UTLEIEPROSPEKT
FAGERNESVEIEN 3, 3 etg.

KONTORLOKALER SENTRALT PÅ NARVIK HAVN
FAGERNESVEIEN 3, 3 etg. i sør
8514, NARVIK

Gårdsnr. 41, bruksnr. 4

KONTORLOKALER SENTRALT PÅ NARVIK HAVN
Beliggende på Narvik Havn, med gangavstand til sentrum, har vi for
utleie til sammen ca. 272 kvm BTA kontorlokaler.
Lokalene er beliggende i byggets 3. etasje, med utsikt mot indrehavn og
ut Ofotfjorden.
Det er etablert helt nye heise på sørsiden av bygget med adgang i
trapperom utenfor lokalet i 3 etg.
Hovedinngang fra sørsiden av bygget.
Lyse lokaler som fremstår med god standard. Lokalene har adgang til
egne toaletter, spiserom og kjøkken.
Se planskisser side 5.
Utleier kan tilpasse lokalene etter nærmere avtale.

Narvik havn har generelt godt med p-plasser i området til leieforholdet,
som kan benyttes av kunder/besøkende og leietakere. Det er å mulighet
for sykkelparkering.
Kort gangavstand til lokalt kollektivtilbud. Buss-stopp rett ved bygget. Med
busser som går nordover til sentrum og sørover til bla. Fagernes,
Beisfjord og Ankenes.
Kun få minutter å gå til Narvik sentrum, ca. 10 min.

BELIGGENHET OG AVSTANDER
Eiendommen har en svært sentral beliggenhet i sjønære
og maritime omgivelser på Narvik havn. Med enkel
tilgang til hovedveier, gangavstand til sentrum og flotte
sykkel- og gangveier.
Sentralt beliggenheten på Narvik havn med havneutsikt.
Området generelt består av havnerelaterte bygg
bestående av forretninger, kontorer, lager, boliger,
kaianlegg og en havnepark.

Lokalisering av Fagernesveien 3:
Fagernesveien 3

PLANSKISSE 3. ETASJE – CA. 272 KVM

Inngang

LEIEAREALER OG PRISER
Arealer:

Indeks:

Totalt ca. 272 kvm BTA kontorareal

Regulering iht. statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. Ved første regulering vil man ta utgangspunkt i

Leietid:

kontraktens dato.

Det er ønskelig med lang leieavtale.

Omkostninger:

Veiledende leiepris:

Leietaker dekker sine egne kostnader ifbm. eventuell juridisk bistand, og garantistillelse.

Pris for kontorlokaler oppgis ved henvendelse.

Leietaker dekker videre omkostninger ved evt. tinglysing av leiekontrakt eller pantsettelse av leiekontrakt.

I tillegg faktureres felleskostnader, strøm/varme og mva.

Forsikring:

Det skisserte leienivå er basert på at lokalene i stor grad overtas «as is», og at det inngås

Hver av partene holder sine interesser forsikret.

leiekontrakt på den leietermin som er skissert som ideell for utleier i dette prospekt.

Medfører leietakers virksomhet forhøyelse av eiendommens forsikringspremier eller faste avgifter, eller

Den endelige leiesum vil være basert på hvilke omkostninger som kan følge av eventuelle

pålegg fra utleiers forsikringsselskap om investeringer, plikter leietaker å dekke merutgiften.

tilpasninger som utføres for leietaker, leieperiodens varighet, betalingsterminer og den garanti

Forbehold:

som stilles for leieforholdet.

Eventuelt tilbud vil være avgitt med forbehold om utleier sitt styre sin endelige aksept.

Leie p-plasser:

Dette forventes avklart raskt etter at tilbud er akseptert av leietaker.

Gode parkeringsforhold.

Felleskostnader:
Andel av kostnader til felles benyttelse oppgis ved henvendelse.

MVA-registrering:
Eventuelt tilbud fra Narvik Havn KF på lokaler i eiendommen vil bli avgitt på forutsetning av at
leietaker skal drive MVA-pliktig virksomhet. 25% mva. tilkommer på de oppgitte priser.

Betalingsterminer:
Det er ønskelig at leien betales forskuddsvis.

Bilder
• Inngangsparti og korridor

Bilder
• Spiserom og kjøkken
• Møterom
• Lydisolert skillevegg mellom
spiserom og møterom

Bilder
• Kontorer i front av bygget
med utsikt over indrehavn.

KONTORLOKALER SENTRALT PÅ NARVIK HAVN
Kontakt:
Rådgiver prosjekt og eiendom
Finn Brattli
Mobil: 952 45 011
Mail: fb@narvikhavn.no

