
Matrikkel: Gnr 9: Bnr 130 Valdres Takst & Eiendom AS

Kommune: 3449 SØR-AURDAL KOMMUNE Øvrevegen 58, 3528 HEDALEN

Adresse: Myrestølvegen 79, 2933 REINLI Telefon: 906 25 438

VERDI- OG LÅNETAKST
Matrikkel: Gnr 9: Bnr 130

Kommune: 3449 SØR-AURDAL KOMMUNE

Adresse: Myrestølvegen 79, 2933 REINLI

MARKEDSVERDI (normal salgsverdi):

KR. 290 000
LÅNEVERDI:

KR. 245 000

BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM:

Fritidsbolig: 28 m² 28 m²

Uthus: 24 m² 0 m²

 M.fl.

Utskriftsdato: 12.07.2021 Oppdragsnr. 2016345

Dato befaring: 26.05.2021 Referansenr. e4d7839

Utført av autorisert medlemsforetak i Norsk takst

Valdres Takst & Eiendom AS

Øvrevegen 58, 3528 HEDALEN

Telefon: 906 25 438

Organisasjonsnr: 911 546 485

Sertifisert takstmann:

Takstmann/ Tømrermester Finn H. Olsen

Telefon: 906 25 438

E-post: fihool@frisurf.no
Rolle: Uavhengig takstmann

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund
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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/618f9d5c-36d6-47ee-bed7-084ed4206ba7

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

Besiktigelse er foretatt sammen med eier og megler med flere.

Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil og mangler,som han ikke kunne oppdaget etter å ha
undersøkt objektet slik god skikk tilsier. Oppdraget er utført etter beste skjønn.
Arealberegninger er beregnet iht NS 3940, og takstbransjens retningslinjer ved arealmålinger av boliger 2014. . Terrasser og
balkonger er ikke med i arealberegninger.

Arealer er målt innvendig og omregnet ut fra registrerte mål.

Tak og fasader er kun inspisert fra terreng.

Hytta er delvis møblert ved befaringen.

Kaldtloft og krypkjeller er ikke inspisert

Ved befaringen er det plussgrader og oppholdsvær. Det ligger noe snø på terreng rundt bebyggelsen.

Sør- Aurdal Kommune opplyser at det ikke er registrert byggemappe med byggetegninger eller annen informasjon fra
oppføringstidspunkt om eiendommens bebyggelse. Det er ikke gjennomført lovlighetskontroll av bebyggelse på eiendommen.
Det forutsettes at alle anlegg og bygg på eiendommen er oppført lovlig og at det ikke finnes pålegg fra offentlig myndighet.
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Konklusjon og markedsvurdering

Konklusjon

Markedsverdi (normal salgsverdi) Kr. 290 000

Anbefalt låneverdi Kr. 245 000

Markedsvurdering

Beregning av markedsverdien er gjort ut fra opplysninger omtalt i takst dokumentet i forbindelse med bygningstekniske
tilstand, eiendommens beliggenhet og tilgjengelighet. Den satte markedsverdien er takstmannens oppfatning av hva
eiendommen kan omsettes for. Uansett må en være klar over at det ved et salg vil være markedets etterspørsel som avgjør
prisen.
Markedsverdien er satt med forutsetning om at det er mulig for bruker å etablere parkering eller evt vei fra Myrestølvegen på
eiendommen hvor denne er fradelt fra. Som nevnt i forutsetninger for takstmann er det forutsatt at alle bygninger er oppført
lovlig og at det ikke finnes pålegg om tiltak fra offentlig myndighet.

Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde: Anny Olave Ødegård

Takstmann: Finn H. Olsen

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 26.05.2021.
 - Anny Olave Ødegård med følge.  Eier.
 - Martin Vedel Nilsen med kollega.  Megler.
 - Finn H. Olsen.  Takstmann.  Tlf. 906 25 438

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet: Fritidseiendom beliggende ved Søndre Fjellstølen i område med setereiendommer og
fritidsbebyggelse.
Eiendommen har utsikt mot omkringliggende områder.
Solforholdene på eiendommen er normalt gode.
Området rundt eiendommen har gode turmuligheter med stier og fjellveier egnet for sykkelturer. På
vinteren er det høystandard skiløyper  nærheten av  eiendommen.
Til kommunesenteret Bagn er det ca 12 km, her er det butikker spisested, offentlig kontorer og buss
stoppested.
Til Stavadalen skisenter hvor det er skitrekk og alpinløype er det ca 7 km.
Fra Oslo er det ca 2,5 timers kjøretur med bil til nærmeste bilvei rundt  eiendommen.

Bebyggelsen: Eiendommen er bebygd med hytte og 3 uthusbygg. Bebyggelsen er oppgitt oppført på 1970 tallet.

Standard: Eiendommens bebyggelse har enkel standard uten innlagt vann, strøm eller avløp. Byggemåte og
materialbruk er typisk for oppføringstidspunkt.
Hytta har oppvarming med ved.
Byggene bærer preg av forfall og vedlikeholdsbehov.

Om tomten: Tomta  består av selveiertomt på 1007 m2. Tomta har noe skrående terreng. En bekk passerer den
ene enden av tomta. Deler av bebyggelsen blir dermed liggende innenfor bekkens buffersone mot
flom. Tomta har naturlig vegetasjon og fjellskog med gran og bjørk. Tomta ligger på ca 925 moh.
Det er registrert noe gjerde rundt bebyggelsen, dette er stedvis ramlet ned og må fjernes.

Konsesjonsplikt: Eiendommens oppgitte areal tilsier at det ikke er konsesjonsplikt for erverv av eiendommen.
For erverv av eiendommen må skjema for erklæring av konsesjonsfrihet fylles ut og undertegnes.

Regulering: Eiendommen er regulert som fritidseiendom. Området hvor eiendommen ligger er regulert som
LNFR område. Landbruksdrift med beitedyr må påregnes.
Bruker av eiendommen bør sette seg inn i reguleringsbestemmelser for LNFR områder.

Adkomstvei: Eiendommen har tinglyst veirett over naboeiendommen den er fradelt fra det vil si gnr 9 bnr 5 og i
tillegg over gnr 7 bnr 2 fra Myrestølvegen Rettigheten er dokumentert med fremvist  tinglyst
dokument med kart. Fra bebyggelsen og til vei i den retningen det er veirett er det ca 200 meter.
Terrenget mot veien består av noe myrområder og bekker. Veibygging mot Myrestølvegen vil være
forholdsvis kostbart om dette tillates av kommunen.
Det er ikke påvist etablert parkering tilhørende eiendommen. Ved befaringen er det parkert i enden
på hyttevei på oversiden av eiendommen og gått på sti herfra ned til bebyggelsen. Det er ingen
avtale om at det kan benyttes parkering/ vei på denne eiendommen.

Tilknytning vann: Det er tinglyst rett til vann på naboeiendommen hvor eiendommen er fradelt. Det er ikke påvist
brønn  ved befaringen. Vann hentes sannsynligvis i bekk eller medbringes.



Matrikkel: Gnr 9: Bnr 130 Valdres Takst & Eiendom AS

Kommune: 3449 SØR-AURDAL KOMMUNE Øvrevegen 58, 3528 HEDALEN

Adresse: Myrestølvegen 79, 2933 REINLI Telefon: 906 25 438

Oppdr. nr: 2016345 Befaringsdato: 26.05.2021 Side: 4 av 11

Tilknytning avløp: Det er ingen avløpsanlegg på eiendommen. Det er doløsning med enkel utedo i uthus.

Andre forhold: Ved søk på seeiendom.no er det pr 12.07.2021 ikke registrert tinglyste avtaler eller servitutter.

Samfunnssikkerhet Eiendommen har areal som ligger i buffersone mot bekk som passerer eiendommen. Hvilke
konsekvens dette har for bruk og utnyttelse av eiendommen må avklares med kommunen.

Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 3449 SØR-AURDAL Gnr: 9 Bnr: 130

Eiet/festet: Eiet

Areal: 1 007,7 m² Arealkilde: Hentet fra valdreskart.no

Hjemmelshaver: Anny Olave Ødegård 1/1

Kommentar: Eier opplyser at eiendommen er oppmålt og fradelt i nyere tid. Eiendommen er fradelt
setereiendommen som også tilhører eier av denne eiendommen.

Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Eier Var til stede ved befaringen, og ga
opplysninger om eiendommen og bebyggelse

Statens Kartverk Innhentet

Teknisk etat Innhentet

Andre forhold

Forsikring: Selskap: Ikke opplyst.

Bygninger på eiendommen

Fritidsbolig

Bygningsdata

Byggeår: 1954  Kilde: Antatt byggeår, ikke dokumentert

Anvendelse: Bygget er oppført som hytte. Bygget har stått ubrukt i en del år.

Kommentar

Vedlikehold: Hytta har vesentlig vedlikeholdsbehov. Deler av taktekking og takrenner har blåst av taket. Nedbør
kommer dermed inn i bygget vi åpent del av tak. Ved befaringen ligger det vann på kjøkkengulv. Det
er målbar fukt i konstruksjoner gulv, vegger og himling. Lekkasjer kan ha pågått noe tid.  Kryprom
og kaldtloft er ikke inspisert.
Hytta har utvendige overflater med treverk som fremstår som ubehandlet, treverket bærer preg av
værslitasje. Det er registrert en del sprekker og skader på utvendig treverk.
Generelt fremstår bygget som preget av manglende vedlikehold og alder. For å bevare/ redde
bygget må det iverksettes strakstiltak.
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Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

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

1. etasje 31 28 28

Sum bygning: 31 28 28 0

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

Romfordeling

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

1. etasje Kjøkken, stue, oppholdsrom, soverom

Konstruksjon

En enkel beskrivelse av byggverkets konstruksjon og oppbygning.

Bygning generelt: Hytte oppført ca 1970. Bygningsdeler og konstruksjoner er bygget på måte som gjenspeiler
byggeår.
Det presiseres at det var andre krav til isolering, dimensjonering av konstruksjoner, utforming og
utførelse ved oppføringstidspunkt en det som gjelder for nybygging i dag. Normal byggemåte ved
oppføringstidspunkt kan dermed ha avvik fra gjeldene krav pr i dag.

Utvendig: Fundament og grunnforhold:

Fundament under opprinnelig bygg består av ringmur av gråstein murt  på grunn uten
masseutskifting.

Etasjeskiller/ frittbærende dekker:

Mot krypkjeller er det bjelkelag av tre og stubbloft. En må være klar over at konstruksjonen er en
risiko konstruksjon som må holdes under jevnlig oppsyn i forhold til fuktavdamping fra grunn.

Pipe:
Hytta har ettløpspipe murt av teglstein.

Takrenner og beslag:

Hytta har takrenner av metall med opphengskroker av metall.

Yttervegger og utvendig kledning:

Yttervegger er bygd i bindingsverk av tre med ukjent isolering.

Utvendig kledning består av stående trekledning.

Takkonstruksjon og taktekking:

Takkonstruksjon består av taksperrer av tre. Ukjent isolering

Taktekking består av takplater av metall Taktekkingen er fra byggeår. Deler av takplater er blåst av
taket.

Vinduer og dører:

Vinduer fra byggeår består av trerammer med   yttervindu og varevindu med 1+ 1 glass. Noen
misfarging på treverk i vinduer.

Ytterdører består av panelt tredører og er typisk for byggeår. .

Ved inngang er det trapp av betong og gråstein. Tak er trekt ut over platå foran inngangsdør. Bratt
trapp med noe korte inntrinn.

Bygningsdeler er antatt å være fra byggeår.
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Innvendig: Overflater gulv:

Innvendige gulv består av heltre gulvbord

Overflater innvendige vegger:

Overflater vegger er kledd med plater.

Overflater himlinger:

Himlinger består av  platekledning

Faste innredninger:

På kjøkken er det kjøkkeninnredning med finerte  malte fronter og skrog av treverk.

Tekniske installasjoner: Det er vedovn tilkoblet pipe i kjøkken/ stue.

Bygget har enkel belysning med parafinlamper hengt i himlinger.

Uthus

Bygningsdata

Byggeår: 1960  Kilde: Antatt byggeår, ikke dokumentert.

Anvendelse: Bygget er oppført som uthusbygg med utedo.

Kommentar

Vedlikehold: Bygget har enkel fundamentering, dette har ført til betydelige bevegelser og påfølgende
retningsavvik/ skjevheter. Treverk er stedvis grodd ned i terreng og har dermed fuktopptrekk og
skader. Vedlikehold og utbedringstiltak må påregens.

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

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

1. etasje 26 24 24

Sum bygning: 26 24 0 24

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

Romfordeling

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

1. etasje Skålerom, uthusrom, utedo

Konstruksjon

En enkel beskrivelse av byggverkets konstruksjon og oppbygning.
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Bygning generelt: Uthus bygget i 1970 på punktfundament på bakken. Konstruksjoner over fundament består av enkle
trekonstruksjoner. Bygget er oppført som uthus og konstruksjoner, materialbruk og byggemåte
gjenspeiler dette.

Fundament av punktfundament på bakken.

Noe bjelkelag av tre oppå fundament og noe jordgulv.

Yttervegger av bindingsverk av tre.

Utvendig kledning av stående trepanel

Pulttak konstruksjon med taksperrer av tre. Tekking av takplater av metall.

Dører bestående av lemmedører av tre med beslag av stål.
Innvendig gulv av tre.

Uthus 2

Bygningsdata

Byggeår: 1965  Kilde: Antatt byggeår, ikke dokumentert.

Anvendelse: Bygget er oppført som uthus bygg

Kommentar

Vedlikehold: Bygget er normalt preget av elde og slitasje. Løpende vedlikehold og utskifting av bygningsdeler må
påregnes.

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

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

1. etasje Bygget har lav takhøyde og ikke
målbart areal.

Sum bygning: 0 0 0 0

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

Romfordeling

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

1. etasje Uthusrom

Konstruksjon

En enkel beskrivelse av byggverkets konstruksjon og oppbygning.
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Bygning generelt: Uthus bygget ca 1975 på punktfundament på bakken. Konstruksjoner over fundament består av
enkle trekonstruksjoner. Bygget er oppført som uthus og konstruksjoner, materialbruk og byggemåte
gjenspeiler dette.

Fundament av punktfundament på bakken.

Bjelkelag av tre oppå fundament.

Yttervegger av bindingsverk av tre.

Utvendig kledning av stående trepanel

Pulttak konstruksjon med taksperrer av tre. Tekking av takplater av metall.

Dører bestående av lemmedører av tre med beslag av stål.
Vindu med enkelt glass.
Innvendig gulv av tre.

Uthus 3

Bygningsdata

Byggeår: 1968  Kilde: Antatt byggeår ikke dokumentert

Anvendelse: Bygg oppført som uthus

Kommentar

Vedlikehold: Bygget er normalt preget av elde og slitasje. Fundamenteringsmåte tilsier at bevegelse med
retningsavvik/ skjevheter må påregnes. Løpende vedlikehold og utskifting av bygningsdeler må
påregnes.

Arealer
Bruttoareal Bruksareal BRA m²

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

1. etasje 6 5 5 Ca areal, bygget er ikke inspisert
innvendig.

Sum bygning: 6 5 0 5

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

Romfordeling

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

1. etasje Uthusrom

Konstruksjon

En enkel beskrivelse av byggverkets konstruksjon og oppbygning.

Bygning generelt: Uthus bygget ca1975 på punktfundament på bakken. Konstruksjoner over fundament består av
enkle trekonstruksjoner. Bygget er oppført som uthus og konstruksjoner, materialbruk og byggemåte
gjenspeiler dette.

Fundament av punktfundament på bakken.

Bjelkelag av tre oppå fundament

Yttervegger av bindingsverk av tre.

Utvendig kledning av stående trepanel

Pulttak konstruksjon med taksperrer av tre. Tekking av takplater av metall.

Dører bestående av lemmedører av tre med beslag av stål.

Innvendig gulv av tre.
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Beregninger

Årlige kostnader

Administrasjon og diverse (pr. mnd. Kr. 100) Kr. 1 200

Eiendomsskatt (pr. mnd. Kr. 35) Kr. 417

Forsikring stipulert (pr. mnd. Kr. 100) Kr. 1 200

Kostnader vei stipulert (pr. mnd. Kr. 242) Kr. 2 900

Renovasjon inkl feieavgift (pr. mnd. Kr. 142) Kr. 1 698

Vedlikeholdskostnader normalt vedlikehold utover behov strakstiltak/ reparasjoner (pr. mnd. Kr.
1 000)

Kr. 12 000

Sum årlige kostnader Kr. 19 415

Teknisk verdi bygninger

Fritidsbolig

    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr. 896 000

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

Kr. - 746 000

    Sum teknisk verdi – Fritidsbolig Kr. 150 000

Uthus

    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr. 90 000

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

Kr. - 75 000

    Sum teknisk verdi – Uthus Kr. 15 000

Uthus 2

    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr. 50 000

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

Kr. - 35 000

    Sum teknisk verdi – Uthus 2 Kr. 15 000

Uthus 3

    Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Kr. 40 000

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

Kr. - 30 000

    Sum teknisk verdi – Uthus 3 Kr. 10 000

Sum teknisk verdi bygninger Kr. 190 000

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. 150 000

Sum tomteverdi: Kr. 150 000

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger

Tomteverdi og teknisk verdi bygninger for det aktuelle takstobjektet: Kr. 340 000

HEDALEN, 12.07.2021

Takstmann/ Tømrermester Finn H. Olsen
Telefon: 906 25 438
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Andre bilder
Fritidsbolig 1. etasje/Kjøkken

Ved befaringen er det lekkasje inn i bygget grunnet avblåst
taktekking.


