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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/62c1a05a-a917-4e55-aacf-4d7b8a87990a

Forutsetninger

TILSTANDSRAPPORT BOLIG OG DENS AVGRENSNINGER
Dette er en tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten
ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter.
Tilstandsrapport bolig er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er
likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig
informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at
informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk.
Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler.

TAKSTRAPPORTEN
Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norsk takst og er utført i henhold til Norsk takst sine regler. Eventuelt angitt låneverdi er en forsiktig
ansatt markedsverdi.

OM TAKSERINGSFORETAK
Takseringsforetakene som er autorisert av Norsk takst har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Tilstandsrapporter bolig. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de
sertifikater som takstmennene i foretaket holder.

OM TAKSTMENN
Takstmenn i Norsk takst er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte Norsk takst sitt sertifiseringsmerke på alle sine
rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal
etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn.

KLAGEORDNING
Det er opprettet en felles klagenemnd for takstbransjen som også omfatter Tilstandsrapport bolig med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en
nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med
Tilstandsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt
saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles
tilleggsundersøkelser.

RAPPORTENS STRUKTUR
Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler).
Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske
tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte:
- Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer
- Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer
- Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer
- Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt)
TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser.

BEFARINGEN
NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå.
I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger:
- Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving)
- Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar,
  vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det.
- Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert.
- Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv.
- Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen.
- Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt.
- Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet.
- Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert.
Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten.
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LEVETIDSBETRAKTNINGER
Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av ’Byggforskserien 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 2007’.
Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav
forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan
variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen
er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav.

TILLEGGSUNDERSØKELSER
- Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å
  konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet.
- Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier.
  Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig.

ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER
- Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå.
- Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk.
- Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået.
- Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand.
- Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale
  påvirkninger og det materiale som objektet består av.
- Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt.
- Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået.
  Se 'Tilstandsgrader' under punktet om Rapportens struktur.
- Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av
  andre hjelpemidler enn synet ikke inngår.
- Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner.

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.

Arealberegning

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

BYGGETIDSPUNKTETS BETYDNING
Bygningen (e) forutsettes i utgangspunktet oppført i henhold til den Plan- og Bygningslov med tilhørende forskrifter som gjaldt da
byggesøknad ble behandlet.  Dagens krav til bl.a. energibruk/isolasjon, inneklima,  elektro- og rør-installasjoner samt andre
bygningsmessige krav og rammebetingelser kan være annerledes og strengere enn de opprinnelige og representerer derfor avvik
i forhold til dagens krav. Det vises til vurdering under den enkelte bygningsdel.

VEDR. BAD og ANDRE VÅTROM/VÅTROMSNORMEN
Bygningens våtrom er ikke prosjektert og utført i henhold til de strenge regler i Byggebransjens Våtromsnorm (BVN) med mindre
dette er spesifikt angitt og dokumentert i herværende rapport. Det gjøres spesielt oppmerksom på at byggemåte, alder og bruk av
bad og andre våtrom medfører at det aldri kan gis noen sikkerhet eller garanti for at gulv og vegger er vanntette eller ikke har
skader.

AREALER
Arealer er angitt og beregnet fra framlagte tegninger med mindre annet er angitt. Det er foretatt stikkprøvekontroll av tegningenes
korrekthet og korrigert for konstaterte avvik, uten kontroll av samtlige rom eller delmål. Arealer er angitt i forhold til faktisk bruk.
Dette betyr ikke nødvendigvis at arealene er byggemeldt og godkjent av offentlig myndighet for den aktuelle bruk. Ferdigattest
eller brukstillatelse er ikke kontrollert av takstmannen med mindre dette er spesifikt angitt. Utleiearealer må være byggemeldt og
godkjent. Angitt utleieareal er ikke dokumentert godkjent med mindre dette er spesifikt angitt. Hvis dokumentasjon ikke foreligger
må kjøper eller andre aktuelle aktører undersøke hos lokal byggemyndighet om slik godkjenning foreligger.

ANNET
- Teknisk byggebeskrivelse er ikke mottatt som grunnlag for oppdraget dersom dette ikke er spesifikt angitt.
- Det antas å være alminnelig faste masser i grunnen under den aktuelle bygningsmasse, men det er ikke framlagt spesifikke
   opplysninger om byggegrunnens beskaffenhet.
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- Grunnbokutskrift inkl. opplysninger om tinglyste heftelser, rettigheter eller servitutter er ikke undersøkt dersom dette ikke er
   spesifikt angitt.
- Opplysninger om offentlige påbud er ikke undersøkt dersom dette ikke er spesifikt angitt.
- Mulige konsekvenser av gjeldende regulering er ikke vurdert dersom dette ikke er spesifikt angitt.

- Kryprom er stikkprøvemessig kontrollert innvendig der det er alminnelig god adkomst fra luke eller annet, uten detaljkontroll av
   hele arealet/kryprommet i sin helhet. Det anbefales på det sterkeste at kjøper eller andre aktuelle aktører selv foretar egne og
   ytterligere undersøkelser. Det tas forbehold om skader/avvik på de deler av arealet som ikke er besiktiget.
- Kryploft og tak-konstruksjoner er også stikkprøvemessig kontrollert innvendig der det er alminnelig god adkomst fra luke eller
   annet, uten detaljkontroll av hele arealet/loftet i sin helhet. Det anbefales på det sterkeste at kjøper eller andre aktuelle
   aktører selv foretar egne og ytterligere undersøkelser. Det tas forbehold om skader/avvik på de deler av arealet som ikke er
   besiktiget.
- Stikktakninger er foretatt i overflaten av aktuelle konstruksjoner/bygningsdeler. Det er ikke brukt hammerelektrode for
   dypere undersøkelser med mindre dette er spesifikt angitt.
- TG gjenspeiler symptomer på negative avvik i forhold til usvekket tilstand. Alder er i seg selv et symptom.

- Frittstående garasjer, uthus eller andre tilleggsbygninger er ikke undersøkt eller beskrevet like nøye som bolighus. Det tas
   forbehold om forekommende tilstandssvekkelser for slike bygninger.
- Det foreligger ingen opplysninger om nåværende eller tidligere utslipp eller forekomster av forurensinger til luft, vann eller til
   grunnen på eiendommen. Takstmannen har ikke utført nærmere undersøkelser. Eier, kjøper eller andre interesserte anmodes
   om evt. å gjøre egne undersøkelser vedr. dette forholdet.
- Energivennlighet og energibruk: Takstmannen har ikke utført noen vurdering av energivennlighet eller energi-effektivitet med
mindre dette er spesifikt angitt.
- Radonmålinger/radonverdier er ikke dokumentert eller vurdert.

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.

Konklusjon tilstand

Vedr. tilstandsvurderingene vises det til kapittelet 'Konstruksjoner', med beskrivelse bygningsdel for bygningsdel og angitte
tilstandsgrader. Det vil i tillegg til de forhold som framkommer i rapporten være påregnelig med alminnelig oppussing, vedlikehold
og fornying av bygningsdeler og komponenter. Dette med bakgrunn i generell og normal elde/slit og ønske om estetiske
forbedringer.

Markeds- og låneverdi

Tilleggsdel til Tilstandsrapport bolig

Markedsverdi (normal salgsverdi) gir uttrykk for takstmannens vurdering av den salgsverdi som kan forventes i dagens marked
slik eiendommen framstår på befaringstidspunktet, etter en helhetsvurdering av størrelse, standard og beliggenhet. Anbefalt
låneverdi er en forsiktig vurdert markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Følgende vurdering er lagt til grunn:

Landlig område med spredt bebyggelse i Hagen vest for Ørsta sentrum. Adkomst fra offentlig veg via privat veg med opplyst
tinglyst gjensidig vegrett for denne eiendommen og hovedbruket. Noe biloppstillingsplass på egen grunn pluss dobbel garasje/
lagerbygning på eiendommen og delvis inne på hovedbruket 10/1. Se under 'Andre forhold'.

Enebolig oppført 1966 og garasje fra ca. 1982. De senere år er det ikke foretatt spesielle påkostninger, kun minimalt vedlikehold.

Tomten ligger høyt og fritt og er solrik med flott utsikt mot fjord og fjell, opparbeidet med gruset innkjørsel til garasje og bolighus,
hage med plen og stor terrasseplatting på garasjetak. Hagen er pr. dato ustelt.

Tomten ligger i rasutsatt område iht. NVE sitt skredkart, se vedlegg.

For øvrig henvises det til tilstandsvurderingen bygningsdel for bygningsdel.

Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr. 1 750 000

Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr. 1 500 000
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ØRSTA, 24.06.2021

Sivilingeniør/Takstmann MNTF Trond Ose
Telefon: 70 04 52 20

Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde: Advokat Thore Heggen

Takstmann: Trond Ose

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 22.06.2021.
 - Takstmann, Idar Hagen, Cathrin Heilund, Thore Heggen og Knut Tore Myklebust.

Eiendomsopplysninger

Eiend.betegnelse: Boligeiendom, enebolig med garasje

Beliggenhet: Landlig område med spredt bebyggelse i Hagen vest for Ørsta sentrum. Adkomst fra offentlig veg via
privat veg med opplyst tinglyst gjensidig vegrett for denne eiendommen og hovedbruket. Noe
biloppstillingsplass på egen grunn pluss dobbel garasje/lagerbygning på eiendommen og delvis inne på
hovedbruket 10/1. Se under 'Andre forhold'..

Enebolig oppført 1966 og garasje fra ca. 1982. De senere år er det ikke foretatt spesielle påkostninger,
kun minimalt vedlikehold.

Tomten ligger høyt og fritt og er solrik med flott utsikt mot fjord og fjell, opparbeidet med gruset
innkjørsel til garasje og bolighus, hage med plen og stor terrasseplatting på garasjetak. Hagen er pr.
dato ustelt. Tomten ligger i rasutsatt område iht. NVE sitt skredkart, se vedlegg.

Konsesjonsplikt: Nei

Regulering: Ikke regulert område

Kommuneplan: Ja

Adkomstvei: Privat felles veg med forutsatt tilhørende rettigheter og plikter.

Tilknytning vann: Privat, egen brønn i elv på hovedbruket. Vannforsyningen anses ikke trygg, verken med hensyn til
kapasitet eller kvalitet. Tilknytning til kommunal vannledning ved offentlig veg anbefales.

Tilknytning avløp: Privat anlegg, septiktank med utløp til bekk.

Andre forhold: Garasjebygningen på eiendommen ligger delvis inne på hovedbruket 10/1, se vedlegg. Bygningen
anses bekostet av tidligere eier av 10/21, men det foreligger pr. dato ingen avtale om leie av grunn eller
bruksrett for 10/21 til den del av 10/1 som garasjen ligger på. Det legges til grunn i verdivurderingen at
det bør etableres en avtale med 10/1 om grenseforretning og overføring av det aktuelle arealet til
10/21. Det legges til grunn at 10/1 pr. dato ikke har bruksrett til garasjebygningen, og 10/21 har heller
ikke formell bruksrett til grunnen på 10/1. Uansett er dette forholdet et hefte med en økonomisk minus-
verdi for 10/21 pr. i dag, og dette ansettes til kr. 150.000 som er trukket fra i angitt markedsverdi.

Tilstandvurdering og takst er forøvrig basert på undertegnede takstmanns besiktigelse sammen med
eier/rekvirent, framlagt dokumentasjon,  muntlige opplysninger gitt i forbindelse med besiktigelsen og
undersøkelser utført ved besiktigelsen.

Vurderingen er basert på visuell kontroll, der grunnforhold inkl. fundamentering og drenssystem,
tekniske installasjoner inkl. vann- og avløpsrør, utvendige rør og el-anlegg m.v. ikke er kontrollert av
takstmannen annet enn hva som følger av rapporten. Våtrom tilfredsstiller ikke de strenge kravene i
Byggebransjens Våtromsnorm (BVN) med mindre dette er spesifikt angitt og dokumentert.
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Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 1520 ØRSTA Gnr: 10 Bnr: 21

Eiet/festet: Eiet

Areal: 1 296 m² Arealkilde: www.eiendomsdata.no

Hjemmelshaver: Idar Hagen m.fl.

Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Situasjonskart Innhentet før besiktigelse

Offentlige planer og kart Innhentet før besiktigelse

Notat vedr. tilstand, Idar
Hagen

Mottatt før besiktigelse

Eiendomsdata.no Innhentet før besiktigelse

Idar Hagen, Knut Tore
Myklebust

Opplysninger gitt ved besiktigelsen

Kommentar egenerklæring

Takstmannens kommentar til opplysninger som fremkommer i oppdragsgivers egenerklæring. Egenerklæringen følger vedlagt og
utgjør en del av rapporten. Takstmannen skal kommentere avvik i forhold til egne observasjoner og vurderinger.

Egenerklæring er i dette tilfelle ikke utarbeidet, men det foreligger et notat fra Idar Hagen pr. 20.6.2021 vedr. endel forhold og
tilstand.
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Bygninger på eiendommen

A - Enebolig

A - Enebolig

Byggeår: 1966  Kilde: Iht. gitte opplysninger

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

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

Underetasje 140 125 84 41

1. etasje 140 132 132

Sum bygning: 280 257 216 41

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Kommentar areal

Angitte arealer er beregnet fra kontrollmålinger. Arealer av åpne arealer som eksempelvis altaner, terrasser og carport m.v. er
ikke inkludert.

Romfordeling

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

Underetasje Rom under terreng, gang, kjellerstue, tre soverom,
wc

Fem boder, teknisk rom/fyrrom/tidligere bad/bod

1. etasje Vindfang, bad, vaskerom, kjøkken, gang,
arbeidsrom/soverom, to soverom, dagligstue,
peisstue, wc
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B Dobbel garasje/lager

B Dobbel garasje/lager

Byggeår: 1982  Kilde: Iht. gitte opplysninger

Anvendelse: Se under 'Andre forhold' side 5.

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

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

1. etasje 73 63 63

Sum bygning: 73 63 0 63

Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger.

Romfordeling

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

1. etasje

Konstruksjoner

A - Enebolig

Bygning generelt - A - Enebolig

Bygning, generelt

Beskrivelse: Beskrivelsen er basert på gitte opplysninger og besiktigelse av synlige forhold. Arealer er
beregnet og benevnt i henhold til norsk standard NS 3940.

Det presiseres at tekniske installasjoner, rør-oppegg og el-anlegg m.v. ikke er kontrollert av
takstmannen annet enn hva som følger av overnevnte opplysninger.

Våtrom tilfredsstiller ikke de strenge kravene i  dagens BVN 'Byggebransjens våtromsnorm' med
mindre dette er spesifikt angitt og dokumentert.

Overflater på gulv, vegger og himlinger i rom som ikke er spesifikt beskrevet har i hovedsak
alminnelig slitasje i forhold til alder.
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Overflater, generelt

Beskrivelse: Innvendige overflater beskrives her for rom som ikke er beskrevet særskilt. Kun rom med
vesentlige feil/skader på overflater er kommentert.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er konstatert generell elde/overlateslitasje, i hovedsak med betydelig behov for
renovering og utskifting.

Bygning, generelt - Underetasje / Rom under terreng

Beskrivelse: I u-etg. er det rom med gulvnivå under utvendig terreng, og må derfor betraktes som risikoutsatt
mht. fukt. Visuell vurdering og stikkprøvetaking med fuktindikator er foretatt. Ref. forøvrig
vurdering under posten 'Drenering'.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er konstatert betydelig utslag av unormalt fuktnivå i oppforede tregulv/plategulv i u-etg.,
samt saltutsalg på nedre del av grunnmur og betonggolv på grunn. Se også under
'Drenering'.

Rom under terreng er ikke fuktsikret i henhold til dagens byggeskikk. Rommene anses
generelt ikke egnet som rom til varig opphold uten vesentlige tiltak mht. bl.a. isolasjon og
fuktsikring.

Grunn og fundamenter - A - Enebolig

Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt.

Direkte fundamentering

Beskrivelse: Bygningen ligger i slakt skrånende terreng, fundamentert med støpte betongsåler på antatt fast
grunn/løsmasser. Det foreligger ingen spesifikke opplysninger vedr. byggegrunnens
beskaffenhet, og takstmannen har ikke geoteknisk kompetanse til å vurdere byggegrunn og
stabilitet. TG er derfor ikke angitt.

Gulv på grunn

Beskrivelse: Plasstøpt betongplate, til dels med oppforede tilfarergulv.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Mindre riss og sprekker vil alltid forekomme i støpte og murte konstruksjoner. I dette tilfellet
er det konstatert riss i normalt forekommende omfang. Det er konstatert utslag av fukt ved
måling med fuktindikator på gulv på grunn og i tilfarergulv. Gulvet er ikke fuktsikret i
henhold til dagens byggeskikk, og har til dels ujevne overflater.

Grunnmur - A - Enebolig

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger.

Vegger mot grunn

Beskrivelse: Yttervegg mot grunn av pusset betongstein.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Mindre riss og sprekker vil alltid forekomme i støpte og murte konstruksjoner. I dette tilfellet
er det konstatert riss i normalt forekommende omfang.
Fuktindikator viser utslag av fukt og saltutslag i nedre del av grunnmur i bakkant av huset.

Drenering - A - Enebolig

Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle.

Drenering

Beskrivelse: Drenering og fuktsikring av grunnmur under terrengnivå er av ukjent type/kvalitet, antatt fra huset
var nytt.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 20 - 60 år.
Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1 - 5 år.
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Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Terreng inn mot bygning/huskropp bør ha generelt fall bort fra grunnmur/husvegg, anbefalt
minimum 1:50 til en avstand 3 m fra husvegg. Takvann bør normalt ledes i tette rør bort fra
bygningen og ikke føres inn på drenering eller ned i fylling ved grunnmur.
Dreneringens funksjon er å holde grunnvannsnivået lavere enn bygningens laveste
konstruksjoner.
Det er visuelt synlig noe saltutslag ved gulv i boder som angitt i beskrivelse av rom/rom
under terreng.
Selve drensledningen/drenssystemet er ikke visuelt synlig, og TG er derfor vurdert
skjønnsmessig basert på antatt alder og observasjoner for øvrig.

Veggkonstruksjon og utvendige fasader - A - Enebolig

Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og
fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt
fra bakkenivå.

Yttervegger

Beskrivelse: Yttervegger over grunnmur av bordkledd  bindingsverk, antatt isolert med mineralull iht.
byggetidspunktets normale byggeskikk.
Bordkledning på yttervegger fra huset var nytt.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Den ytre værhuden utsettes for stor klimapåkjenning, og noe sprekker og riss i kledning og
materialer vil alltid forekomme.
I dette tilfellet vurderes det i hovedsak å være normal elde slitasje, med sprekker/riss i
normalt forekommende omfang, men også råte i deler av bordkledningen.
Bordkledningen i sin helhet bør undersøkes nærmere mht. vedlikeholdsbehov.
Bordkledningen har i utgangspunktet ingen musesperre, og det er opplyst konstatert jevnlig
forekomst av mus i huset, spesielt i kjøkkenet.
Ved fornying av bordkledningen må det monteres musebånd/musesperre.

Utvendige overflater

Beskrivelse: Grunnmur behandlet med puss og maling.
Yttervegger behandlet med maling/beis.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før overflatebehandling av mur/forblending med overflatebehandling er 8 - 16 år.
Normal tid før maling av puss, malt er 4 - 18 år.
Normal tid før maling av trekledning eller laft, malt er 6 - 12 år.
Normal tid før maling av trevindu, malt er 2 - 6 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Normal elde/slitasje i forhold til alder, samt malingsflassing på grunnmur.

Vinduer og dører - A - Enebolig

Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte
åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet.

Vinduer

Beskrivelse: Vinduer av tre i hovedsak med koblet glass, noen to-lags isolerglass.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2 - 8 år.
Normal tid før utskifting av trevindu er 20 - 60 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Fukt/kondensskader forekommer gjerne i nedre del av vinduskarm som følge av tidvis for
lite ventilasjon av rom.
Isolerglass, pakninger og listverk slites, og fornying av glassruter inngår i bygningens
normale løpende vedlikehold. Punktering skyldes vanligvis elde og slitasje og vil opptre ved
ulik alder avhengig av glassets plassering i forhold til vær- og vindbelastning.
I dette tilfellet er glassrutene i hovedsak fra huset var nytt og anses modne for utskifting.
Visuell påvisning av punkterte vinduer krever spesielle lysforhold og grundig kontroll av
hvert enkelt glass. Lysforholdene var begrensede ved besiktigelsen, og det anbefales
derfor å foreta ytterligere  kontroll.



Matrikkel: Gnr 10: Bnr 21 Ose AS

Kommune: 1520 ØRSTA KOMMUNE Vikeøyrane 7, 6150 ØRSTA

Adresse: Hagevegen 58, 6152 ØRSTA Telefon: 70 04 52 20

Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av:
Norsk takst

Befaringsdato: 22.06.2021 Side: 11 av 17

Takkonstruksjon - A - Enebolig

Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger
foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende.

Takkonstruksjoner

Beskrivelse: Takkonstruksjon av tre med sperrer og undertak av tro.
Pulttak med normalt god avrenning.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Bærende konstruksjoner og undertak er ikke synlig.

Taktekking - A - Enebolig

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer.

Taktekking og membraner

Beskrivelse: Yttertaket tekket med Derbigum folie.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Taktekkingen er fornyet siden byggeår, ukjent tidspunkt.
Tekking/yttertak kun besiktiget fra bakken.

Renner, nedløp og beslag - A - Enebolig

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m.

Utvendige beslag

Beskrivelse: Takrenner og nedløpsrør av metall.
Nedløpsrør er ført ned i bakken, ukjent utførelse med hensyn til tilknytning til avløp i grunnen.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i plast er 20 - 30 år.
Normal tid før maling av beslag til vindskier, vannbord og sålbenk er 4 - 12 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Takrenner og nedløp fra byggeår.
Det er ukjent om nedløp evt. er knyttet til drens eller separate rør for overvann, som er å
foretrekke av hensyn til drens-funksjonen.

Terrasse, balkonger, trapper ol - A - Enebolig

Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk
kontrolleres.

Balkonger, terrasser ol.

Beskrivelse: Utgang fra ett soverom og stue til altan av betong.
Utgang fra kjellergang til uteplass.

Utskifting/vedlikehold: Normal tid før reparasjon av balkonger i betong er 15 - 25 år.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Rekkverk bør normalt ha høyde minst 100 cm med liten spileavstand/spaltebredde,
vertikale spiler slik at klatring unngås. Rekkverket er for lavt i fht. dagens krav.
Det er konstatert malingsflassing og spor etter betongreparasjon i forkant altandekke, noe
armeringskorrosjon.

Piper og ildsteder - A - Enebolig

Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes
avstand til brennbart materiale.
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Piper, plassbygde ildsteder m.v.

Beskrivelse: Røykpipe som er beslått med heldekkende beslag over tak.
Ildsted i form av peis i stue.
Feiing av pipa fra toppen med adkomst over yttertak/pipetopp.
Sotluke plassert i under-etasje/kjeller.
Ingen gitte opplysninger om påbud vedr. utbedring av  pipe eller ildsted.
Påbud vedr. brannmessige forhold kan gis av offentlig myndighet med tilbakevirkende kraft.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Byggeforskriftene har bestemte krav til ildsteders utforming og plassering i forhold til
tilstøtende konstruksjoner, spesielt i forhold til brennbart materiale.
Piper skal ha flere synlige overflater (ikke innkledd).

Etasjeskillere - A - Enebolig

Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative
avvik.

Frittbærende dekker

Beskrivelse: Etasjeskiller i hovedsak av trebjelkelag, normalt isolert i forhold til byggetidspunktet.
Betongplate over fyrrom.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er ikke visuelt konstatert spesielle skjevheter/avvik utover det normale.
Det er ikke foretatt målinger av planhet eller helningsavvik.

Bad - A - Enebolig

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader
er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom
tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på
innredninger og utstyr.

Bygning, generelt - 1. etasje / Bad

Beskrivelse: Gulv med overflate av vinylbelegg.
Vegger med overflate av tapet.
Malt himling.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Områder av gulv og vegger er kontrollert med fuktindikator, og det er ikke konstatert
unormal fukt under overflaten.
Badet har imidlertid ikke vært i bruk på lenge.
Underskap under servant er også undersøkt med fuktindikator, og det er ikke konstatert
unormalt fuktnivå.
Tilstrekkelig ventilering av bad og våtrom er viktig for å unngå kondens-skader og
fuktinntrenging fra våtrom til tilstøtende rom. Dårlig/utett løsning gulvbelegg/sluk, ingen
klemt forbindelse.
Badet kan evt. brukes, men full renovering står for tur.
TG gjelder rommet som helhet.
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Innredning og garnityr for våtrom - 1. etasje / Bad

Beskrivelse: Servant med tilhørende baderomsinnredning.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - 1. etasje / Bad

Beskrivelse: Dusjkabinett, servant integrert i baderomsinnredningen.

Luftbehandling, generelt - 1. etasje / Bad

Beskrivelse: Ventilering av rommet ved hjelp av naturlig oppdriftsventilasjon. Ingen mekanisk ventilasjon/vifte.

Vaskerom - A - Enebolig

Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader
er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under vaskerom er også besiktiget hvis disse rom
tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Det er ikke
flyttet på innredninger og utstyr.

Bygning, generelt - 1. etasje / Vaskerom

Beskrivelse: Gulv med overflate av vinylbelegg.
Vegger med tapet.
Malt himling.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Områder av gulv og vegger er kontrollert med fuktindikator, og det er ikke konstatert
unormal fukt under overflaten. Det har tidligere forekommet et tilfelle av tilbakeslag i sluk på
vaskerommet, følgeskaden er reparert.
Tilstrekkelig ventilering av bad og våtrom er viktig for å unngå kondens-skader og
fuktinntrenging fra våtrom til tilstøtende rom. Dårlig/utett løsning gulvbelegg/sluk, ingen
klemt forbindelse.
TG gjelder rommet som helhet.

Innredning og garnityr for våtrom - 1. etasje / Vaskerom

Beskrivelse: Noe innredning med hyller og skap.

Utstyr for sanitærinstallasjoner - 1. etasje / Vaskerom

Beskrivelse: Skyllekum, sluk i gulv med direkte tilkomst til slukrist.

Luftbehandling, generelt - 1. etasje / Vaskerom

Beskrivelse: Ventilering av rommet ved hjelp av naturlig oppdriftsventilasjon, veggventil. Ingen mekanisk
ventilasjon/vifte.
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Toalettrom - A - Enebolig

Visuell observasjon spesielt med hensyn til ventilering av rommet.

Bygning, generelt - Underetasje / Wc

Beskrivelse: Tidligere wc-rom, nå er vannet frakoblet pga. rørlekkasjer.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Utidsmessig, rommet bør saneres.
TG gjelder rommet som helhet.

Bygning, generelt - 1. etasje / Wc

Beskrivelse: Gulv med overflate av vinylbelegg.
Vegger med overflate av tapet.
Malt himling.
Ventilering av rommet ved hjelp av ventil i himling, naturlig oppdriftsventilasjon. Ingen mekanisk
ventilasjon/vifte.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

TG gjelder rommet som helhet.

Annet fast inventar - 1. etasje / Wc

Beskrivelse: Rommet er utstyrt med servant med underskap og wc.

Kjøkken - A - Enebolig

Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som
for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr.

Bygning, generelt - 1. etasje / Kjøkken

Beskrivelse: Gulv med overflate av vinylbelegg.
Vegger med overflate av tapet, flisfelt.
Malt himling.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Generell elde/slitasje, og det er konstatert en del museplage i kjøkkenbenken med tilkomst
utenfra gjennom bjelkelaget. Rommet kan evt. brukes, men renovering/fornying står for tur.
TG gjelder rommet som helhet.

Annet fast inventar - 1. etasje / Kjøkken

Beskrivelse: Kjøkkeninnredning av laminert type.
Rustfritt oppvaskbenkebeslag/kum.

Luftbehandling, generelt - 1. etasje / Kjøkken

Beskrivelse: Ventilering av rommet ved hjelp av kjøkkenventilator over komfyr.
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VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - A - Enebolig

Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og
materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre
godkjente dokumenter.

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner

Beskrivelse: I henhold til synlige forhold og andre tilgjengelige opplysninger har bygningen følgende
røropplegg m.v.:
Vann fra egen brønn som kontinuerlig må overvåkes or renses, med plastledning noen hundre
meter ned til huset, usikker kapasitet og vannkvalitet. Analyse av vannkvalitet anbefales.
Tilkobling til kommunal vannledning ved Hagevegen anbefales.
Utvendige avløpsledninger ført til septiktank.
Stoppekran utvendig ikke påvist.
Hovedstoppekran innvendig i bod ved inntak.
Innvendige vannrør av kobber.
Utvendige avløpsrør av ukjent type/kvalitet, antatt plast.
Innvendige avløpsrør av plast.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det har vært flere tilfeller av lekkasje fra vannrørene innvendig i huset, såkalt groptæring.
Bruddskader pga. tæring har hittil vært dekket av husforsikringen, det samme gjelder skade
på vanninntak i 2016. Flere ledningsstrekk på innvendig vannledning er avblendet pga. fare
for lekkasje, bl.a. wc i kjeller. Det anses å være behov for ytterligere utskifting/vedlikehold,
som evt. ikke dekkes av forsikringen.
Takstmannen har ikke spesifikk rør-faglig kompetanse, og en nærmere vurdering av tilstand
og eventuelt utbedringsbehov må overlates til rørlegger eller andre med nødvendig
kompetanse. Tilstandsgrad basert på alder.

Utstyr for sanitærinstallasjoner

Beskrivelse: Relativt ny ca. 300 liters kombinert varmtvannsbereder plassert i teknisk rom, betjener både
forbruksvann og vannbåren varme.
Sanitærutstyr i bad, vaskerom og kjøkken er beskrevet under de respektive rom.
Tilstanden på VVS-anlegget er ikke nærmere vurdert.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Takstmannen har ikke sanitær-faglig kompetanse, og en nærmere vurdering av tilstand og
eventuelt utbedringsbehov må overlates til rørlegger eller andre med nødvendig
kompetanse. Tilstandsgrad basert på alder.

Varme, generelt

Beskrivelse: Hovedoppvarming med vannbåren radiatorvarme, oppvarmet ved hjelp av elektrokolbe.
Tidligere oljebrenner er fjernet, men ca. 3000 liter utvendig nedgravd oljetank av stål ligger
fortsatt ved sørvestre hjørne av huset. tanken inneholder antakelig ca. 4000 liter brenselolje.
tank som ikke er i bruk skal saneres, og oljefyr i bygninger ble forbudt fra 2020.
Ingen elektriske varmekabler.
Isolasjonsmateriale rundt varmerør kan være asbestholdig.
Se separat post vedr. pipe/ildsted.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Takstmannen har ikke spesifikk varme-faglig kompetanse, og en nærmere vurdering av
tilstand og eventuelt utbedringsbehov må overlates til elektriker, rørlegger eller andre med
nødvendig kompetanse. Tilstandsgrad basert på alder.

Luftbehandling, generelt

Beskrivelse: Ventilasjon: Bygningen har ingen mekanisk ventilasjon med unntak av kjøkkenventilator.
Luftbehandling/ventilering av våtrom er beskrevet under de respektive rom.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Takstmannen har ikke VVS-teknisk kompetanse og eventuell ytterligere vurdering må
utføres av fagmessig kompetent personell. Tilstandsgrad basert på alder.
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Elektriske anlegg - A - Enebolig

Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt
grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår
særskilt nedenfor.

Elkraft, generelt

Beskrivelse: El-inntak via jordkabel.
Fordelingsskap/sikringsskap med forbruksmåler og kurser med skru-sikringer for lys og elektrisk
oppvarming.
El-anlegget er for øvrig ikke vurdert.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Det er iht. gitte opplysninger konstatert jordfeil på strømforsyning fra bolighuset til garasjen,
og kursen til oppvaskmaskinen er frakoblet.
 Kontroll fra det lokale el-tilsynet anbefales, med utbedring av de feil som påvises.
Takstmannen har ikke spesifikk elektro-teknisk kompetanse, og en nærmere vurdering av
tilstand og eventuelt utbedringsbehov må overlates til elektro-installatør eller andre med
nødvendig kompetanse.
Det anbefales generelt å få utført en separat tilstandsvurdering/El-sjekk av el-anlegget fra
fagmann/autorisert installatør, spesielt hvis anlegget er av eldre dato. Samsvarserklæring
fra installatør er et viktig dokument og skal foreligge for arbeid utført på el-installasjon etter
1.7.1999.
Tilstandsgrad basert på alder.

Terrengforhold - A - Enebolig

Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er
basert på visuelle observasjoner.

Bearbeidet terreng, generelt

Beskrivelse: Terreng rundt grunnmur i varierende nivå, med bratt terreng ned mot huset fra høyereliggende
områder.
Ingen støttemurer eller levegger forbundet med bygningen.

Tilstandsvurdering/
tilstandsgrad:

Generelt anbefales fall fra grunnmur minimum 1:50 i 3 m bredde fra grunnmur/husvegg for
å sikre bortledning av overflatevann. Ved større skråninger inn mot bygningen bør
avskjæringsgrøft vurderes.

B Dobbel garasje/lager

Bygning generelt - B Dobbel garasje/lager

Bygning, generelt

Beskrivelse: Garasje med støpte betongsåler/grunnmur på antatt fast grunn. Støpt golv på grunn, forøvrig
vegger av leca, forblendet med skifer i front, betong terrassedekke over, tekket med folie og
singel, pålagt tredekke. To manuelle vippeporter, innlagt strøm/lys.

Tilstandsvurdering: Det er konstatert en del vannlekkasje fra dekket over garasjen, for øvrig generell elde/slitasje og
fuktskade/fuktproblem.
Tilstandsrapporten gjelder i utgangspunktet kun selve bolighuset, og TG for garasjen er derfor
ikke vurdert i detalj.
Se også under 'Andre forhold' side 5.
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Beregninger

Teknisk verdi bygninger

A - Enebolig

    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr. 5 250 000

    Fradrag  (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
     tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)

Kr. - 3 000 000

    Sum teknisk verdi – A - Enebolig Kr. 2 250 000

B Dobbel garasje/lager

    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr. 625 000

    Fradrag  (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler,
     tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider)

Kr. - 350 000

    Sum teknisk verdi – B Dobbel garasje/lager Kr. 275 000

Sum teknisk verdi bygninger Kr. 2 525 000

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. 400 000

Sum tomteverdi: Kr. 400 000

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet: Kr. 2 925 000


