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     593    306        5   4   1938    

/1965 

Prísuppskot Kr. 8.500.000,- 

Dømi um fígging: Afturgjaldstíðin er 25 ár 

Útgjald, 10%  Kr. 850.000 

Mðr. gjald – áðrenn 
rentustuðul 

             Kr. 34.594  
 

Mðr. gjald – eftir 
rentustuðul 

Kr. 28.458  
 

  

Útrokningin er vegleiðandi. Eitt nú er hædd ikki tikin 
fyri stovningarprovisión, tinglýsing og øðrum 
kostnaði. Rentustuðul verður bert veittur til egnan 
bústað. 
Rentan er 2,95% upp til 80% av virðinum og fyri 
síðstu 10% er rentan 4,75%. 

Serstøk ogn til sølu í miðbýnum í Tórshavn við 

trimum sjálvstøðugum eindum og góðum útsýni. 

Til ognina hoyrir eisini eitt bilhús. Ognin hevur 

tveir brandmúrar, og síðan móti ánni og Niels 

Finsens gøtu eru júst nútímansgjørdar við 

bjálving (10 cm), umframt klæddar við viði og 

nýggjum úthurðum og vindeygum við 3-lag 

orkuglasi.  

 

Stutt er til allar hugsandi hentleikar niðri í býnum, 

og somuleiðis er viðarlund, skúli, barnagarður 

o.a. tætt við.   

 

Sethús/vinnubygningur 

Við Havnará 3, 100 Tórshavn 
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Innanhýsis lýsing av ognini 

 

Bústaður á ogn 
Við Havnará 3, 100 
Tórshavn 

Matrikkul nr. 774h Tórshavn 

  

 
   

Kortalmynd 
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Lýsing 1 

 
Fyriliggur húsaskoðan Ja 

Bjóðar seljari eigaraskiftistrygging Ja 

 
 

Slag Sethús/vinnubygningur 

Matrikkul 774h Tórshavn 

Grundøki stødd 306 m2 

Uttandura mát av ognini 593 m2 + bilhús á 20 m2  sambært húsaskoðan 

Byggiár Húsini eru bygd í 1938 og umvæld og útbygd í 1965 

Mát millum gólv og loft (loftshædd) Ymiskt  

Hæddir Fimm hæddir við trimum eindum 

 
 

Tekningar Viðfest eru tekningar, sum ikki eru mátfastar 

Stoppikrani Ja 

El-mátari 1 Ja, í trappugongdini í íbúðini 

Atgongd til ovasta loft Er einki ovasta loft, men eitt loftsrúm er í ovastu hædd 

Kort Kortal.fo 

Rottangi Ja 

Eigari/ar síðan 1995 

Hví selur seljarin? Seljari selur, tí at ognin er ov stór. Ognin skal antin seljast, ella verður hon 
leigað út. 

Er leigari í ognini? Nei 

Nær kann yvirtøkudagur væntast at 
vera umleið? Uml. 1-2 mánaðir 

Verður ognin vaskað og ruddað áðrenn 
yvirtøkuna? Nei, ognin verður seld sum hon stendur.  

 

Umsiting 

 

Framdar umvælingar 
 
 

 Nýtt tak á stovubygninginum í 2017 

 Nýggjan klædning, vindeygu og hurðar móti NFG og Havnará í 2020 

 Eftir at húsaskoðanin varð gjørd, er tekjan reinsað. Síðan er taktætt 

smurt á skoytir, har tekjan var mest slitin. Eftir hetta er Icopal 2000 

smurt á alla tekjuna. 

Møguligar umvælingar 
Húsaskoðan er gjørd, og verður mælt til at lesa hesa nágreiniliga, og 

somuleiðis at hava serkøn fólk við sær at gjøgnumganga ognina. 

Viðlíkahald 

 

Húsini eru leypandi umvæld uttandura, og eru tað alskyns endamál, ið mann 

kann brúka bygningin til. 
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Innrætting 

 

EIND 1 

 

 

Í erva í ognini er ein íbúð í 3 hæddum. Inngongd er úr Niels Finsensgøtu har ein trappa er 

til fyrstu hædd. Á hesi hædd er eitt kamar, strúkirúm, vaskirúm og baðirúm. Køkur, 

spísistova og dagligstova, umframt ein stór stova við panorama-útsýni móti Sjónleikara-

húsinum. Her er høgt til loftið við bjálkaklæddum viði. Í stóru stovuni eru tvey stór og tvey 

vanlig vindeygu, umframt úthurð til altanina, ið fer kring alla stovuna. Inngongdin til 

stovuna er forskotin í hædd, sum hevur tvey trin úr føroyskum basaltgróti. Afturat køkinum 

og dagligstovuni er útgongd til hjall/bryggers við úthurð til altanina. 

 

Á næstu hædd, sum verður leidd upp gjøgnum eina runda stáltrappu úr gongini við 

takvindeyga, eru 3 rúmlig kømur, har tað eina stóra kamarið hevur vask og vesi. Frá 

hesum kamarinum er atgongd til eitt størri depot, sum er óbjálvað. 

EIND 2 

 

Í veghæddini, við inngongd frá Niels Finsensgøtu, eru 2 hæddir. Talan er um eitt stórt 

høli, sum kann nýtast til vinnuligt endamál ella umskapast til leigubústað við møguleika 

fyri fleiri kømurum. Skorið er út fyri einum størri og betri vindeyga, sum gevur frítt útsýni 

yvir Havnará. Aftast í rúminum er køkur við møguleika at tvífalda støddina við at taka ein 

tunnan vegg niður. Í køkinum er úthurð út á terassu og trappu niður til bilhúsið við 

Havnará. Úr stóra hølinum er atkomuligt niður gjøgnum trappur, til kvinnu- og 

mannfólkavesini, sum liggja eina hædd undir veghæddini. Í hesi hæddini er atgongd til 

eind 3. 

EIND 3 

 

 

Inngongdin er við Havnará, sum rúmar eitt stórt høli til vinnuligt endamál í tveimum 

forskotnum hæddum, ið gevur atgongd til hølini í erva. Eindin hevur fleiri depotrúm, har 

millum annað oljufýrið er. Ímóti ánni er eitt stórt vindeyga sett ímóti vegnum, umframt  at 

tvey nýggj hvítt-blendað vindeygu eru ímóti NFG. 

Annað 
Eisini er ein lítil urtagarður, sum er klæddur við grønum plantum upp ímóti brandmúrinum 

til grannan. Við endan á brandmúrinum stendur eitt 50 ára gamalt spælihús.  

Umhvørvi Sera hugnaligt umhvørvi 

Grannalag Miðbýnum í Tórshavn 

Parkeringspláss Nei, men eitt bilhús hoyrir til ognina og almenn parkeringspláss eru beint við 

Prísuppskot Kr. 8.500.000,00,- 
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Lýsing 2 

 

Bilhús 
Bilhús á uml. 20 m2, vendir móti Havnará og rundanum er trappa upp til EIND 

2 og 3, sum hava hvør sína inngongd hesumegin eisini. 

Hjallur Nei, men eitt kølirúm / goymslurúm er í íbúðini 

Tak Takpapp 

Tætt tróður Ja 

Loft Ymiskt 

Álegging Ymiskt 

Vindeygu 
Vindeyguni, ið blivu skift í 2020 eru Alu/timbur 3-lag glas. Annars eru tey eldru 

vindeyguni úr timburi 

Termorútar Ja 

Úthurðar 
Úthurðarnar eru skiftar í 2020 og eru alu/timbur og tær eldru úthurðarnar eru 

úr timburi 

Klædningur Timbur og Aluminium 

Bjálving Síðan ímóti ánni og NFG eru júst nútímansgjørdar við bjálving (10 cm), 

Innveggir Timbur og betong 

Innhurðar Timbur 

Trappa/ur Timbur innandura og betong uttandura 

Grund Báðir endarnir á húsunum eru betong heilt upp 

Rør-/hitaskipan Jarn og kopar 

Antenna Veit ikki 

Brúsa Nei, men handbrúsa er til baðikarið 

Baðikar Ja 

Oljufýring Ja 

Ketil Ja 

Oljutangi Ja 

Fjarhiti Nei 

Brenniovnur Nei 

Luftskipan Í baðirúminum í íbúðini 

Innbygd skáp Ja 

Gólvhiti Nei 

Køkur  Ja, í íbúðini og ein te-køkur í EIND 2 

Telefon Ja 

Internet Ja 
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Við í søluni 

 

Ovnur Ja 

Roykhetta Ja, men má kannast nærri 

Køli/frystiskáp Nei 

Frystiboks Nei 

Uppvaskimaskina Nei 

Vaskimaskina Nei 

Turkimaskina Nei 

 

 

Bygningur/ar 

 A 

 
B C 

Byggiár 1938 / 1965   

 

Tikið inn 

 

Navn: Petur Mohr Niclasen Tlf.: +298 23 44 02 Dagfesting: 26.05.2020 

  

 

Útreiðslur 

 

Rakstrarútreiðslur Litrar/kwt Kr./mðr. Kr./ár 

Orku-/oljunýtsla 

  Árligt hevur nýtslan, áðrenn 

bjálving og klæðing av tveimum 

fasadum, ligið um 60.000 kr. 

El 

 Eingin leigar í løtuni, 

og tískil er torført at 

meta um 

 

Trygging    

Eigarafelag    

Tilsamans    
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Viðmerkingar 

 
 

Upplýsingar eru givnar eftir eigarans bestu sannføring. Tað kann tó ikki væntast, at eigarin í øllum førum hevur nøktandi 

kunnleika til standin og støðuna, tí eigarin hevur ikki fakligt innlit í byggifrøði og/ella veit ikki nóg mikið um ognina, tí 

hann/hon hevur yvirtikið ognina frá øðrum.  

 

Fyrilit má takast fyri hesum, og tískil verður altíð mælt til, at áhugaðir keyparar hava serkøn við sær at sýna ognina, 

áðrenn tey bjóða upp á ognina. 

 

Ikki við í søluni: Naglafastir málningar, 2 stk, umframt portur í stovuni, umframt annað 
innbúgv er ikki íroknað søluni.  
 

 

 

 

 

 

 

Dagfest: 26.05.2020 

 

Undirskrivað av seljara: 

 

 

 

 


