
Matrikkel: Gnr 105: Bnr 1 (fnr: 29) Helgås Bygg & Taksering Gunnar Helgås

Kommune: 4648 Bremanger KOMMUNE Strandgata 42, 2. etg., 6900 FLORØ

Adresse: Urane 16, 6730 Davik Telefon: 57 75 39 80

VERDI- OG LÅNETAKST
Matrikkel: Gnr 105: Bnr 1 (fnr: 29)

Kommune: 4648 Bremanger KOMMUNE

Betegnelse: Enebolig Gbnr.105/1 festenr.29 prestegarden.

Adresse: Urane 16, 6730 Davik

MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 1 690 000
LÅNEVERDI:

KR. 1 440 000

BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM:

Enebolig: 165 m² 139 m²

Utskriftsdato: 13.07.2020 Oppdragsnr. 2067

Dato befaring: 17.06.2020 Referansenr. e574fc8

Utført av autorisert medlemsforetak i Norsk takst

Helgås Bygg & Taksering Gunnar Helgås

Strandgata 42, 2. etg., 6900 FLORØ

Telefon: 57 75 39 80

Organisasjonsnr: 983 098 770

Sertifisert takstmann:

Gunnar Helgås Byggm.& Sertifisert Takstøkonom NTF

Telefon: 958 84 960

E-post: gh.takst@online.no
Rolle: Uavhengig takstmann

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund



Matrikkel: Gnr 105: Bnr 1 (fnr: 29) Helgås Bygg & Taksering Gunnar Helgås

Kommune: 4648 Bremanger KOMMUNE Strandgata 42, 2. etg., 6900 FLORØ

Adresse: Urane 16, 6730 Davik Telefon: 57 75 39 80

Oppdr. nr: 2067 Befaringsdato: 17.06.2020 Side: 2 av 13

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.norsktakst.no.

Personvern

Norsk takst og takstmannen behandler enkelte personopplysninger om kunden som takstmannen trenger for å utarbeide rapporten. For
personvernerklæring og informasjon om bruk av personopplysninger gå til denne nettsiden:
http://www.norsktakst.no/norsk/om-norsk-takst/personvernerklaering/

Norsk takst samarbeider med Vendu AS som utvikler tjenester som bidrar til en trygg bolighandel og et bærekraftig bolighold. For å kunne
gjøre dette benyttes det tilstands - og eiendomsinformasjon fra rapporten.Les mer om tjenestene og få tilgang til å avstå fra bruk av dine
data ved å gå til denne nettsiden: https://samtykke.vendu.no/6e77156f-dbd7-4607-8316-506710f72e62

Forutsetninger

Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3940:2012 og 'Takstbransjens retningslinjer for arealmåling'. Det bemerkes at rommenes bruk
kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige etter NS 3940. 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. Norsk takst 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

Feil eller mangler er kun anmerket der det er klart synlige forhold som kan registreres visuelt, uten inngrep i

bygningskonstruksjonen. Elektrisk anlegg er ikke kontrollert av u.t., og er gjenstand for kontroll av kraftlag etter deres rutiner.

Er det elarbeid utført fom.1999 skal der foreligge samsvarserklæring. Her byggeår 1982-85, her det var opplyst i 2013 at det

var gitt midlertidig bruksløyve i 1984.

Eiers repr. for takstobjekt må selv lese gjennom rapporten ved mottak, og melde fra snarest om det er uriktige opplysninger,

eller relevante opplysninger, som han kjenner/er blitt kjent med burde kommet med i rapporten. Vær oppmerksom på at alder

er et symptom på svikt i seg selv, og at referansenivået er fra byggeår vurdert mot dagens forskrift/byggemetoder (relatert til

byggeforskrifter som gjaldt ved oppføringen). Vær oppmerksom på at alder er et symptom på svikt i seg selv, og at

referansenivået er fra byggeår vurdert mot dagens forskrift/byggemetoder (relatert til byggeforskrifter som gjaldt ved

oppføringen).
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Konklusjon og markedsvurdering

Konklusjon

Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr. 1 690 000

Anbefalt låneverdi Kr. 1 440 000

Tomten er festet og dette er tatt hensyn til i verdiansettelsen.

Markedsvurdering

Eiendom sentralt plassert på Davik i Nordfjord. I landlig og fredelig område til fjord og fjell. I nord helling med fin fjordutsikt

nord-NØ. En ser over fjorden Davikbukta og til bl.a. Kjølsdalen, til Davik bygda, og fjellområdet til. Det er 600m til Davik

barne-og ungdomsskole, barnehage 1,2km, 600m til nærbutikk med post og drivstoff.10,4km. til Isane fergeleie mot Nordfjord

regionsenter Nordfjordeid i øst(akseptabel 25km arbeidsavstand), eller 54km til Måløy i vest. Alternativt vestover mot

Rugsund, og tunnell under Skatestraumen til Bremanger ytre, der det er ferge Oldeide - Måløy. Meget gode

rekreasjonsområder både sommer og vinter med et eldorado av muligheter først og fremst lokalt, og ellers fra Ytre ved

Kalvåg, kort kjøreavstand til Grotlesanden, det nære fjord og fjellområdet, og Ålfotbreen innerst i akseptabel kort avstand.

Det er ikke funnet direkte sammenlignbare salg i dette nære området, men er vurdert utfra lignende plasseringer i forhold

avstand til servicegrad og fasiliteter.

Hensyntatt festetomt.

Markedsverdi er den anbefalte salgspris, og Låneverdi er å forstå som den forsiktige markedspris.

Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde: Dødsbu Sigrid Due  Andreas Due Engh-Halstvedt

Takstmann: Gunnar Helgås

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 17.06.2020.

 - Anne-Lise Drageset .  Eiers repr. og kjenner husets moderniseringstakt.  Tlf. 917 98 250

 - Gunnar Helgås.  Sertifisert Takstøkonom NTF.  Tlf. 958 84 960

Eiendomsopplysninger

Eiend.betegnelse: Enebolig Gbnr.105/1 festenr.29 prestegarden.

Hjemmelsovergang: 08.12.2008  Type: Fritt salg  Beløp: Kr. 660 000  Festa tomt der Bremanger kommune har hjemmel

til festerett, og er bortfester.

Beliggenhet: Sentralt i Davik avkjøring fra Fv 616, 300m frem til tomta, og 300m til busstopp, Urane 16, 6730

Davik.

I bra sol og lysforhold med noe solskygge i vinterhalvåret, med utsikt til Åsane, og Davikbukta mot

Kjølsdalen, fjord/fjellutsikt.

I et eldorado av fjellområder med turmuligheter sommer som vinter. Og m/båt på fjorden

Avstander: Davik 600m nærbutikk/service, 600m barne-og ungdomsskole. Svelgen kommunesenter

i Bremanger 43km. 10,4km til Isane ferja til Stårheim og samla 25km til regionsenteret Nordfjordeid.

54km til Måløy. og 100km Florø.

Bebyggelsens 1.etg ca. 38,5-39moh.

Bebyggelsen: U.etg. Med sekundær inngangsplan/inngangsparti/gang fra hage i nord. Gang/hall/trapp til 1.etg.

Noe uferdig sparkling/maling i trappehall. Fremlagt røropplegg for utførelse dusj/wc rom mot

fremforet bakvegg i lecamur i sør m/opplyst er lagt varmekabel i støpt gulv. Areal er m/som bod i

takst. Vaskerom i SV utstyrt med skapinnredning, v.v. tank fra 1995, rør i rør sentral, 2 greps

blandebatteri, flisegulv m/oppkantflis på vegg. Bod i SØ. Soverom i NV er uferdig veggplater og

belistning. Stort soverom eller kjellerstue m/gml. Jøtul peisovn.

1.etg. Fra parkering er de 4 trinn inn via tretrapp. Malt hoveddør m/glass. VF/Garderobe m/

sikringsskap skrusikringer. Gang med luke/stige til kaldloft. Dusj/wc/vask rom sør m/fliser på gulv og
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vegg, vindu med ventil, ventilasjon tilkoblet sentralavtrekk men er ikke utført spalte under dør til

gang, slik det er beregnet når sentralavtrekk er montert(les monteringsanvisning for gjeldende

sentralavtrekk). Det er plassert vaskesøyle m/vaskemaskin og tørketrommel(her regner det følger

m/i handel) Soverom SV og hovedsoverom NV. Stue i vinkel nord-NØ-øst-SØ m/utqang 2 trinn ned

til balkong/terrasse nybygget i 2019 skulle ha vært etter Tek17 forskrift universelt utforma i plan

m/1.etg., rekkverk er utført for lavt 86,1 cm mot krav 1m, er utført for stor avstand nede over 50mm,

utført klatrevennlig, og for store åpninger over 100mm. Det er peisovn ny ca, 2012 i stue. Kjøkken i

nord m/spiseplass, ny innredning av 2008 m/whirlpool oppvaskmaskin, m/stengekrane over benk,

elektrolux komfyr, eik heltre benkeplate. Ventilator Flexit er montert for lavt 47,8cm mot krav

minimum 50cm  I benkeplate er nedfelt benkebeslag i rustfritt stål m/2 kummer og rillefelt.

Kosteskap utformet med plass for strykebrett. Plass for kjøl/frys, her Gram skap medfølger.

Standard: Enkel til middels god standard.

Om tomten: Tomta skrår i hovedsak mot nord. Opparbeidet hage vest og nord med plenareal, beplantning, og

trafikkareal mot kommunal vei i sør, her en parkerer noen trinn lavere enn 1.etg. Det er vandring

opp til terrasse/balkong på østsiden, og 2 trinn fra den og inn i stue 1.etg. Den 40m2 store balkong/

terrasse ble bygget ny i 2019, her skulle vært utført etter Tek 17, men den lokale utførende forholdt

seg ikke til det. Slik det er er det de kan forvente levert. Det er opplyst, da eiendommen ble kjøpt i

2008, det forelå 2 ulike oppmålinger av tomta. Slik eiendommens hage er nå, er slik det ble overtatt

i 2008. Det er vedlagt flyfoto med kart/grenser her en ser forhold til det som er opparbeidet.

Adkomstvei: Asfaltert vei fra Fv 616. Gruset plass i tunet.

Tilknytning vann: Utfra takst 2013 eiers opplysning da tilknyttet Davik vassverk, det var omtalt at mulig kommunen

skulle ta over, og det gjenspeiles i at det er kommunal avgift vann nå. Se opplysninger "årlige

kostnader".

Tilknytning avløp: Utfra takst 2013 eiers opplysning da er det kommunalt anlegg kloakk.

Merknader å gi til

bygning. Dette er ikke

å regne for helt

utfyllende, men de

åpenbare uten

inngrep i kostruksjon.

1. Setningsskader, Ikke funne anna enn det var sprekkdannelse i NØ front der det nå er pussa i. Det

er grunnforhold morene/dels gml. fast sjøleire og at en kan finne planavvik er ikke helt uvanlig, uten

at det her er registrert åpenbare avvik knytta til det. .

2. Lekkasjer: Tegn til mindre fuktinntrekk ved avlufting kloakk på kaldloft. Det er registrert at

ventilasjonskanaler på kaldloft er uisolert, og kan føre til kondensering og føre vann til himling og

setter igjen missfarging/fuktskade.

3. Råteskader. I mindre grad tilløp til råte i stående tømmermannspanel mest værutsatt side. Likevel

utfra alder kan det forekomme tilløp til råte i enkeltdetaljer vindu, omlisting, nedkant stående

kledning, særlig der det før var nær den gml. støpt terrasse. m.v. værhard side.

4. Våtrom er utført i 1.etg. ikke dokumenterbart i 2008, med fliser på gulv og vegg. 1 flis skadet ved

dør. Er støpt gulv med varmekabel. I sluk ser en det er smurt membran ned i, men ser ikke klemring

og ev. slukmansjett.

5. Det er ikke fremlagt radonmåling, eller energiramme/karakter, som ikke er en del av

takstoppgave.

6. Vindskier er udekket i topp utforbi kantstein gavlside ende ved takrenne. Her må påsettes beslag,

for å holde på vedlikeholdet, og dekke bakside vindski mot takrenne.

7. Vinduer 3 stk i mur i mur har ikke fått innpussing, og husk fugeklaring mot trekarm.

8. Viktig å ettergå takrenner/takrenneskjøter, det var utett skjøt sørside, og regnes som mindre

betydelig, da lett å ordne(ifm. takst 2013).

9. I forhold drenering opplyste eier i 2013 at det var gravet opp i sør-SV, lagt nye drensledninger og

knotteplast, samt fanget med seg nedløpsrør fra takrenner til rør som fører vann/fukt bort fra husets

grunnmur.

10. Viktig at i tilfylling uteareal at det tillempes ca 2cm på 1m fall fra husmur de 1.1,5m for å lede

overflatevann med det finorganiske masse som årlig tar seg ned til drenering og kan tette den.

11. Registrert mindre skade i himlingsplate over vindu i soverom 1 NV. Videre i stue er det skjolder

etter over tid sotbinding av stearinlys/ovnsfyring, samt noe nedkjøling der isolasjon kaldloft ikke er

helt kompakt her kald flate gir binding. Bør vaskes grundig før maling av tak.

12. Balkong/terrasse nybygg august 2019 ikke utført etter tek17 som var krav.a).Ikke universelt ift.

plan 1.etg.,b) over 50mm avstand dekke/rekkverk, c), Utført klatrevennlig rekkverk. d) 86.1cm for lav

høyde mot krav 100cm. e)  Åpninger større enn 100mm.

13. Ventilasjon med sentralavtrekk fra våtrom og kjøkken ikke funksjonelt gjennomført siden det

mangler spalte under dører oppholdsrom, og våtrom. Derav må også ventiler i yttervegg og

åpningsvinduer nyttes for ventilasjon/luftskifte.

14. Feieluke i u.etg. utført for nær brennbart materiale. Krav minst 30cm avstand.
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15. Panelovn under stuevindu front har noe varmeskjolder.

Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 4648 BREMANGER Gnr: 105 Bnr: 1 Festenr: 29

Eiet/festet: Festet

Areal: 581,8 m² Arealkilde: Matrikkelinformasjon

Hjemmelshaver: Hjemmel til festerett: Bremanger kommune.

Hjemmel til framfeste: Sigrid Due, nå Dødsbu Sigrid Due, ved Andreas Due Engh-Halstvedt,

Trondheim pr. fremvist fullmakt fra bror Carsten Due, USA.

Adresse: Festenr. 29, Urane 16, 6730 Davik

Kommentar: Ikke opplyst når sist regulert festeavgift, og når tid neste regulering. Det gjengse er hvert 10.år.

Her kan en vurdere å innløse tomta, av 25x festeavgift eller 40% av markedsverdi tomt.

Festeopplysn.: Festekontrakt inngått år: 1972 Utløper år: 2071

Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Brukstillat./ferdigatt. 12.03.1984 Mildl.t.br.l. 1984

Grunnbokutskrift 11.07.2020 Innhentet Ja

Tidligere takst 16.04.2013 Fra fjernarkiv.

Matrikkelopplysning 11.07.2020 Innhentet Ja

Flyfoto m/grenser 12.07.2020 Innhentet Ja

Eiers repr. 10.07.2020

Statens Kartverk 11.07.2020 og fremvist fra kunde Innhentet

Rekvirent 16.06.2020 tlf. og epost

Andre forhold

Forsikring: Selskap: Fremtind Forsikring.  Avtalenr: 7094660.  Type: Fullverdi.   Årlig premie: Kr. 5 900.

Antatt premie.

Skattetakst: Kr. 565 500   År: 2020   Grunnlag eiendomsskatt 4prom.

Ligningsverdi: Kr. 297 250   År: 2020   Opplyst av eiers repr. Andreas.
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Bygninger på eiendommen

Enebolig

Bygningsdata

Byggeår: 1982  Kilde: Iflg. 2013 byggeår 1982-1985.

Anvendelse: Bolig på 2 plan: 1.etg. hovedinngang, og U.etg. med biinngang der.

Kommentar

Standard: Enkel til middels standard.

Vedlikehold:  I bra vedlikeholdsmessig stand. Noen påtrengende tiltak må påregnes.

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

Etasje BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kommentar

1.etg. 98 89 89 Hovedplan.

U.etg. 87 76 50 26 Sov, peisestue, vaskerom/bod, 2

bod. utgang hage.

Sum bygning: 185 165 139 26

Se eget avsnitt i rapportens forutsetninger vedr. arealberegning og måleverdige arealer.

Kommentar areal

Arealet er målt med stikkmål m/laser, og tillagt for tykkelse yttervegg for Bta.

Romfordeling

Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM)

1.etg. Vindfang, gang/trapperom, dusj/wc/vask.,

soverom 1 nv, soverom 2 sv, stue i øst-nø-sø m/

utgang øst. , kjøkken m/spiseplass utsikt nord.

U.etg. Hall m/trapp, gang, peisstue, soverom Bod i SØ., annet rom m/sluk våtrom u/arb.,

vaskerom/bod i sv.

Konstruksjon

En enkel beskrivelse av byggverkets konstruksjon og oppbygning.

Bygning generelt: Grunnforhold morene og innslag gml sjøleire(fast).

Fundament/sole/grovplate i betong.

Grunnmur i lettklinkerblokk/leca.  Utvendig puss, noen vinduer mangler innpussing.

Isolert ca.5-7cm sundolitt mot grunn dels støpt gulv og kan forekomme flytende gulv m/22mm

sponpl. eller kilfalsgulv med lagt laminatgulv over. Regner med varmekabel i våtrom 1.etg., og iflg.

opplyst lagt i støpt gulv forberedt for våtrom i sør U.etg.
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Utvendig: Yttervegg: Bindingsverk med stående trekledning/tømmermannspanel, og liggende i gavler, og

under vindusparti, og innvendig plater sparklet og malt, og forekommer strietapet og glassfiberstrie,

papirtapet. Vinduer registrert 2-lags isoler og energiglass 1982 og 2008.

Yttertak: Saltakkonstruksjon sperretak i tre, med undertak sponplater/papp, rekter, lekter og

betongtakstein., Fiberskott ved raftside, isolasjon med papir er noe uryddig mot kaldloft.

Pipe er lecapipe med avdekning og hatt over tak. Montert peisovn 1.etg. stue, og i peisestue U.etg. .

Stigetrinn i tak til pipe, og det er montert snøfanger kun over selve inngangsdel, her det skulle vært i

hele takets lengde..

Innvendig: Enkel til middels standard overflater, og bra standard innredning våtrom, kjøkken.

Det er opplyst at det i 2008 ble utført oppussing av 1.etg. pg dels U.etg., her det er noe uferdig.

Gulv: Vinylbelegg, laminatgulv, fliser.

Vegg: Glassfiberstrie, tekstilstrie, papirtapet, sparklet og malt spon/trefiberplater, stående panel.

Himling: 60/120cm hvite himlingsplater.

Dusjkabinett med kar i dusj/wc/vask rom 1.etg. Det er påstartet ekstra våtrom i U.etg., som i takst

har fått slik det står status som bod.

Tekniske installasjoner: El installasjon m/skrusikringer i sikringsskap.Kjøkkeninnredning Malt hvit MDF Espe takhøyt fra

2008 m/elektrolux komfyr med keramisk topp. Whirlpool oppvaskmaskin, Gram kjøleskap. Heltre eik

benkeplate med nedfelt 2kum+rillefelt rustfritt stål beslag m/blandebatteri m/stengekran over benk.

Varmtvannsbereder i vask/bod U.etg. fra 1995. .

Vannrør rør i rør med fordelerskap, det kan likevel forekomme igjennværende koperrør feks.

kjøkken. .

Avløpsrør i plast/Pvc  mot offentlig tilknyttet avløpsanlegg.

Ventilasjon med sentralavtrek fra våtrom og kjøkken, men ikke gjennomført spalter under dører. Det

må påregnes å nytte veggventiler og åpningsvinduer for tilstrekkelig luftskifte. Ventilator på kjøkken

er montert for lavt 47,8cm mot krav minst 50cm avtand fettfilter benkeplate/komfyrtopp. Det er ikke

registrert tilstrekkelig ventil i yttervegg for ventilator og surstofftilførsel vedfyring. Ventiler i yttervegg

alle rom, og spalte under alle innerdører.
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Beregninger

Årlige kostnader

565.500,- eiendomsskattgrunnlag 4 promille (pr. mnd. Kr. 189) Kr. 2 262

Forsikring antatt premie (pr. mnd. Kr. 492) Kr. 5 900

Kommunale avgifter kloakktømming, vann, feieavgift, tilsyn (pr. mnd. Kr. 652) Kr. 7 818

Renovasjon (pr. mnd. Kr. 333) Kr. 3 999

Festeavgift (pr. mnd. Kr. 131) Kr. 1 572

Vedlikeholdskostnader: ev. kjøper må ta høyde for dette; gjerne iht. "livssykluskostnader for

bygninger"

Sum årlige kostnader Kr. 21 551

Teknisk verdi bygninger

Enebolig

    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr. 2 640 000

    Kjøkken 2008, balkong/terr. 2019, peisovn, flis gulv/vegg bad,

bader.innr.. tilr.r ir. dusjkabinett, Påstart våtrom, Y-tak forholdsvis nytt

antatt nytt 02-05.

Kr. 190 000

    Fradrag  (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,

     tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)

Kr. - 1 010 000

    Sum teknisk verdi – Enebolig Kr. 1 820 000

Sum teknisk verdi bygninger Kr. 1 820 000

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 tomtekostnad: Kr. 350 000

Sum tomteverdi: Kr. 350 000

FLORØ, 13.07.2020

Gunnar Helgås Byggm.& Sertifisert Takstøkonom NTF

Telefon: 57 75 39 80
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Andre bilder
Enebolig 1.etg.

Kjøkken med innredning hvitmalt MDF fronter, og eik heltre

benkeplate m/nedfelt 2 kum og rillefelt i rustfritt stål.

Medfølgende oppvaskmaskin Whirlpool, Elektrolux komfyr m/

keramisk topp, og Gram kjøleskap. Grei spiseplass med utsikt

til fjord.

Peisovn ny ca. 2011.

Spisestuedel med utsikt til Davik bukta. God vinkelstue, her den sør-SØ del. Her det er utgang øst til

balkong/terrasse.
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Enebolig U.etg.

Våtrom under arbeid, men utfra slik status er, det er

innberegnet som bod med sluk.

Sett fra NV.
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Sett fra nord. Ved inngangsparti U.etg. sprekker i fundament, av antatt

setning.

Peisestue. Peisestue bilde 2.
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Bod/vaskerom SV. Bod/vaskerom bilde 2.

Bod m/sluk våtrom under arbeid.
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Andre bilder for oppdraget

Sett fra balkong, hage og opp mot Åsane. Sett mot nord-NØ av Davikbukta, en ser Kjølsdalen kyrkje.

Ved uttynning av endel påstående skog en vil få langt bedre

utsikt.


