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VERDIVURDERING AV TOMT 

GÅRDS NR 54, BRUKS NR 353 

ÅS KOMMUNE 

JUNI 2020 

 

 

1 MANDAT  
Norsk Eiendomstaksering AS er av Ås kommune ved Lene Baltzersen, praktikant i 
enhet for eiendom, blitt anmodet om å foreta en verdivurdering av ovennevnte tomt. 
 
Ønsket verdivurdering er i forbindelse med en makeskiftesak i Ås kommune.  
 
Arealene som inngår i makeskifte, og som skal takseres, er 54/353  og deler av 54/361.  
 
Ås kommune er i dag eier av 54/361, og deler av dette arealet skal overdras til eierne 

  av 54/25 og 54/84.  
 
Størrelsen på arealet som skal overdras fra denne eiendommen er foreløpig ikke  

  avklart.  
 
Det ønskes en pris pr. kvm på dette arealet uten hensyn til bygningsmassen på  

  eiendommen. Bygningsmassen skal ikke inngå i makeskifte.  
 
Wenche Lier og Terje Lier er i dag eiere av 54/353 som skal overdras til kommunen i 

  sin helhet.  
 
 

2 EIENDOMMENS BETEGNELSE:  
Verdivurderingen omfatter eiendommen gnr. 54, bnr. 353 i Ås kommune.  
 
Hele arealet for denne eiendom er opplyst å være beregnet til;  270 m2 ihht 
infoland.no. 
 
Hjemmelshavere: Wenche Lier(1/2 part) og Terje Lier(1/2 part). 
Dette i henhold til opplysninger fra Ås kommune og infoland.no.   
 
Øvrige opplysninger om hjemmelsforhold er ikke innhentet. 
 

3 BELIGGENHET:  
Tomten er beliggende øst for Brekkeveien i Ås kommune. Det er kort vei til  

  skoler, barnehager, kollektivtransport, marka og daglige servicetilbud. Sentrumsnær 
  eiendom til Ås sentrum, med en rekke bymessige fasiliteter og servicetilbud. 
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4 BEFARING: 
Eiendommen ble besiktiget 15 juni.  
 
Tilstede ved befaringen var: 
 
Norsk Eiendomstaksering AS:  Pål André Thronsen 
    
   

5 DOKUMENTER:  
Følgende dokumenter er blitt overlevert fra oppdragsgiver: 
 

 E-post korrespondanse 
 
 
 

6 FORUTSETNINGER: 
Verditaksten er gitt på følgende generelle grunnlag og forutsetninger: 
 
 eier stiller seg positiv til salg av eiendommen 
 eiendommen kan fritt markedsføres for salg, over en normal periode 
 en ser bort fra kjøpere som er villige til å by unormalt høyt  p.g.a. "spesielle 

interesser" 
 opplysninger som er gitt av oppdragsgiver, både skriftlig og muntlig er korrekte 
 Norsk Eiendomstaksering AS har ikke kontrollert tinglyste servitutter eller 

eventuelle ledningsnett i grunnen 
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Og på følgende spesielle forutsetninger: 
 at tomten ikke kan bebygges separat 
 at tomten ikke gir økt utnyttelsesgrad på tomter den tillegges 

 
 

7 REGULERING: 
   
  Eldre reguleringsplan: 
  Eiendommen ligger innenfor eldre reguleringsplan med planid 136.  
  Navn på denne er; Kvartalene s10 og s14 i ås sentrum: gang- og sykkelvei langs  
  jernbanen til ås stasjon og brekkeveien. 
 

   
  Eldre reguleringsplan, begrenset med sort strek og pil mot vurdert tomt.  

 
  I november ble det vedtatt ny områdereguleringsplan som påvirker den eiendom som 
  vurderes i denne rapport. Slik det fremkommer er det denne som er med på og påvirke 
  de muligheter og begrensninger vedrørende denne eiendom med området rundt.  
 
  Ny Områdereguleringsplan: 
  Den vurderte tomteparsell ligger innenfor områdereguleringsplan for Ås   
  sentralområde; 
 
 
  Den vurderte tomteparsell ligger innenfor områdereguleringsplan for Ås   
  sentralområde; 
 
  ÅS KOMMUNE Plan nr.: R-287 
  REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN 
  FOR ÅS SENTRALOMRÅDE 
  Bestemmelser sist revidert 15.11.2019 
 
  Reguleringsbestemmelsene til områderegulering for Ås Sentralområde er på 16 sider 
  og følger vedlagt til denne vurdering, nedenfor følger utdrag av enkeltpunkter. 
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Den vurderte tomten berører flere ulike områder i plankartet, områder som har 
betegnelsene:; 
SB 
SK 
Og mulig også  
G13 
 
For de ulike områder i plankartet gjelder følgende:  
SB – punkt; 
5.4 Bane – Stasjonsområde (SB) 
Området skal benyttes som stasjonsområde for jernbanen. I området tillates etablert 
beplanting, møteplasser, sykkelparkering, bilparkering, o.l. i tilknytning til 
jernbanestasjonen, samt nødvendige jernbanetekniske anlegg og installasjoner. 
SK – se punkt:  
5.5 Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk 
infrastrukturtraseer (SKF1-2)  
Innenfor SKF1-2 kan det opparbeides gang- og sykkelvei med samme standard som 
SGS. Gang- og sykkelveien kan benyttes som driftsvei for tilgrensende 
landbrukseiendommer.  
Bane NOR kan benytte gang- og sykkelveien ved drift og vedlikehold av jernbanen, 
samt stenge veien ved behov. Gang- og sykkelveien skal istandsettes etter 
stengeperioder med reparasjon av eventuelle skader samt nødvendig rengjøring for å 
opprettholde god fremkommelighet. 
 
G13 – se punkt: 
6.2 Nordre Moer (G13-G16)  
Grønnstrukturen skal ha bredde som anvist på plankart, og utformes slik at det kan tas 
i bruk som del av overordnet overvannshåndtering og tjene som flomvei for 
tilgrensende områder, jf. punkt 3.6.  
Grønnstruktur og fellesarealer i byggeområdene skal etableres slik at møteplasser og 
grøntområder tilknyttes overordnet grønnstruktur. Det skal etableres gjennomgående 
tursti langs grønnstrukturen.  
Det skal utarbeides skjøtselsplan for drift av områdene G13-16 før det gis 
igangsettingstillatelse for bebyggelse i byggeområdene omfattet av rekkefølgekrav for 
opparbeidelse, jf. punkt 2.2.1. Skjøtselsplanen skal gi bindende føringer om 
driftsansvar i områdene. 
 

    
 
Disse bestemmelser er slik det fremkommer vesentlig for de muligheter og 
begrensninger som gjelder for beskrevne eiendom. 
 
For ytterligere opplysninger om reguleringen henvises det til å lese vedlagte 
bestemmelser, plankart og retningslinjer nøye og det oppfordres eventuelt til å 
kontakte kommunen for nærmere opplysninger. 
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Kartutsnitt hentet fra Ås kommune sine hjemmesider med markert eiendommen 
innefor sirkel. 
 
 

  
Kartutsnittet fra Planinnsyn med sirkel rundt den vurdertte tomt. 
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8 TOMT: 
Tomten er opplyst i infoland.no opplyst å være 270 m². Tomten er forholdsvis flat. 
Tomten er i dag ubebygd, foruten at det er plen og gang/sykkelvei etablert der nå i 
dag. 
 

 
 

 
Bilde tatt mot vest 

 

9 TOMTEVERDI - KRITERIER: 
 
Tomteverdi er en objektiv vurdering av grunnens omsetningsverdi, normalt sett 
vurdert etter følgende kriterier: 
 

- Påregnelig utnyttelse 
- Beliggenhet og eksponering 
- Adkomst 
- Infrastruktur 
- Grunnforhold  
- Avstand til kollektiv transport 

 



Tomtevurdering 
Gårds nr. 54, bruks nr. 353  
Ås kommune(3021) 
   

 www.eiendomstaksering. no   Side 9 av 11 
Tlf. 23 06 02 02 
 

 

10 VURDERING EIENDOMMEN IHHT DAGENS SITUASJON: 
 
Den vurderte tomten, gårds nr 54, bruks nr 353 i Ås kommune ligger ihht 
områdereguleringen i område SB, SK og G13. Disse områder gir ingen mulighet for 
utnyttelse til bolig eller næringsutvikling slik det fremkommer. 
 
Den eldre regleringen planid 136 innbefatter også bl.a både tomt 54/353 og 54/361 og 
det kunne være muligheter ved ny områderegulering at de hadde fått lik og entydig 
regulering.  
 
Denne tomten, 54/353, er områderegulert til gang/sykkelvei, grøntområde og 
stasjonsområde. 
 

10.1   Tomt - Vurdering – Modell.   
 
Eiendommen med dens beliggenhet og regulering gjør at den ikke vurderes som en 
bolig eller næringseiendom som sådan. Den er del områderegulert til gang/sykkelvei, 
grøntområde og stasjonsområde. Det har ikke kommet til takstmanns kunnskap noen  
sammenlignbare omsatte eiendommer eller deler av eiendommer som kan vurderes og 
sammenlignes med den vurderte eiendom ut fra den regulering som ligger til grunn og 
bruken av gangsti osv som her gjelder.  
 
Dette gjør at takstmanns skjønnsmessig vurderer eiendommen i forhold til andre 
kriterier og trekk som andre normale vurderinger som har likhetstrekk med 
eiendommen og de beskrevne forhold.  
 
Modell og dens relevans for eiendommen. 
Disse forhold gjør at takstmann vurderer denne eiendom til og bli betraktet på 
sammenlignbar måte som ved Statens vegvesen sin praksis ved utkjøping av ulike 
arealer til vei, gang/sykkelvei arealer, grønne områder i den forbindelse osv.  
Den type arealer blir kalt stripearealer, da det er som regel mindre arealer, eller mindre 
deler av ulike tomter som kjøpes ut eller eventuelt ekspropieres. 
 
Statens vegvesen sitt prinsipp for kompensasjon for inngrep i boligeiendommer når de 
ønsker og kjøpe ut eller ekspropriere mindre tomter eller deler av tomter, eller såkalt 
stripeverdi vurderes skjønnsmessig av takstmann som en måte og kunne beregne en 
tomteverdi på den vurderte tomt.  
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Der Statens vegvesen benytter modellen, ved små og mellomstore inngrep så utgjør 
marginalverdien mellom 20 og 50 % av gjennomsnittsverdien for hele boligtomter. De 
fleste stripeerverv er i denne gruppen. I normaltilfelle er marginalverdien mellom 25 
og 35 %, eller grovt regnet ca. en tredjedel av gjennomsnittsverdien. 
 
Disse forhold tas i betraktning ved skjønnsmessig vurdering av eiendommen i neste 
avsnitt. 
 

 

10.2   Tomt - Beregning - Verdivurdering   

   
  Beregning av verdi på eiendommen. 
 

For Ås kommune vurderes en normal boligtomt, ca 1 mål, med sentral plassering til og 
ha en tomteverdi på ca kr 2 000 000 pr mål. 
(F.eks tomt til salgs nå i juli 2020 på finn.no – Brekkeveien 51 med en utropspris på ca kr 2 300 000,- 
pr mål) 
 
I forbindelse med den vurdering som konkret gjøres her for denne eiendom så vurderes 
det skjønnsmessig til at eiendommen,  
 
 
Gnr 54, bnr 353, har 35% av gjennomsnittsverdien for boligtomter i kommunen.  
 
Dette gir kr 700,- pr kvm tomt. 
 
Tomteareal: 270 kvm(ihht infoland.no) 
 
Beregnet verdi: 700 x 270 = Kr 189 000,- 
 
Vurdering av tomten hensyntatt lokale forhold, fremkomne opplysninger, beregnet 
verdi  og takstmannens helhetlige skjønn. 
 
 
Vurderes eiendommen til: 
 
 

Verditakst: Kr 200 000,-   
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11 Verditakst: 
 

Det har ikke fremkommet noen sammenlignbare omsatte eiendommer eller deler av 
eiendommer som kan vurderes og sammenlignes med den vurderte eiendom ut fra den 
regulering som ligger til grunn og bruken av gangsti osv som her gjelder.  
 
Det er da skjønnsmessig fra takstmann vurdert det til for og ha noe relativt likt 
sammenligningsgrunnlag at man trekke noen likhetstrekk med den modell, metode 
som Statens vegvesen bruker ved innløsning/kjøp av mindre tomter, deler av tomter 
for gangstier, veier og grønt arealer. Det er denne vurdering som vurderes sammen 
med og hensyntatt lokale forhold og takstmanns skjønn ut fra fremkomne forhold. 
 
Dette er en makeskiftevurdering og må sees på som det. Det er ikke en ren 
markedspris, da det ikke er noe relevant åpent marked for denne eiendom med den 
gjeldende områderegulering som er forelagt.  
 
Eiendommen vurderes som en del av et tosidig makeskifte av eiendommer.  
 
Denne aktuelle vurderingen av den eiendommen er også vurdert ut fra det konkrete 
mandat som er gitt for vurderingen. Verdivurderingen vil kunne endre seg betydelig 
ved endret mandat for oppdraget, vedrørende beskrevne eiendom.  
 
På generelt grunnlag kan man også si at eiendommenes verdi alltid vil endre seg med 
konjunkturene i markedet og følgelig ikke være stabil. 
 
Markedsverdien er fastsatt etter beste overbevisning, skjønn og totalvurdering med 
hensyn til det fremkomne. 
 
Rekvirent, representant for rekvirent plikter å kontrollere dokumentet for eventuelle 
feilopplysninger eller mangler før bruk. 
 

Eiendommen vurderes til;           Gårds nr 54, Bruks nr 353 
 

Verditakst;  Kr 200 000 
 

Ås / Oslo, 10.07.2020 
 

NORSK EIENDOMSTAKSERING AS 
 
 
 
 
Pål André Thronsen 
Mobil: 90 59 69 83 
Takstingeniør Norsk Takst og bedriftsøkonom BI 
pat@eiendomstaksering.no 
 


