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Sundveien 13 D - 1397 Nesøya
Kjedet enebolig i privat blindvei med del i stort strandareal og bryggeplass

Tlf. 67 50 50 00/05 - 977 14 007 / telefax 67 50 50 01

o.follesdal@sandvikaadvokat.no

Prisantydning: kr. 9 200 000,-
Henvendelse: Advokat Olav Føllesdal
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Sundveien 13 D med hage, strandareal og brygge
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 Stue med murt peis og utgang til 
terrasse og hage

Stor hall med klassisk etasjeovn
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Kjøkken 
med spiseplass,

 peis og utgang til hagen
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Bad til hovedsoverommet
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Hovedsoverom

Soverom 2 og 3
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Tv-stue

Spisestue
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Taksator AS
Tvetenveien 55

0666 Oslo
Org.nr: 842 282 152

Verdi- og lånetakst
over

Kjedet enebolig i
Sundveien 13 D

1397 NESØYA

Gnr. 40 Bnr. 946 

ASKER KOMMUNE

Utført av:
Finn H. Bjørntvedt

Tømrermester / Takstmann
Sertifisert for: Bolig-, skadetaksering og skjønn

Tlf 23 05 46 03 - Fax 23 05 46 01

Oppdrag 145375  Befaringsdato: 05.05.2014
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Verdi- og lånetakst over
Kjedet enebolig i
Sundveien 13 D

1397 NESØYA
Gnr. 40 Bnr. 946 

ASKER KOMMUNE

Sammenfattet beskrivelse
Kjedet enebolig over 3 plan hvor stue og kjøkken har utgang til vestvendt hage med gode solforhold.
Skiferbelagt platting i hage.
Beliggende i et attraktiv og veletablert område på Nesøya. Tomten er pent opparbeidet og beplantet etter 
tegninger av hagearkitekt med plen og prydbusker samt belegningsstein på gårdsplass og flislagt trapp til 
inngang.
Kort avstand til barnehage, skoler, service-tilbud og offentlig kommunikasjon samt rekreasjonsområder 
ved fjorden.
Det medfølger en 1/9-ideell andel av fellesområdet som tilhører Velforeningen Sundveien 9-13, som er 
privatvei med tilhørende plen ned til vannet hvor det er flytebrygge, eier har 1 bryggeplass.
Parkering i garasje eller på egen grunn foran denne.

Kjedet enebolig som ble ferdigstillet i 1984 og er oppført på 588 m² eiet tomt.
Boligen har en del av sine opprinnelige flater, innredninger og utstyr intakt, men har gjennomgått en 
generell oppgradering over tid samt i den senere tid: Hovedbadet i 2. etasje ble flissatt i 2003. 
Downlights i 1. etasje og i badene samt ved inngangsparti ble installert i 2005/-06. Oppgradering av 
innvendige flater med tapetsering og legging av Sisal-tepper samt legging av parkett i 2 soverom og 
laminat i kjeller ble gjort i 2006-08. Parkettgulv ble i 2012 slipt/vokset. I 2014 har det blitt montert ny 
kjøkkeninnredning m/integrerte hvitevarer, det ble montert nye panelovner samt ny toalett og servant i 
dusjbad i 2. etasje samtidig som endel av boligens innvendige vegger ble malt.
Huset ble malt utvendig i 2012.

Takstmannen har ikke undersøkt/vurdert regulering eller andre forhold i bygningsetaten, forøvrig ingen 
spesielle forhold takstmannen ble gjort kjent med på befaringsdagen.

Markeds- og låneverdi
Markedsverdi (normal salgsverdi): Kr 9 200 000
Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): Kr 7 800 000

Oslo, 05.05.2014

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finn H. Bjørntvedt
Tømrermester / Takstmann

Sertifisert for: Bolig-, skadetaksering og skjønn
Tlf 23 05 46 03 - Fax 23 05 46 01
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Eiendom: Gnr. 40  Bnr. 946   KOMMUNE ASKER
Adresse: Kjedet enebolig i - Sundveien 13 D, 1397 NESØYA

Forutsetninger
Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til 
andre aktører i eiendomsbransjen.

Verditaksten er utført iht. NTFs regler, NS 3451 og Takstbransjens retningslinjer for arealmåling som 
har NS 3940 som utgangspunkt. Taksten er kun basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, evt. 
supplert med enkle målinger. Merk at en verditakst ikke er en tilstandsrapport, som beskriver 
byggverkets tekniske tilstand. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi 
tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Låneverdi er en forsiktig 
ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør 
takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Denne typen takst gjelder ikke for rene 
forretnings- og næringsbygg. En verdi- og lånetakst er ingen tilstandsrapport. Norges TakseringsForbund 
anbefaler at det ved omsetning av boliger benyttes en Boligsalgsrapport med verditakst.
Egne forutsetninger / forklarende opplysninger
Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler, som han ikke kunne ha 
oppdaget, etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. Taksten er avholdt etter beste skjønn og 
i henhold til gjeldende instruks og retningslinjer. Hjemmel er kontrollert utfra Norges Eiendommer.

Konstruksjoner over terreng er besiktiget fra bakkenivå. Der det i rapporten er foretatt antakelser, er 
dette fordi angjeldende forhold ikke har latt seg bringe på det rene. Besiktigelsen blir kun utført på lett 
tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar/dusjkabinett, 
hvitevarer, lagrede gjenstander og lignende flyttet på med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. Det 
elektriske anlegget og røropplegget er ikke vurdert, kun beskrevet. Takstobjekt kan ha skjulte feil og 
mangler som er vanskelig å oppdage ved befaring. Endret bruk, kan over tid avdekke skjulte feil og 
mangler som ikke oppdages ved visuell kontroll samt fremskynde behovet for oppgradering.
BRA er målt i henhold til NS 3940 og etter takstbransjens retningslinjer for arealmåling. BRA er målt 
innenfor boligens omsluttende vegger og ifølge retningslinjene er følgende medregnet: "Frittliggende rør, 
montasjekanaler, peiser og piper".
Det er i sammenfattet takstbeskrivelse og under de ulike bygningsdeler gjort rede for de oppgraderinger 
som er gjort og eventuelle svakheter som er registrert. Beregning av markedsverdiene er basert på 
forhold nevnt i takstdokumentet med hensyn til beliggenhet og teknisk tilstand. Det er foretatt et 
erfaringsmessig fradrag for elde, slitasje og utidsmessighet. I fradraget inngår også et normalt avvik fra 
dagens byggeforskrifter.

Takstmannen har ikke undersøkt/vurdert regulering eller andre forhold i bygningsetaten, forøvrig ingen 
spesielle forhold takstmannen ble gjort kjent med på befaringsdagen.

Rekvirent
Rekvirert av: Ståle Larsen
Besiktigelse, tilstede
Dato: 05.05.2014 - Takstmann Finn H. Bjørntvedt

- Ståle Larsen  som påviste og ga opplysninger
Dokumentkontroll
Dokumenter fremvist: Egne observasjoner
Andre dok./kilder: Eier

Infobank Gnr., bnr., byggeår, hjemmelshaver og 
tomtestørrelse ifølge Norges Eiendommer.
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Eiendom: Gnr. 40  Bnr. 946   KOMMUNE ASKER
Adresse: Kjedet enebolig i - Sundveien 13 D, 1397 NESØYA

Eiendomsdata
Matrikkeldata: Gnr. 40 Bnr. 946
Hjemmelshaver: Ståle Larsen
Tomt: Eiet tomt.  Areal 588 m²  Ifølge Norges Eiendommer
Konsesjonsplikt: Nei
Adkomst: Offentlig
Vann: Offentlig
Avløp: Offentlig
Regulering: Regulert område
Offentl. avg. pr. år: Kr 12 000 Stipulert av takstmann.

Forsikringsforhold
Premiebeløp: Kr 6 000
Ligningstakst
Ligningstakst: ikke opplyst.

Bygninger på eiendommen
Enebolig
Byggeår: 1984. Ifølge Norges Eiendommer
Anvendelse: Kjedet enebolig over 3 plan samt lagringsloft.
Tilbygd: 1986 - karnapp.
Arealer og anvendelse
AREALBEREGNING
Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden ”Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boliger”. Retningslinjene har 
NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning 
og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og ”Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger” eller annen 
tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåling av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. ”Takstbransjens retningslinjer for 
arealmåling av boliger” utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på www.nitotakst.no og www.ntf.no.

De viktigste presiseringene er: 
- Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.
- Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og /eller til midt i skilleveggen til 
annen bruksenhet og/eller fellesareal. 
- Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger.

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.

MARKEDSFØRING
Ved markedsføring av boliger skal BRA og  P-ROM oppgis. 

Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM)
Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. 
En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører.

For beregning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler.
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Eiendom: Gnr. 40  Bnr. 946   KOMMUNE ASKER
Adresse: Kjedet enebolig i - Sundveien 13 D, 1397 NESØYA

Enebolig - arealer
Etasje Bruttoareal

BTA m²
Bruksareal BRA m² Anvendelse

Totalt Primær Sekundær
P-rom S-rom

2. etasje 66 61 61 Trappegang, dusjbad, bad, omkledningsrom 
(soverom) og 3 soverom.
Stigeatkomst til lagringsloft.

1. etasje 107 98 98 Entre/hall/trappegang, separat toalett, kjøkken, 
spisestue og stue.
Stue og kjøkken med utgang til hage.

Kjeller 84 60 41 19 Trappegang, kjellerstue, bad, badstue, 
vaskerom og 2 boder.
Romhøyde i kjeller ca 235 cm.

Garasje 27 23 23 Garasje m/bod.

Innvendig målte arealer. Bruttomål 
skjønnsmessig beregnet.

Sum bygning 284 242 200 42
Enebolig - romfordeling
Etasje Primærrom Sekundærrom
2. etasje Trappegang, bad, dusjbad, omkledningsrom, 3 

soverom
1. etasje Entre/hall/trappegang, wc, kjøkken, spisestue, stue
Kjeller Trappegang, kjellerstue, bad, badstue, vaskerom 2 boder
Garasje Garasje

KONSTRUKSJONER OG INNVENDIGE FORHOLD
Enebolig
Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse
Enebolig

200 Bygning, generelt
Bygninger kan ha skjulte feil og mangler som er vanskelig å oppdage 
ved befaring. Endret bruk, kan over tid avdekke skjulte feil og mangler 
som ikke oppdages ved visuell kontroll.

Garasje med bod på støpt plate. Vegger er pusset og malt. Gipsplater i 
himling. Vippeport m/åpner.

210 Grunn og fundamenter, generelt
Betongsåle antar fundamentert på komprimerte masser.

225 Yttervegger
Grunnmur i antar Leca-blokker som er pusset.
Yttervegger, bærende konstruksjoner i bindingsverk kledd med 
liggende kledning.
Vinduer og terrassedører med isolerglass fra byggeåret.

227 Takkonstruksjoner
½-valmtak i trekonstruksjon tekket med takstein.
Velux-vinduer på badene i 2. etasje.

242 Gulvsystemer
Støpt gulv på faste/komprimerte masse i kjeller, etasjeskillere av 
trebjelkelag ellers.
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Eiendom: Gnr. 40  Bnr. 946   KOMMUNE ASKER
Adresse: Kjedet enebolig i - Sundveien 13 D, 1397 NESØYA

245 Himlinger inklusive taklister
Malte flater.

253 Belegg/overflater på innvendige gulv, trapper og ramper inklusive 
gulvlister
Parkett, sisal-tepper, laminat og fliser.

254 Overflater på innside yttervegg og innvendige vegger
Tapet, malte flater og fliser.
Malte profilerte dører, med glassfelt til stue og spisestue.

262 Balkonger, terrasser ol.
Stuen har utgang hage hvor det er platting på ca 24 m² med støpte 
bruddskifer samt opparbeidet felt med belegningsstein i vestre del av 
hage.

265 Piper, plassbygde ildsteder m.v.
Gammel etasje-ovn i entre/hall.
Peis i kjøkken.
Peis i stue.

272 Kjøkkeninnredning
Ny kjøkkeninnredning fra Epoq med folierte, profilerte fronter og 
kjøkkenøy. Nedfelt kjøkkenbeslag i heltre benkeplate. Avtrekksvifte og 
fliser over benk. Integrert koketopp, stekeovn og oppvaskmaskin.

273 Innredning og garnityr for våtrom
2. etasje)
1) Dusjbad med servant, veggmontert wc og dusj.
Baderommets konstruksjon/oppbygging er i fra byggeåret og er enkel i 
følge dagens krav.
2) Bad med 2 nedfelte servanter, underskap, veggmontert wc, innbygd 
badekar og svingbare dusjvegger.
Badet ble iflg eier modernisert/flissatt i 2003. 

1. etasje
Separat toalett med servant.

Kjeller
1) Vaskerom med skyllekum og opplegg for vaskemaskin. Foliert 
innredning med benkeplater av eik.
2) Badstue med benker, ovn og dør.
3) Bad med servant, veggmontert wc og dusj.
Baderommets konstruksjon/oppbygging er i fra byggeåret og er enkel i 
følge dagens krav.

Det ble rutinemessig søkt etter fukt i dusjsonenes vegger i alle 3 badene 
med fuktdetektor (Protimeter SM) på befaringen, og det var ingen 
indikasjoner på fukt.
Vedlikehold ol:
Opptørkede fuktskjolder i veggpanel og på tremmegulv i badstue.

300 VVS-installasjoner, generelt
Varmtvannsbereder i vaskerom på 300 l fra 1984.
Naturlig avtrekk over tak eller til yttervegg, avtrekksventil i 
badehimlinger.
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Eiendom: Gnr. 40  Bnr. 946   KOMMUNE ASKER
Adresse: Kjedet enebolig i - Sundveien 13 D, 1397 NESØYA

400 Elkraft, generelt
3 x 50 amp hovedsikringer. Fordelingskurser med automatsikringer.

442 Belysningsutstyr
Downlights i entre/hall, kjøkken, badene i 2. etasje og i ramme i stuen 
samt ved overbygget inngangsparti.

450 Elvarme, generelt
Varmekabler i badegulvene i 2. etasje, flislagt entre/hall og i alle 
kjellergulv bortsett fra boder og badstue, panelovner ellers.

900 Annet
Garderobeskap i entre/hall og 2 soverom.
Skyvedørsgarderober i omkledningsrom.
Kabel-TV og lovpålagte røykvarslere/brannslukningsutstyr er installert.

VERDIBEREGNING
Årlige kostnader
Årlige kostnader Off. utg../ev. eiend.skatt: 12 000

Forsikring: 6 000
Stipulerte vedlikeholdskostnader 10 000
Velavgift for drift av vei 1 000
Sum kostnader  Kr: 29 000
Forsikringspremie og kommunale avgifter er 
stipulert av takstmannen.

Teknisk verdi bygninger
Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg):
     Enebolig 5 550 000
Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeh.mangler, tilst.svekkelser, gjenst. arbeider): 650 000
Teknisk verdi bygninger: 4 900 000
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 tomteverdi: 4 300 000
Teknisk verdi inkludert tomteverdi
Teknisk verdi inkludert tomteverdi for det aktuelle takstobjektet: 9 200 000
Markeds- og låneverdi
Markedsverdi: Markedsverdi (normal salgsverdi)  Kr: 9 200 000
Låneverdi: Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi)  Kr: 7 800 000
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