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Prísur 1.350.000,00 kr. 

Dømi um fígging: Afturgjaldstíðin er 25 ár 

Útgjald, 10%  135.000 kr. 

Mðr. gjald – áðrenn 
rentustuðu 

6.060 kr. 

Mðr. gjald – eftir 
rentustuðul 

5.407 kr. 

  
Útrokningin er vegleiðandi. Vit taka støði í, at rentan 
er óbroytt alt tíðarskeiðið á 3,15% fyri alla 
lánsupphæddina, og at rentustuðul er 35%. 
Rentustuðul verður bert veittur til egnan bústað. 
Hædd er tikin fyri vanligum kostnaðum, so sum 
stovningarprovisión, tinglýsing og 
avgreiðslugjøldum.  
 

    64       1 1        2023 

 

Talan er um nýggjan, arkitektteknaðan 

eigaraíbúðarbygning í Klaksvík, sum verður bygdur eftir 

nýggjastu og bestu vitan og tøkni. Staðsetingin er góð, 

og somuleiðis er gott útsýni. 

 

Í fyrsta byggistigi, sum er niðari íbúðarbygningurin á 

Torvgøtu, er talan um 3 innilokaðar íbúðir á 64 fermetrar 

og 3 innilokaðar íbúðir á 96 fermetrar.  

 

Bygningurin og alt økið uttanum verður gjørt liðugt.  

 

Inni í íbúðini verður gólvið stoypt, gólvhitaslangur verður 

lagdar í betong og el-dósir verða stoyptar í betongveggir. 

Hitapumpa og ventilatión er við í keypinum, men verður 

ikki sett til. 

 

Keypari skal sostatt sjalvur innrætta íbúðina, sambært 

tekning á s. 3-5 í bústaðarlýsingini.  

 

Felags parkeringsøki er frammanfyri bygningin. Eisini er 

gott busssamband. 

Íbúð nr. A, B og C  

Torvgøta 31, 700 Klaksvík  
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Boðstreytir 

 
Ognin verður seld til fastan prís. 4 íbúðir í byggistigi 1 skulu verða seldar, áðrenn fígging tekur við. Nevnast skal tó, at 

byggiharri er byrjaður at stoypa og gera klárt.  

 

Áhugaðir keyparar kunnu umbiðja tilfar/keypssáttmála á heimasíðu hjá Skyn undir ognini, ella við at seta seg í samband 

við Skyn. 

 

Viðvíkjandi serligum keypstreytum, er serliga at viðmerkja, at rindast skal 10 prosent av keypsprísinum við undirskrift av 

keypssáttmála, og stillast ein bankatyrgd (garanti) fyri hini 90 prosentini. Viðvíkjandi yvirtøku, so er væntaður 

yvirtøkudagur ultimo august 2023, men byggiharri tilskilar sær rættin at útseta yvirtøkuna við upp til 6 mánaðum, um 

seinkingar eru. Viðvíkjandi eigarafelagnum fyri íbúðarbygningarnar í Torvgøtu og Bumshamarsvegi, er serliga at 

viðmerkja, at eitt pant til eigarafelagið á kr. 50.000,00 verður tinglýst á hvørja eigaraíbúð við fyrsta vegrætti, og skulu pant 

hjá banka ella øðrum víkja fyri hesum.  

 

Áhugaðir keyparar verða bidnir um gjølliga at lesa tilfarið, áðrenn avtala verður gjørd um keyp. Treytir og kunning í 

sølutilfari/keypssáttmála, er partur av avtaluni millum byggiharra og keypara og kunnu ikki broytast, eftir at endalig avtala 

er gjørd, uttan samtykki frá báðum pørtum. 

 

GG. byggiharri tilskilar sær rættin at slíta avtaluna við keypara, um neyðug skjøl, harímillum undirskriftir á keypssáttmála 

og stillan av bankatrygd (garanti), ikki er komin í lag í seinasta lagi 20 yrkadagar eftir, at keypari hevur fingið váttan frá 

byggiharra, at hann tekur av tilboði keyparans at keypa eina íbúð.  
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Dømi av íbúð A 
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Dømi av íbúð B 
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Dømi av íbúð C 
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Lýsing av ognini 

 

Bústaður á ogn Torvgøta 31, 700 Klaksvík Matrikul nr. 34d Klaksvík  íbúð nr. A, B og C 

 

 

Slag Eigaraíbúðir 

Byggiár 2023 

Hædd Íbúð A, B og C eru í einari hædd 

 

Tekningar Ja 

Stoppikrani Ja 

El-mátari  Nei, keypari má sjálvur seta el-mátara upp 

Atgongd til ovasta loft Nei 

Rottangi Felags kloakkskipan 

Yvirtøkudagur August 2023 

Innrætting 

Stødd á íbúð  64 m2 brutto  

Annað Eitt goymslurúm til hvørja íbúð 

Innrætting av íbúð 
Eftir ætlan er durur, baðirúm, kamar og stova og køkur í einum, men íbúðin 

verður seld innilokað  

Tilval 

Eingi tilval eru, men møguligt er at gera avtala við byggiharra um ymiskar 

eykaveitingar, men er hetta ikki partur av keypinum av innilokaðu íbúðini, og 

verður avtalað beinleiðis við byggiharra  

Parkeringspláss Felags parkeringsøki 

Yvirskipað tilfarslýsing 

Tak Dúkur 

Loft Betong – ikki liðugt viðgjørt  

Gólv  Betong – betongdekk er millum íbúð í neðra og erva 

Vindeygu Alu-træ 

Termorútar Ja 

Úthurðar Alu-træ 

Klædningur Timburklædningur 

Bjálving 
Sambært bygningskunngerð fyri 2017 – bjálvað verður uttan, millum betong 

og klædning 

Grund/bygningurin 
Grundin er betong, og er stoypt heilt upp í kipp, somuleiðis er betongdekk 

millum niðaru og ovaru íbúðirnar 

Innveggir  Eingir innveggir eru við í keypinum 

Innhurðar Ongar innhurðar eru við í keypinum 

Trappa/ur Ja, uttan - Betong 

Lyfta Nei 

Hitapumpa/ventilatión Ja, ventilatiónshitapumpa. Verður ikki sett til 
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Gólvhiti Ja, gólvhiti er lagdur í betongi  

 

Internet Ja, er lagt, men ikki sett til 

 

 

Útreiðslur 

Rakstrarútreiðslur Kr./mðr. Kr./ár 

Mett orkunýtsla (el) 800 kr. (mett nýtsla) Uml. 9.8000 kr. (mett nýtsla) 

Trygging 
Eigarafelagið teknar eina felags trygging fyri bygningin. Hvør eigari teknar egna 

innbúgvstrygging 

Eigarafelag Eigarafelagið ásetir sjálvt, hvussu høgt gjaldið er. 

 

 

Viðmerkingar 

 
Fyrivarni verður tikið fyri smávegis broytingum. 

 

 


