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Brakkerigg - Næringstakst uten
tomteverdi.

Eiendomsinformasjon
Adresse 
Riddarvegen 10 
2973 RYFOSS
Kommune 
3454 Vang

Matrikkel
Gnr Bnr Snr Fnr Lnr
103 2 0 0

 

Rapportansvarlig
Byggtakst Øst 
Per Johnny Nygård 
Skiferveien 1 
2322 RIDABU
Tlf.: 92802590 



BEFARING:
Bygningen ble befart 23.09.2022 og til stede var ansatte fra Statens vegvesen og Tore Georg Stray fra Eiendomsnøkkelen AS, samt takstmann Per Johnny
Nygård fra Byggtakst Øst Nygård.
 
FORUTSETNINGER:
Brakkeriggen skal selges slik den står og må fjernes fra tomten. Tomten er ikke medregnet i verdiansettelsen. Brakkeriggen er verdivurdert slik den står i dag.
 
PREMISSER:
 
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. Takstkonklusjonen er en vurdering av verdien av objektet dvs. det
beløp som takstmannen mener at markedet er villig til å betale.
 
 
BELIGGENHET:
 
RYFOSS. Ryfoss er en bygd i Vang kommune i Valdres i Innlandet fylke. 
 
 
TAKSERINGSOBJEKTET/BRAKKERIGGEN:
Brakkerigg (15 + 8) 23 brakker i 2 etasjer.
1. etasje, type Hedalm Byggtech. Produsert i 2012.
2. etasje, annen type brakke, men av samme standard.
Brakkeriggen er benyttet av Statens vegvesen som anleggskontorer. 
 
INNHOLD: SJEKK
 
1. etasje.
Gang/hovedinngang, resepsjon, møterom, kjøkken m/spiseområde. rekvisitarom, datarom.  13 kontorer. Herregarderobe, damegarderobe m/dusj og wc, herre
wc, bøttekott. Utvendig tretrapp fra 1. til 2. etasje. Trappegang.
 
2 etasje: 
Korridor, 7 kontor, møterom. trappegang og bøttekott, gang, dame/herre wc, bøttekott. 2 store terrasser.
 
 
 
BYGNINGER – AREAL               
 
Etasje.                                                                            BTA
1. Kontorrigg, kontorer                                                 366m2
2. Kontorrigg, kontorer                                                 246m2
Sum areal                                                                    900m2
 
 
 
INVENTAR/UTSTYR:
 
Alt av inventar og løsøre som befinner seg i anleggsriggen på overtakelsesdagen følger med i 
salg i den stand det befinner seg. Det er skjønnsmessig satt en verdi på inventar.
 
Demontering, frakt til nytt sted og satt opp igjen er ikke kalkulert da hver og en kjøper har forskjellige avstander til nytt sted. Likevel kan slike kostnader
estimeres til ca. 2,0 mill.
 
Brakkeriggen består av fabrikkproduserte brakkemoduler som er sammensatt til et fungerende kontormiljø med kontorer, kjøkken, spiserom, møtesaler,
toaletter og garderober.
 
1. etasje består av 15 moduler fra Moelv, produsert i 2012. 2. etasje består av 8 moduler av annet fabrikat. Felles for begge typer brakker er likeverdig
standard og alle er god stand og godt vedlikeholdt.
 
Samlet bygningsmasse.
23 moduler og utvendig trapp samt 2 takterrasser, kjøreramper for bevegelseshemmede, inngangsplatting og utvendig trapp. Godt ventilasjonsanlegg for
mange arbeidsplasser. Trevinduer med2 lags isolerglass.
 
BYGGEBESKRIVELSE:
 
Tegninger av brakkeriggen følger vedlagt i taksten. 
Fundamentert ca. 50cm over terreng. 
Yttervegger og tak i trekonstruksjon. 
Ventilasjonsanlegg tilpasset arbeidsplasser.
 
STANDARD:
 
Gulv: Belegg. Vegger: Malte plater.
 
OPPVARMING / STRØM / VENTILASJON / ANNET:
Riggen er i dag tilknyttet strøm. Automatsikringer. Elektrisk oppvarming med panelovner. Stort ventilasjonsanlegg. 
 
LEIEKONTRAKT:
Eier av brakkeriggen , Statens vegvesen sin leieavtale med grunneier utløper. 
Det er lagt til grunn for taksering at leiekontrakten ikke kan forlenges og at riggen derfor må være fjernet og at tomtegrunnen må være tilbakelevert i godkjent
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stand til grunneier. 
 
BETINGELSER:
 
Kjøper og selger forplikter seg til hver for seg å 
innsende dokumentasjon på hva som er utført av arbeider. 
I forbindelse med salg av brakkeriggen, forplikter kjøper seg til for egen regning gjøre følgende: 
Frakoble strøm v/demontering av riggen. Det som måtte evt. stå igjen av oppvarmingskilder / 
ventilasjonsanlegg / strømkabler/ dataopplegg m.v. på overtakelsesdagen, overtas av kjøper i den stand det befinner seg. Koble av vann, kloakk og strøm før
demontering. 
Demontere anleggbrakkene (riggen) med tilbehør og inventar og frakte den til en plassering som denne disponerer selv. 
Fjerne fundamenter, rørledninger og installasjoner over bakken 
Fjerne det inventar eller eventuelle bygningsdeler som kjøper ikke ønsker å ta med til nytt sted. 
Fjerne søppel og anbringe dette på godkjent avfallsplass.
 
 
 
VERDSETTELSE:
 
Brakkeriggen på per modul kr 27.000,- x 19 stk.                                                      kr   513.000
Tillegg for kontor møbler                                                                                           kr.  40.000
SUM                                                                                                                          kr.  53.000
 
SUM  eksl. mva                                                                                                        kr. 606.000
 
 
 
Verditakst er avholdt den 23.09.2022 av Byggtakst Øst v/Per Johnny Nygård.
 
 
 

VERDITAKST   

Kontorrigg                                                    kr.  600.000,-

Mva 25%                                                       kr. 150.000,-

Sum markedsverdi, inkl. 25% mva.             kr.  750.000,-

 
 
 
 
Link til alle brakker som er for salg på FINN:NO
https://www.finn.no/bap/forsale/search.html?q=brakkerigg&sort=RELEVANCE
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Brakkerigg.
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Møterom.
KK
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Kontor og gang.

Produksjonsskilt.
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1. etasje.
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 Underskrifter

Sted og dato 
Ridabu, 01.10.2022
 

 Per Johnny Nygård
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