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VERDIVURDERING HAREVEGEN 24

Eiendomsinformasjon
Adresse
Harevegen 24
5236 RÅDAL
Kommune
4601 Bergen

Matrikkel
Gnr Bnr Snr Fnr Lnr
120 47

 
Rapportansvarlig
Knut Farestvedt Invest
Limited
Byggmester Knut Farestvedt
Østre Nesstunvegen 16
5221 NESTTUN
Tlf.: 40846491



VERDIVURDERING EIENDOM
 
 
Eiendom: Harevegen 24, 5236 Rådal
Gnr/Bnr: 120/ 47. Kommune nr 1201 Bergen.
Hjemmelshaver: Martha Strømblad
Oppdragsgiver/ rekvirent: MS
Besiktelse utført av: Takstingeniør/ Byggmester Knut Farestvedt
Dato befaring: 11.10.2022
 
 
Sammendrag
Næringsbygg bestående av karosseri/lakkverksted + kontor, spiserom og wc-rom.
Bygget i ca 1940 - 45, videre påbygget i ca 1971 og mindre påbygg senere. 
 
Se videre enkel "Bygningsmessig beskrivelse".
 
                                                                        
Premisser - Generelle opplysninger
Dette er en verdivurdering, ikke en tilstandsrapport som sjekker objektets tekniske tilstand spesielt.
Det er ikke flyttet på innbo/løsøre. Skjulte feil/mangler kan forekomme.
Hensikten med denne rapporten er å gi et ca overslag på normal salgsverdi (markedsverdi) av eiendommen.
Markedsverdien er i dette tilfellet ensbetydende med den høyeste pris man kan påregne at flere uavhengige interessenter
er villig til å betale for dette tilbygget med eksisterende leiekontrakter og uten heftelser. Det sees bort i fra kjøpere som
måtte være villig til å betale en unormalt høy pris på grunn av spesielle interesser i eiendommen, eksempelvis naboer og
lignende. Rapporten er utarbeidet av frittstående takstmann som ikke har bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen.
Vurdering av markedsverdien er henført til dagens dato, og forutsetter:

At oppdragsgiver ikke er kjent med eventuelle skader på hovedbygget eller svikt ved bygningsmessig tilstand utover
det som er beskrevet i takst.
At bruk er i samsvar med godkjenninger.
At eiendommen er fullverdiforsikret.
At gjeldende brannkrav tilfredsstilles.
At alle bygningsmessige godkjennelser foreligger.
At det ikke foreligger uoppfylte pålegg på eiendommene, servitutter eller lignende som kan påvirke eiendommens
verdi. Herunder krav av miljømessig karakter.
At eiendommen vurderes som om den er heftelsefri.
At mottatte muntlige og skriftlige opplysninger er korrekte.

 
Områdebeskrivelse - Beliggenhet - Miljø
Eiendommen ligger i et sentralt område på Skjold.
Eiendommen grenser mot Apeltunvatnet. Kort avstand til Lagunen, nærbutikk, barneskole, ungdomsskole og idrettsanlegg
på Slåtthaug. Ca 1,5 km til Nesttun sentrum.
 
 
Regulerings messige forhold
 
FANA/YTREBYGDA. GNR 119, 120, RÅDAL SENTRUM/LAGUNEN
 
Endelig vedtatt arealplan:
 
NASJONAL AREALPLAN-ID: 1201_60700000

PLANTYPE: Områderegulering

PLANBESTEMMELSER: Planbestemmelser både på kart og som egen
tekst

LOVREFERANSE: Plan- og bygningsloven av 2008

VERTIKALNIVÅ: Under grunnen (tunnel), På
grunnen/vannoverflaten, Over grunnen (bru)

SAKSNUMMER: 2008/11111, 2016/6061

IKRAFTTREDELSESDATO: 26.08.2015

 
Det følger 3 stk vedlegg til denne rapport vedr. regulerings messige forhold.
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Eiendommens tomt
Areal på ca 1570 m2, type eiet tomt. Grenser mot Apeltunvannet.
Adkomst fra kommunal vei. Gruset innkjørsel/parkering. 
Tilknyttet kommunal vannforsyning/ avløp føres til privat septikk.
 

Kart viser tomten (120/47). 

Bildet viser reguleringskart (tomt er markert blå)
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ENKEL BESKRIVELSE BYGNING OG STØRRELSE
 

 
 
AREALER
Bygning er på ca 342 m2 BTA, 312 m2 BRA + enkel grovkjeller på ca 85 m2 BRA (totalt 397 m2 BRA).
Areal er hentet fra "Ambita/infoland" og er ikke videre kontrollmålt, forbehold vdr eksakt areal.
 
Fundamentering
Fundamentert på antatt faste masser. 
Mrk: I.o.m eiendommen har vert benyttet som bilverksted/ lakkeringsverksted er det følgelig mulighet for at det er
forurensning i grunnen. 
Bærende konstruksjoner
Betong grunnmur og fundamenter. Mur av gråstein og betong under del av bygning.
Grunnmur har behov for vedlikehold.
Yttervegger
Bindingsverk med liggende trekledning og Leca mur. Murfasade har behov for vedlikehold/ rehabilitering.
Bygning (over grunnmur) ble malt 2019.
Isolerglass vinduer og enkelglass. Sprekk i flere glass.                                                                
Takkonstruksjon / yttertak
Pultak. Tekket med asfaltpapp + del med korrugerte plater.
Taktekking fra ca 2018 på del av bygning. 
Innvendig standard
Keramiske fliser og laminat på gulv, betong gulv i verksted. Malt platekledning/ malte overflater på vegger/himling.
2 stk wc-rom. 
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Markedsleie og kapitaliseringsverdi (Yield)
Slik eiendommen framstår i dag er det valgt avkastningkrav på 5,5 %.
Det er potensiale for å øke leieinntekter ved rehabilitering og evt ombygging.
 
Leieinntekt pdd er på ca. kr 236 340,- pr år brutto (kr 19 695,- pr mnd).
Leietaker er Ct Lakk & Karosseri AS. 

Kapitaliseringskrav på 5,5 % gir kapitalisert verdi brutto på avrundet kr 4 300 000,-  
Eierkostnader påregnes.
 
 
 
Markedsanalyse
Ut fra dagens situasjon/ leieforhold og fremtidig potensiale av eiendommen vil markedsverdi ligge på pluss/minus kr 4 500
000,- til 5 000 000,-
 
Det foreligger reguleringsplan for området (se vedlegg).
Området er under utvikling, mye nytt vil bli bygget i nærområdet og eiendommen kan på sikt bli attraktiv til andre formål.
 
 
Ut fra objektets beliggenhet, størrelse tomt, fremtidig potensiale/ utvikling av område settes markedsverdi som vist under.
 
 
 
 
Verdikonklusjon
Ut fra totalvurdering og potensiale settes markedsverdi til:
 
Kr 4 800 000,-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                  
 Underskrifter

Sted og dato
Nesttun, 11.10.2022
 

 Knut Farestvedt
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