtet har vedtatt
slik avsetning. Endring av akontobeløp kan tidligst tre i kraft etter en måneds varsel.
Styret skal påse at alle felleskostnadene blir dekket av sameiet etter hvert som de forfaller, slik at man
unngår at kreditor gjør krav gjeldende mot de enkelte seksjonseiere for seksjonseiernes felles forpliktelser.
En seksjonseier som har betalt mer i felleskostnader enn det som følger av første eller tredje ledd, har krav
på å få tilbake det som er betalt for mye.

Bruksenheten og fellesarealene må ikke brukes slik at andre seksjonseiere påføres skade eller ulempe på
en urimelig eller unødvendig måte.

Inntekter av eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal fordeles mellom
seksjonseierne etter sameiebrøken. Dersom inntektene fordeles på annen måte, må dette følge av en
bestemmelse i vedtektene som alle seksjonseierne uttrykkelig har sagt seg enig i.

Bruksenheten kan bare brukes i samsvar med formålet. En endring av bruksformålet krever reseksjonering.

Den enkelte seksjonseier hefter for felles ansvar og forpliktelser etter sin sameiebrøk.
4.
PANTERETT FOR SEKSJONSEIERENS FORPLIKTELSER

Seksjon nr.2 [Attilla Molnar Zoltan og Ileana Molnar], har enerett til bruk av biloppstillingsplass ved siden
av garasjeport.. Vedlikehold av dette tilfaller personer som har bruksretten.
Seksjon nr.3 [Steinar Nilsen og Suphitcha Nilsen], har enerett til bruk av biloppstillingsplass beliggende rett
opp for oppkjørsel. Vedlikehold av denne tilfaller personer som har bruksretten.
2.5.
Parkering og andre tiltak for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne
En seksjonseier kan med samtykke fra styret gjennomføre tiltak på fellesarealene som er nødvendige på
grunn av seksjonseierens eller husstandsmedlemmenes nedsatte funksjonsevne. Styret kan bare nekte å
samtykke dersom det foreligger en saklig grunn.
2.6.
Dyrehold
Dyrehold er tillatt. Dyreholdet må ikke være til sjenanse for de øvrige brukerne av eiendommen.
Sameiet kan likevel forby dyrehold i vedtektene eller ordensreglene. Har sameiet forbudt dyrehold kan
seksjonseieren likevel holde dyr dersom gode grunner taler for det og dyreholdet ikke er til ulempe for de
øvrige brukerne av eiendommen.
3.
FELLESKOSTNADER
Kostnader med eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, er felleskostnader.
Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken. Dersom særlige grunner taler for
det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk.
Dersom de seksjonseierne som berøres, uttrykkelig sier seg enige, kan det i vedtektene fastsettes en

De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av
sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger
folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter
også krav som skulle ha vært betalt etter at det har kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om
tvangsdekning.
Panteretten faller bort dersom det ikke senest to år etter at pantekravet skulle ha vært betalt, kommer inn
en begjæring til namsmyndigheten om tvangsdekning, eller dersom dekningen ikke gjennomføres uten
unødig opphold.
Panterett etter denne paragrafen kan gjøres gjeldende av styret og seksjonseiere som har dekket mer enn
sin del, jf. punkt 3 femte ledd.
5.
VEDLIKEHOLD
5.1. Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten
Seksjonseieren skal vedlikeholde bruksenheten slik at skader på fellesarealene og andre bruksenheter
forebygges, og slik at de øvrige seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter også
eventuelle tilleggsdeler til bruksenheten.
Seksjonseierens vedlikeholdsplikt omfatter slikt som,
a) inventar
b) utstyr, som vannklosett, varmtvannsbereder, badekar og vasker
c) apparater, for eksempel brannslukningsapparat
d) skap, benker, innvendige dører med karmer

e) listverk, skillevegger, tapet
f) gulvbelegg, varmekabler, membran og sluk
g) vegg-, gulv- og himlingsplater
h) rør, ledninger, sikringsskap fra og med første hovedsikring eller inntakssikring
i) vinduer og ytterdører.
Seksjonseieren skal vedlikeholde våtrom slik at lekkasjer unngås.
Seksjonseieren skal rense sluk og holde avløpsrør åpne frem til fellesledningen. Dette gjelder også sluk på
balkong eller lignende som ligger til bruksenheten.
Vedlikeholdsplikten omfatter også nødvendig reparasjon og utskifting av det som er nevnt i annet, tredje
og fjerde ledd, men ikke utskifting av sluk, vinduer og ytterdører.
Vedlikeholdsplikten omfatter ikke reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner
og rør eller ledninger som er bygget inn i bærende konstruksjoner.
Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldige skader, for eksempel skader som er forårsaket av
uvær, innbrudd eller hærverk.
Seksjonseier er ansvarlig for at bruksenheten er utstyrt med påbudt brannvernutstyr, og at dette fungerer
og er i forskriftsmessig stand.
Etter et eierskifte har den nye seksjonseieren plikt til å utføre vedlikehold, inkludert reparasjoner og
utskiftning, etter denne bestemmelsen. Denne plikten gjelder selv om vedlikeholdet skulle ha vært utført
av den tidligere seksjonseieren.
5.2.
Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m.
Sameiet skal holde utvendige og innvendige fellesarealer, inkludert bygningen og felles installasjoner,
forsvarlig ved like. Vedlikeholdet skal utføres slik at skader på fellesarealene og de enkelte bruksenhetene
forebygges, og slik at seksjonseierne slipper ulemper. Vedlikeholdsplikten omfatter alt som ikke faller inn
under den enkelte seksjonseierens vedlikeholdsplikt etter 5.1. Vedlikeholdsplikten omfatter også
reparasjon og utskifting når det er nødvendig, og utbedring av tilfeldige skader.
Vedlikeholdsplikten omfatter også felles installasjoner som går gjennom bruksenheter, slik som rør,
ledninger og kanaler. Sameiet har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom bruksenhetene hvis det
ikke skaper vesentlig ulempe for den aktuelle seksjonseieren. Seksjonseieren skal gi sameiet adgang til
bruksenheten for å vedlikeholde, installere og kontrollere installasjoner som nevnt i første og annet
punktum. Kontroll og arbeid i bruksenhetene skal varsles i rimelig tid og gjennomføres slik at det ikke
skaper unødvendig ulempe for seksjonseieren eller andre brukere.
Snørydding og strøing skal utføres av den som har bruksrett, eller evt. Annen avtalt bruker av oppkjørsel
på de deler hver enkelt selv benytter seg av. Øvrige utvendige fellesarealer vedlikeholdes likt på alle 3
eiere.
Hvis sameiet ikke vedlikeholder fellesarealene i samsvar med første og annet ledd, og det mangelfulle
vedlikeholdet står i fare for å påføre eiendommen skade eller ødeleggelse, kan en seksjonseier utføre
vedlikeholdet selv. Seksjonseieren kan i slike tilfeller kreve å få sine nødvendige utgifter dekket på samme
måte som andre vedlikeholdskostnader, jf. punkt 3. Før seksjonseieren starter et slikt vedlikehold, skal de

øvrige seksjonseierne varsles i rimelig tid. Varsel kan unnlates dersom det foreligger særlige grunner som
gjør det rimelig å unnlate å varsle.
5.3.
Bygningsmessige arbeider
Utskifting av vinduer og ytterdører, oppsetting av markiser, endring av fasadekledning, endring av
utvendige farger eller lignende, skal skje etter en samlet plan vedtatt av årsmøtet. Skal slikt arbeid utføres
av seksjonseierne selv, må det kun skje etter forutgående godkjenning av styret.
Tilbygg/påbygg og andre endringer av bebyggelsen som etter vedtektenes punkt 7.10 og eierseksjonsloven
krever årsmøtets samtykke, må ikke igangsettes før samtykke er gitt. Dette gjelder selv om
bygningsmyndighetene har gitt tillatelse til igangsettelse. Søknad eller melding til bygningsmyndighetene
må godkjennes av styret før byggemelding kan sendes.
5.4.
Seksjonseierens erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold
En seksjonseier som ikke oppfyller vedlikeholdsplikten etter 5.1, skal erstatte tap dette påfører andre
seksjonseiere. Seksjonseieren skal likevel ikke erstatte tapet dersom han eller hun kan sannsynliggjøre at
det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en hindring utenfor hans eller hennes kontroll og det ikke er rimelig
å forvente at seksjonseieren skulle ha regnet med hindringen, overvunnet den eller unngått følgene av
den.
Dersom det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en tredjeperson som seksjonseieren har valgt til å utføre
vedlikeholdet, er seksjonseieren ikke erstatningsansvarlig hvis seksjonseieren kan sannsynliggjøre at det
mangelfulle vedlikeholdet skyldes en hindring også utenfor tredjepersonens kontroll, og det ikke er rimelig
å forvente at tredjepersonen skulle ha regnet med hindringen, overvunnet den eller unngått følgene av
den.
En seksjonseier er erstatningsansvarlig for indirekte tap som det mangelfulle vedlikeholdet har påført en
annen seksjonseier, men bare når seksjonseieren har vært uaktsom.
Ved eierskifte er den nye eieren bare ansvarlig for den delen av tapet som skyldes mangelfullt vedlikehold i
sin eiertid.
Dersom seksjonseierens mangelfulle vedlikehold fører til skade på bygninger, fellesarealer eller annet som
sameiet skal vedlikeholde og utbedre etter 5.2 første og annet ledd, er seksjonseieren erstatningsansvarlig
etter denne bestemmelsen.
5.5.
Sameiets erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold
Hvis sameiet ikke oppfyller sin vedlikeholdsplikt etter 5.2, skal det erstatte tap dette påfører
seksjonseierne gjennom skader på bruksenhetene. Sameiet skal likevel ikke erstatte tapet dersom sameiet
kan sannsynliggjøre at det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en hindring også utenfor sameiets kontroll,
og det ikke er rimelig å forvente at sameiet skulle ha regnet med hindringen, overvunnet den eller unngått
følgene av den.
Dersom det mangelfulle vedlikeholdet skyldes en tredjeperson som styret har valgt til å utføre
vedlikeholdet, er sameiet ikke erstatningsansvarlig hvis sameiet kan sannsynliggjøre at det mangelfulle
vedlikeholdet skyldes en hindring også utenfor tredjepersonens kontroll, og det ikke er rimelig å forvente

at tredjepersonen skulle ha regnet med hindringen, overvunnet den eller unngått følgene av den.
Sameiet er erstatningsansvarlig for indirekte tap som sameiets mangelfulle vedlikehold har påført en
seksjonseier, men bare når sameiet har opptrådt uaktsomt.
Kravet om erstatning rettes mot styret. Fører erstatningskravet frem, er kostnaden en felleskostnad for
sameiet.
5.6.
Fellesregler om omfanget av erstatning
Ansvaret etter 5.4 og 5.5 første og annet ledd omfatter ikke indirekte tap. Som indirekte tap regnes tap i
næring, tap som følge av skade på annet enn bruksenheten og vanlig tilbehør til denne, og tap som følge
av at bruksenheten eller deler av denne ikke kan brukes, for eksempel tapte leieinntekter. Utgifter til
erstatningsbolig for brukere av en boligseksjon er likevel ikke indirekte tap.
Ansvaret etter 5.4 eller 5.5 gjelder bare tap den ansvarlige med rimelighet kunne regne med som en mulig
følge av det mangelfulle vedlikeholdet.
Dersom den seksjonseieren som er påført skaden, ikke begrenser tapet sitt gjennom rimelige tiltak, må
eieren selv bære den delen av tapet som kunne vært unngått.
Erstatningsansvaret kan reduseres dersom det vil virke urimelig for den ansvarlige. Ved vurderingen skal
det legges vekt på tapets størrelse sammenlignet med det tap som vanligvis oppstår i lignende tilfeller, og
forholdene ellers.
For skader som en seksjonseier er erstatningsansvarlig for, skal seksjonseierens forsikring benyttes så langt
den rekker, inkludert mulig egenandel, før sameiets forsikring benyttes. Hvis sameiets forsikring benyttes
skal den som er erstatningsansvarlig betale forsikringens egenandel. Bestemmelsen gjelder også når
skaden er forårsaket av noen av seksjonseierens husstand eller personer som seksjonseieren har gitt
adgang til eiendommen eller overlatt sin seksjon til.
5.7.
Krav mot tidligere avtalepart
En seksjonseier eller sameiet kan gjøre krav etter 5.4 og 5.5 og andre misligholdskravgjeldende mot en
tidligere avtalepart som har inngått avtalen som ledd i næringsvirksomhet. Første punktum gjelder bare i
den utstrekning den ansvarlige etter 5.4 eller 5.5 kan gjøre krav gjeldende mot den tidligere avtaleparten.

6.
MISLIGHOLD
6.1.
Pålegg om salg av seksjonen
Hvis en seksjonseier til tross for skriftlig advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan styret pålegge
vedkommende å selge seksjonen, jf. eierseksjonsloven § 38. Kravet om advarsel gjelder ikke i de tilfellene
det kan kreves fravikelse etter eierseksjonsloven § 39. Advarselen skal opplyse om at vesentlig mislighold

gir styret rett til å kreve seksjonen solgt. Et pålegg om salg skal gis skriftlig og opplyse om at seksjonen kan
kreves solgt ved tvangssalg hvis pålegget ikke er etterkommet innen en fastsatt frist. Fristen skal ikke
settes kortere enn seks måneder fra pålegget er mottatt.
6.2.
Fravikelse av bruksenheten (utkastelse)
Hvis seksjonseierens oppførsel medfører fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen,
eller seksjonseierens oppførsel er til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommens øvrige brukere, kan
styret kreve fravikelse av bruksenheten etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13, jf. eierseksjonsloven §
39. En begjæring om fravikelse kan settes frem tidligst samtidig med at det gis pålegg etter
eierseksjonsloven § 38 om salg. Begjæringen settes frem for tingretten. Dersom det innen fristen etter
tvangsfullbyrdelsesloven § 13-6 reises innvendinger mot fravikelsen som ikke er klart grunnløse, skal
begjæringen om fravikelse ikke tas til følge uten behandling ved allmennprosess.
Etter reglene i bestemmelsen her og eierseksjonsloven § 39, kan det også kreves fravikelse overfor en
bruker som ikke er seksjonseier.
7.
ÅRSMØTET
7.1. Årsmøtets myndighet. Mindretallsvern
Årsmøtet har den øverste myndigheten i sameiet. Et flertall på årsmøtet kan ikke ta beslutninger som er
egnet til å gi noen seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres
bekostning.
7.2.
Ordinært årsmøte
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Styret skal på forhånd varsle seksjonseierne
om dato for møtet og om siste frist for å innlevere saker som ønskes behandlet.
7.3.
Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to seksjonseiere som
til sammen har minst ti prosent av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker
behandlet.
7.4.
Innkalling til årsmøte
Styret innkaller årsmøtet med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Styret kan om
nødvendig innkalle til ekstraordinært årsmøte med kortere varsel, men varselet kan aldri være kortere enn
tre dager.
Innkallingen skjer skriftlig. Som skriftlig regnes også elektronisk kommunikasjon. I vedtektene kan det
bestemmes at innkallingen i stedet eller i tillegg skal skje på annen måte. Seksjonseiere som ikke selv
bruker bruksenheten, har i alle tilfeller krav på skriftlig innkalling.

Innkallingen skal tydelig angi de sakene årsmøtet skal behandle. Skal årsmøtet kunne behandle et forslag
som etter loven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall av de avgitte stemmene, må
hovedinnholdet være angitt i innkallingen.

7.9.

Saker som en seksjonseier ønsker behandlet i det ordinære årsmøtet, skal nevnes i innkallingen når styret
har mottatt krav om det før fristen etter 7.2.

Ingen kan delta i en avstemning om;

7.5.
Saker årsmøtet skal behandle
Årsmøtet skal behandle de sakene som er angitt i innkallingen til møtet.
Uten hensyn til om sakene er nevnt i innkallingen, skal det ordinære årsmøtet;
a) behandle styrets årsberetning
b) behandle og eventuelt godkjenne styrets regnskap for foregående kalenderår
c) velge styremedlemmer.
Årsberetning, regnskap og eventuell revisjonsberetning skal senest en uke før ordinært årsmøte sendes ut
til alle seksjonseiere med kjent adresse. Dokumentene skal dessuten være tilgjengelige i årsmøtet.

Inhabilitet

a) et søksmål mot en selv eller ens nærstående
b) ens eget eller ens nærståendes ansvar overfor sameiet
c) et søksmål mot andre eller andres ansvar overfor sameiet dersom egen interesse i saken er vesentlig og
kan stride mot sameiets interesser
d) pålegg eller krav etter eierseksjonsloven §§ 38 (pålegg om salg) og 39 (utkastelse) som er rettet mot en
selv eller ens nærstående.
Første ledd gjelder også for den som opptrer ved eller som fullmektig.
7.10.
Flertallskrav ved ulike beslutninger på årsmøtet. Særlige begrensninger i årsmøtets myndighet.

7.6.

Beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke andre flertallskrav er
fastsatt i loven eller vedtektene. Vedtektene kan ikke fastsette strengere flertallskrav enn det som er
fastsatt i loven.

Saker årsmøtet kan behandle

Det kreves et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte stemmene på årsmøtet for å ta beslutning om

Bortsett fra saker som skal behandles av ordinært årsmøte etter 7.5 annet ledd, kan årsmøtet bare ta
beslutning om saker som er angitt i innkallingen til møtet i samsvar med 7.4 fjerde ledd. Hvis alle
seksjonseierne er til stede på årsmøtet og stemmer for det, kan årsmøtet også ta beslutning i saker som
ikke står i innkallingen. At saken ikke er nevnt i innkallingen, er ikke til hinder for at styret beslutter å
innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre forslag som er fremsatt i møtet.

a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som går ut over vanlig
forvaltning og vedlikehold i det aktuelle sameiet

7.7.
Hvem som kan delta på årsmøtet
Alle seksjonseierne har rett til å delta på årsmøtet med forslags-, tale-, og stemmerett. Ektefelle, samboer
eller et annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til å være til stede og til å uttale
seg.

b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter
c) salg, kjøp, utleie eller leie av fast eiendom, inkludert seksjoner i sameiet som tilhører eller skal tilhøre
seksjonseierne i fellesskap, eller andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig
forvaltning
d) samtykke til at formålet for én eller flere bruksenheter endres fra boligformål til annet formål eller
omvendt
e) samtykke til reseksjonering som nevnt i eierseksjonsloven § 20 annet ledd annet punktum.

Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøtet
og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart
unødvendig eller de har gyldig forfall.

7.11.

En seksjonseier kan møte ved fullmektig. Fullmakten kan når som helst tilbakekalles. Seksjonseieren har
rett til å ta med en rådgiver til årsmøtet. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom et flertall på
årsmøtet tillater det.

Tiltak som har sammenheng med seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, og som går ut over vanlig
forvaltning, og som fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mindre
enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, besluttes med vanlig flertall av de avgitte stemmene på
årsmøtet. Hvis tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for seksjonseierne i fellesskap på mer
enn fem prosent av de årlige felleskostnadene, kreves det et flertall på minst to tredjedeler av de avgitte
stemmene på årsmøtet.

7.8.
Ledelse av årsmøtet
Styrelederen leder årsmøtet med mindre årsmøtet velger en annen møteleder. Møtelederen behøver ikke
å være seksjonseier.

Flertallskrav for særlige bomiljøtiltak

Hvis tiltak etter første ledd fører med seg et samlet økonomisk ansvar eller utlegg for enkelte
seksjonseiere på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tiltaket besluttes,
kan tiltaket bare gjennomføres hvis disse seksjonseierne uttrykkelig sier seg enige.

7.12.
Beslutninger som krever enighet fra alle seksjonseiere
Alle seksjonseiere må, enten på årsmøtet eller på et annet tidspunkt, uttrykkelig si seg enige hvis sameiet
skal kunne ta beslutning om

Styremedlemmene tjenestegjør i to år hvis ikke årsmøtet har bestemt noe annet. Årsmøtet skal fastsette
eventuelt vederlag til styremedlemmene.
Når særlige forhold foreligger, har et styremedlem rett til å fratre før tjenestetiden er ute. Styret skal ha et
rimelig forhåndsvarsel om fratredelsen. Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at et medlem av styret
skal fratre.

a) salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen
b) oppløsning av sameiet

8.3.

c) tiltak som medfører en vesentlig endring av sameiets karakter

Styremøter

d) tiltak som går ut over seksjonseiernes bo- eller bruksinteresser, uavhengig av størrelsen på kostnaden
som tiltaket medfører, og uavhengig av hvor stort økonomisk ansvar eller utlegg tiltaket medfører for de
enkelte seksjonseierne.

Styrelederen skal sørge for at styret møtes så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren
kan kreve at styret sammenkalles.

7.13.
Beregning av flertall og opptelling av stemmer på årsmøtet
På årsmøtet har hver seksjon én stemme, og flertallet regnes etter antall stemmer.
Ved opptelling av stemmer anses blanke stemmer som ikke avgitt. Står stemmene likt, avgjøres saken ved
loddtrekning.
7.14.
Protokoll fra årsmøtet
Møtelederen har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles, og alle beslutninger som
tas på årsmøtet. Møtelederen og minst én seksjonseier som utpekes av årsmøtet blant dem som er til
stede, skal underskrive protokollen. Protokollen skal til enhver tid holdes tilgjengelig for seksjonseierne.
Protokollen skal inneholde navn på alle som er til stede, eventuelt hvor mange seksjonseiere som er
representert ved fullmektig. Den kan også inneholde referat av innleggene på årsmøtet. Ved avstemninger
som krever samtykke fra den det gjelder bør det redegjøres for hvem som har gitt samtykke.

Styremøtet skal ledes av styrelederen. Er ikke styrelederen til stede, og det ikke er valgt noen nestleder,
skal styret velge en møteleder.
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Beslutninger kan
treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme
utslaget. De som stemmer for en beslutning, må likevel utgjøre mer enn en tredjedel av alle
styremedlemmene.
Styret skal føre protokoll fra styremøtene. Alle de fremmøtte styremedlemmene skal undertegne
protokollen. Protokollen skal angi tid og sted for møtet, hvem som deltok, hvem som var møteleder, hvilke
saker som ble behandlet, hva som ble besluttet, og hvem som eventuelt stemte imot beslutningene. Den
enkelte seksjonseier har ikke krav på å gjennomgå protokollen.
8.4.
Styrets oppgaver
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers sørge for forvaltningen av sameiets
anliggender i samsvar med lov, vedtekter og beslutninger på årsmøtet.
8.5.

8.

Styrets beslutningsmyndighet. Mindretallsvern.

STYRET

Styret skal ta alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Beslutninger som
kan tas med et vanlig flertall på årsmøtet, kan også tas av styret om ikke annet følger av lov, vedtekter eller
årsmøtets beslutning i det enkelte tilfelle.

8.1.
Plikt til å ha et styre. Styrets sammensetning
Sameiet skal ha et styre. Styrets leder er Steinar Nilsen. Styremedlemmer er Grete Karlsen, Attilla Molnar
Zoltan, og Ileana Molnar.
8.2.
Valg av styret, tjenestetid og vederlag
Årsmøtet skal velge styret med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Styrelederen skal velges særskilt.
Bare myndige personer kan være styremedlemmer. Vedtektene kan fastsette at bare fysiske personer skal
kunne velges som styremedlem. Om andre enn fysiske personer kan velges til styremedlem, kan dette
bare skje ved at det velges en utpekt representant for vedkommende.

Styret kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen seksjonseiere eller
utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.
8.6.
Inhabilitet
Et styremedlem kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller
dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.
8.7.

Styrets representasjonsadgang og ansvar

REGNSKAP OG REVISJON

Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i saker som gjelder
seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter å gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
eller styret, og rettigheter og plikter som ellers angår fellesareal og fast eiendom. Styret kan også gjøre
gjeldende krav seksjonseierne har mot utbyggeren dersom kravet knytter seg til mangler ved
fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse.

10.1. Plikt til å føre regnskap

Styrelederen kan saksøke og saksøkes med bindende virkning for alle seksjonseierne i saker som nevnt i
første ledd første og annet punktum. Er det ikke valgt styreleder, kan ethvert styremedlem saksøkes med
samme virkning.
Har styret eller styremedlemmene overskredet sin myndighet, er avtale med tredjeperson ikke bindende
for seksjonseierne dersom de kan godtgjøre at tredjepersonen innså eller burde innse at myndigheten ble
overskredet, og det derfor ville være uredelig å påberope seg avtalen.
9.
FORRETNINGSFØRER
9.1. Ansettelse eller engasjement av forretningsfører

Styret sørger for at utgifter blir betalt, og kan skrive ut kontoutskrift. Styret skal legge frem
utskrift/regnskap for det forrige kalenderåret på det ordinære årsmøtet.
10.2. Plikt til å ha revisor
Årsmøtet kan med vanlig flertall av de avgitte stemmene vedta at sameiet skal ha en revisor som er valgt
av årsmøtet.
Årsmøtet velger Steinar Nilsen som revisor. Revisoren tjenestegjør inntil annen revisor er valgt.
Dersom sameiet har statsautorisert eller registrert revisor, gjelder bestemmelsene i revisorloven så langt
de passer.
11.
ENDRINGER I VEDTEKTENE

Årsmøtet kan med vanlig flertall beslutte at sameiet skal ha en forretningsfører.

Endringer i sameiets vedtekter kan besluttes av årsmøtet med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer,
med mindre eierseksjonsloven stiller strengere krav.

Forretningsfører er Steinar Nilsen.

12.

Om vedtektene ikke bestemmer noe annet, er det styrets oppgave å ansette eller engasjere
forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres lønn eller godtgjørelse, føre
tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt å avslutte engasjementet.

FORHOLDET TIL LOV OM EIERSEKSJONER

En ansettelse av en forretningsfører kan bare skje med en oppsigelsesfrist som ikke må overstige seks
måneder. Med to tredjedels flertall av stemmene på årsmøtet kan årsmøtet beslutte at en avtale om
forretningsførsel gjøres uoppsigelig fra sameiets side for et lengre tidsrom, men ikke for mer enn fem år.
9.2.
Forretningsførerens beslutningsmyndighet og representasjonsrett
Styret kan delegere deler av sin kompetanse til å ta beslutninger etter punkt 8.5. til forretningsføreren.
Forretningsføreren kan bare utøve sin beslutningsmyndighet innenfor rammene av hva som er delegert fra
styret.
I saker som gjelder vanlig vedlikehold og drift, kan forretningsføreren representere seksjonseierne på
samme måte som styret.
Forretningsføreren kan ikke ta beslutninger eller handle på en måte som er egnet til å gi noen
seksjonseiere eller utenforstående en urimelig fordel på andre seksjonseieres bekostning.
9.3.
Inhabilitet
Forretningsføreren kan ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som forretningsføreren
selv eller dennes nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.
10.

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om eierseksjoner av 16. juni 2017 nr.
65.

OfotenoBrannoIKS

NARVIK KOMMUNE

8501 NARVIK

FAKTURA
KARLSEN GRETE
FAGERNESSKRENTEN 10
8514 NARVIK

Proconet AS
Ordrenr

Deres ref.:
Karlsen Grete

Arkiv: M71
Saksnr:

Saksbehandler:
Preben Bjerke

Fakturanr.

900552141

Kundenr.
Fakturadato

62327
02.02.2021

Forfallsdato
Bankkonto
KID
Fakturabeløp NOK

Dato:
01.06.2021

Utsteder
Organisasjonsnr.

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

1806 Narvik kommune
41 64 0 1
Fagernesskrenten 10 - U0101

Eiendom 41/64/0/1/1 - Fagernesskrenten 10
Eier
KARLSEN GRETE

Termin

Skorsteinsløp på Andre småhus m/3 boliger el fl: Ukjent
Plassering og sot-/feieluke
U0101 /Tak

Status

Status siste

Siste

Neste
10.07.2018

Frekvens
0

Ildsted:
Type/Fabrikat
Ukjent

Komm eiendomsavgifter
959469059MVA
Foretaksregisteret
76912000

01 01.01.21-31.03.21

Siste tilsynsdato: 25.04.2018
GEBYRTYPE

Type

Vår ref.
Telefon
Deres ref.

01.03.2021
6370 05 09054
00062327002000190
2553,00

Mont.år
1920

Plassering
U0101

Status

GRUNNLAG
424900, 00
72, 00
72, 00
72, 00
72, 00
1, 00
1, 00

EI ENDOMSSKATT BOLI G
VANN FASTGEBYR
VANN BOLI G
AVLØP FASTGEBYR
AVLØP BOLI G
RENOVASJON MI DDELS
RENOVASJ DELI NG DUNK

ENH.
PRI S ANDEL FRA- TI L DATO
Pr om
4, 00
1/ 1 010121- 310321
m2
7, 55
1/ 1 010121- 310321
m2
12, 54
1/ 1 010121- 310321
m2
9, 47
1/ 1 010121- 310321
m2
17, 29
1/ 1 010121- 310321
Bol i
3608, 00
1/ 1 010121- 310321
Bol i
- 170, 00
1/ 1 010121- 310321

Siste / neste tilsyn
()

Net t o
MVA

Grunnlag MVA høy sats: 1702,80, MVA: 425,71

TERMI NBELØP MVA

424,
169,
282,
213,
389,
1127,
- 53,

75
88
15
08
03
50
13

25%
25%
25%
25%
25%
25%

2127, 55
425, 71

Ør eavr undi ng

- 0, 26

Å bet al e NOK

2553, 00

Vi tar forbehold om skjulte feil og mangler.
Vennlig hilsen
Preben Bjerke
Feiersvenn

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.

OfotenoBrannoIKS
Forebyggendeoavdeling
8512oNARVIK

BESØKSABRESSE:
Brannbakkeno1
8514oNARVIK

o
o

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

Ved betaling etter forfall påløper forsinkelsesrenter med 8 % p.a. og purregebyr kr 35,- .
IBAN NO6263700509054

BIC NDEANOKKXXX

eFakturareferanse

00062327 AvtaleGiroreferanse

00062327002000190

Notater

Notater

Budskjema
Undertegnede avgir herved følgende bud på eiendommen: Fagernesskrenten 10 med matrikkel Gnr. 41, bnr. 64,
snr. 1 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
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

