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Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m.
Adresse Strømshuguvegen 24 G nr. Bnr. Fnr. Snr. Bolignr.

18 73 0 0  Postnr./sted 2636 ØYER

Område/bydel G ranrudmoen nord

Kommune ØYER

Rekvirent Øyer kommune ved Odd Magne Tuterud

Hjemmelshaver(e) ØYER KOMMU NE

Befaringsdato 23.11.2016

Tilstede/opplysninger
gitt av

Odd Magne Tuterud

Premisser - generelle opplysninger
Denne taksten er basert på en visuell besiktigelse av eiendommen, det er ikke foretatt målinger eller undersøkelser av bygningen utover det
som er nevnt i rapporten. Taksten må ikke forveksles med en tilstandsrapport som har til formål å  beskrive den tekniske tilstanden. E lektriske
insta llasjoner krever kontroll av fagkyndige og er kun overfladisk besiktiget.

Taksten gjelder kun en del av den oppgitte matrikkelen som eventuelt ska l fradeles og gis eget bruksnr. Det foreligger ikke målebrev på
tomten, det aktuelle tomtearealet er opplyst av Øyer kommune og må regnes som omtrentlig hvor noe avvik kan forekomme etter
gjennomført oppmåling. Tomta er samlingspunkt for kommunens avløpsledninger, det er ikke tatt hensyn til verdien av dette eller kostnader
til eventuell flytting av utstyr. 
 

Sammendrag
Takstobjektet er Øyer kommune sin driftsstasjon som opprinnelig var kommunens renseanlegg for avløp, nå benyttet som verksted og lager.
Bygningen ble oppført ca  1980 av solide konstruksjoner, kjelleren var opprinnelig store kammer til renseanlegget som har adkomst fra
innvendig trapp. 1.etasje benyttes nå som verkstedbygning med 2 porter og god takhøyde i den ene delen, i tillegg er det kontorrom med
spiserom/kjøkken, garderobe og 2 rom for sanitær. Bygningen for det meste opprinnelig standard som er normalt vedlikeholdt gjennom
tidene. På grunn av a lder og normal slitasje må det påregnes behov for en del vedlikehold og oppgraderinger.

Områdebeskrivelse - beliggenhet - miljø
E iendommen ligger mellom E-6 og Lågen vis a  vis Øyer sentrum. Området består av bensinstasjon, næringsmiddelbedrift og en tidligere
bilforhandler, samt noen lagerområder. Området har god eksponering mot E-6 og forholdsvis gode adkomstforhold til og fra  europavegen i
begge retninger.

Reguleringsmessige forhold
E iendommen er regulert til sentrumsformål. For deta ljerte reguleringsbestemmelser henvises det til Øyer kommune.

Eiendommens tomt
Tomteareal 6 500,0 m2 Type tomt E iet  

Kommentarer vedrørende festekontrakt

E iet tomt, det foreligger derfor ikke noen festekontrakt.

Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk m.m.)

Vestvendt tomt som er planert på et lavere nivå i forhold til tilgrensende eiendommer mot sør. Antatt for det meste gruset dekke med
kjørefast underlag, på grunn av snødekke er tomten meget begrenset besiktiget. Tomta er samlingspunkt for kommunens avløpsledninger
med frittstående pumpestasjon, det er ikke tatt hensyn til verdien av dette eller kostnader til eventuell flytting av nedgravet
infrastruktur. Deler av tomta er inngjerdet lagerområde med flettverksgjerde og låsbar port. Mot vest grenser tomta til et friarea lbelte langs
Lågen, mot nord grenser tomta til en større bygning hvor det er produksjon av næringsmidler.
E iendommen er tilkoblet offentlig vann og avløp. E lektrisk strøm er tilkoblet med kabel i bakken.

26.11.2016
Ingeniør�Jonny�Bjørnestad

Jonny�Bjørnestad
Strømshuguvegen�24
2636�ØYER
Gnr:�18��Bnr:�73

Verditakst�-�fast�eiendom

Side�2�av�5



Eiendommens bygninger
Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år

Driftstasjon 1980 1992

Likningsverdi (år)  

Kjøpsår

Forsikringsselskap Type forsikring Polisenummer

Bygningsmessig beskrivelse
Fundamentering, grunnmur og kjellergulv

Antatt fundamentert med støpte så ler på stedets faste masser. U tgravet kjeller med betong grunnmur og støpt gulvplate på mark. Kjelleren
har tidligere vært renseanlegg med flere kammer, kjelleren er delt i 2 separate deler med etasjehøyde ca 3,3 m og 4 m, begge delene har
separate innvendige adkomster med trapper.

Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader

Bygningen er oppført i 1 etasje over kjelleren av bærende betongkonstruksjoner med delvis betongdragere og dels limtredragere, fasader av
bindingsverk med utvendig bordkledning. Innvendig takhøyde dels ca  2,4 m og dels ca  3,3 m under åpne dragere. E tasjeskille mot kjelleren av
betong på to plan. Bygningen som inneholder verkstedrom med innvendig takhøyde mellom dragerne på ca 4 m, adkomst med leddport med
porthøyde ca 3,2 m. Et mindre verkstedrom har lavere etasjehøyde med adkomst fra  leddport med høyde ca 2,2 m. U tvendig fasade og
kledninger med bygningsdeta ljer er i bra  stand i forhold til a lder, det må likevel påregnes behov for noe vedlikehold og reparasjoner.

Dører og vinduer

E ldre dører og vinduer fra  byggeåret. Enkle hoveddører til kontorfløya og verkstedet. Innvendige dører har finerblad. Vinduene har dels doble
glass og dels 2-lag og 3-lag isolerglass. Verkstedene har 2 isolerte leddporter av a luminium. Porthøyde ca 3,2 m og ca 2,2 m.

Takkonstruksjon med yttertak

Salformet sperretak dels med dels betongdragere og dels limtredragere i isolert konstruksjon, dels med innvendig mønt himling, lagerplass
på mesanin over en del av bygningen. U tvendig tak er tekket med  papp, antatt eldre tekking. På grunn av snødekke er taket meget begrenset
besiktiget, taket er kun besiktiget fra  bakken. E ldre takrenner og beslag med synlige svekkelser.

Piper, ildsteder og oppvarming

Det er ikke pipe eller ildsted i bygningen. E lektrisk oppvarming.

Bad og vaskerom

Bygningen har separate vaskerom, 2 wc-rom og garderobe med vaskeservant og opplegg for vaskemaskin. Alle med eldre og grei standard
med blant annet gulvbelegg og dels malte vegger og dels laminat våtromsplater. Begge wc-rommene har vaskeservanter, i tillegg har det ene
badekar og dusjmulighet. Vaskerommet og garderoben har stå l skyllekummer med nyere blandebatterier. Varmtvannsbeholdere på ca 200
liter er plassert på gulvene i henholdsvis vaskerommet og på det ene wc-rommet, den ene er forholdsvis ny den andre er fra  1995.

Kjøkken

Avdelt spiserom med kjøkken. Enkel og grei kjøkkeninnredning med hvite fronter og stå l oppvaskbenk med blandebatteri.

Innvendige overflater

Enkel og grei standard med normal bruksslitasje. Kjelleren er ikke innredet og har kun betongoverflater.
G U LV: Kontor, ganger og våtrom har for det meste gulvbelegg, verkstedene har betonggulv.
VEG G ER : For det meste malte platevegger.
HIMLING ER : For det meste folierte himlingsplater og malte plater, dels som skrå himlinger.

Elektrisk anlegg

Ikke vurdert.

VVS-installasjoner

Bygningen har balansert ventilasjonsanlegg med avsug og tilluft.

Arealopplysninger
Arealmålingene i denne rapporten utføres etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer for area lmåling –  2014, 2. utg", som har NS
3940:2012 som utgangspunkt. Ved motstrid eller tolkningstvil mellom NS 3940:2012 og "Takseringsbransjens retningslinjer for area lmåling –
2014" legges takstbransjens retningslinjer til grunn.

Det er bruken av rommet på befaringstidspunktet som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller S-ROM. Dette betyr at rommet både kan
være i strid med byggteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette vil få  betydning for
takstmannens va lg. "Takstbransjensretningslinjer ved area lmåling 2014" fås ved henvendelse til takst@ nito.no.
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Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Driftstasjon Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SU M P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

Kjeller 200 155 0 155 Diverse kjellerrom

 

1.etasje 360 347 0 347 2 verkstedrom med porter, 2
wc-rom, kjøkken/spiserom,
gang med utgang terreng,
vaskerom, garderobe, kontor,
teknisk rom.

 

Sum 560 502 0 502  

                                                                       
Sum alle bygninger 560 502 0 502  

Kommentarer til arealberegningen

Arealene er oppmålt i henhold til Norsk Standard NS 3940 nyeste utgave, i tillegg er takstbransjens retningslinjer ved area lmålinger av
boliger -2015 lagt til grunn. I tillegg til de oppgitte area lene kommer lagerplass med delvis lav takhøyde på mesanin over den ene delen av
bygningen med adkomst fra  det minste verkstedrommet.

Kommentarer til planløsningen

Bygningen har nivåforskjell på ett trinn mellom 2 plan med en fleksibel planløsning innenfor hvert nivå . Det antas at konstruksjonen er
selvbærende innenfor hvert nivå med bærevegg som skille .

Kommentarer til Grunnboksbladet m.m.
Borett

Det er ingen kjent borett.

Konsesjon

E iendommen er disponert til næringsformål og er ikke konsesjonspliktig.

Forkjøpsrett

Det er ingen kjent forkjøpsrett.

Heftelser

Hjemmelsforholdet er kontrollert ved ubekreftet opplysning fra  databasen Norges E iendommer, a jour pr 22.11.2016. For eventuelle heftelser
eller servitutter henvises det til bekreftet utskrift av grunnboken.

 

Servitutter

Ved eventuelt sa lg vises det til bekreftet utskrift av grunnboken som fremlegges.
 

Økonomi
Utleieforhold / Brutto årsleieinntekt. (Egenleie ikke vurdert)

Det er ikke noe utleieforhold.

Teknisk verdiberegning
Bygg A: Driftstasjon Beregnede byggekostnader   6 792 000

 Verdireduksjon 30% - 2 037 600

Beregnede byggekostnader etter fradrag  = 4 754 400

Samlet sum beregnede byggekostnader  = 4 754 400

Tomteverdi inkl. opparbeidelse  + 1 830 000

Sum beregnet teknisk verdi  = 6 584 000
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Markedsanalyse
Det omsettes relativt få  næringseiendommer i Øyer, det er derfor et begrenset sammenligningsgrunnlag. Ved sa lg av næringseiendommer er
det normalt ikke stor etterspørsel.

Takstobjektet er Øyer kommune sin driftsstasjon med beliggenhet mellom E 6 og Lågen på motsatt side av Øyer sentrum. Området har god
eksponering mot E  6 og forholdsvis god adkomst til og fra  E  6 i begge retningene. Det antas at dette området har et godt potensia le for
ytterligere utvikling av servicefunksjoner, særlig med tanke på trafikanter og turister. Øyer er en stor turistdestinasjon med mange tilbud og
stadig vekst på både sommer- og vintertilbud.  

Verdiberegningen i denne taksten er basert på er en nøktern vurdering av hva markedet er villig til å  beta le for slike lokaler med den aktuelle
beliggenheten, det er lagt vekt på at den store tomten har potensia le for ytterligere utnyttelse.

Verdikonklusjon

Oppdragsgiver må kontrollere dette dokumentet for eventuelle feil og mangler før det benyttes!
E iendommen er ikke kontrollert for skjulte feil og mangler. U t i fra  visuell besiktigelse og innhentede opplysninger settes:

Dagens normale salgsverdi

Kr. 6 000 000,-
Sted og dato
Lillehammer 26.11.2016
 
 Jonny Bjørnestad

Dokumentkontroll
Fremlagt

Situasjonskart med påtegninger av eiendommen og området.

Vedlagt

Ingen dokument er vedlagt.
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