Narvik/FINNBEKKEN
Vertikaldelt bolig med 3 soverom, hybel og dobbelgarasje sentralt i Finnbekken

Prisantydning:
Kr. 2.390.000,‑ + omk.
Adresse:
Frydenlundgata 65, 8517 NARVIK
P‑rom/BRA:
Ca 108/119 kvm
Antall soverom:
3
Tomt: Ca. 282 kvm. EIERTOMT

Ansvarlig megler
Jostein Jenssen
M 48145700
jj@jenssenogbolle.no

Frydenlundgata 65

Fakta om
boligen
Omkostninger for kjøper:
Kr. 2.390.000,‑ (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
61.092,‑, totalt kr 2.451.092,‑
Evt. boligkjøperforsikring, kr 11.500,‑
Byggeår:
1953
Parkering:
Biloppstillingsplasser på tomten og i
garasje
Verditakst
Kr 2.700.000,‑
Kommunale avgifter:
14.604,‑ pr år
Område:
Finnbekken
Eiendomstype:
Rekkehus

-2-

-3-

Frydenlundgata 65

Beliggenhet
Beliggende i et veletablert boligstrøk sentralt i
Finnbekken. Nær kolonialbutikk. Kort vei til
kjøpesenter, barnehage og ungdomsskole.
Gangavstand til sentrum. Moderat utsikt.
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Frydenlundgata 65

Meglers
vurdering
Innholdsrik eiendom i Finnbekken med stort
utviklingspotensiale. Frydenlundgata 65 med
pene overflater, 3 soverom, hybel og eldre
dobbelgarasje er innflytningklar. Kjeller med
hybel er ikke omsøkt Narvik kommune til
boligformål.
Kort vei til kolonialbutikk, ungdomsskole,
barneskole, barnehage og Narvik sentrum.
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Spiseplass
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Frydenlundgata 65

Innhold
1. etasje: Vindfang, entrè/
trapperom, nedgang til kjelleret.,
stue, kjøkken. Dør fra stue til
veranda
2. etasje: Gang, 3 soverom, bad/
wc
Kjeller: Hybel; Kjøkken,
mellomgang, stue, bad/wc,
innredet rom/disp.rom,
trapperom/bod

- 10 -

- 11 -

Frydenlundgata 65

1. etasje - hall

Spisestue og kjøkken
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Frydenlundgata 65

Underetasje - Utleie - Kjøkken

Underetasje - Utleie - Stue

2. etasje ‑ soverom 1 og 2
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Frydenlundgata 65

Plan

Plan

- 16 -

- 17 -

Plan

Plan
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Plan

Plan
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Informasjon om eiendommen
Eiendom:
Gnr. 39, bnr. 1579 i Narvik
kommune.
Adresse:
Frydenlundgata 65
8517 NARVIK
Prisantydning:
Kr. 2.390.000,‑
Eier/hjemmelshaver:
Svetri Bygg
Eierform:
Eiet
Tomten:
Tomten er noe opparbeidet og
beplantet med bærbusker,
plen. Tregjerde mot
Frydenlundgata.
Det blir opprettett en bruksrett
for naboeiendom
Frydenlundgata 67 på denne
eiendommen. Den delen av
tomten som tilhører
Frydenlundgata 65 som er
mellom Frydenlungata 65 og
67 som grenser mot garasje
gir Frydenlundgata 67 rett til å
benytte. Denne avtalen blir
tinglyst som en heftelse på
denne eiendommen.
Målebrev foreligger
Beliggenhet:
Beliggende i et veletablert
boligstrøk sentralt i
Finnbekken. Nær
kolonialbutikk. Kort vei til
kjøpesenter, barnehage og
ungdomsskole. Gangavstand
til sentrum. Moderat utsikt.

Byggeår:
1953
Bebyggelse:
Frydenlunds gt. 65:
Eiendommen består av et
rekkehus i 2 etasjer og kjeller
med hybel i tillegg til
dobbelgarasje. Megler kan
ikke finne at kjeller med hybel
er omsøkt til boligformål.
Areal og P‑rom:
BRA: ca 119 m²
P‑rom: ca 108 m²
Arealberegninger i denne
salgsoppgaven er angitt ihht.
veileder for NS 3940.
Rommenes bruk kan være i
strid med byggeforskriftene
selv om de er måleverdige.
Inneholder:
1. etasje: Vindfang, entrè/
trapperom, nedgang til
kjelleret., stue, kjøkken. Dør fra
stue til veranda
2. etasje: Gang, 3 soverom,
bad/wc
Kjeller: Hybel; Kjøkken,
mellomgang, stue, bad/wc,
innredet rom/disp.rom,
trapperom/bod
Standard:
Eiendom med normal
standard men noe
oppgradering må påregnes
‑ Vinduer 2‑lags og 3‑lags
isolerglass
‑ Innvendige gulv har
vinylbelegg og laminatparkett.
Terraflex på bad og kjøkken i
kjelleretasje, fliser på bad 2.
etasje
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‑ Vegger er malt, tapetsert,
malt glassfiberstrie, miljøstrie,
ferdigmalt huntonittpanel.
Våtromstapet, fliser på vegger
i bad 2. etasje
‑ Kjøkkeninnredning med eik
fronter og laminat skrog.
Fliser med kjøkkenbenker 1.
etasje.
‑ Kjøkkeninnredning i hybel
montert 2007, fliser over
kjøkkenbenk
‑ Bad med servantskap, speil
og lys. Bad kjelleretasje med
dusjkabinett, wc/servant. Bad
2. etasje med dusjkabinett,
heldekkende servant, opplegg
for vaskemaskin
Påkostninger/vedlikehold:
Ny takstige 2019
Nytt tregjerde mot gata og
div. opparbeidet tomt 2020
Utvendig malt 2 sider 2015
Ny taktekking inngangsparti
2017
Ny veranda 2004
Fibernett 2020
Kontroll av el‑anlegg 2020
Oppusset i 1. etasje med
laminatparkett, vegger m/
huntonittpanel, noe malt
2016‑17
Bad oppusset 2006
Gjenstående arbeider/
manglende vedlikehold:
Noe skade på mønekam
Noe blære på utvendig panel
Vinduer bør ettersees evt.
skiftes
Mindre sprekk i terraflex i gulv
i bad kjeller

Frydenlundgata 65

Gulvnivåforskjell i kjelleretasje
Garasje trenger utvendig
vedlikehold
Se for øvrig "Verdi‑ og
lånetakst" utført av
Ingeniørfirma Per A. Opshaug
AS v/Per A. Opshaug, datert
6.5.2021
Byggemåte:
Betong på leire, ingen
krypkjeller. Grunnmur av
betong, kjellergulv av betong.
Drenering antatt fra byggeår
Bindingsverkvegger,
utvendige vegger med
tømmermannspanel i malt
utførelse
Tretakkonstruksjon taktekking
med metallplater
Parkering:
Biloppstillingsplasser på
tomten og i garasje
Kommunale avgifter:
Kr 14.604,‑ pr år
Oppvarming:
Elektrisk og vedfyring.
Peisovn i stue 1. etasje
Takst:
Verditakst kr. 2.700.000,‑
Låneverdi kr. 2.420.000,‑
Overtagelse:
Etter avtale med
saksbehandler.
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:
1806/39/1579:
25.10.1983 ‑ Dokumentnr:
403734 ‑ Registrering av
grunn
Denne matrikkelenhet
opprettet fra:
Knr: 1806 Gnr: 39 Bnr: 643
01.01.2020 ‑ Dokumentnr:
1726994 ‑ Omnummerering
ved kommuneendring
Tidligere: Knr: 1805 Gnr: 39
Bnr: 1579
Regulering:
Avsatt til boligformål, Narvik
kommune ‑
Kommuneplanens arealdel
2017‑2028, vedtatt i Narvik
bystyre 2.2.2017
Utfyllende reguleringsplan fås
ved henvendelse til megler.
Vei/vann/avløp:
Offentlig
Ligningsverdi:
Bnr 1579: For år 2020, annen
fast eiendom med
skattepliktig avkastning: Kr.
1.100.359,‑
Adkomst:
Eiendommen ligger til
offentlig vei/gate.
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Hvitevarer:
Evt. integrerte hvitevarer
medfølger i salget.
"Solgt som den er"
Eiendommen selges "som
den er", jf. avhendingsloven
(avhl) § 3‑9. Boligen overdras
således slik den fremstår ved
besiktigelse med åpenbare
feil og mangler.
Salgsoppgaven er basert på
selgers opplysninger og
meglers egne undersøkelser.
Det oppfordres til å sette seg
godt inn i salgsoppgaven og
eventuelle vedlegg til denne.
Videre oppfordres alle
interessenter til å sette seg
inn i egenerklæringen fra
selger som er inntatt i
salgsoppgaven samt til å
undersøke eiendommen nøye,
gjerne sammen med
fagkyndig person før bud
inngis.
Boligen har mangel i følgende
tilfelle:
1) Når kjøper ikke har fått
opplysninger om forhold ved
boligen som selger kjente
eller måtte kjenne til, og som
kjøper hadde grunn til å regne
med å få, jf. avhl § 3‑7. Dette
gjelder likevel bare dersom
man kan gå ut fra at det har
virket inn på avtalen at
opplysningene ikke ble gitt.
2) Når selger har gitt uriktige
opplysninger om boligen, jf.
avhl § 3‑8. Det samme gjelder
dersom boligen ikke er i
samsvar med opplysninger

Viktig informasjon
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.
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 ikke tegnet
boligselgerforsikring.
Boligkjøperforsikring:
Vi gjør oppmerksom på at
kjøper kan tegne
boligkjøperforsikring. Se
vedlagte info fra HELP
Ferdigattest/midlertidig
brukstillatelse:
Ferdigattest forefinnes ikke i
kommunens arkiv

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
Jostein Jenssen
Eiendomsmegler MNEF
Tlf 48145700
E‑post: jj@jenssenogbolle.no

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

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

Spørsmål til megler:

Salgsoppgavedato.
9.11.2021
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
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Megler er forpliktet til å legge
til rette for en forsvarlig
avvikling av budrunden, og for
at budene skal kunne bli
behandlet og videreformidlet
skriftlig til alle involverte
parter, må ethvert bud ha en
tilstrekkelig lang akseptfrist.
Selger må skriftlig akseptere
budet før budaksept kan
formidles til budgiver.
Budforhøyelser skal derfor ha
akseptfrist på minimum 30
minutter fra budet inngis.
Selger og kjøper har krav på å
få utlevert kopi av
budjournalen straks etter at
handel er kommet i stand. Alle
som har inngitt bud på
eiendommen kan på
forespørsel få en kopi av
anonymisert budjournal etter
at budrunden er avsluttet. For
øvrig vises til det
«Forbrukerinformasjon om
budgivning», som er inntatt i
salgsoppgaven.

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

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

VERDI- OG LÅNETAKST
Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 39: Bnr 1579, bnr 1585
1806 NARVIK KOMMUNE
Frydenlund gate 65, 8517 NARVIK

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

6.

7.
8.

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

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

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

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

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

MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR.
LÅNEVERDI:

KR.

2 700 000
2 420 000

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:
Ingeniør Per A. Opshaug
Telefon: 926 13 029
E-post: post@ofotentakst.net
Rolle: Uavhengig takstmann

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund
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Vertikaldelt enebolig:
Dobbelgarasje:

06.05.2021
30.04.2021

BRUKSAREAL (BRA):

AREAL, P-ROM:

119 m²
31 m²

108 m²
0 m²

Oppdragsnr.
Referansenr.

2021094
e8df1ec

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 39: Bnr 1579, bnr 1585
1806 NARVIK KOMMUNE
Frydenlund gate 65, 8517 NARVIK

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

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 39: Bnr 1579, bnr 1585
1806 NARVIK KOMMUNE
Frydenlund gate 65, 8517 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.

2 700 000

Anbefalt låneverdi

Kr.

2 420 000

Markedsvurdering

Befarings- og eiendomsopplysninger

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne
gjøre dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra rapporten.Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine
data ved å gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/5f8ecbc7-4aea-4a2d-a81f-f75a0d2aec41

Rapportdata

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

Kunde:

Svetri Bygg

Takstmann:

Per A. Opshaug

Befaring/tilstede:

Befaringsdato: 30.04.2021.
- Svein Eckle. Eier. Tlf. 909 34 320
- Per A. Opshaug. MNTF Takstmann. Tlf. 76 94 66 13

Eiendomsopplysninger
Beliggenhet:

Beliggende i veletablert boligstrøk sentralt i Finnbekken. Nær kolonialbutikk.
Kort vei til kjøpesenter, barnehage og ungdomsskole.
Moderat utsikt.

Bebyggelsen:

Eiendommen består av en vertikaldelt enebolig i 2 etg. og kjeller m/ hybel i tillegg til dobbelgarasje.
Rekkehusbebyggelse.
Felles 1/36 del av tørkeplass.

Standard:

PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Ny takstige 2019.
Nytt tregjerde mot Frydenlunds gata og div. opparbeidelse av tomt 2020.
Utv. malt 2 sider 2015.
Ny taktekking over inngangsparti 1 etg. 2017. Ny ytterdør 2009.
Nytt pipebeslag / pipehatt 2015.
Ny veranda av trykkimpregnert materiale 2004. Terrasse av trykkimpregnert materiale i bakgård v/
inngangsparti til hybel 2004. Verandadør 2004.

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.

Fibernett 2020.
Kontroll av el-anlegg 2020. OK.
Ny innmat i tavle inkl. automatsikringer m/ jordfeilbryter på hver kurs, nytt el-anlegg 1-2 etasje 2017.
Ny el-tavle m/ automatsikringer i kjelleretasje 2005. En del nytt el-anlegg 2005.
Peis ovn i stue 1 etasje.
Opp-pusset 1 etasje m/ laminatparkett, vegger m/ ferdigmalt huntonittpanel og delvis malt
2016-2017.
Ferdigmalt huntonittpanel i himling i kjøkken 1 etasje.
Div. nye gulvlister 2017.
Brannmur / pipe i stue / kjøkken pusset og malt 2016-2017.
Fliser under peis ovn i stue 1 etasje 2017.
Trapp mellom 1-2 etasje slipt og malt 2017.
Gulv i 2 etasje. opp-pusset m/ laminatparkett bortsett fra bad, vegger m/ ferdigmalt huntonittpanel
og delvis malt 2016-2017.
Ny avtrekksvifte på bad 2 etasje 2019.
Bad opp-pusset / utvidet m/ nytt sanitærutstyr inkl. rør-opplegg, fliser på gulv m/ varmekabel, fliser
på vegger, baderomsinnredning m/ servantskap 2006. Nytt servantskap inkl. servant 2017.
Ny entredør i 1 etasje m/ glass 2016.
Innredet 1 soverom i kjelleretasje 2004.

Egne forutsetninger
Opplysninger vedr. eventuell isolering i yttervegger, etg. skillere og takkonstruksjon er oppgitt av de tilstedeværende under
besiktigelsen.
Opplysninger vedr. årstall for påkostninger er gitt av de som var tilstede under besiktigelsen.
Sedvanlig byggeskikk for byggeår lagt til grunn i taksten.

GJENSTÅENDE ARBEIDER / MANGLENDE VEDLIKEHOLD:
Noe skade på mønekam.
Noe blære på utvendig panel.
Vinduer bør ettersees / eventuelt utskiftes.
Misfarge på taktrobord.
Mindre sprekk i terraflex gulv i bad kjelleretasje. Bad kjelleretasje moden for opp-pussing. Sprekk i
fliser over kjøkkenbenk i kjelleretasje.
Gulvnivåforskjell i kjelleretasje
Garasje trenger utvendig vedlikehold.
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Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 39: Bnr 1579, bnr 1585
1806 NARVIK KOMMUNE
Frydenlund gate 65, 8517 NARVIK

Om tomten:

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

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Frostsprengt betong-gulv i garasje. Stor sprekk i betong-gulv.
Telesprengt vegg. Setningsskade på garasje.
Tomta er noe opparbeidet og beplantet m/ bærbusker, plen.
Tregjerde mot Frydenlunds gata.

Gnr 39: Bnr 1579, bnr 1585
1806 NARVIK KOMMUNE
Frydenlund gate 65, 8517 NARVIK

Bygninger på eiendommen
Vertikaldelt enebolig

Konsesjonsplikt:

Ikke konsesjonspliktig eiendom

Regulering:

Strøket er regulert.

Bygningsdata

Kommuneplan:

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

Byggeår:

Adkomstvei:

Eiendommen ligger til offentlig vei / gate.

Tilknytning vann:

Vann offentlig

Arealer

Tilknytning avløp:

Avløp offentlig

Andre forhold:

SPESIELLE FORHOLD:
Eier opplyser at det ikke er synlige feil og mangler som ikke er opplyst i taksten.
Boligen er godkjent m/ 1 boenhet / opplyst av areal og byggesak i Narvik kommune.

Matrikkeldata
Matrikkel:

Eiet/festet:

Etasje

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

40

32

Sekundær S-ROM

26

Kommentar

6 Hybel best. av kjøkken m/ opplegg
for vaskemaskin, mellomgang, stue,
bad m/ dusjkabinett / wc / servant,
innredet rom / disp.rom.

6

5

1. etasje

46

41

41

5 Trapperom / bod
Vindfang, entré / trapperom,
nedgang til kjelleretasje, stue/
kjøkken.
Dør fra stue ut til veranda 11 m² av
trykkimpregnert materiale.

2. etasje

46

41

41

Gang, 3 soverom, bad m/
dusjkabinett / wc / servant / opplegg
for vaskemaskin.

138

119

108

Eiet
282,2 m² Arealkilde: Tomtestørrelse ref. eiendomsdata.no
Svetri Bygg Andel: 1/1

Adresse:

Frydenlunds gt. 65, 8517 Narvik
Kjøp av tomt 14.06.2007.
Kommune: 1806 NARVIK Gnr: 39 Bnr: 1585

Sum bygning:

Eiet

Areal:

3,3 m²

Eierbrøk seksjon:

Eierbrøk: 1/36

Hjemmelshaver:

Svetri Bygg

Adresse:

Frydenlundgata 67, 8517 Narvik.

Kommentar:

ideell andel. Del av tørkeplass.

Romfordeling
Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

Kjeller

Kjøkken m/ opplegg for vaskemaskin,
mellomgang, stue, bad m/ dusjkabinett / wc /
servant

Innredet rom / disp.rom.

Kjeller

Kilder/vedlegg
Dato

Kommentar

Forsikringsavtale

Opplyst av eier

Kvitt. off. avgifter

Opplyst av eier

Annet

Bygningene er målt på stedet.

Tomtekjøp

Tinglyst 14.06.2007

Situasjonskart

03.05.2021

Eiendomsinfo

03.05.2021

Eiendomsverdi.no

05.05.2021

11

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

Eiet/festet:

Fr.lunds gata 65 og tørkeplass

Status

Sider

Vedlagt

Trapperom / bod

1. etasje

Vindfang, entré / trapperom, nedgang til
kjelleretasje, stue / kjøkken

2. etasje

Gang, 3 soverom, bad m/ dusjkabinett / wc /
servant

Konstruksjoner og innvendige forhold - Vertikaldelt enebolig
1

Ja

2

Ja

1

Ja

Bygning, generelt
Ingen krypkjeller.

Overbygd inngangsparti 1 etasje.
Naturlige skjevheter i konstruksjon etter byggets alder.

Andre forhold
Forsikring:

Bruttoareal

Kjeller

Kommune: 1806 NARVIK Gnr: 39 Bnr: 1579

Hjemmelshaver:

Dokument/kilde

1953 Kilde: Ref. Narvik Kommune

Kjeller

Areal:

Kommentar:
Matrikkel:

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

Selskap: Gjensidige Forsikring. Avtalenr: 80718760. Type: Fullverdi.
Forsikringssum: Kr. 3 000 000. Årlig premie: Kr. 15 421.

PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Ny taktekking over inngangsparti 1 etasje 2017.
Grunn og fundamenter, generelt
Betong på leire.
Kjellergulv av betong. Takhøyde i hybel 2,1-2,2 m.
Grunnmur av betong. Isolert m/ tresonitt.
GJENSTÅENDE ARBEIDER / MANGLENDE VEDLIKEHOLD:
Grunnmur trenger vedlikehold. Sprekker i murpuss i kjelleretg.
Noe saltutslag i kjelleretg.
Gulvnivåforskjell i kjelleretasje.
Drenering
Drenering antatt fra husets opprinnelse.
Yttervegger
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Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 39: Bnr 1579, bnr 1585
1806 NARVIK KOMMUNE
Frydenlund gate 65, 8517 NARVIK

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

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Bindingsverk.
Utvendige vegger m/ tømmermannspanel.
Brannvegger av betong mot nabo.

Gnr 39: Bnr 1579, bnr 1585
1806 NARVIK KOMMUNE
Frydenlund gate 65, 8517 NARVIK

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

Vinylbelegg, laminatparkett.
Bad og kjøkken kjelleretasje m/ terraflex. Fliser på gulv i bad 2 etasje.
PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Gulv i 2 etg. opp-pusset m/ laminatparkett bortsett fra bad 2016-2017.
Div. nye gulvlister 2017.
Bad 2 etg. opp-pusset / utvidet m/ fliser på gulv 2006.

PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Utv. malt 2 sider 2015.
GJENSTÅENDE ARBEIDER / MANGLENDE VEDLIKEHOLD:
Noe blære på utvendig panel.
Takkonstruksjoner

GJENSTÅENDE ARBEIDER / MANGLENDE VEDLIKEHOLD:
Mindre sprekk i terraflexgulv i bad kjelleretg.
Noe lytt mellom kjelleretg. og 1 etg.
Overflater på innvendige vegger

Tretakkonstruksjon. Takkonstruksjonen isolert.
GJENSTÅENDE ARBEIDER / MANGLENDE VEDLIKEHOLD:
Misfarge på taktrobord.
Taktekking og membraner

Vegger malt / tapetsert, malt glassfiberstrie, miljøstrie, ferdigmalt huntonittpanel.
Våtromstapet, fliser på vegger i bad 2 etg.
PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Vegger 2 etg. m/ ferdigmalt huntonittpanel og delvis malt 2016-2017.
Bad 2 etg. opp-pusset / utvidet m/ fliser på vegger 2006.

Taktekking m/ metallplater.
Taktekking besiktiget fra gatenivå.

GJENSTÅENDE ARBEIDER / MANGLENDE VEDLIKEHOLD:
Kjelleretasje trenger opp-pussing. Bad kjelleretasje moden for opp-pussing.
Overflater på innvendig himling

GJENSTÅENDE ARBEIDER / MANGLENDE VEDLIKEHOLD
Noe skade på mønekam.
Vinduer

Himling m/ heltrukne malte flater, malt panel, malte himlingsplater, ferdigmalt huntonittpanel
Trapper og ramper

Vinduer 2-lags og 3-lags isolerglass.
GJENSTÅENDE ARBEIDER / MANGLENDE VEDLIKEHOLD:
Vinduer bør ettersees / eventuelt utskiftes.
Overlys og takluker

Utvendig strekkmetall trapp m/ tredekke.
Innvendig tretrapp.
PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Trapp mellom 1-2 etasje slipt og malt 2017.
Balkonger, terrasser ol.

Luke til kaldloft.
Ytterdører og porter
Verandadør type malt.
Inngangsdør sokkeletasje type malt m/ vindusglass.
Fabrikkmalt ytterdør m/ vindusglass og sprosser.

Dør fra stue ut til veranda 11 m² av trykkimpregnert materiale 2004.
Terrasse i bakgård v/ inngangsparti hybel av trykkimpregnert materiale 2004.
Rekkverk, håndlister og fendere

PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Ny ytterdør 2009.
Utvendige beslag

Stående rekkverk på veranda fra stue.
Piper, plassbygde ildsteder m.v.

Pipebeslag / pipehatt.

Teglsteinspipe.

PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Nytt pipebeslag / pipehatt 2015.
Annen utvendig komplettering

Peisovn i stue 1 etasje 2005.
PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Brannmur / pipe i stue / kjøkken pusset og malt 2016-2017.
Fliser under peisovn i stue 1 etg. 2017.
Kjøkkeninnredning

Plast takrenner / nedløp. Takstige.
PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Ny takstige 2019.
Gulvsystemer

Kjøkkeninnredning type eik fronter m/ laminat skrog ca. 1990. Montert 2017.
m/ avtrekksvifte / kobber hette, oppvaskmaskin, komfyr m/ keramisk topp.
Fliser over kjøkkenbenker 1 etasje.
Spotlight under overskap og i glass skap.

Etg.skillet av trebjelkelag. Oppforet tregulv i del av kjelleretg.
Innvendige dører
Eldre innv. dører.

Kjøkkeninnredning i hybel montert 2007.
Fliser over kjøkkenbenk hybel.

PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Ny entredør i 1 etg. m/ glass 2016.
Overflater på terrasse, balkong og utvendige trapper og ramper

GJENSTÅENDE ARBEIDER / MANGLENDE VEDLIKEHOLD:
Sprekk i fliser over kjøkkenbenk i kjelleretasje.
Innredning og garnityr for våtrom

Veranda av trykkimpregnert materiale.
Terrasse av trykkimpregnert materiale.
Overflater på innvendige gulv

Servantskap, speil og lys i bad 2 etg.
Enkel baderomsinnredning i kjelleretg.
PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Nytt servantskap 2017.
Skap og reoler
Garderobeskap på 3 soverom.
Garderobeskap i gang 2 etg.
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Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 39: Bnr 1579, bnr 1585
1806 NARVIK KOMMUNE
Frydenlund gate 65, 8517 NARVIK

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

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 39: Bnr 1579, bnr 1585
1806 NARVIK KOMMUNE
Frydenlund gate 65, 8517 NARVIK

Sanitærinstallasjoner, generelt

Gjerder, porter og bommer

Felles v.v.bereder 200 l.

Tregjerde mot Frydenlunds gata.

Bad kjelleretasje m/ dusjkabinett / wc / servant.
Bad 2 etasje m/ dusjkabinett / wc / heldekkende servant / opplegg for vaskemaskin.

PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Nytt tregjerde mot Frydenlunds gata 2020.
Utendørs VA

PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Ny heldekkende servant 2017. Bad 2 etasje opp-pusset / utvidet m/ nytt sanitærutstyr 2006.
Ledningsnett for sanitærinstallasjoner

Utvendig vannkran.
Utendørs lys
2 utelamper.
Veier

En del eldre rør-opplegg.
Bad 2 etasje opp-pusset / utvidet m/ nytt rør-opplegg 2006.

Eiendommen ligger til offentlig vei.
Plasser

Vann / avløp felles m/ nabo. Noe slag på vannledningsrør.
Ny tilkobling til kom. påkobling 1983.
Armaturer for sanitærinstallasjoner

2 biloppstillingsplasser på tomta.
Utstyr

1-greps servantbatteri og 1-greps dusjbatteri m/ dusjgarnityr på bad 2 etg. 2006.

Utfellbar brannstige.

Noe nytt og noe eldre armaturer.
Utstyr for sanitærinstallasjoner

Dobbelgarasje

Sluk i gulv i bad 2 etasje og i bad kjelleretasje.
Brannslokking, generelt

Bygningsdata
Byggeår:

Pulverapparat.
Andre VVS-installasjoner

1985 Kilde: Oppgitt av tidligere eier.

Arealer

Veggvifte på bad 2 etasje.

Bruttoareal

Etasje

PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Ny avtrekksvifte på bad 2 etasje 2019.
Belysningsutstyr

Bruksareal BRA m²

BTA m²

Totalt

Primær P-ROM

1. etasje

33

31

Sum bygning:

33

31

Sekundær S-ROM

Kommentar

31
0

31

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

5 spotlamper / spotskinner. 5 taklamper.
Elvarme, generelt

Romfordeling

Elektrisk. Tavle m/ automatsikringer og jordfeilbryter på hver kurs.

Etasje

Primærareal (P-ROM)

Sekundærareal (S-ROM)

1. etasje

Ny innmat i tavle m/ automatsikringer m/ jordfeilbryter på hver kurs.
Nytt el-anlegg 1-2 etasje 2017.

Dobbelgarasje

Konstruksjoner og innvendige forhold - Dobbelgarasje

PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Kontroll av el-anlegg 2020. OK.
Varmeelementer for innebygging

Bygning, generelt

Noe fuktighet i garasje.
Grunn og fundamenter, generelt

Varmekabel nedstøpt i gulv i bad kjelleretasje og bad 2 etasje.

Ringmur av betong.

Bad 2 etg. opp-pusset / utvidet m/ varmekabel i gulv 2006.
Brannalarm

Telesprengt yttervegg. Setningskade på garasje.
Gulv på grunn

Brannvarslere seriekoblet.
Andre installasjoner, generelt

Støpt gulv.

Fibernett.

Frostsprengt betong-gulv i garasje. Stor sprekk i betong-gulv.
Yttervegger

PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Fibernett 2020.
Utendørs, generelt

Enkle bindingsverkvegger og betongvegger.
Garasje trenger utv. vedlikehold.
Takkonstruksjoner

Tørkestativ.
Bearbeidet terreng, generelt
Tomta er noe opparbeidet og beplantet m/ bærbusker, plen.
Gruslagt gårdsplass.

Tretakkonstruksjon.

Belegningsstein foran inngangsparti til hybel.
Betongheller foran inngangsparti 1etasje.
Pukk foran innkjørsel til garasje.

Taktekking m/ metallplater.

Taktekking og membraner

PÅKOSTNINGER / VEDLIKEHOLD:
Div. opparbeidelse av tomt.
Oppdr. nr: 2021094
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Vinduer
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Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

Gnr 39: Bnr 1579, bnr 1585
1806 NARVIK KOMMUNE
Frydenlund gate 65, 8517 NARVIK

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

Matrikkel:
Kommune:
Adresse:

3 vinduer over vippeport.
Ytterdører og porter

Gnr 39: Bnr 1579, bnr 1585
1806 NARVIK KOMMUNE
Frydenlund gate 65, 8517 NARVIK

Andre bilder

1 stk. to-fløyet port. 1 stk. vippeport / fjernstyrt. Fjernstyring til vippeport 2003.
Annen utvendig komplettering

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

Andre bilder for oppdraget

Plast takrenner / nedløp.
Belysningsutstyr
Fastmonterte lysarmaturer.
Elvarme, generelt
Innlagt strøm.

Beregninger
Årlige kostnader
Forsikring / opplyst av eier (pr. mnd. Kr. 1 285)

Kr.

15 421

Off. avgifter og ev. eiendomsskatt / opplyst av eier (pr. mnd. Kr. 1 405)

Kr.

16 856

Vedlikeholdskostnader (pr. mnd. Kr. 880)
Sum årlige kostnader

Kr.
Kr.

10 560
42 837

Teknisk verdi bygninger
Vertikaldelt enebolig

Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)

Kr.

3 070 000

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

Kr.

- 900 000
Kr.

2 170 000

Dobbelgarasje
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg)

Kr.

210 000

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

Kr.

- 140 000

Sum teknisk verdi bygninger

Kr.

70 000

Kr.

2 240 000

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.
Normal tomtekostnad:
Sum tomteverdi:

Kr.
Kr.

500 000
500 000

Kr.

2 740 000

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger
Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet:
NARVIK, 06.05.2021

Ingeniør Per A. Opshaug
MNT Takstmann
Telefon: 76 94 66 13

Oppdr. nr: 2021094

Befaringsdato: 30.04.2021
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DETALJERT GRUNNLAG TAKST OG SKATT
NARVIK KOMMUNE
EIERREPRESENTANT

8501 NARVIK

BELASTNINGSOPPGAVE
SVETRI BYGG
HOLMENVEIEN 8
8514 NARVIK

Fakturanr.

900550074

Kundenr.
Fakturadato

40804
02.02.2021

Forfallsdato
Bankkonto
KID
Belastes avtalegiro
Utsteder
Organisasjonsnr.

Eiendom 39/1579/0/0/1 - Frydenlundgata 65
Eier
SVETRI BYGG

Vår ref.
Telefon
Deres ref.
Termin

GEBYRTYPE

GRUNNLAG ENH.
PRI S ANDEL FRA- TI L DATO
737800, 00 Pr om
4, 00
1/ 1 010121- 310321
122, 00
m2
7, 55
1/ 1 010121- 310321
122, 00
m2
12, 54
1/ 1 010121- 310321
122, 00
m2
9, 47
1/ 1 010121- 310321
122, 00
m2
17, 29
1/ 1 010121- 310321
1, 00 Bol i
3608, 00
1/ 1 010121- 310321

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

Net t o
MVA

Grunnlag MVA høy sats: 2330,93, MVA: 582,74

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

01.03.2021
6370 05 09054
00040804002000641
3651,00
Komm eiendomsavgifter
959469059MVA
Foretaksregisteret
76912000

01 01.01.21-31.03.21

TERMI NBELØP MVA

737,
287,
478,
361,
659,
1127,

75
85
09
05
18
50

25%
25%
25%
25%
25%

3068, 68
582, 74
- 0, 42
3651, 00

OPPLYSNINGER - AVTALE
AvtaleNr
2874
Ant. boenh. 1
Eiendommens adresse
Type Eiendom
Fritak

Svetri Bygg
Holmenveien 8
8514 Narvik

OPPLYSNINGER TOMT
Gnr
Bnr
Fnr
Snr
39
1579
0
0
39
1585
0
0

Eiendomstype
Best. grunneiendom
Best. grunneiendom

Eiendom
39 / 1579 / 0 / 0
Eierforhold Eiet
Frydenlundgata 65
Bolig
Ingen

Etab.dato
Ukjent
Ukjent

Andel
1/1
1 / 36

Areal
282.2
119.8

OPPLYSNINGER - BYGNINGER
Garasje,uthus anneks til bolig - 181
Etasjetype
Hovedetasje 1

1/1

Andel:

Areal bolig
0

Areal annet
20

187351650 - 0

Tatt i bruk

Areal alt.
0

Avg. areal
20
Sum avgiftsareal:

Rekkehus - 131
Etasjetype
Hovedetasje 1
Hovedetasje 2
Underetasje 1

1/1

Andel:
Areal bolig
42
42
38

Areal annet
0
0
0

20

187352711 - 0 Tatt i bruk - 01.01.1950

Areal alt.
0
0
0

Avg. areal
42
42
22.8
Sum avgiftsareal:

OPPLYSNINGER - VERDIBEREGNING
Betegnelse
Garasje,uthus anneks til bolig
Rekkehus
Best. grunneiendom
Best. grunneiendom

Identifikasjon

Avg.areal

Andel

106,8
Pris

187351650
20
1/1
1 800
187352711
106,8
1/1
9 000
39 / 1579 / 0 / 0
282,2
1/1
200
39 / 1585 / 0 / 0
119,8 1/36
200
Verdiberegninger før korreksjoner og vurderinger:

Beløp
36 000
961 200
56 440
666
1 054 306

OPPLYSNINGER - EIENDOMSSKATT
Sjablonverdi
1 054 306

x

Sonefaktor
1

x

Skjønnsfaktor
1

Konsesjon
1

x

Skattenivå/bunnfradrag:

1 054 000

Vedtatt eiendomsskatt:

737 800

19.05.2021

© NORKART - Narvik kommune

x

0
4‰

Takst
1 054 306
=
=

737 800
2 951

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

BIC NDEANOKKXXX

Side 2

Budskjema
Undertegnede avgir herved følgende bud på eiendommen: Frydenlundgata 65 med matrikkel Gnr. 39, bnr. 1579
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
Jostein Jenssen

Eiendomsmegler MNEF
M 48145700
jj@jenssenogbolle.no

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

