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VERDIVURDERING
A Rapportdata
Rapport nr.

Rekvirent

Dato rekvirert:

Rapport dato:

BPresjektdata
Adresse

Registerbetegnelse

Eier/hjemmelshaver

Bakgrunn for oppdraget

Beskrivelse av oppdraget
og forutsetninger for opp-
draget . Mandat

12/4
·  Ås Kommune v. Terje G. Smestad

17.04.2012

2.05.2012

_  Toveien 30, 1407 Vinterbro.
Gnr 108, Bnr 372

As Kommune, org.nr. 964948798

Undertegnede takstmann, Per-Christian Saxebol, har av As Kommune fått i oppdrag å foreta
en vurdering av verdi på Gnr. 108, bnr. 372 beliggende i Toveien 30 på Vinterbro.

Eier er As Kommune og eiendommen er regulert til område for offentlig bebyggelse.

Oppdraget er definert i eget mandat som er gjengitt i pkt. 3 på neste side. Mandatet er utarbei-
det som forutsetninger for takseringen, og er et felles dokument som ligger til grunn for verdi-
takseringen.

Takstmannen har utført oppdraget i henh. til Norges Takseringsforbunds instruks for taksering
av eiendommer, og de regler for etikk og uavhengighet som gjelder for slike oppdrag. Forhold
av juridisk karakter er ikke vurdert av takstmannen.

C Konklusjon
Undertegnede takstmann har, etter en vurdering av ovennevnte eiendom på bakgrunn av befaring, vurdering av
markedet i det aktuelle området, og med utgangspunkt i det mandatet som er gitt, kommet til følgende resultat:

Markedsverdi for eiendommen til boligformål: kr. 6 000 000,-

Forovrig henvises til dokumentasjon oo beskrivelse av eiendommen i det etterfolrende.

As: 2.05.2012

@. Se '
akstmann Per-Christi;-ebøl, MN

Takstmann Per-Christian Saxebol MNTF, Bråtenveien 25, 1430 Ås. tlf. 64942755, e-post:
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1.D Belaring
Dato for befaring

Tilstede ved befaringen

26.04.2012
Undertegnede takstmann

2.0 orutsetninger for oppdraget
Forutsetningene og mandat for oppdraget er av takstmannen utformet som følger

Markedsverdi:
Taksten skal legge til grunn markedsverdi av eiendommen ved frivillig salg, og ved påregnelig utnyttelse av eien-
dommen. Paregnelig utnyttelse av eiendommen skal se hen til dagens bruk og fremtidig paregnelig bruk. Det skal
ogsa tas i betraktning eiendomspriser pa sammenlignbare eiendommer i omrader rundt As som det er naturlig a
sammenligne med. Da fremtidig bruk som barnehage ikke vil være noe alternativ, er det fra oppdragsgiver gitt ut-
trykk for at det vil være nødvendig med en omregulering av eiendommen til boligforma/, slik at den kan selgesfritt.

I forbindelse med fastsettelse av markedsverdien, skal ulemper og kostnader forbundet med atkomst, grunnforhold,
evt. forurensning i grunnen og beliggenhet tas i betraktning i den grad de har betydningfor åfå en reell salgsverdi.

Oppdraget er altså å finne frem til en normal markedsverdi for eiendommen ved fritt salg, ved påregnelig utnyttelse av
eiendommen, dvs. at det forutsettes at eiendommen blir omregulert til boligformål.

Ulemper og kostnader forbundet med nødvendig ombygning, adkomst og beliggenhet tas med i betraktning i den grad de
har betydning for 2 fa en reell salgsverdi.
Det må her særlig vektlegges kostnader ved ombygning til bruk som bolig.

3.0 eskrivelse, beliggenhet etc
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Kartet til venstre viser en oversikt over eiendommen
innenfor avmerket område. Verdivurderingen gjelder
for området som er merket med rødt.

Beliggende i Togrenda og omfattes av:

"Reguleringsbestemmelser tilknyttet reguleringsplan
for nordre del av Leirofeltet"

Byggeformålet er: Offentlig bebyggelse - barnehage.

Tomteareal: 2000,2 m2

Tilknyttet offentlig vann og avløp.

Offentlig vei.

J f

3.1Bygning
Bygningen er oppført i 1983.
Fundamentert med betongdekke i underetasje og med vegger i underetasje av betong.
Etasjeskille av betongelementer.
Hovedetasjen er oppført med bindingsverk av tre. kledd med trepanel utvendig og trepaneler plater innvendig.
Saltak av trekonstruksjoner, tekket med pappschingel.
Vinduer med 2-lags glass.
Ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.
Bygningen er i normal god stand, og det ble ved befaring ikke konstatert særlige skader eller fuktproblemer.

Underetasje: BT A: 360 m2 BRA: 333 m2

Hovedetasje: BT A: 360 m? BRA: 344 m
Totalt: BRA: 677 m2

Teknisk verdi, etter fradrag for elde og slitasje: kr. 12 000 000,-

Takstmann Per-Christian Saxebol MNTF, Bråtenveien 25, 1430 Ås. tlf. 64942755, e-post:  ·
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4.0 Fremlagte dokumenter
Følgende dokumenter er fremlagt:

• Kartgrunnlag
• Utskrift fra Norsk Eiendomsinformasjon
• Reguleringsplan
• Tegninger av bygget

5.0 Verdivurdering
Det forutsettes at tomten vil bli omregulert til boligformål med dertil passende utnyttelsesgrad.

Takstmannen har i verdivurderingen lagt vekt på både negative og positive faktorer knyttet til bygningen og
beliggenheten.

Det er særlig beliggenheten på Vinterbro, i nærheten av kjøpesenter, badestrand og bussforbindelse til Oslo som har
positiv innvirkning på verdien for eiendommen, og det forhold at det i denne delen av fylket skjer en rask utvikling på
eiendomssiden. Dette har medført et press på boligmarkedet, med dertil stigende priser.

Faktorer som trekker ned verdien er bygningens utforming. Det er lite trolig at det vil være interesse for å kjøpe eien-
dommen og bygge den om til enebolig. Sannsynligvis vil den beste utnyttelsen være leiligheter.
I underetasjen er det store arealer som ikke er enkle å bygge om til boliger, da det er vanskelig å tilfredsstille krav til lys
og utsyn. Det er antageligvis mulig å få bygd 4 leiligheter i hovedetasjen og 2 leiligheter i underetasjen. Deler av under-
etasjen må da brukes til boder.

Takstmannen har ved fastsettelse av verdien vurdert ombygningskostnader og mulig salgspris for denne type boliger i
dette området.

Konklusjon:

Undertegnede takstmann har kommet frem til en verdi for eiendommen, basert på overstående forutsetninger.

Vi konkluderer med at eiendommen vil ha en normal salgsverdi på kr. 6 000 000,-

Takstmann Per-Christian Saxebol MNTF, Br%tenveien 25, 1430 is. tlf. 64942755, e-post: .:..
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