
RAPPORTANSVARLIG:
Lie Bygg & Takst AS 

Morten Lie 
Bjørkelykkja 46, 2870 DOKKA

Tlf: 41291275 
E-post: morten@liebygg.no

 

VERDITAKST
TOMT

Adresse Torstumoen, 2870 DOKKA
Matrikkelnr. Gnr. 126 Bnr. 42
Kommune Nordre Land
Hjemmelshaver(e) Nordre Land Kommune
Dato for befaring 29.03.2017
 
Tomteareal: 20 000 m2

Normal markedsverdi: kr 3 980 000

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



1. Eiendomsbetegnelse, hjemmelshaver m.m.
Adresse
Torstumoen

Gnr.
126

Bnr.
42

Fnr.

Postnr.
2870

Poststed
DOKKA

Kommune
Nordre Land

Område/bydel
Dokka

Rekvirent
Nordre Land Kommune
Hjemmelshaver(e)
Nordre Land Kommune
Tilstede/opplysninger gitt av
Astrid Kringli Hagen, Tom Stomlien og Takstmann Morten Lie

Besiktigelsesdato
29.03.2017

.

2. Premisser - Generelle opplysninger
Undertegnede er av Nordre Land Kommune gitt i oppdrag å taksere Torstumoen Byggefelt som ligger syd for sentrum av
Landsbyen Dokka.
Byggefeltet berører 5 Gnr/Bnr, men har som hovednr 126/42 med tilleggsareal i Gnr 124, Bnr 114+124+296 og Gnr 126, Bnr 47.
Areal av tomt er ca det som blir berørt av feltet. Arealavvik må derfor påregnes.
Tomt er besiktiget fra vei. Det er ikke foretatt grunnundersøkelser eller annen vurdering av området enn det som er synlig i
overflater.
Opplyst at det er morene / elvegrus i grunn,
Forutsatt at området er opparbeidet med infrastruktur og dette er derfor lagt til grunn i takst.
Oppdraget er utført av en uavhengig og sertifisert NITO takstingeniør, som følger det regelverk og de etiske regler NITO Takst
har fastsatt for medlemmene.
Oppdraget er utført av en uavhengig og sertifisert NITO takstingeniør, som følger det regelverk og de etiske regler NITO Takst
har fastsatt for medlemmene.

.

3. Områdebeskrivelse - Beliggenhet
Torstumoen ligger syd for sentrum i Landsbyen Dokka i ytterkant av det veletablerte boligfeltet Torstu.
Gangavstand til sentrum fra Torstumoen.
Torstumoen ligger slik plassert i terrenget at det her fin utsikt og god solgang.

.

4. Reguleringsmessige forhold - Miljø
Området er regulert til boligformål med enebolig og eller 2 mannsboliger.
BYA er på minimum 25%, og Maksimum 35%
Det er tillatt oppført boliger med 1 1/2 etg med mønehøyde 6m og gesims 3,5m.
Området er delt opp i B1-B2 og B3 hvor hvert enkelt område er på ca 3,5 daa.
Kommunal adkomstvei i vest og syd med rundkjøring i enden mot Vokksgata hvor det også er en lekeplass.
Forutsatt at all infrastruktur er opparbeidet.
Reguleringsplan vedligger takst og her fremkommer detaljert beskrivelse evt utforming som gjelder for områdene B1, B2 og B3.

.

10.04.2017
Lie�Bygg�&�Takst�AS
Morten�Lie

Torstumoen
2870�DOKKA
Gnr.:�126�Bnr.:�42

VERDITAKST
TOMT

Side�1�av�3



5. Tomten
Tomteareal (m2)
20000

Type tomt
   Festet    Punktfestet    Eiet 

Festetidens utløpsår Årlig festeavgift 
kr

Bortfesters navn 

Kommentarer vedrørende festekontrakt
Tomtens beskaffenhet (også vann, vei, kloakk m.m.)
Eiendommen / området er forutsatt hogd og at det er opparbeidet infrastruktur med vei, friarealer, vann, avløp og strøm i området
og da med stikk inn til de enkelte tomter.
Det vil være kommunalt vann og avløpsanlegg for feltet.
Adkomstvei med rundkjøring forutsatt asfaltert senest når feltet er ferdig utbygd.
Ut fra det som var mulig å se ved befaring så er området flatt og hovedsaklig bevokst med lauvirke. Opplyst at det er grusmasser i
grunn slik det meste av området består av.
Areal av tomt er et ca areal som er berørt av området inkludert infrastruktur.

.

6. Kommentarer til Grunnboksbladet m.m.
Heftelser:
Ingen kjente heftelser som har betydning for verdisetting.

Servitutter:
Ingen kjente servitutter som har betydning for verdisetting.
Felles utgifter:
Ingen kjente utgifter.
Kommunale kostnader vil komme for de enkelte enheter etter bygging.

.

7. Markedsanalyse 
Området ligger sentralt i Landsbyen Dokka og er meget godt egnet som boligområde.
Feltet har gode solforhold og noe utsikt.
Flatt område som medfører forholdsvis lave utbyggingskostnader.
Område B1 og B2 er på ca 3,8 daa, mens B3 er på ca 3,6 daa.
Dette gir samlet et BYA på Maksimum 3900m²
Økonomisk er det mest aktuelt å bygge 12 stk 2 mannsboliger over 1 1/2 etg. Dette vil gi området flest boenheter som igjen er
gunstig for Landsbyen Dokka i forhold til sentralisering av bosetning sentrumsnært.
B1 og B2 er vurdert til å ha en markedsverdi hver seg på 1'350'000,-
B3 er vurdert til å ha en markedsverdi på 1'280'000,- grunnet et noe lavere areal o nærhet til lekeplass som kan gi noe støy i
perioder.
Markedsverdien er forutsatt at områder bebygges med 2 mannsboliger iht regulerinsplan med tomtebelastning ut fra denne
utnyttelse.

.

8. Verdikonklusjon
 Normal markedsverdi: kr 3 980 000
 

.

9. Underskrifter
Sted/Dato Takstingeniør

Dokka / 10.04.2017
 Morten Lie

.
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10. Dokumentkontroll
Reulerinsplan med bestemmelser o situasjonskart.
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