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  MARKEDSVERDI (normal salgsverdi)

      Kr   67 000 000
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1. Om rapporten

Takstmannens rolle

Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. 
Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For 
nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på 
www.ntf.no.

Forutsetninger

Generelle forutsetninger:
Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3940:2012 og 'Takstbransjens retningslinjer for arealmåling - 2014'. Det 
bemerkes at rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS3940. Se 
forøvrig under Arealer i rapporten. Taksten er kun basert på en enkel visuell befaring uten inngrep i byggverket. Det er 
ikke foretatt stikktakinger eller annen form for enkle målinger. Det er ikke flyttet på møbler, tepper, 
badekar/dusjkabinett, hvitevarer eller andre gjenstander. Rapporten er en ren verditakst og må ikke forveksles med 
en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand.Dette kan medføre at det kan være skader/mangler 
ved eiendommen som ikke fremkommer i taksten. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om 
feil/mangler som ikke kunne oppdages etter å ha undersøkt takstobjektet som beskrevet ovenfor.Takstkonklusjonen 
baserer seg på objektets tilstand, slik det fremsto befaringsdagen. 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.
En verdi- og lånetakst er ingen tilstandsrapport. Norges TakseringsForbund anbefaler at det ved omsetning 
av boliger benyttes en Boligsalgsrapport med verditakst.

Arealberegning for boenheter:
Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og 
definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 
'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for 
det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM 
og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene 
og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører.
Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, 
regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens 
areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er 
måleverdige.

Egne forutsetninger for det aktuelle takstobjektet:
Takten er ikke en teknisk gjennomgang av eiendommen, oppdragets mandat er å finne en markedsverdi for 
eiendommen, ved gjennomgang av et utvalg av leilighetene, samt et utvalg av fellesarealer.
Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil eller mangler som han ikke kunne oppdage etter å 
ha undersøkt takstobjektet som god skikk tilsier. Taksten er avholdt etter beste skjønn og i henhold til gjeldende 
instruks. 
Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt.
Kunden / rekvirenten skal lese igjennom dokumentet og gi takstmannen beskjed dersom det er feil / mangler som bør 
rettes opp.
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2. Konklusjon og markedsvurdering

Konklusjon

Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr 67 000 000

Anbefalt låneverdi: Kr 57 000 000

Markedsvurdering

Markedsverdi (normal salgsverdi) gir uttrykk for den salgsverdien som kan forventes for eiendommen i dagens 
marked slik den fremstår på befaringstidspunktet; størrelse, standard og beliggenhet tatt i betraktning. Låneverdi er 
en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Følgende vurdering er lagt til grunn ved 
fastsettelse av markedsverdi (normal salgsverdi) for eiendommen:

Beliggenhet:
Eiendommen er beliggende i Nordby i Ås kommune, ca. 2 km. fra Ski sentrum.
Adkomst via offentlig veid.

 Markedsverdi (normal salgsverdi) gir uttrykk for den salgsverdien som kan forventes for eiendommen i dagens 
marked slik den fremstår på befaringstidspunktet; størrelse, standard og beliggenhet tatt i betraktning. Låneverdi er 
en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Følgende vurdering er lagt til grunn ved 
fastsettelse av markesdsverdi (normal salgsverdi) for eiendommen.

 
Godt opparbeidet tomt med asfalterte internveier, parkeringsplasser og plener.
 
Blokk, oppført i betongkonstruksjoner med fasader av tegl og trepanel. Tak av trekonstruksjoner, tekket med 
betongtakstein.
Bygningen inneholder 24 leiligheter. Leilighetene er like, bruksareal 56 kvm. og inneholder: entre,  stue/kjøkken, 
soverom og bad/wc/vaskerom. Alle leilighetene har en balkong.
I tillegg er det en eksklusiv bod pr. leilighet og felles oppholdsrom, korridorer, heis og trapperom.
I underetasjen er det lokaler som disponeres av eldresenteret samt lagerom og tekniske rom.
I 1. etasje disponers deler av arealene av kommunal helsetjeneste.
 
Normal  institusjonsstandard på innredninger og utstyr. Gulver av fliser og gulvbelegg, vegger med malt strie og 
systemhimlinger.
Oppvarming med vannbåren gulvvarme og balansert ventilasjon. 

Nærmere beskrivelser av boligen blir gjort under pkt. Konstruksjoner.
 
I forbindelse med takstoppdraget er det ikke foretatt gjennomsyn av kommunalt bygningsarkiv. Takstmannen har ikke 
undersøkt/vurdert regulering eller byggesak i Plan- og bygningsetaten. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med 
mindre dette er angitt. Panteattest for eiendommen er ikke innhentet.
Det er ikke kontrollert om det foreligger midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for takstobjektet.

 Oppdr. nr: 20624 Befaringsdato: 10.11.2014 Side: 3 av 6



Matrikkel: Gnr. 102  Bnr. 372 
Kommune: ÅS KOMMUNE
Adresse: Granheimtunet 3, 1406 SKI

Per-Christian Saxebøl
Bråtenveien 25
1430 Ås
Tlf: 64942755, mobil: 90017218
E-post: saxeboel@online.no
Org.nr: 970 095 357

Rapporten er utført av autorisert medlemsforetak sertifisert av Norges TakseringsForbund (NTF).

3. Befarings- og eiendomsopplysninger

Rekvirent

Rekvirert av: Ås Kommune v. Boligsjef Knut Grøholt

Besiktigelse, tilstede

Dato: 10.11.2014 - Knut Grøholt  
- Per-Christian Saxebøl  Takstmann  Tlf.: 64942755

Dokumentkontroll

Dokumenter fremvist: Situasjonskart
Tegninger
EDR

Andre dok./kilder: Rekvirent

Vedlegg

Nr Dokument/beskrivelse Fra Ant. sider
1 Hjemmelshavere Statens kartverk 2

Eiendomsdata

Matrikkeldata: Gnr. 102 Bnr. 372

Hjemmelshaver: Se vedlegg 1

Tomt: Eiet tomt.  Areal 8 689,9 m²  Oppgitte areal er hentet fra EDR (noe avvik kan forekomme)

Adkomst: Offentlig

Vann: Offentlig

Avløp: Offentlig

Regulering: Regulert til offentlig bebyggelse i kommuneplanens arealdel
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4. Bygninger på eiendommen

Boligblokk

Bygningsdata

Byggeår: 2003. I flg. eiendomsregisteret.

Konstruksjon

En enkel beskrivelse av byggverkets konstruksjon og oppbygging.
Boligblokk 

Utvendig
Oppført i betongkonstruksjoner med fasader av tegl og trepanel. Tak av 
trekonstruksjoner, tekket med betongtakstein. Vinduer med to lags glass.
Balkonger av trekonstruksjoner og overbygd inngangsparti.
Trepanelen trenger å males og det er råteskader i balkongene enkelte steder. Taket 
er kun besiktiget fra bakkenivå.

Innvendig
Normal  institusjonsstandard på innredninger og utstyr. Gulver av fliser og 
gulvbelegg, vegger med malt strie og systemhimlinger.
Oppvarming med vannbåren gulvvarme og balansert ventilasjon. Varmepumpe med 
4 borebrønner for oppvarming av vannvarme.
Heis.
Leilighetene består av entre, stue med kjøkkenkrok, soverom og bad/wc/vaskerom. 
Gulvbelegg, vegger av malt strie, fliser på bad og systemhimlinger. 
Kjøkkeninnredninger med kjøkkenventilator. Ikke integrerte hvitevarer. Utgang fra 
stue til balkong. Bad med toalett, servant, dusj med forheng og opplegg for 
vaskemaskin. Hver leilighet disponerer en bod på ca. 3,5 kvm. i korridor. Porttelefon

Arealer

Etasje Bruttoareal
BTA m²

Bruksareal BRA m² Anvendelse
Totalt Primær Sekundær

P-rom S-rom
Kjeller 667 607 355 252 Møterom, lagerrom, tekniske rom

Arealene er basert på oppmåling av 
tilsendte tegninger.

1. etasje 934 858 833 25 6 leiligheter, fellesarealer, rom til bruk for 
helsetjeneste, boder

2. etasje 934 858 818 40 9 leiligheter, fellesarealer, boder
3. etasje 934 858 818 40 9 leiligheter, fellesarealer, boder
Sum bygning 3 469 3 181 2 824 357

Regler for arealberegning og måleverdige arealer se pkt. 'Om rapporten' og 'Forutsetninger'

Romfordeling

Etasje Primærrom Sekundærrom
Kjeller Møterom Lagerrom, tekniske rom
1. etasje 6 leiligheter, fellesarealer, rom til bruk for 

helsetjeneste
Boder

2. etasje 9 leiligheter, fellesarealer Boder
3. etasje 9 leiligheter, fellesarealer Boder
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5. Beregninger

Årlige kostnader

Kommentar: Årlige kostnader er ikke beregnet

Teknisk verdi bygninger

Teknisk verdi er en beregnet verdi for bygningsmassen slik den fremstår på befaringstidspunktet. Fremkommer ved å 
beregne teknisk nyverdi for tilsvarende bygninger bygget etter dagens tekniske krav, med fradrag for utidsmessighet, 
alder, vedlikeholdsmangler, skader og gjenstående arbeider. Vedlikeholdsmangler og skader er kun skjønnsmessig 
vurdert på bakgrunn av enkle visuelle observasjoner på befaringstidspunktet.
Normale byggekostnader; utregnet som for nyverdi etter dagens tekniske krav.
Fradrag; verdireduksjon utidsmessighet, alder, vedlikeholdsmangler, skader og gjenstående arbeider.
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg):

     Boligblokk 56 200 000

Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider): 3 295 000
Teknisk verdi bygninger: 52 905 000

Tomteverdi

Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal 
tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne 
teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng 
etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet.
Normal tomteverdi: 14 000 000

Teknisk verdi inkludert tomteverdi

Teknisk verdi inkludert tomteverdi for det aktuelle takstobjektet: 66 905 000

6. Underskrift

Ås, 14.11.2014

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Per-Christian Saxebøl

Takstmann Per-Christian Saxebøl
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