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Dato dok.: 18.04.2018 Administrerende direktør 

Møtedato: 25.04.2018  

Vår ref.: 18/03966-1 Postadresse: 1478 LØRENSKOG 

  Telefon: +47 67 96 00 00 

Vedlegg:  1 Kartutsnitt Vestveien 15 
2 Forhåndsvurdering av felt BBT og B/TI av 05.12.17 

 

 
 
 
Sak 22/18 Avhending av en del av Vestveien 15, gnr. 136 bnr. 235 i Ski 
kommune 
 
Akershus universitetssykehus HF eier Vestveien 15, gnr. 136 bnr. 235 i Ski kommune, der 
Follo DPS holder til. Ski kommune ønsker å kjøpe et areal på ca. 1470 kvm av denne 
eiendommen (skravert på vedlagte kartutsnitt).  
 
For at dette skal kunne gjennomføres, er det nødvendig å fradele den delen av eiendommen 
som Ski kommune ønsker å kjøpe. Det foreslås derfor at nevnte areal kan fradeles og 
avhendes til Ski kommune.  
 
 
 
Administrerende direktørs innstilling til vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til vurderingene som er gjort i saken og godkjenner at 1470 kvm av 

eiendommen gnr. 136 bnr. 235 i Ski kommune kan fradeles og selges til Ski kommune.   
 
2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre fradelingen og salget av den 

fradelte eiendommen, samt utstede skjøte og signere andre nødvendige dokumenter for 
det angitte areal.  

 
 
 
Øystein Mæland 
Administrerende direktør 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Bakgrunn for saken  
Saken gjelder avhending av en mindre del av eiendommen Vestveien 15, gnr. 136 bnr. 235 i 
Ski kommune. På eiendommen driver Akershus universitetssykehus institusjonen Follo 
Distriktpsykiatriske senter (DPS).  
 
Eiendommens omfang 
Det har vært gjennomført en lengre reguleringsprosess for området, og endelig 
reguleringsplan for Ski Vest ble vedtatt av Ski kommunestyre 3.2.2016. Akershus 
universitetssykehus er en av de større grunneierne, og har deltatt i planarbeidet siden 
oppstarten i 2011. Innenfor planområdet eier Akershus universitetssykehus ca. 1470 kvm i 
reguleringsfelt B/T1, som er regulert til barnehageformål. Se for øvrig vedlegg 1, der dette 
arealet er skravert. Ski kommune ønsker å kjøpe dette arealet. 
 
Basert på foretakets planer på kort og lang sikt vil Akershus universitetssykehus ha mer enn 
tilstrekkelig tomteareal i Vestveien, og har derfor ikke behov for dette restarealet for fremtidig 
virksomhet. Arealets reguleringsstatus og størrelse tilsier at dette ikke kan nyttiggjøres 
innenfor virksomheten Akershus universitetssykehus har i området. Ski kommune eier 
tilgrensede areal innenfor felt B/T1, og har vedtatt å bygge en større barnehage på dette 
området. 
 
Takst/verdivurdering 
Akershus universitetssykehus har innhentet uavhengig takstvurdering fra Bolig og 
Næringstakst AS, datert 5.12.2017, jf. vedlegg 2. I denne taksten verdivurderes nevnte 
tomtearealet som er regulert til barnehageformål, til kr. 1900,- pr. kvm. Dette gir en samlet 
verdi på kr. 2 793 000,- for arealet Ski kommune ønsker å kjøpe. 
 
Juridiske forhold 
Det er ikke funnet noen tinglyste heftelser som er til hinder for fradelingen og salget av 
arealet.  
 
Hovedregelen er at eiendommer som skal avhendes, skal utlyses for salg på det åpne 
markedet. Statsstøtteregelverket og gjeldende avhendingsrutiner er imidlertid ikke til hinder 
for at direktesalg kan skje til en kommune når dette gjøres til markedspris. Dette samsvarer 
også godt med intensjonen i samhandlingsreformen.  
 
Konsekvenser:  
Et salg av dette tomtearealet har ingen negative konsekvenser for virksomheten til Akershus 
universitetssykehus, og salget vil frigjøre kapital til sykehusets primære oppgaver innenfor 
pasientbehandling. 
 
Videre fremdrift: 
Nevnte areal er taksert til kr 2 793 000, og er således under beløpsgrensen på kr 10 millioner 
som er angitt i foretakets vedtekter § 10 andre ledd. Beslutning i saken ligger derfor innenfor 
styrets fullmakter, og må ikke vedtas av foretaksmøtet. 
 
 
 

Vår ref: 18/03966-1 Side 2 av 2 
 



Planavdelingen
Målestokk 1:1000   
21.11.2017
Delareal av 136/235 innenfor B/T1 i Ski vest
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Forhåndsvurdering  

av Felt BB3 og B/T1(BBH) 
                                                            del av gnr 136/235 

Ski Vest 
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SKI KOMMUNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utført av: 

 

Tom G. Olsen 

Takstmann MNTF 
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Mandat 
Rekvirenten har bedt om å få verdivurdert areal BB3 og B/T1(BBH) i i Ski Kommune i 

henhold til «Reguleringsbestemmelser til områderegulering for Ski vest» vedtatt av Ski 

kommunestyre 3.2.2016. 

 

Oppdragets forutsetninger 
Dokumentet er utformet som forhåndstakst da arealet ikke er tildelt eget matrikkelnummer 

(gårds og bruksnummer), utbyggingsavtale ikke er fremforhandlet og ansvar for oppfyllelse 

av rekkefølgebestemmelsene ikke er avtalt 

  

De oppførte verdier er forhåndsvurderte og intet endelig takstresultat. I det verdien er angitt 

som en forhåndsvurdering kan ikke dette dokumentet benyttes som grunnlag for belåning eller 

salg med ansvar for takstmannen. 

 

Taksten er kun basert på visuell befaring av tomten. 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. Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert, med mindre det er angitt. I 

forbindelse med takstoppdraget er det ikke foretatt gjennomsyn av Bygningskontrollens 

arkiver.  

 

Konklusjon 
Eiendommen er i «Reguleringsbestemmelser til områderegulering for Ski vest» datert 

3.2.2016 avsatt til boligbebyggelse. Markedsverdien er satt med bakgrunn av gitte 

opplysninger, dagens antatte markedsverdi og undertegnedes skjønn 

 

Markedsverdien for felt BB3 i Ski kommune satt til:  

kr. 13.000,- pr kvm tomt    

 
Markedsverdien for felt B/T1(BBH) i Ski kommune satt til:  

kr. 1.900,- pr kvm tomt    
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Besiktigelse 
Rekvirent:    Akershus universitetssykehus HF v/Avdelingssjef Axel Hauge 

Besiktigelsesdato:  29.11.2017 

Til stede:   Ing. Tom G. Olsen DNV-GL sertifisert takstmann 

 

Dokumentkontroll 
Norges eiendomsinformasjon 

«Reguleringsbestemmelser til områderegulering for Ski vest» datert 3.2.2016. 

Follokart 

Kart  - Aktuelle arealer vestveien 

Seeiendom.no 

 

Eiendomsdata 
Eier: Akershus Universitetssykehus Hf, Sykehusveien 25, 1478 

LØRENSKOG 

Kontaktpersoner:  Avdelingssjef Axel Hauge 

Tomt:    Eiet 

Tomteareal:   BB3: 629,7 kvm  

    B/T1 (BBH): 1470 kvm 

Vann: Ikke opparbeidet, forutsatt tilgjengelig med stikkledning til 

eiendommen 

Avløp: Ikke opparbeidet, forutsatt tilgjengelig med stikkledning til 

eiendommen 

Vei:    Ikke opparbeidet, forutsatt ny adkomstvei 

Regulering: Arealformålet er boligbebyggelse og bolig/tjenesteyting 

(barnehage). Områderegulering er vedtatt av Ski kommunestyre 

3.2.2016. Detaljregulering er ikke utarbeidet for området. 

 

Takstmannens status og erfaring 

BNtakst AS er et konsulentfirma innen bygg og eiendom. Selskapet ble etablert i 1993. 

Selskapet ufører taksering av bolig og næringseiendommer for privat og offentlig sektor i 

Oslo og Akershus. 

Undertegnede har vært ansatt i selskapet siden oppstart og har økonomisk utdannelse fra BI i 

tillegg til utdannelsen som bygningsingeniør. 
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Eiendommen 
Tomtens anvendelse: 

Beliggenhet 

Eiendommen er beliggende i Ski kommune nær Ski sentrum. Avstand til Oslo sentrum er ca. 

29 km, og avstand til Ski sentrum som er kommunesenteret i Ski kommune er ca. 1 km. 

Eiendommen er forutsatt å være ubebygd. Eiendommen består hovedsakelig av jorder.  

 

Grei adkomst til egen grunn. God veiforbindelse til Europaveien med adkomst til Oslo og 

kontinentet. Golfbane og Sørmarka med rekreasjonsområder, turstier, skiløyper, lysløype 

ligger i nærheten.  

Området har barnehager, barneskole, ungdomsskole, videregående skole og kirke. Ski er 

kommunesenter for Follokommunene med mangeartede forretninger, restauranter, kafe og 

servicetilbud. Kort vei til Ski togstasjon (Østfoldbanen) og bussterminal. Ca 22 min med tog 

til Oslo sentrum.  

 

Topografi, utsikt, sol, skygge: 

Eiendommen er flat/svakt skrånende med bekkedrag som ligger utenfor området BB2 og 

BB3. Det er gode solforhold på eiendommen. 

 

Grunnforhold og fundamentering.  
Fundamenteringsforholdene forutsettes å være kurante. Det er forventet redusert bæreevne på 

grunnen nær bekkedrag og myrlent område. Fundamenteringsforholdene er ikke kontrollert av 

undertegnede.  

 

Miljø, forurensning: 

Det er ikke kjent for undertegnede at det er spesielle forhold vedrørende miljø eller 

forurensing i området. 

 

Radon: 

Det er ikke opplyst om det foreligger registreringer på forekomster av radon i området. 

Området er avmerket med moderat til lav forekomst av Radon på NGU sitt kart. Det 

bemerkes at NGU sine kart ikke er komplette med hensyn til registrertinger av utsatte 

områder 

 

Andre forhold, arkeologiske forekomster. 
Takstmannen har forutsatt at det ikke er nødvendig med arkeologiske undersøkelser i 

området.  

  

Utbygningspotensiale/reguleringsbestemmelser: 

Området BB3 er på 5,7 daa og er avsatt til boligbebyggelse og B/T1 er på 7,1 daa og er avsatt 

til bolig/tjenesteyting (barnehage). 

 

Plankrav 

Detaljregulering 

Det foreligger krav om utarbeidelse av detaljregulering for området. Fra §3 Plankrav(Pbl §12-

7) i reguleringsbestemmelsene refereres: 

«3.1 Krav om detaljreguleringsplan  
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-1, 20-2, 20-3 og 20-4 ikke finne 

sted før detaljreguleringen for området er vedtatt.  

ikke er i strid med denne planens mål, vernehensyn, arealbruk, tomteutnyttelse og høyder.» 

Det foreligger videre bestemmelser i reguleringsbestemmelsene om: 

 3.2 Innhold i detaljregulering 

 

Fellesbestemmelser 

Bebyggelse og anlegg 

Det foreligger bestemmelser i reguleringsbestemmelsene om: 

6.1 Grad av utnytting 

6.2 Bebyggelsens plassering og høyder 

6.3 Arealbruk 

6.4 Estetikk g utforming 

6.5 Universel utforming 

6.6 Parkering 

6.7 Uteoppholdsplasser 

6.8 Overvannshåndtering 

6.9 Flomveier 

6.10 Blågrønn faktor 

6.11 Svartelistearter 

6.12 Biologisk mangfold 

6.13 Miljøoppfølgingsprogram 

6.14 Fjernvarme 

6.15 Støy 

6.16 Automatisk fredede kulturminner. 

 

Fra «Reguleringsbestemmelser til områderegulering for Ski vest» refereres: 

«BEBYGGELSE OG ANLEGG (Pbl § 12-5 nr. 1) 

§6 Fellesbestemmelser 
6.1 Grad av utnytting  

 lignende) regnes ikke inn i BRA.  

 

6.2 Bebyggelsens plassering og høyder  
 

- 16.  

detaljregulering.  

-/heisrom med opp til 3,5 m over angitt høyde 

med maks. 15 % av bygningenes takareal. Takoppbygg skal trekkes inn fra gesims minst like langt som 

takoppbyggets høyde.  

 

 

Høyder og plassering skal tilpasses eksisterende bebyggelse innenfor hensynssoner samt eksisterende 

bebyggelse vest og nord for planområdet.  

6.3 Arealbruk  
 

 

 

ger i felt B/T4 og/ eller B/T5  
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vurderes.» 

  

 

 

Boligbebyggelse, Felt BB1 – BB3 

På eiendommen er det anlagt en midlertidig barnehage som delvis er plassert i felt BB2. Det 

er i vurderingen forutsatt at den midlertidige barnehagen er avviklet og at bygningen er 

fjernet.    

Fra «Reguleringsbestemmelser til områderegulering for Ski vest» refereres: 
«§7 BOLIGBEBYGGELSE, FELT BB1 – BB3  
Deler av felt BB1-BB3 er regulert til hensynssone for bevaring av kulturmiljø, jfr.§§ 21 og 22.  

7.1 Utnyttelse  
Tillatt utnyttelse skal ikke overstige:  

 

 

 

 

7.2 Høyder  
Tillatt høyde skal ikke overstige:  

sol/skyggekart.  

Felt BB2: maks. bygningshøyde 26 m over ferdig planert terreng. Fasadeliv høyere enn 20 m over ferdig 

planert terreng skal være inntrukket fra fasadeliv med min. 2 m. Bebyggelse innenfor 15 m fra hensynssone 

H570_1 tillates med maks. bygningshøyde 14 m. Bygningsform skal avtrappes mot fredete bygninger i 

Magasinleiren.  

planert terreng skal være inntrukket fra fasadeliv med min. 2 m. Bebyggelse innenfor 15 m fra hensynssone 

H570_1 tillates med maks. bygningshøyde 14 m. Bygningsform skal avtrappes mot fredete bygninger i 

Magasinleiren.»  

 

Bolig/tjenesteyting, Felt B/T1 

Det er i vurderingen forutsatt at eiendommen er fri for bebyggelse.    

Fra «Reguleringsbestemmelser til områderegulering for Ski vest» refereres: 
«§10 BOLIG/ TJENESTEYTING (BARNEHAGE), FELT B/T1  
Deler av feltet er regulert til hensynssone for bevaring av kulturmiljø, jfr. § 21.  

10.1 Bruk  
Felt B/T1 kan benyttes til barnehage og/ eller boligformål. Det tillates etablert maks. 2 barnehager med 5 

avdelinger hver i nybygg innenfor feltet. Eksisterende bygninger skal bevares. Jfr. også § 6.3.  

10.2 Utnyttelse  
Tillatt utnyttelse for ny bebyggelse skal ikke overstige:  

 

 

10.3 Høyder  
Tillatt høyde skal ikke overstige:  

» 

 

Rekkefølgebestemmelser 

Reguleringsbestemmelser til områderegulering for Ski vest har et eget punkt 5.1 som 

omhandler rekkefølgebestemmelser. Det er ikke fremlagt noen plan for gjennomføring av 

tiltakene under dette punktet men takstmannen har lagt til grunn at rekkefølgebestemmelsene 

blir løftet av de ansvarlige partene uten forsinkelser for eventuell utbygger. 
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Utbyggingsavtale 

Reguleringsbestemmelser til områderegulering for Ski vest har et eget punkt 5.2 som 

omhandler utbyggingsavtaler. Det er ikke fremlagt forslag til utbyggingsavtale, eventuelle 

konsekvenser av en utbyggingsavtale er således ikke hensyntatt i vurderingen.  

 

Vurderingsgrunnlag 

Vurderingen skal reflektere dagens markedsverdi. I vurderingsgrunnlaget er det forutsatt 

tilstrekkelig kapasitet vei, vann og kloakk frem i nærområde.  

Nedenfor følger kriterier benyttet som hjelpemidler for fastsettelse av takstverdien. 

 

1. Tomteprisbelastningsmetoden 

En vurdering av tomtens markedsverdi som differanseverdi i en samlet vurdering hvor 

tomtebelastningen legges til grunn. En ser her på samlet tillatt bebygget areal ihht. 

gjeldende regulerings- og utnyttelsesgrad og beregner byggets tekniske verdi basert på 

standard. Tomteverdien blir således vurdert som differansen mellom teknisk verdi for 

eiendommen og markedsprisen som forventes oppnådd for eiendommen med ferdig 

oppført bygg. Risiko og uforutsette kostnader er skjønnsmessig medregnet i 

produksjonskostnaden. 

2. Sammenlignbare priser 

Vurdering av markedspris sammenlignet med omsetninger av lignende tomter i 

området. Markedsverdien på eiendommer vurderes opp mot andre tilsvarende 

eiendommer justert for en rekke faktorer som påvirker tomtens markedsverdi. Først og 

fremt påvirkes eiendommens verdi av beliggenhet, adkomstforhold, tomtens 

beskaffenhet, bygningers plassering på tomten, utnyttelsesgrad og byggehøyde. Andre 

verdiøkende eller verdireduserende forhold kan være muligheter for fradeling av tomt, 

positive eller negative naboforhold, reguleringsmessige forhold, planlagte utbygginger 

i nabolaget, infrastruktur, demografi, rekkefølgebestemmelser, utbyggingsavtaler m.m.   

3. Tomteverdi per bruksenhet.  

Erfaringsmessig vurdering av hvor stor andel tomteverdien utgjør av bruksenhetens 

normale salgspris. Denne andelen vil være avhengig av tomtens beliggenhet, 

bebyggelighet, bygningstype og størrelse på objektet.  

 

Verdivurdering 

Vurdering av tomtens utbyggingspotensiale 

Det er lagt til grunn at utbygger vil søke å utnytte tomten fult ut. Det benyttes en faktor på 0,8 

for SBRA. Det er videre forutsatt at parkeringsarealet legges i kjeller uten belastning på BRA  

 

Felt Tomteareal  TBRA Faktor SBRA 

BT/1 7100 kvm 2000 kvm 80% 1600 kvm 

BB3 5700 kvm 11000 kvm 80% 8800 kvm 

Arealene er hentet fra kartet. 
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 BT/1 BB3 

Salgbart bruksareal (S-BRA) 1600 kvm 8800 kvm 

Gjennomsnitt boligstørrelse 70 kvm 70 kvm 

Formål Barnehage 

Bolig 

Bolig 

Antall boenheter 22 125 

Antall parkeringsplasser antatt snitt 1 22 125 

Antall sykkelplasser min 2,5 plasser pr 100 

kvm BRA 

40 220 

 

1. En vurdering av tomtens markedsverdi som differanseverdi.  

 

Det er ikke foretatt detaljregulering av området. Det er lagt til grunn maksimal 

utnyttelse av eiendommen med leiligheter med gjennomsnitts størrelse på 70 kvm S-

BRA. Dette gir tilsammen 22 enheter i felt BT/1 og 125 enheter i BB3 som forventes 

utbygget i flere etapper. Dette er hensyntatt ved å legge inn høyere finanskostnad i 

byggekostnaden enn normalt med dagens rente.  

 

Salgspris for nye boliger 

Det er et velfungerende boligmarked i området med stor omsetning av brukte boliger. 

Det har også vært boligprosjekter som har vært realisert i nærområdet i den senere tid. 

Prisene som er oppnådd i markedet indikerer en salgspris for leiligheter i prosjektet på 

mellom kr. 50.000 – 65.000,- pr kvm S-BRA avhengig av beliggenhet, standard og 

størrelse på boligene. Det er lagt til grunn at det kan oppnås en gjennomsnitt salgspris 

på kr 57.000,- pr kvm S-BRA i prosjektet. 

 

 Salgskostnadene i prosjektet er satt til 2,0% 

 

Salgspris for tomter avsatt til skole/undervisning, idrettsformål og barnehager 

Det er liten omsetning av tomter avsatt til skole/undervisning, idrettsformål og 

barnehager. Det synes å være en generell oppfatning at omsetningsprisene på 

eiendommer regulert til dette formålet er tilnærmet lik eiendommer avsatt til 

næringsformål. Prisene som er oppnådd i markedet for tomter til formålet indikerer en 

tomtepris fra kr 500 – 1500,- pr kvm avhengig av beliggenhet og utnytelse. Ved en 

vurdering av utnytelsen ligger tomebelastning på kr. 1.400 – 1.600,- pr SBRA. 

Sammenligningsgrunnlaget baserer seg på Villenga barnehage og Nordre del av 

Berghagan i Langhus 

 

Byggekostnader - bolig 

Sum byggekostnader består av postene:  

 - finanskostnader/prosjektledelse/gebyrer,  

- infrastruktur internt på eiendommen  

- byggekostnader nøkkelferdig bygg. 

Infrastruktur utover intern infrastruktur på eiendommen er vurdert til kr 2.000 pr kvm 

SBRA 

Byggekostnader nøkkelferdig bygg er satt til kr 39.000 pr kvm. S-BRA     
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Byggekostnader – barnehager 

Sum byggekostnader består av postene:  

 - finanskostnader/prosjektledelse/gebyrer,  

- infrastruktur internt på eiendommen  

- byggekostnader nøkkelferdig bygg. 

Infrastruktur utover intern infrastruktur på eiendommen er vurdert til kr 2.000 pr kvm 

SBRA 

Byggekostnader nøkkelferdig bygg er satt til kr 29.000,- pr kvm. S-BRA  

 

Risiko/gevinst til utbygger 

I et hvert prosjekt foreligger det betydelig risiko. Risikoen består av følgende 

elementer 

Salg 

Kostnad 

Regulering 

Prosjekt 

Tid  

Normalt utgjør risiko/gevinst i prosjektet 25-75% av brutto tomtebelastning. 

Det er valgt å benytte 50% risiko for denne eiendommen.  

  

Felt BT1 (BBH)/BB3 

 Gjennomsnittlig salgspris 

boliger 

Kr. 62.000,- pr kvm 

SBRA 

Kr. 62.000,- 

- Salgskostnader 2,0% Kr. 1.240,- 

= Netto salgspris  Kr. 60.760,- 

    

 Byggekostnader inkl 

finanskostnader 

kr. 40.000,- pr kvm 

SBRA 

Kr. 40.000,- 

+ Infrastruktur kr. 2.000,- pr kvm 

SBRA 

Kr. 2.000,- 

= Sum byggekostnader  Kr. 42.000,- 

    

= Brutto tomteprisbelastning  Kr. 18.760,- 

- Risiko gevinst til utbygger 40% Kr. 10.318,- 

= Netto tomteprisbelastning  Kr. 8.442,- 

 
Gevinst/investering 

 Kjøp av tomt  Kr. 8.442,- 

+ Sum byggekostnader  Kr. 42.000,- 

= Sum investering  Kr. 50.442,- 

    

 Netto salgspris  Kr. 60.60,- 

- Sum investering  Kr. 50.442,- 

 Gevinst/risiko  Kr. 10.318,- 

    

 Gevinst/risiko i forhold til 

investering 

 20,46% 
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Dette gir en pris pr kvm tomt på: 

 BT/1(BBH) BB3 

Tomteareal  7100 kvm 5700 kvm 

TBRA formålet 2000 kvm 11000 kvm 

Faktor 0,8 0,8 

SBRA 1600 kvm 8800 kvm 

Tomteverdi pr kvm 1600/7100m2 x kr 8.442= 

Kr 1.902,- 

8800/5700m2 x kr 8.442= 

Kr 13.033,- 

 

 

2. Sammenlignbare priser 

Vurdering av tomtens markedsverdi basert sammenlignet med omsetninger av 

lignende tomter. Tomtene med større prosjekter på Ski er ervervet noe tilbake i tid 

eller er omregulert og er derfor ikke sammenlignbare med hensyn til pris. Et 

nærliggende boligprosjekt med blokkbebyggelse er oppgitt av utbygger å ha en 

tomebelastning på kr 4700,- SBRA med en gj.snittlig omsetningspris på kr.48000,-. 

Tomtekjøpet og salget er utført litt tilbake i tid men justert for prisutvikling er 

prosjektet gjort relevant for vurderingen. 

 

3. Tomteverdi per bruksenhet 

Basert på en gjennomsnittlig BRA på 70 kvm pr leilighet er det forventet at området 

kan bebygges med 22 + 125 enheter. Erfaringsmessig utgjør tomteverdien 10-20% av 

salgsprisen for en fult utbygd tomt avhengig av størrelse, beliggenhet og standard. I 

dette området vil tomteverdien ligg i nedre del av skalaen. Det benyttes 13% 

 

Leilighetsstørrelse S-BRA Kvm 70 

Pris pr kvm Kr. 62.000,- 

Salgsverdi pr enhet Kr. 4.340.000,- 

Tomteverdi 13% Kr. 564.200,- 

 

 

 

 

Oppegård den 5.12.2017 

 

 

 

Ing Tom Gunnar Olsen 

Takstmann MNTF      
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