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VERDITAKST FOR NÆRINGSEIENDOM
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Matrikkelnr. Gnr. 81 Bnr. 9
Kommune OVERHALLA
Hjemmelshaver(e) OVERHALLA KOMMUNE
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Markedsverdi: kr Se punktet markedsanalyse
Anbefalt låneverdi: kr Ikke vurdert.

 
Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?
Skann QR-koden med din mobiltelefon, eller
besøk http://takstverifisering.nito.no



Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m.

Adresse
Stasjonsvegen 6

Gnr.
81

Bnr.
9

Snr. Fnr.

Postnr.
7860

Poststed
SKAGE I NAMDALEN

Kommune
OVERHALLA

Område/bydel
Øysletta

Rekvirent
Overhalla Kommune
Hjemmelshaver(e)
OVERHALLA KOMMUNE
Tilstede / opplysninger gitt av
Trond Geving fra Overhalla Kommune

Besiktigelsesdato
15.12.2016

Dokumenter fremlagt ved besiktigelsen
Opplysninger vedr. offentlige kostnader og forsikring.

.

Sammendrag
Eiendommen er et offentlig bygg brukt som skole og grendehus på Øysletta. Pr. dato er grendehus i bruk til lokal
idrettsklubb og revygruppe. Skoledel er ikke i bruk. Bygningen er normalt godt vedlikeholdt, men da eldre overflater
og delvis utidsmessig innredet. 

Denne eiendommen ligger helt i ytterkant av et boligfelt og grenser mot landbruksareal og skogsterreng. Meget stor
selveid tomt. 

.

Premisser - Generelle opplysninger
Taksten er basert på en visuell befaring uten inngrep i konstruksjon, evt suplert med enkle målinger.
Yttervegger og yttertak er besiktiget fra bakken.
Taksten forutsetter at innredde areal er godkjent av bygningsmyndigheten. Dokumentasjon ikke fremlagt. 
Eiendommen var på befaring delvis utleid og delvis i bruk, slik at alle overflater ikke er besiktiget i sin helhet.
På befaringen var yttertak og bakken dekket med snø slik at overflater ikke er besiktiget i sin helhet.

Det presiseres at denne taksten er en verdivurdering av eiendommen. For nærmere beskrivelse og vurdering av
bygningskonstruksjoner vises det til tilstandsrapport utarbeidet av kollega Stein Gisle Sagmo. 

.

Områdebeskrivelse - Beliggenhet - Miljø
Øysletta er et tettsted som tidligere hadde egen butikk og skole. Senere er slike samlingssteder nedlagt og flyttet til
Overhalla sentrum. Siste var gjeldene skole som ble flyttet og nedlagt høsten 2013.
Nærområdet består av landbrukseiendommer og eneboliger med stort sett spredt bebyggelse. 
Avstand til Overhalla sentrum med butikk, skole og offentlig servicefunksjoner er 8 km.

.

Reguleringsmessige forhold
Området er regulert til offentlig bebyggelse. 

.

05.01.2017
Takstforum�Midt-Norge�AS
Eirik�Sævik

Stasjonsvegen�6
7860�SKAGE�I�NAMDALEN
Gnr.:�81�Bnr.:�9

VERDI-�OG�LÅNETAKST
NÆRINGSEIENDOM

Side�1�av�8



Eiendommens tomt

Tomteareal (m²)
18906.3

Type tomt
 Festet    Eiet

Festetidens utløpsår Årlig festeavgift

Kommentarer vedrørende festekontrakt

Tomtens beskaffenhet
Opparbeidet flat tomt av antatt fylling/grunnforhold av løse masser. Hele tomten er bebygd eller opparbeidet med
parkering lekeområde og fotballbane. Deler av tomten mot sør er opparbeidet og i bruk som landbruksareal. 

Tilkoblet privat vannverk. Kommunalt avløpssystem.

Offentlig veg går helt inn til tomtegrense på østsiden. 

Deler av tomteareal mot nord er avkjørsel og tilkomstvei til offentlig pumpestasjon på vestsiden. (se vedlagte
utskrift fra Gårdskart)

.

Eiendommens bygninger

Type bygg
A Skole

Byggeår
1954, 1986 og 1992

Rehab. - ombygd år
Fortløpende

B Grendehus 1973
Likningstakst
---

Kjøpsår
---

Kjøpesum / kostpris
---

Forsikringsselskap
Ikke opplyst

Polisenummer Type forsikring

.

Bygningsmessig beskrivelse; Bygg A - Skole

Beskrivelse
Nyskole:
Standard fra byggeår som trolig er 1986 med et tilbygg i 1992. Alt på et plan. Forholdsvis tidsmessig innredet, med
et arkitektonisk spesielt inngangsparti. Romslige gangareal og hensiktsmessig innredet med kontorer og sosiale
rom, i tillegg til klasserom. 
Innvendig oppvarming med panelovner, i tillegg balansert ventilasjonsanlegg med varme veksler. 

Innvendige overflater med en del skalkmerker og missfarging, men forholdsvis begrenset slitasje.

Gammelskole:
Konstruksjoner fra byggeår på 50 - tallet. Dvs. meget begrenset med isolasjon og lydisolering. Bygning i 2 stk.
etasjer er ikke tidsmessig og hensiktsmessig innredet. Oppvarming med panelovner. Ventilasjonsanlegg av eldre
dato og ukjent tilstand. 

Gammelskolen er sammenbygd og åpnet innvendig mot nyskolen. Gammelskolen er også sammenbygd med
grendehus, men ingen gjennomgangsmulighet her. 

Viser for øvrig til tilstandsrapport for nærmere beskrivelse og vurdering av bygningskonstruksjoner.
.

Bygningsmessig beskrivelse; Bygg B - Grendehus
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Beskrivelse
Konstruksjoner fra byggeår 1973. Bygningen er oppført i 1 etg. + kjeller. Delvis høyt under taket i sal m/scene. 
Overflater er nok i hovedsak fra byggeår med enkelte oppgraderinger. 

Bygningen er typisk innredet som grendehus. 1 stk. større festsal med scene og lagerrom, I tillegg kjøkken og karsk-
sal/matsal i 1 etg. 
Kjeller med tekniske rom, garderobe til ytterklær. 2 stk. garderober med dusjer. 1 stk. bomberom som lager. 

I tillegg til festsal/grendehus har bygningen blitt brukt som gymsal av skolen frem til 2013. 

Viser for øvrig til tilstandsrapport for nærmere beskrivelse og vurdering av bygningskonstruksjoner.
.

Generelle kommentarer
Bygningens standard pr. dato

 0  1  2  3  4  5  6  7  8
Vedlikehold, vedlikeholdskontrakter ol.
Skole:
Nyskolen har behov for enkel oppgradering som overflatebehandling innvendig og utvendig, samt noe reparasjoner
av skader/lekkasjer. Noe tilpasning av el- installasjon må også påregnes før evt. oppstart av utleie. 
Reparasjon gesims på utvendig på inngangsparti må påregnes. Dette bør utbedres innen kort tid før det oppstår større
skader. 
Ingen innvendige vegger har bærende funksjon, slik at rominndeling kan endres uten alt for store kostnader. 

Gammelskolen har nok innen meget kort tid behov for vesentlig oppgradering. 
Oppgradering av konstruksjoner fra 50 tallet er meget kostnadskrevende. Det nevnes bla. taktekking, lufting
takkonstruksjon, vinduer, drens/fuktsikring mot grunn i underetasje, isolasjon, brannsikkerhet, universell utforming
og lydisolering. Kostnad utbedring kontra, kostnad rivning og bygging av nytt med mere hensiktsmessig
innredning anbefales vurdert. 

Grendehus:
Normal vedlikehold som overflatebehandling utvendig må påregnes innen får år. Om dusjer i kjeller fortsatt skal
brukes bør oppgradering påregnes. Kjøkken er utidsmessig og slitt. Oppgradering innen kort tid bør påregnes.
Oppgradering taktekking må nok påregnes innen en del år. Ellers normalt vedlikehold som flikk og maling. 
Eiendommens potensial
Skole:
Nyskole kan uten store kostnader innredes og tilpasses utleie til skole, barnehage, kontor og lager etc. 

Gammelskole vil kreve omfattende oppgradering. Riving/sanering er trolig mest hensiktsmessig sett i forhold til
kostnad med oppgradering og ominnredning av eksisterende bygning. 

Grendehus:
Fortsatt bruk som grendehus og da utleie til private tilstelninger, lag og foreninger er beste bruk. 
Pga. bygningens utforming lite egnet til annen bruk uten store ombyggingskostnader. 

Tomt:
Fortsatt utleie av dyrket mark er beste bruk. Utvidelse ved å ta fotballbane i bruk som jordbruksareal er beste bruk
for det tomtearealet. Fortsatt bruk som idrettsanlegg er kostnadskrevende og meget lite inntekstpotensiale.
Resterende areal er vurdert som naturlig tilhørende bygningsmassen. 

.
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Bygningenes arealdisponering
Arealene i denne rapporten måles etter gjeldene regler i NS 3940:2007
Avvik fra NS 3940:2007
Målverdighet
En del er målverdig først når den har gulv. Dog er trappeåpninger, heissjakter, vertikale sjakter og konstruksjoner
måleverdig selv om de ikke har gulv. Større åpninger enn disse regnes ikke med, men hvis trapp inngår i åpningen,
regnes trappens horisontalprojeksjon med i arealene. 
Bruksenhet
Bruttoareal av en bruksenhet begrenses av bruksenhetens omsluttende vegger. Der omsluttende vegger vender mot
andre bruksenheter, eller mot fellesarealer, måles til midt i vegg. Der omsluttende vegger er en del av yttervegg,
måles til ytterveggens utside. Bruksareal av en bruksenhet måles til innsiden av bruksenhetens omsluttende vegger.

Bygg Et. plan BTA (m²) BRA (m²) Planløsning (BTA = Bruttoareal, BRA = Bruksareal)
A. Nyskole 1 etg. 440 421 Gangareal, 2 stk vf., teknisk/bøttekott, HCWC, 3 stk. wc,

lager, kontor, personalrom m/tekjøkken, grupperom og 3
stk. klasserom

Delsum bygg A. Nyskole 440 421
A. Gammelskole Underetasje 271 244 Trapperom/gang, sløyd rom, 4 stk, lager, skolekjøkken og

teknisk rom.
A. Gammelskole 1 etg. 271 247 Lærerrom, 3 stk.toalett jenter, 2 stk. toalett gutter, lager,

gang/trapperom og 3 stk. klasserom
Delsum bygg A. Gammelskole 542 491
B. Grendehus Kjeller 234 211 Trapperom/garderobe til sal, 6 stk. wc, 2 stk. garderobe

m/dusj, lærergraderobe, tilfluktsrom/lager, og fyrrom.
Delsum bygg B. Grendehus 234 211
B. Grendehus 1 etg. 327 281 Sal, scene, 2 stk. lager. 2 stk. trapperom, hall, HCWC, vf,

karsk-sal/møterom, kjøkken, kjølerom, lager, bod og vf,
Delsum bygg B. Grendehus 327 281
 SUM 1543 1404  
Kommentarer til planløsningen
Grei planløsning tilpasset drift av skole etter standard på 70 - 80 tallet. 

Arealer er målt på tegning. 

.
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Areal og leier

Bygg Et. plan Utleid
(m²)

Leieinntekt /
år

Ledig (m²)
BTA

Eget bruk
(m²) BTA

BTA (m²) Markedsleie
kr/m²

Sum
markedsleie

A. Nyskole 1 etg. 0 0 0 0 440 450 198000
A.
Gammelskole Underetasje 0 0 0 0 271 200 54200

A.
Gammelskole 1 etg. 0 0 0 0 271 200 54200

B. Grendehus Kjeller 0 0 0 0 234 0 0
B. Grendehus 1 etg. 0 0 0 0 327 300 98100
 SUM 0 0 0 0 1543  404500
 Andre leieinntekter 0   Andre leieinntekter 0
       
 A Sum leieinntekter 0   B Sum normal markedsleie 404 500
Spesifiser evt. andre leieinntekter 
Ingen leieinntekter opplyst. 

Kommentarer til leiekontrakt(er)
Ingen leiekontrakter er fremlagt. Det er kun vurdert normal markedsleie 
Ved et evt. salg bør kontrakter fremlegges. Leiekontrakter kan legge føringer og bindinger vedr. husleie og da leietid
langt frem i tid.
Kommentar til ledige utleiearealer 

.

Spesielle forhold

Konsesjonsplikt
 Ja    Nei

Forkjøpsrett
 Ja    Nei

Evt. kommentarer 
.

Kommentarer til Grunnboksbladet
Panteatest ikke fremlagt. Forholdet bør undersøkes nærmere.

.

Teknisk verdiberegning; bygninger og tomt

Beregnede byggekostnader, Hovedbygg A 22 000 000
- Verdireduksjon - Hovedbygg A 55 12 100 000
Beregnede byggekostnader etter fradrag =  9 900 000
Beregnede byggekostnader, Bygg B 18 000 000
- Verdireduksjon - Bygg B 40 7 200 000   
Beregnede byggekostnader etter fradrag =  10800000  
Samlet sum beregnede byggekostnader =  20 700 000
+ Tomteverdi, justert for verdifaktor +  3 500 000  
Sum beregnet teknisk verdi; bygninger og tomt =  24 200 000
Kommentar til teknisk verdiberegning
Verdireduksjon nyskole vurdert til 25%. verdireduksjon gammelskole vurdert til 80%. Har i oppsettet over vurdert
disse samlet til 55%.

.
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Verdianalyse

Kostnader A Faktisk leie 0 B Markedsleie 404 500
Offentlige avgifter 35 000  35 000  
Eiendomsskatt 15 000  15 000  
Forsikringer 20 000  20 000  
Vedlikehold / adm 250 000  250 000  
Avsetning fremtidig
vedlikehold og eller riving
av gammelskole

350 000  350 000  

0  0  
Inntektsfradrag  670 000  670 000
 Normal leieinntekt A -670 000 Normal leieinntekt B -265 500
 -Tap ved ledighet 0 -Tap ved ledighet 20 000
 NETTO LEIE -670 000 NETTO LEIE -285 500

Begrunnelse for valg av kapitaliseringsrenten / netto avkastningskrav
Kapitalisert verdi vurdert på følgende måte:
Realrente 2 %
Renterisiko 2 %
Objektrisiko 3 %
Markedsrisiko 3 %
Leietakerrisiko 2 %
= Avkastningskrav/kapitalisert rente 12 %

Kapitalisert verdi A ut fra 12 % avkastn. -5 583 000 B ut fra 12 % avkastn. -2 379 000
Kommentar angående inntekter, kostnader og ledighet
En del nødvendig vedlikhold bør utføres som strakstiltak om fortsatt utleie av dagens bygniger fortsettes. Kostnad
medtatt som avsetning.

Pga. skifte av leietakere, bygningens standard og plassering er tap ved ledighet vurdert forholdsvis høyt.

Kostnader offentlige avgifter og forsikring er kun anslått da det ikke er fremlagt dokumentasjon.

Kostander er vurdert med innleie av profesjonelle aktører vedr. drift og vedlikehold.
.

Andre verdifaktorer
Eiendommen slik den er i dag vurdert i verdianalysen. Dvs. negativ avkastningsverdi på kr - 2 400 000,-

På lengre sikt, dvs. om 5 - 10 år kan forutsetninger være endret og da nye muligheter for endret bruk til f. eks.
leiligheter, reiseliv, hotell, boligtomter etc., noe som vil kunne gi høyere verdi av eiendommen. 
Utbyggingspotensialet i eiendommen ligger nok langt frem i tid, men dagens verdi er skjønnsmessig vurdert til i
området kr. 0 - 1 000 000,-

.
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Markedsanalyse - Kommentar til verdikonklusjon
Sentralt plassert næringseiendom/skole/grendehus i sentrum på Øysletta. 
Eiendommen er plassert i et område som over tid er nedbygget og sentrale funksjoner er flyttet til Overhalla sentrum.
Pr. dato et meget begrenset marked med tanke på leietakere og evt. kjøpere. 

Ved evt. salg er det naturlig å dele opp eiendommen pga. utforming og dagens bruk.

Skoledel kan være av interesse fra entreprenør til lager/utomhus lager og kontor, og da bruke bygninger til de må
rives. Evt. kjøper vil da se investeringsverdi opp mot kostnad bygging av nytt eller leie annet sted. 
Pga. stor opparbeidet tomt vil eiendommen også kunne være av interesse til landbruksdrift som vognbu, fellesfjøs og
landbruksareal. 
Både entreprenør og landbruksdrift er nok uansett et meget begrenset marked med få kjøpere. 

Grendehus bør kunne drives på dugnad av lag og forening som er ute etter et samlingssted. Da supplert med utleie til
private. 
Eiendommens plassering tilsier interesse fra lokale lag og foreninger eller ildsjeler, noe som helt klart begrenser
verdien av eiendommen. 

Verdikonklusjon oppdelt:

Skolebygg for utleie
Kan leies ut i et begrenset marked og vil kunne generere noe inntekt, men kostnader rivning eller drift av
gammelskole overstiger verdien av evt. forventet leieinntekt.
Markedsverdi kr. 0,-

Skolebygg brukt av entreprenør/gårdsbruk som lager/kontor
Stor tomt med mye plass til utomhus lager og nybygging. Evt kjøper vil likevel måtte påregne en god del
ombygging og tilpassing av bygningsmasse med porter dører og annen rominndeling.
Markedsverdi kr. 300 000 - 500 000,-

Grendehus
Fortsatt utleie til lag og foreninger er mulig og beste bruk. Erfaring fra slike hus er at det ofte legges ned en stor
innstas på dugnad vedr. driften og at leiepriser sette forholdsvis lavt, slik at bygget blir brukt. Leie settes vel ofte ut
fra betalingsmulighet til evt. brukere. I beste fall er driften av en slik bygning/eiendom et nullprosjekt. 
Markedsverdi kr. 0,- 

Som verdianalyse viser er det ikke mulig å forsvare driftskostnader med potensiell leieinntekt.
.

Verdikonklusjon
Oppdragsgiver må kontrollere dette dokument for eventuelle feil og mangler før det benyttes!
Ut fra visuell befaring og innhentede opplysninger settes:

Markedsverdi: krSe punktet markedsanalyse
Anbefalt låneverdi:  krIkke vurdert.

.

Underskrifter
Sted og dato Takstingeniør  

Namsos 23.12.2016 Eirik Sævik
.
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Dokumentkontroll
Fremlagt en mengde gamle tegninger. 
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