
Narvik/SENTRUM
NÆRINGSBYGG beliggende i sentrum av Narvik 

Prisantydning:
kr. 1.200.000 + omk.

Adresse:
Dronningens gt 25, 8514 NARVIK

BRA:
Ca. 174 kvm

Tomt:
Ca. 354 kvm. FESTETOMT

Ansvarlig megler
Johnny Bolle 

M 90 52 04 40
jb@jenssenogbolle.no



Omkostninger for kjøper:
Kr. 1.650.000,‑ (Takst)

Dokumentavgift: 2,5 % av kjøpesum til  
Staten.
Tinglysing av skjøte: Kr 525,‑.
Tinglysing av pantedokument: Kr 525,‑.
Pantattest: Kr 172,‑.
Dersom eiendommen selges til takst vil  
omkostningene bli kr 42.472,‑, totalt kr  
1.692.472,‑
NB Prisantydning kr 1.200.000,‑

Byggeår:
1956

Ombygd:
Modernisert innvendig: 2000

Parkering:
1 stk parkering etter ansiennitet og i  
gateplan/avgiftsparkering

Prisantydning:
Kr 1.200.000,‑

Kommunale avgifter:
Ca. kr 11.920,‑ pr år

Område:
Sentrum

Eiendomstype:
butikklokale/kontorlokale/næringslokale

Fakta om  
boligen
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Dronningens gt 25
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Beliggende sentralt i Narvik sentrum med flere  
forretninger og leilighetsbygg. Kort vei til  
frilufts‑ og havneområde, og til alle byens  
fasiliteter.

Beliggenhet
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Dronningens gt 25



Meglers
vurdering
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Tradisjonsrikt mindre næringslokaler midt i  
Narvik sentrum. Lokalene er av normal god  
standard og går over totalt 3 plan. Inneholder  
wc, kjøkken og delvis avdelte kontor‑rom med  
glassvegger i plan 3. Flislagte gulv og ellers  
lyse moderne fargevalg.

Lokalene egner seg til mange ulike  
bruksmuligheter som: Konsulentvirksomhet,  
arkitektkontorer, regnskapskontorer, tannlege  
kontor, entreprenør kontor, reklame, nisje  
butikk, etc etc

Klar for omgående overtagelse og selges til  
meget attraktiv pris. 
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Dronningens gt 25
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Bilde fra arealer i gateplan
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Innhold
1. etasje: Møterom/kjøkken,  
nedgang til sokkeletasje,  
trappegang til 2. etasje.
2. etasje: Møterom  
m/minikjøkken, 2 kontorer
Kjeller: Gang,  
møterom/kurslokale, wc, kott  
under trapp



Bilde fra kontordel i plan 3 med kontor  
innredning 
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Bilde fra plan 3 med 2 inndelte  
kontorer avdelt i glassvegger 
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Dronningens gt 25



Bilde fra plan 1 
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Moderne innredet bad. Gulv og  
vegger er flislagte
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Dronningens gt 25



Plantegning
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Plantegning
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Dronningens gt 25



Plantegning
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Informasjon om eiendommen

‑18‑

Eiendom:
GNR 40, BNR 282, SNR 10

Adresse:
Dronningens gt 25, Narvik

Prisantydning:
Kr. 1.200.000,‑

Eier/hjemmelsehaver:
Narvik Håndverk og  
Indusriforening att. Jørn  
Pettersen

Eierform:
Selveier

Tomten:
Tomten er lett skrånende med  
asfaltert fortau. Tomten er  
fullt utnyttet.
Målebrev foreligger.

Beliggenhet:
Beliggende sentralt i Narvik  
sentrum med flere  
forretninger og leilighetsbygg.  
Kort vei til frilufts‑ og  
havneområde, og til alle byens  
fasiliteter.

Byggeår:
1956
Modernisert innvendig: 2000

Bebyggelse:
Eiendommen består av et  
næringsbygg/forretningsbygg  
i 2 etasjer og kjeller som  
lavfløy mot nabobygg.

Areal og P‑rom:
Bra ca.: 174 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: Møterom/kjøkken,  
nedgang til sokkeletasje,  
trappegang til 2. etasje.
2. etasje: Møterom  
m/minikjøkken, 2 kontorer
Kjeller: Gang, møterom/
kurslokale, wc, kott under  
trapp

Standard:
Næringsbygg av normal god  
standard.
‑ Betong på leire, grunnmur av  
betong, drenering fra antatt  
byggeår
‑ Betongtak, taktekking med  
Protan PVC‑folie
‑ Utvendige vegger med malt  
betong, malt i 1994
‑ Innvendige overflater vegg:  
Malt, strietapet, malt  
glassfiberstrie, fliser
‑ Innvendige gulv har stort  
sett fliser samt vinylbelegg
‑ Eldre malt kjøkkeninnredning  
i 1. etasje
‑ Minikjøkken fra 1997
‑ Varmepumpe luft‑vann 2010

Se for øvrig "Verditakst" utført  
av Ingeniørfirma Per A.  
Opshaug AS v/Per Opshaug,  
datert 26.1.2016.

Parkering:
Parkering i gateplan/
avgiftsparkering

Kommunale avgifter:
Ca. kr 11.920,‑ pr år. Bygg  
med vannmåler. Reelt forbruk  
noe usikkert. Ta kontakt med  
kommunen for nærmere  
informasjon.

Oppvarming:
Elektrisk, varmepumpe,  
vannbåren varme i gulv  
møterom/kurs kjelleretasje og  
wc‑rom

Brl/sameie:
Sameie Dronningens gate 25

Takst:
Markedsverdi kr. 1.650.000,‑
Teknisk verdi kr. 2.960.000,‑

Overtagelse:
Etter nærmere avtale med  
saksbehandler, 769 67 950.

Energiattest:
Energiattest foreligger ikke.  
Kjøper kan kreve dette av  
selger på selgers regning.

Servitutter som følger  
eiendommen:
Festekontrakt. Bortfester  
Statsbygg, inngått 1951,  
reguleres 2021, utløper  
2057.Årlig festeavgift kr  
Seksjonering,  
rek/sammenslåing

Regulering:
Strøket er regulert.
Utfyllende reguleringsplan fås  
ved henvendelse til  
saksbehandler.
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Dronningens gt 25

Vei/vann/avløp:
Offentlig.

Ligningsverdi:
For år 2017 er bestilt

Adkomst:
Offentlig. Grei adkomst fra  
Bankbakken

"Solgt som den er"
Boligen selges «som den er –  
as is». Handelen følger Lov  
om Avhending av fast  
eigedom (avhendingslova).  
Alle innvendige og utvendige  
arealangivelser, samt  
beskrivelser av bygningen er  
hentet fra vedlagte  
takstdokumenter.  
Salgsoppgaven er basert på  
selgers opplysninger gitt til  
takstmann, megler og  
opplysninger innhentet fra  
kommunen og andre  
tilgjengelige kilder.  
Interessenter oppfordres til å  
undersøke eiendommen godt,  
gjerne sammen med  
sakkyndig, før bud inngis. Det  
er ikke kontrollert om  
tomtegrensene stemmer med  
de grenser/ gjerder som  
fysisk er satt.

Hvitvasking:
I henhold til Lov av 6. mars  
2009 nr. 11 om tiltak mot  
hvitvasking og  
terrorfinansiering mv. er  
megler pliktig til å  
gjennomføre  
legitimasjonskontroll av  
oppdragsgiver og/eller  

eventuelle reelle  
rettighetshavere til  
salgsobjektet.
Det samme gjelder for  
medkontrahenten til  
oppdragsgiver og/eller  
eventuelle reelle  
rettighetshavere til  
salgsobjektet. Dersom nevnte  
parter ikke oppfyller lovens  
krav til legitimasjon eller  
megler har mistanke om at  
transaksjonen har tilknytning  
til utbytte av en straffbar  
handling eller forhold som  
rammes av straffeloven §§  
147 a, 147 b eller 147c kan  
megler stanse  
gjennomføringen av  
transaksjonen.
Megler kan ikke holdes  
ansvarlig for de konsekvenser  
dette vil kunne medføre for  
oppdragsgiver og/eller  
eventuelle reelle  
rettighetshavere til  
salgsobjektet eller deres  
medkontrahent.

Oppgjør:
Foretas av Jenssen & Bolle  
Eiendomsmegling AS

Ferdigattest:
Foreligger.

Ansvarlig megler
Johnny Bolle 
Daglig leder
Mobil: 90 52 04 40
E‑post: jb@jenssenogbolle.no



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

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

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

Spørsmål til megler:



Pris kr.: …………………………………………00/100
Skriver kroner…………………………………………….………………….……………………………….. + omkostninger i h.t. salgsoppgave
Finansieringsplan: 
Lånegiver: ……………………..………..……….. Tlf.: ………..……………..….. Saksbeh.: ………………………..………….. kr.: …………….………..
Eventuell egenkapital: .…………………………………………………………..………..………..………..………..………..……….kr.: …………….………..
Ønsket overtagelsesdato: ………………………………………………………
Eventuelle betingelser/forbehold: ………………………………………………………………………..………..………..………..………..………..……..

Undertegnede bekrefter med dette å ha lest salgsoppgavene og teknisk prospekt samt å ha besiktiget eiendommen. 
 Budet er avgitt iht. de avtalebetingelser som fremgår av salgsoppgaven. Undertegnede er kjent med 
 forbrukerinformasjon 
 om budgivning. Budskjema kan printes ut og leveres eller sendes pr. telefaks til meglerkontoret. Budskjemaet kan også 
 scannes og sendes direkte pr. e‑post til megler, men du må samtidig ringe megler og forsikre deg om at han har mottatt 
 budet.

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

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

Navn:______________________________________  Navn: ______________________________________
Personnr.: _________________________________  Personnr.: _________________________________
Adresse: ___________________________________  Adresse: ___________________________________
Postnr./sted: _______________________________  Postnr./sted: _______________________________
Telefon/mobil: _____________________________  Telefon/mobil: _____________________________
E‑post: _____________________________________  E‑post: _____________________________________

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

Narvik, _______ , _______ , _______
Sign.: _______________________________________ Sign.: ______________________________________
Jenssen & Bolle AS, Kongens gate 34, 8514Narvik
Telefon: 76 96 79 50 Telefaks: 76 96 79 51 www.jenssenogbolle.no

Undertegnede avgir herved følgende bud på eiendommen:
Dronningens gt 25 med matrikkel GNR 40, BNR 282, SNR 10 i NARVIK kommune.

Budskjema





























































jb@jenssenogbolle.no
T 90520440M 90 52 04 40

DAGLIG LEDER
Johnny Bolle 

Kontakt

Æ kjenne ditt nærområde

Jenssen & Bolle AS
Organisasjonsnummer: 984 960 379

PB 246 / Kongens gate 34, 8503 Narvik
www.jenssenogbolle.no

> Eierskifteforsikring er selgers 

 forsikring. Boligkjøperforsikring 

 er kjøpers motvekt.

> Du får tilgang til spesialiserte 

advokater og profesjonell hjelp 

 når du trenger det.

> Du unngår økonomisk prosessrisiko 

når HELP utpeker advokaten. 

> Oppdager du mangler, gir 

 boligkjøperforsikring deg trygghet 

til en rimelig pris.

> Advokathjelpen kan bli kostbar uten 

boligkjøperforsikring, ofte langt 

mer enn villa/-innboforsikringen 

dekker. 

>   Husk at reklamasjonsfristene er   

     strenge, kontakt derfor HELP så  

     snart  feil oppdages.

> Fri tilgang til spesialisert advokathjelp 

   ved klage på kjøpt bolig.

> Dekning av motpartens saks-

omkostninger hvis disse blir idømt.

> Du kan velge advokat selv. Da dekkes 

timesats etter offentlig salærsats, men 

idømte sakskostnader dekkes ikke.

> Advokathjelp i fem år etter 

      overtakelse.

Hvorfor boligkjøperforsikring? Boligkjøperforsikring gir deg:

Borettslagsbolig
4 100,-

Selveier- og aksjeleilighet
7 100,-

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

Priser:

Din egen advokat når du trenger det

HELP Boligkjøperforsikring

Enkelt å tegne, trygt å ha:

Selv om selgeren gjør sitt ytterste, og eiendomsmegleren gjennomfører oppdraget 
korrekt, er det ikke mulig å gardere seg mot uforutsette problemer. Hvis du oppdager 
avvik fra avtalen, trenger du profesjonell hjelp fra første dag. 

HELP Boligkjøperforsikring gir deg tilgang til spesialisert advokat for å vurdere om du 
har krav mot selger/selgers eierskifteforsikringsselskap. Forsikringen dekker kostnadene 
ved å forfølge saken til den er avgjort, og styrker din forhandlingsposisjon. 

>   Boligkjøperforsikring tegnes 

      i samarbeid med eiendomsmegleren 

      senest ved  kontraktssignering.

> Oppdaterte forsikringsvilkår er 

tilgjengelig på www.help.no. 

      Vilkårene på bestillingstidspunktet 

      er gjeldende. 

Gjeldende fra 01.01.18

HELP Boligkjøperforsikring

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

 Villa-/innboforsikringens rettshjelpsdekning

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


