
Bjørkheim 26
5652 ÅRLAND
Gnr. 18   Bnr. 209   Snr. 6   
SAMNANGER kommune

Benevnelse BRA
Næring og bolig. 139 m²
  
Tomteareal 2 790 m²

Markedsverdi

Kr. 4 350 000
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Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m.
Adresse Bjørkheim 26 Gnr. Bnr. Fnr. Snr. Bolignr.

18 209  6  Postnr./sted 5652 ÅRLAND

Område/bydel Bjørkheim

Kommune SAMNANGER

Rekvirent Finn Mohn

Hjemmelshaver(e) Bjørkheim Senter AS

Befaringsdato 28.05.2017

Tilstede/opplysninger
gitt av

Hjemmelshaver

Inkludert i andel fellesutgifter

Takstobjektet er et nytt bygg bestående av næringsseksjoner og boligseksjoner. Det er ikke fastsatt fellesutgifter for
dekning av fellesutgifter i bygget.
 
Eierbrøk for denne seksjonen er 213/4151 deler.

Premisser - generelle opplysninger
Denne takstrapporten er en verdi- og lånetakst som benyttes for å ansette eiendommens normale omsetningsverdi.
Denne taksttypen forutsetter at det foretas overflatisk visuell bygningsteknisk inspeksjon uten tilstandsvurdering.
Verdi og lånetakst må ikke forveksles med Boligsalgsrapport som har en mer omfattende bygningsteknisk gjennomgang
og hvor det blant annet foretas fuktsøk og fuktmålinger, og hvor bygningsdelene tilstandsvurderes med tilstandsgrader
og hvor konsekvensene av tilstanden synliggjøres.

Sammendrag
Takstobjektet er en ny leilighet som ikke har vært bebodd. Det er således ikke oppdaget slitasjeskader i leiligheten.

Områdebeskrivelse - beliggenhet - miljø
Bjørkheim Terrasse er lokaliset til  Bjørkheim som er et handels- og sørvissenter i Samnanger kommune. Bjørkheim ligger
langs en ferdselsåre mellom Hardanger og Bergen i landlige omgivelser.

Reguleringsmessige forhold
Det er ikke opplyst reguleringsmessige forhold som innvirker på takstverdiene.

Eiendommens tomt
Tomteareal 2 790,0 m2 Type tomt Eiet  

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

Eiendommen er pent opparbeidet med asfalterte veier rundt huset.
Eiendommen er tilknyttet privat avløpsnett til sjø via septiktank.
Opparbeidet gjeteparkering og garasjeanlegg i husets kjeller. Garasjen er bygget for 10 plasser.

Eiendommens bygninger
Type bygg Byggeår Rehab./ombygd år

Næring og bolig. 2017 Nytt
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Kr.

Likningsverdi (år)  

Kjøpsår 2000

Kjøpesum / kostpris 799 500

Forsikringsselskap Forenede Forsikring. Type forsikring Fellespolise Polisenummer Ikke opplyst

Bygningsmessig beskrivelse
Fundamentering, grunnmur og kjellergulv

Bygget står på antatt faste masser. Betong grunnmur- støpt kjellergulv.
Konstruksjonsmetode over grunnmur og utvendige fasader

Over grunnmur er bygget reist i betong og trekonstruksjon. Utvendig kledd med stående panel og fasadeplater.
Dører og vinduer

Det er montert 2 lags isolerglass i trekarmer som vinduer.
Takkonstruksjon med yttertak

Sperretak, tekket med papp.
Piper, ildsteder og oppvarming

Det er ikke montert piper i huset.
Oppvarming er etablert via sjøvann til varmeveksler og vannbåren varme i gulvene.
Bad og vaskerom

Fliselagt baderom, innredet med hvitt moderne sanitærutstyr.
Det er ikke montert sluk i gulet på vaskerommet.
 
Følgende skal minst være oppfylt
Byggeteknisk Forskrift § 13-20: Våtrom og rom med vanninstallasjoner: 
c) I rom som ikke har sluk og vanntett gulv, skal vanninstallasjoner ha overløp eller tilsvarende sikring mot fuktskader. Gulv
og vegger som kan komme til å bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, skal utføres med fuktbestandige materialer.
d) Rom uten sluk skal utformes slik at eventuelle lekkasjer synliggjøres.
 
Kjøkken

Stort moderne hvitlakkert kjøkken. Godt med benk- og skapplass.
Innvendige overflater

Innvendig er det parkett og fliser på gulvene, ellers malte overflater.
VVS-installasjoner

Det er montert varmepumpe fra sjø til oppvarming av leilighetene og varmtvann til leilighetene.

Arealopplysninger
Arealmålingene i denne rapporten utføres etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling – 2014, 2. utg", som har NS 3940:2012 som
utgangspunkt. Ved motstrid eller tolkningstvil mellom NS 3940:2012 og "Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling – 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 valg.
"Takstbransjensretningslinjer ved arealmåling 2014" fås ved henvendelse til takst@nito.no.
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Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Kr.

Næring og bolig. Bruttoareal Bruksareal (BRA) Romfordeling

Etasje BTA SUM P-ROM S-ROM Primære rom Sekundære rom

2. etasje 145 139 134 5 Entre- bad- vaskerom- gang-
stue/kjøkken- 4 soverom.

Innv. bod.

 

Sum 145 139 134 5  

                                                                       
Sum alle bygninger 145 139 134 5  

Kommentarer til arealberegningen

Leiligheten, seksjon nr. 6 er ombygget noe i forhold til det opprinnelige.
Kommentarer til planløsningen

Planløsningen virker funksjonsvennlig.

Kommentarer til Grunnboksbladet m.m.
Eiendomsbrøk

Eierbrøk for denne seksjonen er 213/4151 deler

Økonomi
Kostnader / andel fellesutgifter

Felleskostnadene er ikke fastsatt.
Antatt kr. 30.000,-(inkl felleskostnader) pr. år for kom. avgifter, forsikring og noe lettere vedlikehold på egen seksjon.

Teknisk verdiberegning
Bygg A: Næring og bolig. Beregnede byggekostnader   3 550 000

 Verdireduksjon 0% - 0

Beregnede byggekostnader etter fradrag  = 3 550 000

Sum beregnede byggekostnader etter fradrag  = 3 550 000

Tomteverdi inkl. opparbeidelse  + 850 000

Sum beregnet teknisk verdi  = 4 400 000

Markedsanalyse
Iflg. statens kartverk, GAB- registeret omsettes det boligeiendommer i dette området av Samnanger kommune til priser
mellom kr. 30/35.000,- pr. m² BRA.
Takstobjektet bør også ligge i dette prissjikt, kvalitet og beliggenhet tatt i betraktning med fratrekk for normal slitasje og
elde.
 
Statistikken er beregnet på grunnlag av følgende opplysninger om de solgte boligene; boligtype, antall kvadratmeter
boligareal, kommune og datoene for innmelding av salg og inngåelse av kontrakt mellom kjøper og selger.

Verdikonklusjon

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

Markedsverdi

Kr. 4 350 000,-
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Sted og dato
Bergen, 02.06.2017

 
 Reidar Frydenbø

Dokumentkontroll
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