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OPPDRAG:  

Oppdraget ble rekvirert av Ås kommune ved Tiril Røssum-Tokerud, som har gitt opplysninger om 
eiendommen, og går ut på å utføre en verdivurdering av del av eiendom som er regulert til sentrumsformål. 

Eiendommen med gnr/bnr. 54/361 eies av Ås kommune. Opplysninger er iht. eiendomsverdi.no.  

Eier Ås kommune har tegnet opp en fradeling av eiendommen (se neste bilde 1 i rapporten), hvor 
hoveddelen av denne parsellen er per i dag regulert til Sentrumsformål med feltbetegnelse BS9. Del mot 
øst er regulert til Grønnstruktur med feltbetegnelse G13.  

Gjenværende del av eiendommen gnr/bnr. 54/361, som ikke inngår i den fradelte og vurderte 
tomteparsellen, er del mot nord avsatt til «Sentrumsformål» med feltbetegnelse BS8, del mot øst avsatt til 
«Kombinert formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer» med feltbetegnelse SKF2, 
samt del mot vest avsatt til «Fortau» og «sykkelanlegg» hhv. SF7 og SS7. Tomtedelingen er dermed satt ved 
reguleringsgrensen mellom BS8 og BS9. 

Det er per d.d. ikke bebygget på den fradelte tomteparsellen, som er vurdert i denne rapporten.  

Verdien av tomteparsellen fastsettes som del av utbyggingsfeltet BS9 og dennes markedsverdi i det frie 
markedet; altså det flere potensielle kjøpere er villig til å betale for utviklingseiendommen. 
Utbyggingspotensialet av eiendommen er vurdert iht. gjeldende reguleringsbestemmelser/begrensninger, 
men må detaljreguleres etter en mer nøyaktig mulighetsstudie. Iht. oppdragsgiver er vurderingen 
hensyntatt at det skal være vanskelig å utnytte utbyggingspotensialet fullt ut, da det er relativt strenge og 
flere detaljerte føringer i reguleringsbestemmelsene. Verdien av eiendommen verdivurderes utfra 
ovennevnte forhold, og vurderes ut ifra et anslått utbyggingstall for BRA (Bruksareal) i dok. innhentet fra Ås 
kommune.  

Det utarbeides en vurdering basert på følgende mandat:  
 

Mandat 
Verdi av arealdel på ca. 342,6 m² på del av eiendom med gnr/bnr. 54/361 iht. arealoversikt og gitte nye 
tomtegrenser.  

Den pris en særinteresse kan være villig til å betale for eiendommen er ikke vurdert eller tatt med i 
verdivurderingen. Verdien er vurdert utfra hva flere potensielle kjøpere er villige til å betale for 
eiendommen, forutsett at eiendommen selges på det frie markedet. Den fradelte parsellen vil være naturlig 
for salg til eier av naboeiendommen(e) mot syd med BS9. 

Verdivurderingen skal benyttes i forbindelse med at eier av øvrige del av BS9 vurderer å kjøpe eiendommen 
av grunneier.  

ANDRE FORUTSETNINGER/ OPPLYSNINGER:  

Undertegnede har forsøkt etter beste evne å beskrive takstobjektet iht. gjeldende mandat.  

Markedsverdien er henført til dagens dato, og der forutsettes følgende: 
- Eventuelle pålegg fra offentlige myndigheter er oppfylt. 
- At det ikke foreligger servitutter eller lignende som kan påvirke eiendommens verdi, utover det 

som er oppgitt/beskrevet i dette dokumentet. 
- At eiendommen er heftelsesfri. 
- At eiendommen er fri for forurensede masser. 
- Det er hensyntatt at det er utfordrende grunnforhold og det må påregnes kostnader utover 

normalen da det er stor variasjon i dybde til berg og setningsømfintlige masser i grunnen. Det er 
nødvendig med geoteknisk prosjektering før oppstart av byggearbeider. Det er i tillegg høyt 
grunnvannsnivå i området og det må forventes pelefundamentering til berg.  
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Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det 
finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes 
for ny befaring og oppdatering. 
 

Om oss i Takstmannen AS. 
Takstmannen AS er et konsulentfirma innen takst av fast eiendom. Selskapet ble etablert i 2013. Terje 
Bråthen og Erik Slæperud er begge sertifiserte næringstakstmenn i Norsk Takst. Takstmannen AS er 
sertifisert innenfor følgende områder.  
- Næringstaksering.  
- Boligtaksering.  
- Skadetaksering.   
Selskapet utfører taksering av bolig og næringseiendommer for privat og offentlig sektor i Oslo, Viken. 
Undertegnede takstmenn har mange års erfaring med å bistå i forbindelse med stripeavståelser, 
verdifastsettelse av utviklingseiendommer og større bolig- og næringseiendommer. Besøk gjerne våre 
hjemmesider for ytterligere informasjon om Takstmannens tjenester www.takstm.no eller 
vedlikeholdsforvaltning.no 

 

ANDRE OPPLYSNINGER:  

KILDER:     
Regulerings-plan og bestemmelser    Dato: 23.10.2019 

   Eier/rekvirents opplysninger 
   Eier av øvrige BS9/»kjøpers» opplysninger 
   Befaring       Dato: 15.03.2021 
   Kommunekart.com      Dato: 15.03.2021 
   Mail fra ÅS kommune v/ Tiril Røssum-Tokerud                Dato: 01.03.2021 

Eiendomsverdi.no       Dato: 15.03.2021 
Løvlien Georåd       Dato: 25.03.2021 

EIENDOMSDATA:   
Gnr/bnr.: 54/361: Kommune: 3021 Ås kommune 
 

 

HJEMMELSHAVER:  
Gnr/bnr.: 54/361: Ås Kommune 

TOMT:    

Gnr/bnr.: 54/361:     934,1 m² 
Del som skal vurderes iht. rekvirent:    342,6 m² 
Del av eiendom markert med brun farge (BS):  253 m² 

Oppl. iht. eiendoms- og reguleringskart på kommunekart.com og Ås kommune  
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Bilde 1: Del av gnr/bnr: 54/361 som skal vurderes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESKRIVELSE AV EIENDOMMEN:  

BELIGGENHET: 

Eiendommen har en sentral beliggenhet i Ås Sentrum i Ås kommune, nærmere bestemt mellom 
Brekkeveien og togsporet, like sør for Ås stasjon. Eiendommen ligger mellom to utbyggingseiendommer for 
fremtidige boliger med næring i gateplan, hvor tomteparsellen inngår i det søndre utbyggingsfeltet med 
grøntområde mot togsporet. Tomteparsellen er grensende til gang- og sykkelvei langs Brekkeveien og en 
eksisterende turvei langs togsporet. Eiendommen har umiddelbar nærhet til Ås sentrum med diverse 
servicetilbud. Bl.a. butikker, restauranter og offentlig kommunikasjon med buss- og togforbindelser fra Ås 
stasjon med korrespondanse til Follobanen mot Oslo og Moss. Nærhet til barnehager, barneskole, 
ungdomsskole og videregående skole, samt idrettsanlegg, med kunstgressbane, friidrettsbane og 
svømmehall. Kort vei til Ski storsenter og Vinterbro senter med et utvalg av merkebutikker. Eiendommen er 
beliggende med normale sol- og lysforhold og har god eksponering mot både nærliggende veier og 
jernbane. 

BESKRIVELSE:  

Parsellen som skal vurderes er ubebygget. Eiendommen er planert og fungerer i dag som vei inn på 
området for næringsbygget i Brekkeveien 10, og er bestående av gruslagte arealer. Eiendommen er samlet 
grensende mot jernbanelinja (Follobanen) mot øst. Brekkeveien mot vest.  Næringsbygg mot nord og syd. 

Oppdragsgiver opplyser om at det er en kabelpåvisning på eiendommens søndre del av tomteparsellen, ca 
6 meter inn på det regulerte boligfeltet BS9. Da BS9 beregnes for bygging inntil 5-6 etasjer, dvs. ca 15-18 
høydemeter, anses dette arealet så nærme tomtegrensa for ikke bebyggbart. Der kabel ligger vil det 
således ikke bebygges og flytting av kabelen vil da være unødvendig.    

REGULERING:    

Plannavn:   Områdereguleringsplan for Ås sentralområde 
Plan ID:   287 
Gjeldene fra:   23.10.2019. 
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Eiendommen er regulert til byggeområde for boligformål: 

- Sentrumsbebyggelse med feltbetegnelse BS9 
- Grønnstruktur med feltbetegnelse G13 

Gjengitt utdrag av reguleringsbestemmelser (med viktige deler av gjeldende detaljer i kursiv): 

 
Planområdet er i henhold til PBL § 12-5 regulert til.  
 

Byggeområde for boligformål:  
- Boligbebyggelse (B1-B22) 

- Sentrumsbebyggelse (BS1-BS10)  

- Kombinert bebyggelse bolig/forretning/kontor (BKB2)  

- Kombinert bebyggelse og anlegg (BAA1-2)  
 
 Grønnstruktur:  
- Grønnstruktur (G1-G18)  

- Grønnstruktur – Friområde (GF)  

- Tursti (H540_1)  
 
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  
- Kjørevei (SKV1-SKV19)  

- Sykkelvei (SS1-SS24)  

- Fortau (SF1-SF24)  

- Torg (ST1-3)  

- Gatetun (SGT)  

- Gang- og sykkelvei (SGS1-SGS8)  

- Sykkelvei/-felt (SS)  

- Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer  

- Trasé for Jernbane (STJ)  

- Holdeplass/plattform (SH)  

- Kollektivholdeplass (SKH)  

- Annen veggrunn – grøntareal  

- Annen veggrunn – tekniske anlegg  
 
Landbruk:  
- Landbruksområde – jordbruk (LNF)  
 
I planområdet er det i henhold til PBL § 12-6 avsatt hensynssoner:  
- Hensynssoner for videreføring av reguleringsplan (H910_1 - H910_12)  

- Hensynssoner for videreføring av reguleringsplan (H910_13-15)  

- Faresone – Ras- og skredfare (H310)  

- Faresone – Fare for forurenset grunn (H390)  

- Hensynssoner for bevaring av kulturmiljø (H570_1)  
 
 



Verdivurdering sentrumseiendom BS9 

                                                                        

7 

 

I planområdet er det i henhold til PBL § 12-7 avsatt bestemmelsesområder:  
- Kvalitetskrav til bygg og anleggsområder (områdelekeplasser, nærmiljøpark og torg)  
 
2.1 Krav om detaljregulering  
For alle delområder skal det utarbeides detaljregulering. Kommunen kan bestemme at 
detaljreguleringsplanene skal omfatte hele eller deler av arealer som er angitt i denne områdeplanen.  

2.2 Rekkefølgekrav Bestemmelsene redegjør for aktuelle rekkefølgekrav knyttet til igangsetting og 
brukstillatelse innenfor planområdet. Rekkefølgekravene skal videreføres og presiseres i oppfølgende 
detaljregulering. 
 
2.2.2 Rekkefølgekrav knyttet til brukstillatelse  
Før brukstillatelse for boliger gis skal følgende være ferdigstilt:  
-Områdelekeplasser  

-Nærlekeplasser, nærmiljøparker og andre uteoppholdsarealer  

-Arealer regulert til trafikkformål  

-Støybeskyttelsestiltak  

-Teknisk infrastruktur og infrastruktur for energiløsninger  

-Grønnstruktur og utearealer  

-Renovasjonsløsninger  
 

2.2.1 Rekkefølgekrav knyttet til rammetillatelse eller igangsettingstillatelse Før det gis rammetillatelse 
eller igangsettingstillatelse for nye bygge- og anleggstiltak innenfor B1-B22, BAA1-2, BS1-BS10 og BKB2 skal 
tiltak i henhold til nedenstående tabell være gjennomført eller sikret gjennomført. 
 

   Utklipp Rekkefølgekrav. Tabell er ikke tatt med i sin helhet kun for BS9.  
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3 Fellesbestemmelser  

Fellesbestemmelser gjelder for hele planområdet. 3.1 Bruk av kvalitetsprogram Kvalitetsprogram som 
følger områdereguleringsplanen skal være retningsgivende for videre planlegging og utvikling av området. 

 
3.2 Utforming Estetikk skal tillegges stor vekt. Bebyggelse og anlegg skal ha variasjon både i funksjon og 
form. Ny bebyggelse skal tilstrebe variasjon i byggehøyder, volumoppbygging og materialbruk. Tilpasning til 
nabobebyggelse skal tillegges stor vekt. Prosjekter skal illustreres på en relevant og redelig måte. Dersom 
det etableres nasjonale standarder for illustrasjon, skal disse følges.  
Bebyggelsens valg av takform, takvinkler og møneretning skal begrunnes. Det skal tas i bruk inntrukne 
etasjer det det ligger til rette for det med hensyn til tilgrensende veier og byrom, tilgrensende bebyggelse, 
eller med tanke på solforhold og fjernvirkning. Nødvendige tekniske installasjoner, ut over angitt maksimal 
høyde, skal tillates for maksimalt 15 % av takflate. Tekniske installasjoner skal innarbeides som en del av 
byggets arkitektoniske utforming og inngår i beregning av grad av utnytting.  
Byggehøyder og volumer skal vurderes i forhold til fjernvirkning, sol- skyggeforhold og tilpasning til 
tilgrensende bebyggelse. Bebyggelsens høyder skal forholde seg til omkringliggende landskapets 
silhuettlinjer. Bygninger som bryter med silhuettlinjen og landskapets skala vil fremstå som landemerker og 
skal utformes spesielt med tanke på dette.  

Gjerder, støyskjermingstiltak, skilting, belysning mv. skal ha et helhetlig preg og ha høy kvalitet. 

 

3.3 Byggehøyder og utnyttelse Byggehøyder er angitt i plankart som etasjeantall i intervaller (se neste 
bilde 2 i rapporten). I detaljregulering skal byggehøyde kote-settes. Sol- og skyggestudier skal tas i bruk for 
å fastsette høyder på og avstander mellom foreslåtte og eksisterende bygninger som gir gode lysforhold og 
uteplasser, jf. pkt. 3.2. Forholdet mellom fasadehøyde og tilgrensende gater og byrom skal tillegges særlig 
vekt, særlig for gater og byrom som er allment tilgjengelige og å betrakte som vesentlige ferdselsårer. 
Ved detaljplan kan byggehøyder fravikes ved tilfeller det vurderes som hensiktsmessig for å oppnå 
variasjon i bebyggelsen uten at %-BRA økes. Som grunnregel kan det vurderes avvik for inntil 15 % av 
byggehøydene. Avvik fra byggehøyder skal begrunnes.  
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%-BRA som angitt i plankart skal beregnes for bebygd areal over bakken, og inkluderer ikke areal til 
parkeringskjeller eller lignende. Tilgrensende grønnstruktur som kan medregnes i beregning av krav til 
uteoppholdsareal kan medregnes i %-BRA for byggeområdene det omfatter, jf. punkt 3.4.3. 

 

3.4 Utearealers størrelse, tilgjengelighet og utforming 3.4.1 Krav om utomhusplan Ved detaljregulering 
skal det fremlegges utomhusplan i egnet målestokk som viser disponering og utforming av omsøkt 
byggeområde. Planen skal vise adkomst, sammenheng med tilgrensende bebyggelse, interne veier, 
gangforbindelser, parkering for sykkel og bil, tiltak for lokal overvannshåndtering, terrengutforming, 
sentrale punkthøyder, belegning, beplantning, belysning, forstøtningsmurer, lekearealer, plassering av 
avfallsbeholdere og oppstilling for renovasjon og brannbil, samt andre faste installasjoner. 

 
3.4.2 Utforming Det skal sikres universell utforming på utearealer innenfor hele planområdet. Tiltak som gir 
god tilgjengelighet skal integreres i utformingen av inne- og uterom på en måte som gjør at de naturlig 
benyttes av alle. Det skal fremkomme tydelig hvilke deler av uterommet som er fellesareal og hvilke som er 
private areal. Arealene skal ha en god funksjon, ha gode solforhold, være skjermet for vind og være 
attraktive møteplasser for aktiviteter og opplevelser. Ulike aldersgruppers behov ivaretas, herunder barn, 
ungdom, voksne og eldre.  

Fellesareal som vender mot offentlig tilgjengelige rom og gater skal utformes slik at de inviterer til bruk og 
skal ikke avskjermes på en måte som virker privatiserende. 

 

3.4.3 Krav til uteoppholdsareal For byggeområder til blokkbebyggelse, herunder leiligheter i 
kombinasjonsbygg, skal egnet areal til lek, aktivitet og uteopphold minimum utgjøre 20 % av samlet BRA for 
foreslått bebyggelse innenfor byggeområdet. Balkongareal kan medregnes opp til 10 m² per balkong, 
dersom balkongen er minimum 10 m². Areal til takterrasser kan medregnes i uteoppholdsarealet for inntil 
50 % av arealet avsatt til takterrasse. Uteareal brattere enn 1:3 eller smalere enn 8 m bredde skal ikke 
regnes med. Støykrav skal være ivaretatt. 

 
For konsentrert småhusbebyggelse skal hver boenhet minimum ha hage med uteareal på 50 m², og terrasse 
eller veranda på minimum 10 m².  

Arealer avsatt til grønnstruktur som er direkte tilgrensende byggeområder samt arealer avsatt til 
områdelekeplasser og torg i byggeområder kan medregnes i uteoppholdsarealet. Dette gjelder for 
grønnstruktur G3 som kan medregnes B3, G9 som kan medregnes BS5, G10 som kan medregnes BS6, G11 
som kan medregnes B11, G12 som kan medregnes B9 og B10, og G16 som kan medregnes BKB2 og BS9. 
Areal til områdelekeplass #1 og torg #2 kan medregnes B1, områdelekeplass #3 kan medregnes B3, torg #4 
kan medregnes BAA1, nærlekeplass #5 kan medregnes B9 og B10,og områdelekeplass #7 samt torg #6 kan 
medregnes BKB2. 
Både felles og private arealer som inngår i beregning av krav til lek, aktivitet og uteopphold skal ha sol ved 
vår og høstjevndøgn kl. 15:00 på minst halvparten av arealet.  

Krav til uteoppholdsareal kan vurderes justert ved detaljplanlegging. Avvik skal begrunnes. 
 
3.4.4 Krav til areal for lek For konsentrert småhusbebyggelse og blokkbebyggelse skal det opparbeides 
nærlekeplasser på minimum 200 m² maks 50 meter fra inngangsdør. Lekearealene skal være minimum 10 
meter brede, og skal opparbeides med materialer av god holdbarhet.  
Unntaksvis kan kravet i første setning fravikes dersom barns særlige behov for leke- og uteoppholdsareal 
likevel oppfylles på en god måte.  

Nærlekeplasser som har sol ved jevndøgn kl. 15:00 og tilfredsstiller kravet til bredde, kan inngå ved 
beregning uteholdareal per boenhet. 
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3.4.5 Områdelekeplasser I felt B1 skal det opparbeides områdelekeplass, angitt i plankartet med 
bestemmelsesområde #1. Områdelekeplassen skal opparbeides med en utstrekning på 2000 m² og være 
minimum 20 meter bred. Områdelekeplassen skal utformes og lokaliseres slik at det tydelig fremgår at 
plassen er allment tilgjengelig. Endelig plassering og utforming av områdelekeplassen skal fastsettes i 
detaljplan.  
I felt B3 skal det opparbeides områdelekeplass, angitt i plankartet med bestemmelsesområde #3. 
Områdelekeplassen skal opparbeides med en utstrekning på 1000 m² og være minimum 20 meter bred. 
Områdelekeplassen skal utformes og lokaliseres slik at det tydelig fremgår at plassen er allment tilgjengelig. 
Endelig plassering og utforming av områdelekeplassen skal fastsettes i detaljplan.  
Innenfor feltet BKB2 skal det opparbeides en områdelekeplass angitt i plankartet med 
bestemmelsesområde #7. Områdelekeplassen skal opparbeides med en utstrekning på 2000 m² og være 
minimum 20 meter bred. Områdelekeplassen skal utformes og lokaliseres slik at det tydelig fremgår at 
plassen er allment tilgjengelig. Endelig plassering og utforming av områdelekeplassen skal fastsettes i 
detaljplan.  

Innenfor feltene B9 og B10 skal det opparbeides en områdelekeplass angitt i plankartet med 
bestemmelsesområde #5. Områdelekeplassen skal opparbeides med en utstrekning på 1000 m² og være 
minimum 20 meter bred. Områdelekeplassen skal utformes og lokaliseres slik at det tydelig fremgår at 
plassen er allment tilgjengelig. Endelig plassering og utforming av områdelekeplassen skal fastsettes i 
detaljplan. 

 

3.4.6 Nærmiljøparker Innenfor feltene B9 og B10 skal det opparbeides en nærmiljøpark. Nærmiljøpark skal 
opparbeides med en utstrekning på 500 m² og være minimum 10 meter bred. Nærmiljøpark skal utformes 
og lokaliseres slik at det tydelig fremgår at plassen er allment tilgjengelig. Endelig plassering og utstrekning 
for nærmiljøparken skal fastsettes i detaljplan.  

 

3.5 Trafikk og parkering Krav om antall parkeringsplasser i byggeområdene er angitt i tabellen nedenfor. 
Ved detaljregulering kan det åpnes for å redusere antall p-plasser for bil ved grunngitt dokumentasjon 
(f.eks. ved etablering av bildelingsordning). 

 

• Det tillates ikke utendørs ramper til parkeringsanlegg i kjeller. Ramper til parkeringsanlegg skal 
inngå som del av bygget.  

• Det tillates kun overflateparkering for gjesteparkering til boliger og kundeparkering til butikk.  

• Parkeringskjeller skal i hovedsak legges under bygninger og skal ikke begrense uteoppholdsareals 
evne til lokal håndtering av overvann eller etablering av vegetasjon. I tilfeller hvor parkeringskjeller 
legges under uteoppholdsareal skal det sikres minst 1 meter jordsmonn mellom kjeller og terreng.  

• Det skal legges til rette for etablering av ladestasjoner til el-biler og sikres mulighet for lading for 
samtlige biloppstillingsplasser.  
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• 5 % av parkeringsplasser for bil skal tilrettelegges for bevegelseshemmede. Parkeringsplassene skal 
legges nær heis.  

• Det tillates inntil 10 % økning av maksimum parkeringskapasitet forutsatt at disse plassene 
dedikeres former for bildelingssamarbeid.  

• Areal til sykkeloppstilling skal være ved inngangspartier eller innendørs. Minst 50 % av 
sykkeloppstillingsplassene skal være overdekt. I parkeringskjellere skal det settes av areal til 
sykkelparkering. Det skal tilrettelegges for lading av el-sykler, samt mulighet til vasking og 
reparasjoner.  

• Ved kryss og avkjørsler skal det være fri sikt i en høyde på 0,5 m over tilstøtende veiers planum.  

• Det skal være minimum 5 meter mellom garasjeport og veg/gates formålsgrense.  

 
3.6 Støy Unødvendig sjenanse skal unngås og eventuelle hensiktsmessige tiltak skal utføres. Det skal 
utarbeides en beregning av utendørs og innendørs støy ved alle tiltak. Ved behov for støyskjermingstiltak 
skal disse skisseres og innarbeides i beregningen.  

Virkninger av anleggsfasen på nærliggende bebyggelse skal redegjøres for i miljøoppfølgingsplan, med 
forslag til avbøtende tiltak, herunder ramme for arbeidstider. Bestemmelser om rekkefølgekrav som sikrer 
at støytiltak iverksettes skal frem gå av detaljregulering. De til enhver tid gjeldende retningslinjer for 
behandling av støy i arealplanlegging, for tiden T-1442/2016, skal benyttes ved detaljregulering. 

 
3.7 Vann- og avløp (VA) og overvannshåndtering Ved detaljregulering av nye tiltak skal det sikres VA-
løsninger med tilstrekkelig kapasitet i tråd med den til enhver tids gjeldende VA-norm. Normen skal legges 
til grunn for prosjektering av vann- og avløpsanlegg som skal være i kommunalt eie.  
Overvann skal håndteres ved infiltrasjon og fordrøyning lokalt i tråd med kommunens til enhver tid 
gjeldende veileder for lokal håndtering av overvann. Nye tiltak som medfører endringer av 
overflatematerialer skal ikke bidra til å øke flomtopper eller avrenning til naboeiendommer. Nedbør med 
høy intensitet og lang varighet skal legges til grunn for prosjekteringen.  

Avvik fra kravene til lokal håndtering av overvann skal begrunnes og alternativ løsning dokumenteres i egen 
plan for overvannshåndteringen og fremgå av detaljreguleringen. Uterommet skal i så fall tilrettelegges slik 
at overskudd av overvann ved store nedbørsmengder ledes i planlagte flomløp langs langsgående 
overordnet grønnstruktur, bort fra bygninger og bebyggelse, og ledes mot Hogstvetbekken. 

 
3.8 Renovasjon Det skal utarbeides en renovasjonsteknisk plan for hvert delområde. Planen skal vurdere 
om det er hensiktsmessig å etablere nedgravde avfallsbrønner eller om delområdet bør utvikles med 
stasjonært avfallssug.  

Plassering av renovasjonsanlegg skal være felles for hvert delområde, og skal fremgå av detaljreguleringen. 

 
3.9 Energiløsninger Tiltak innenfor området som omfattes av konsesjonsområde for fjernvarmeleveranse i 
Ås skal tilknyttes fjernvarmeanlegget.  
Ved detaljregulering kan alternative muligheter for felles fornybar energiløsning for varme og kjøling til 
byggene innenfor planområdet kartlegges. Kartleggingen skal legges til grunn for valg av energiløsning.  

Energiløsningen kan basere seg på bruk av fjernvarme, bioenergi, solenergi, varmepumper eller annen 
fremtidig fornybar teknologi. Lokal produksjon av elektrisk strøm kan vurderes. Elektrisk krav bør primært 
dekke elektrisk behov, men kan være et supplement i varmesystemet for å skape fleksibilitet. 
Energiløsningen skal ses i sammenheng med energiløsning for hele sentrum. 
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3.10 Kulturminner Ved detaljregulering av områder skal verneverdier kartlegges og bevaringstiltak 
vurderes i samråd med kulturminnevernmyndighetene. Dersom det under anleggsarbeider treffes på 
automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskonservator varsles, jf. lov om 
kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, § 8. 

 
3.11 Miljøteknisk undersøkelse På grunn av fare for forurensning skal det utføres miljøtekniske 
undersøkelser ved planlegging som omfattes av hensynssone H390_1, jf. punkt 7.1.  
 
3.12 Grunnforhold Ved detaljregulering skal det utarbeides en geoteknisk vurdering, med vurdering av 
områdestabilitet. I vurderingen skal eventuelle avbøtende tiltak inngå.  
 
3.13 Miljøoppfølgingsplan Det stilles krav om miljøoppfølgingsprogram som skal utarbeides ved 
detaljreguleringsplan og søknad om rammetillatelse. Programmet skal ha særlig fokus på nødvendige tiltak 
ved byggearbeid i området for å ivareta biologisk mangfold og verdifull vegetasjon i byggeområdet og 
begrense påvirkning på nærmiljøet fra bygg- og anleggsarbeid. Planen skal utarbeides i samsvar med Norsk 
standards mal for miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen.  
 
3.14 Kartlegging av verdifull vegetasjon Ved detaljplan skal verdifull vegetasjon i byggeområdet kartlegges. 
Vegetasjon som skal bevares, inkludert rotsonen til trær, skal skilles fra anleggsvirksomhet med gjerde i 
anleggsfasen.  

3.15 Etablering av nettstasjoner Behov for og lokalisering av nettstasjoner i byggeområdene skal 
redegjøres for ved detaljplan. 
3.16 Masseforvaltning Det skal etterstrebes best mulig massebalanse og gjenbruk av overskuddsmassene 
ved anleggsarbeid i byggeområdene. Håndtering av overskuddsmasser skal redegjøres for i detaljplan.  
Den skal på grunnlag av beregninger av masseoverskudd og undersøkelse av kvalitet på 
overskuddsmassene, avklares hvordan massene kan brukes, mellomlagres, brukes til terrengjustering eller 
deponeres.  
Eventuell matjord som fjernes i forbindelse med omdisponering av jordbruksarealer, bør brukes til 
erstatning for eller forbedring av matjorda på nærliggende jorder eller andre steder i kommunen.  

3.17 Klimagassregnskap Ved detaljregulering og søknad om rammetillatelse skal det utarbeides 
klimagassregnskap som inkluderer utslipp fra byggeplass, materialer og energi, iht. NS 37:20:2018, metode 
for klimagassberegninger eller tilsvarende standarder. 

Arealbruk følger definisjoner i gjeldende veileder, T-1490, og gjengis ikke i bestemmelsene, med unntak av 
kombinasjonsformål med særlig angitte underformål. Grad av utnytting og byggehøyder er angitt på 
plankartet.  
Detaljplan skal fastsette byggegrenser for foreslått bebyggelse innenfor hvert byggeområde planen 
omfatter. Byggehøyder skal fastsettes med kotehøyder.  

For byggeområdene langs Fylkesvei 152 (BS1, BS3, BAA2, B19-21) skal endelige formålsgrenser fastsettes i 
detaljplan. 

4. Bebyggelse og anlegg 

4.2 Sentrumsformål (BS1-10) Innenfor byggeområdene tillates etablert bebyggelse med blandet formål. 
Første etasjer i bebyggelsen skal benyttes til publikumsrettet virksomhet, primært forretninger, i omfang 
som skal fastsettes i detaljplan. Første etasjer skal ha åpne fasader og ha flere innganger. 
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5. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
5.1 Veitiltak Kjøreveier, sykkelgate, gangveier og sykkelveier med fortau skal opparbeides i henhold til 
plankart.  

Veianlegg skal utformes med fokus på trafikksikkerhet, tilgjengelighet, lav hastighet og sambruksarealer 
med prioritering av gående, syklende og fremkommelighet for kollektivtrafikk. Det åpnes for justeringer 
ved detaljregulering av tiltakene i sammenheng med tilgrensende byggeområder.  

Før det gjøres tiltak som berører fylkesvei 152 skal fremlagt byggeplan godkjennes av Statens Vegvesen. 

6. Grønnstruktur: 

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 
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Bilde 2: Utsnitt fra regulerings-plankart med føringer for utnyttelse av BS9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her kommer det frem: 

- Areal 3,6 dekar 
- Utnyttelsesgrad på 250 % BRA 
- Høydebegrensning 5-6 etg 

I tillegg kommer det frem utstrekning med reguleringsgrenser av boligfeltet BS9 og grønnstruktur G13 
innenfor tomteparsellen, samt tilliggende BS8, SKF2, SF7 og SS7 innenfor den fradelte delen av 
eiendommen. 
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VERDIGRUNNLAG: 

FORUTSETNINGER/PREMISSER:  

Verdien av eiendommen fastsettes som nevnt med bakgrunn i tomtens antatte markedsverdi i det frie 
marked, altså tomtens objektive verdi. Det er her hensyntatt at tomteparsellen ikke anses å ha selvstendig 
utbyggingspotensial og er avhengig av øvrig eiendom innenfor utbyggingsfeltet BS9. Utnyttelse av 
eiendommen er vurdert iht. angitt maksimal utnyttelsesmulighet (BRA) iht. regulerings-plan og kart. Det 
er her hensyntatt at utbyggingsfeltet BS9 kan være problematisk å realisere maksimalt, med et utall 
føringer og begrensninger i reguleringsbestemmelsene. Det legges til grunn antatt salgsverdi for boligene 
og den forretningsmessige verdien på næringsarealene, her basert på antatte leieinntekter. 

For beregning av tomteverdien er følgende lagt til grunn;  

- Reguleringsbestemmelsene for eiendommen og oppgitte føringer fra Ås Kommune, samt 
opplysninger fra eier av øvrige del av BS9.  

Områdereguleringsplan for Ås sentralområde har som formål å være retningsgivende for den fremtidige 
veksten i Ås tettsted. Målet er å skape gode rammer for et voksende tettsted som vil være et sentralt 
knutepunkt i regionen, og sørge for at Ås utvikles i retning av et bærekraftig og kompakt tettsted med både 
urbane og rurale kvaliteter. Planen har som formål å styrke kommunal planlegging av helhetlige 
utbyggingsmønstre og sammenhengende strukturer, og sørge for forutsigbarhet for grunneiere og 
eiendomsutviklere. Planen skal støtte opp om utvikling av et effektivt transportnettverk og bidra til at all 
vekst i persontransporten tas med kollektiv, sykkel og gange (nullvekstambisjonen). I hovedtrekk viser 
områdereguleringsplanen for Ås sentralområde:  

• Arealer for ny sentrums-, bolig og næringsbebyggelse  

• Hvor tett og høyt det kan bygges  

• Teknisk infrastruktur for et hensiktsmessig transportmønster for syklende, gående, kollektiv- og 
personbiltrafikk  

• Areal til grønnstruktur, parker, møteplasser og friområder  

• Områder hvor det skal vurderes strengere vern 

Områderegulering av Ås sentralområde har et ambisiøst utgangspunkt for sin avgrensning. Området 
omfatter et areal på ca. 530 daa, og omfatter de aller mest sentrale arealene i Ås. Alle områdene planen 
omfatter er avsatt til utbygging i kommuneplan for Ås 2015-2027, og tilnærmet alle områder omfattes av 
tidligere vedtatte reguleringsplaner. 

Det er rekkefølgebestemmelser knyttet til all utbygging i Ås sentrum. Det skal utarbeides en 
detaljreguleringsplan for eiendommen som er en rekkefølgebestemmelse før det igangsettes utbygning av 
området. Begge disse rekkefølgebestemmelsene er hensyntatt ved kalkulering og verdifastsettelse av 
eiendommen. Det er her også hensyntatt kabelpåvisning innenfor tomteparsellen. 

METODE FOR BEREGNING: 

Verdien for en tomt bestemmes normalt av formål og reguleringsbestemmelser. I denne rapporten vil vi i 
tillegg beregne verdi iht. mandater og etter gitte forutsetninger om omregulering av eiendommen. 
Størrelse på utbyggingspotensialet, bebyggbarhet og beliggenhet er viktige faktorer for beregning av verdi. 

Tomteprisbelastningsmetoden: 
Normalt sett benyttes ofte tomteprisbelastningsmetoden for å verdivurdere en tomt. Metoden er en 
beregning av differansen mellom ferdig bebygget eiendom og kostnaden henført til dette, hensyntatt 
risikoelementet i prosjektet. Byggeomkostninger og forventet salgsverdi for eiendommen vurderes ut fra 
erfaringstall og tilgjengelig statistikk på sammenlignbare eiendommer/objekter/prosjekter i nærområdet. 
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Byggekostnader blir normalt kalkulert i BTA. Salgspriser for boliger angis som oftest i S-BRA – (salgbart 
bruksareal) som gjennomsnittlig ligger 12% lavere enn boligens BTA (bruttoareal). Bebyggbart areal 
beregnes iht. gjeldene regulering og utnyttelsesgrad.  
I dette tilfellet vil bebyggbart areal også beregnes iht. mandater og omregulering.  

For næringsdelens aktive 1. etg. er den forretningsmessige verdien lagt til grunn for beregning av andel av 
tomtebelastningen.  

UTNYTTELSE AV TOMT:  

Gjeldende sentrumsplan er lagt til grunn for beregning og kalkulering av utnyttelse av eiendommen.  
 
Eiendommens areal BS9 Sentrumseiendom:  

Følgende fordeling av utbyggingsområdet er lagt til grunn målt utfra kommunekart.com: 

Fordeling av verdier basert på % eier andel av tomter i 
utbyggingsområde.   

Del av eiendom med g/bnr. 54/361 på 253 m², markert med brun 
farge = 7% andel av verdi for BS9 7 % 

Eiendom med g/bnr. 54/ 25, 84 og 52 på til sammen 3 327m², markert 
med brun farge = 93% andel av verdi for BS9 93 % 

Gjeldene regulering tilsier at eiendommen kan bebygges med bolig-næring og følgende forutsetninger er 
lagt til grunn: 

Forutsetninger for vurderingen nøkkelopplysninger  
Adresse  Brekkeveien 10, ÅS 

Matrikkel gnr/bnr.  Gnr/bnr. 54/361 

Eiendomstype  Utvikling -bolig og næring (aktiv 1. etg.) 

Hjemmelshaver Ås kommune + flere    

Tomteareal utviklingsområde 3580 m² 

Risiko/gevinst utbygger 65,28 % 

Høyde begrensninger 18 meter 

Antall etasjer bolig  5 

Antall etasjer næring  1 

Totalt antall etasjer blokk 5-6 etg. 

Parkering og boder Forutsatt lagt under terreng.  

Prosjektstatus Vedtatt reguleringsplan 

Formål  Boligformål 

Maksimal utnyttelse BRA total iht. regulering 8950 

Aktiv 1. etg. næring BRA iht. regulering 1492 

Bolig BRA iht. regulering 7458 

Næring BTA omregnet fra BRA 1671 

Bolig S-BRA omregnet fra BRA 5966 

Antall leiligheter iht. regulering 80 

Størrelse snitt leiligheter stipulert 75 
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Det bemerkes at det ikke er foretatt en mulighetsstudie av eiendommen og utnyttelse er vurdert og 
kalkulert utfra gjeldende reguleringsbestemmelser for hele BS9, med prosentvis fordeling på eiendommene 
i forhold til tomtestørrelse innenfor feltbetegnelse BS9. Det er opplyst at det vil være vanskelig å utnytte 
utbyggingspotensialet maksimalt. Dette er derfor hensyntatt med høyere risikofaktor som fradrag i 
verdivurderingen. 

Definisjon av S-BRA:  

I kalkylen som ligger til grunn for beregning av eiendommens verdi har undertegnede takstmenn lagt til 

grunn salgbart BRA dvs. S-BRA. S-BRA er ikke definert i noen standard, men brukes ofte i det profesjonelle 

markedet. S-BRA er det areal som er innenfor leilighetens 4 vegger og inkl. bruk av fellesarealer som bl.a. 

gang, heis, trapperom og fellesanlegg, samt garasjeplass og eksterne boder tilhørende leiligheten. 

VERDIBEREGNING:  

Verdien av eiendommen er beregnet ut fra normal tomtebelastning, hensyntatt eiendommens beliggenhet, 
utforming og byggbarhet, samt gjeldene mandater og forutsetninger. Tomtekostnadene gjenspeiler således 
kostnaden som må påregnes for anskaffelse av tilsvarende tomt i området for oppføring av tilsvarende 
bebyggelse.  

Ansettelse av salgsverdier innebærer alltid usikkerhet pga. det store antall parametere som er med å 
bestemme verdien. I tillegg kan man generelt si at eiendommens verdi endrer seg fra dag til dag avhengig 
av forhold i samfunnet for øvrig, for eksempel norsk og internasjonal økonomi generelt. 

Verdivurderingen er uavhengig utført etter beste skjønn og overbevisning. 

VERDIGRUNNLAG UTVIKLINGSTOMT – SENTRUMSEIENDOM BS9 

Følgende nøkkeltall er lagt som forutsetning for kalkylen;  

For boligdelene er følgende lagt til grunn;  
 
Salgssum bolig/leilighet snitt pr. m² S-BRA kr. 75 000,-  
Bygge-kostnader bolig/leilighet pr. m² S-BRA er vurdert til kr. 42 700,-  

Bygge-kostnadene er inkl. alle fellesarealer, trappeoppganger, tilknyttede boder til leilighetene, felles 
garasjekjeller, utvendig opparbeidelse mm.  

I tillegg til bygge-kostnadene er det lagt til følgende variable kostnader foruten rekkefølgebestemmelsen 
som er satt av Ås kommune: 
- Detaljregulering.  
- Finanskostnader.  
- Sikkerhetsmargin. 
- Risikovurdering/gevinst utbygger*.  
 
* Risikovurderingen har hensyntatt at parsellen som skal vurderes ikke kan bebygges separat, 
kabelpåvisning på eiendommen samt at det kan være krevende og oppnå maksimal utnyttelse på 250%.  
 
For næringsdelen er følgende lagt til grunn: 
Markedsleie for næring som er lagt til grunn for kalkylen er vurdert til brutto kr. 2 000,- pr. m² BTA. 
Avkastningskravet er vurdert til 6,3%. Gode (velfungerende bygg, god beliggenhet) 6,0 - 8,0 %.   
Markedsleie næring er vurdert ut ifra andre tilsvarende lokaler i andre tilsvarende sentrumslokaler i Ås og 
andre kommuner i Follo-regionen. Leiepris, behov og etterspørsel etter slike næringslokaler vil selvfølgelig 
variere i forhold til beliggenhet i sentrum. Det er lagt inn 10 % eierkostnader.  
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Bygge-kostnaden for næringsdelen som er lagt til grunn er kr. 25 000,- + mva pr. m² BTA. Det forutsettes 
momspliktig leietaker slik at mva. refunderes. 
 
I tillegg til byggekostnadene er det lagt til følgende variable kostnader foruten rekkefølgebestemmelsen 
som er satt av Ås kommune: 
- Detaljregulering.  
- Finanskostnader.  
- Sikkerhetsmargin. 
- Risikovurdering/gevinst utbygger.  

Byggekostnader er vurdert utfra Norsk Prisbok.  
 
Kommentar avkastningskrav: 
Realavkastningskravet er valgt med utgangspunkt i estimert nivå på effektiv rente på 10-års statsobligasjon, 
samt eiendommens risiko. Avkastningskravet er beregnet på bakgrunn av en totalvurdering av 
leietakerkonseptet, eiendommens beliggenhet og brukelighet samt dagens markedssituasjon. 
Rentegrunnlag: 
Renterisiko er vurdert relativt høyt som følge av at 10 års statsobligasjon er på et unormalt lavt nivå, og det 
er derfor en viss risiko at denne vil stige på sikt. Det forventes imidlertid at rentenivået vil holde seg relativ 
lavt de nærmeste årene.  
Markedsrisiko:  
Markedet for investering av næringseiendom er for usikker å regne, noe som er hensyntatt i vurderingen. 
Objekt risiko: 
Objekt risiko hensyntar i denne rapport eiendommens beliggenhet, utforming og generelle attraktivitet. 
Eiendommen er beliggende sentrumsnært og med kort vei til de fleste fasiliteter.  
Østfoldbanen som vil medføre til redusert reisetid mellom Ås og Oslo som er positivt for 
eiendomsmarkedet i Ås. 
Kurans:  
Bygningene vil fremstå iht. dagens gjeldende krav og moderne Tekniske forskrift og har derfor et lavt 
risikonivå henført til kurans.  

Følgende verdier er lagt til grunn for tomtebelastning for BS9. 

Verdivurdering Tomtebelastning 
Verdi pr m² 
BRAS bolig 

Verdi pr m² BTAS 
næring 

Tomtebelastning utviklingsprosjekt bolig  66 914 833 11 215   

Tomtebelastning utviklingsprosjekt næring 1 888 025   1130 

        

Estimert tomtebelastning BS9 68 802 858     

       
Fordeling av verdier basert på % eierandel av 
tomter 

% andel verdi av 
BS9 

Verdi pr m² 
BRAS  

Eiendom g/bnr. 54/361 253 m² markert med brun 
farge BS9 7 % 4 816 200  
Eiendom g/bnr. 54/25-84-52 3 327m² markert 
med brun farge BS9 93 % 63 986 658  
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KONKLUSJON: 

Eiendommen har en sentral beliggenhet i Ås Sentrum i Ås kommune, nærmere bestemt mellom 
Brekkeveien og togsporet, like sør for Ås stasjon. Eiendommen ligger mellom to utbyggingseiendommer for 
fremtidige boliger med næring i gateplan, hvor tomteparsellen inngår i det søndre utbyggingsfeltet med 
grøntområde mot togsporet. Tomteparsellen er grensende til gang- og sykkelvei langs Brekkeveien og en 
eksisterende turvei langs togsporet. Eiendommen har umiddelbar nærhet til Ås sentrum med diverse 
servicetilbud. Bl.a. butikker, restauranter og offentlig kommunikasjon med buss- og togforbindelser fra Ås 
stasjon med korrespondanse til Follobanen mot Oslo og Moss. Nærhet til barnehager, barneskole, 
ungdomsskole og videregående skole, samt idrettsanlegg, med kunstgressbane, friidrettsbane og 
svømmehall. Kort vei til Ski storsenter og Vinterbro senter med et utvalg av merkebutikker. Eiendommen er 
beliggende med normale sol- og lysforhold og har god eksponering mot både nærliggende veier og 
jernbane. 
 
Tomteparsellen som skal vurderes er ubebygget og er en liten del av et større utbyggingsområde i Ås 
sentrum. Byggeområdet er beregnet for boligformål som sentrumsbebyggelse med feltbetegnelse BS9, 
samt Grønnstruktur med feltbetegnelse G13. Parsellen som skal vurderes er ubebygget. Eiendommen er 
planert og fungerer i dag som vei inn på området for næringsbygget i Brekkeveien 10, og er bestående av 
gruslagte arealer. Eiendommen er samlet grensende mot jernbanelinja (Follobanen) mot øst. Brekkeveien 
mot vest.  Næringsbygg mot nord og syd. 

Verdivurderingen har hensyntatt at parsellen som skal vurderes ikke kan bebygges separat, at 
kabelpåvisning på eiendommen sannsynligvis ikke kommer i konflikt med utbyggingen, og at det kan være 
krevende og oppnå maksimal utnyttelse på 250%.  

Det er flere aspekter som ikke kan forutsettes inn i fremtiden med tanke på boligpriser, bygge-kostnader, 
marked/etterspørsel, og ikke minst krav fra offentlige myndigheter. Denne vurderingen er basert på dagens 
krav, marked og etterspørsel. Statistikker tilsier at det bygges for lite boliger i forhold til 
befolkningsveksten. Ås kommune er et attraktivt område å bosette seg, da det er sentralt på Østlandet med 
kort avstand til Oslo og omegn, har institusjoner for høyere utdannelse og meget gode 
kommunikasjonsmuligheter, samt nærhet til Oslofjorden. Området ansees som et pressområde hvor det i 
dag er stor etterspørsel etter boliger. Østfoldbanen vil også medføre til et økt press i området. Alle disse 
aspektene kan være med på å endre forutsetningene som er lagt til grunn for denne vurderingen. 
Utarbeidelse av en detaljregulering er en tidkrevende prosess, som erfaringsmessig kan ta inntil flere år å 
utarbeide.  

Ut fra ovennevnte og gitte forutsetninger og mandat er tomteparsellen som del av eiendom 

med g/bnr. 54/361 på 253 m², markert med brun farge i reguleringsplanen = 7 % andel verdi av 

BS9, verdivurdert og avrundet til kr 4 800 000,- 

Takstrapporten er utført etter beste evne, skjønn og overbevisning. 

Drøbak 22.04.2021 

                                 

Takstmann og Tømrermester MNTF      Takstmann MNTF 
       Erik Slæperud          Terje Bråthen 


