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1. OPPDRAGET 

1.1. Oppdragsgiver 
Aker Universitetssykehus HF v/Axel Hauge <Axel.Hauge@ahus.no>. 

 

1.2. Oppdrag / mandat 
Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS er blitt bedt om å angi markedsverdien av eiendommen, 
basert på nåværende eller liknende type bruk (som institusjonsbygg). 

Det skal takseres som om eiendommen er meget langsiktig utleid til offentlig eller privat bruker, til 
markedsvilkår. 

Markedsleien ansettes skjønnsmessig av Takstforetaket etter en helhetsvurdering av markedet, 
beliggenhet og bebyggelsens kvaliteter, funksjonalitet etc, samt parkeringsdekning og avstand til 
kollektive transportmidler mv. 

 

1.3. Vurderingstidspunkt / takstdato 
13.02.2018. 

 

1.4. Forutsetninger og reservasjoner 
Vi forutsetter at leietaker/bruker har et veletablert forvaltningsregime, slik at eiendommen driftes på 
en sunn og forsvarlig måte. Dette innebærer bl.a. kontinuerlig bygningsteknisk overvåkning og 
avsatte ressurser til fortløpende-/forebyggende vedlikehold, fornyelser og oppgraderinger. 

Eier forutsettes således å ha det ansvaret for det utvendig vedlikehold og for fornyelser av fast montert 
teknisk utstyr og -innredninger når dette ikke lenger kan vedlikeholdes på regningssvarende eller 
hensiktsmessig måte. 

Leietaker forutsettes å ha ansvaret det innvendige vedlikehold. 
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2. GRUNNLAGSDATA 

2.1. Befaringsdato/ til stede 
Besiktigelsen fant sted tirsdag 06. februar 2018 med følgende personer til stede: 

- Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS v/ Pål Agdestein 

- Aker Universitetssykehus HF v/vaktmester Per Monsrud, tlf +47 986 06 022 

 

2.2. Mottatte opplysninger 
Oppdragsgiver har gitt oss følgende opplysninger i forbindelse med oppdraget: 

- Situasjonskart 

- Plantegninger 

- Tabell med oversikt over bygningens størrelse pr etasje 

 

 

2.3. Egne innhentede opplysninger 
- Informasjon fra kommunen vedr. eiendommen, bl.a. vedr eiendomsskatt 

- Plantegninger mottatt fra kommunen 

- Kart og skjermbilder fra maps.google.com og eplassen.no 

- Grunnboks- og matrikkelutskrift fra eplassen.no 
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3. GENERELL INFORMASJON OM TAKSTOBJEKTET 

3.1. Registerbetegnelse 
Adresse Takstobjektet: Moengvegen 6, 2016 Frogner. 

Knr – gnr / bnr: 0226 – 93 / 120. 
 

3.2. Hjemmelshaver 
AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF (983 971 636). 
 

3.3. Tomteareal 
14 472 kvm tomteareal iht matrikkelutskrift.  

 

 

 

3.4. Bebyggelsens gulvareal 
2 921 kvm BTA. Gulvarealet er oppgitt av Oppdragsgiver, til 1266 kvm i underetasjen og 1655 kvm i 
hovedetasjen 
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3.5. Beliggenhet og tomtebeskrivelse 
Eiendommen ligger i Frogner i Sørum kommune, mellom Lillestrøm og Jessheim, litt øst fra E6. Det 
er relativt kort til lokale togstasjoner både nordøst og sydvest for eiendommen. Områdene rundt i 
kommunen fremstår som under flott utvikling både mht skole- og idrettsanlegg samt flere store nye 
boligfelt. 

Eiendommen ligger oppe på en liten høyde, i fredelige og idylliske omgivelser, omkranset av natur, 
jorder, skog og diverse boligbebyggelse samt en firemannsbolig, også tilhørende Akershus 
Universitetssykehus. 

 
 

3.6. Bebyggelsens byggeår 
Ikke oppgitt. Plantegningen er fra 1969, så vi antar at bygningen kan ha blitt tatt i bruk rundt år 1970, 
og formodentlig blitt benyttet til liknede psykiatrisk virksomhet som i dag siden den gang. 
 

3.7. Bygningsbeskrivelse 
Eiendommen har en full underetasje og en hesteskoformet, en del mindre hovedetasje. Det er 
tilliggende ca 30 utendørs p-plasser. 

Fra Ahus sin hjemmeside; 
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https://www.ahus.no/avdelinger/psykisk-helsevern/distriktspsykiatriske-sentre/dps-nedre-
romerike/moenga-dogn#les-mer-om-moenga-d%C3%B8gn,-dps-nedre-romerike 

har vi hentet følgende beskrivelse av “Moenga døgn, DPS Nedre Romerike”: 

“Behandlingstilbudet er tverrfaglig med miljøterapi som grunnleggende element, med vekt på å skape 
omgivelser hvor samværet mellom pasientene, personalet og pasientene selv, fungerer slik at det kan 
gi utvikling og vekst. 

Ulike gruppeaktiviteter er en viktig del av tilbudet i tillegg til individuell oppfølging i form av 
støttesamtaler, samtaleterapi og medikamentell behandling. 

Aktiv deltakelse fra pasientens familie og sosiale nettverk blir prioritert. 

Moenga døgn har tilsammen18 sengeplasser hvorav to senger er brukerstyrte.” 
 

3.8. Spesielle forhold, evt vernestatus 
Bebyggelsen rommer diverse spesialrom knyttet til terapivirksomheten. 

Antar at bebyggelsen verken er underlagt bevaring eller vern. 
 

3.9. Tinglyste servitutter, heftelser og lignende 
Ikke undersøkt eller hensyntatt. 
 

3.10. Planstatus for Takstobjektet 
Ikke opplyst om. Vi antart at nåværende virksomhet ergodkjent og lovlig og kan fortsette så lenge eier 
finner dette formålstjenlig. 
 

3.10.1. Regulering 
Eiendommen er regulert i plan 28, J.nr. 1137/71 Pl. JML/AN den 15.03.1972, til «offentl. bygg, inst.». 
Naboområdet rett sydvest for eiendommen ser for oss ut til å være avsatt til diverse boligutvikling etc 
i en relativt ny reguleringsplan (fra 2009). 
 

3.10.2. Tillatt utnyttelse 
Ikke opplyst om. Legger til grunn av nåværende utnyttelse pt er å betrakte som den påregnelige. Ved 
en eventuell nedleggelse vil eiendommen trolig måtte konverteres, evt rives og erstattes med noe nytt, 
formodentlig etter en omregulering. 
 

3.10.3. Evt gjenstående utbyggingspotensiale på tomten 
0 kvm BTA. Vi har lagt til grunn at eiendommen pt er å betrakte som fullt utnyttet. Kanskje kunne 
man få tillatelse til å legge inn en ny etasje, om det skulle bli behov for mer plass. Pt står store 
ventilasjonsanlegg på kaldloftet. Vi har her valgt ikke å tillegge eiendommen noen merverdi av en slik 
eventuell på- eller tilbyggingsmulighet.  
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4. VERDIVURDERING AV BEBYGD EIENDOM 
Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS ansetter en bebygd eiendoms markedsverdi 
skjønnsmessig, med støtte i et sett modeller med ulike innfallsvinkler. Modellenes resultater vektes, 
avhengig av modellenes vurderte relevans for den spesifikke verdivurdering. Det kalkulerte, vektede 
snittet av modellresultatene, korrigert for eventuelle ”spesielle forhold”, samt tillagt verdi for evt 
gjenstående utbyggingspotensiale, vil normalt gi en god pekepinn på eiendommens markedsverdi, 
som til slutt ansettes skjønnsmessig. 

De eventuelle ”spesielle forhold” det korrigeres for kan eksempelvis være potensiale for merverdi ved 
oppgradering av bebyggelsen, merverdi ved evt mulighet for seksjonering, mindreverdi dersom noen 
interessenter har krav på forkjøpsrett etc. 

 

4.1. Ulike innfallsvinkler for verdsettelsen 
Følgende innfallsvinkler er beskrevet og benyttet: 

A) Nettokapitaliseringsmetoden 
B) Teknisk verdi-metoden 
C) Bygningsarealmetoden 
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4.1.1. Modell A: Nettokapitaliseringsmetoden 
I denne modellen baseres eiendommens verdi på eiers krav til årlig avkastning, målt i forhold til 
totalkapitalen. Dette vurderes uavhengig av finansieringen, dvs at belåningsgraden hos kjøper ikke 
hensyntas.  

I vår modell starter vi med å ansette brutto markedsleie og normale årlige eierkostnader. Differansen 
utgjør netto markedsleie. 

Dernest ansettes forrentningsprosenten av netto markedsleie. Dette betegnes ofte som 
avkastningskravet på totalkapitalen. Et beslektet begrep er yielden, men den refererer seg til faktisk 
kontraktsleie, ikke til netto markedsleie. Eiendommens forrentningsverdi fremkommer ved å dividere 
netto markedsleie på forrentningsprosenten. 

I vår modell gjør vi dernest korreksjoner for følgende 3 forhold: 

1. De såkalte initialkostnader (akkumulert vedlikeholdsetterslep/ fornyelsesbehov o.l. for 
opprettholdelse av den bygningsmessige kvalitet og standard som den ansatte årlige brutto 
markedsleie forutsetter) 

2. Nåverdi av differansen mellom årlig brutto markedsleie og faktisk kontraktsleie. 
3. Nåverdi av faktisk/ normal arealledighet. 

Etter disse korreksjoner får vi konkludert verdi ut fra Nettokapitaliseringsmetoden. 

Modellens vurderte vekt i kalkulert eiendomsverdi, som vektet snitt av modellresultatene (pkt 4.2): 40 % 
 

A) Nettokapitaliseringsmetoden kr pr kvm BTA kr totalt 
Årlig brutto markedsleie av lokaler: 
 1 200 3 500 000 

Evt ekstra markedsleie av p-plasser,  30 stk à kr 3 000: 34 100 000 
Normale årlige eierkostnader: -600 -1 800 000 
Evt festeavgift : -0 -0 
Netto leie: 634 1 900 000 
Avkastningskrav på netto leie: 8,0%  
Foreløpig kapitalisert verdi: 7 928 23 000 000 
Evt antatt rs fradrag for initialkostnader:  -700  -2 000 000 
Korreksjon for nåverdi av leiekontraktene:  0 
Vurdert fradrag for eksisterende / påregnelig arealledighet 
ikke hensyntatt i avkastningskravet:  0 

   
Kalkulert, avrundet eiendomsverdi, basert på modell A:  21 000 000 

 
Eiendommen blir i dag fullt utnyttet, med psykiatriske pasienter, som bor på institusjonen for kortere 
eller lengre perioder av gangen. 

Eiendommen fremstår vel tilrettelagt for den pågående bruk. I flg Oppdragsgiver vurderes likevel 
virksomhet flyttet til Åråsen. 

Vi takserer ikke “slakteverdien”, men verdien ut fra dagens bruk, som om denne skulle vedvare over 
lang tid fremover. 

Ansatt markedseie er å betrakte som en vurdert, normal internleie for dette stedet, som må sies å være 
forholdsvis påkostet. 
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4.1.2. Modell B: Teknisk verdi-metoden 
Teknisk verdi angir gjenanskaffelsesverdien og vil ha størst betydning der kjøper vurderer nybygg 
mot kjøp av eksisterende bebyggelse. Den gir også en viktig indikasjon på bygningens tekniske 
standard. Som del av dette vises Takstforetakets vurdering av tomtens verdi (som bebygd med 
eksisterende bebyggelse). 

Modellens vurderte vekt i kalkulert eiendomsverdi, som vektet snitt av modellresultatene (pkt 4.2): 25 % 
 

B) Teknisk verdi-metoden kr pr kvm BTA kr totalt 
Normale byggekostnader som nytt: 
 12 000  

Fradrag for slit, elde, utidsmessighet: 
 5 000  

Byggeteknisk verdi, eks. tomt: 7 000 20 400 000 
Eventuelt eksplisitt tomteareal: 
 14 472 kvm  

Tomteverdi, alternativ 1: ansatt pr kvm tomteareal: 
   

Tomteverdi, alternativ 2: ansatt pr kvm påregnelig 
gulvareal (BTA): 2 000 5 800 000 

Fradrag for nåverdi av dagens festeavgift:  0 
   
Kalkulert, avrundet eiendomsverdi, basert på modell B:  26 000 000 
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4.1.3. Modell C: Bygningsarealmetoden  
I denne modellen ansettes eiendommens verdi som produktet av eiendommens bygningsareal og et 
ansatt erfaringstall for verdi pr kvm bygningsareal av tilsvarende eiendom (inkl tomt). 

Også i denne metoden korrigeres det for de samme 3 forhold som listet i modell A. I tillegg gjøres det 
en korreksjon for nåverdien av den eventuelle festeavgift (årlig festeavgiftsbeløp dividert med 
forrentningsprosenten), da dette ikke hensyntas i det ansatte erfaringstallet. 

Modellens vurderte vekt i kalkulert eiendomsverdi, som vektet snitt av modellresultatene (pkt 4.2): 35 % 
 

C) Bygningsarealmetoden kr pr kvm BTA kr totalt 
Normalverdi pr kvm BTA : 8 000 23 000 000 
Korreksjoner for initialkostnader (-2 000 000), 
mer/mindreleie (0), evt ledighet (0), evt neddiskontert 
festeavgift (0), ref verdier i modell A 

 -2 000 000 

   
Kalkulert, avrundet eiendomsverdi, basert på modell C:  21 000 000 
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4.2. Kalkulert eiendomsverdi som avrundet, vektet snitt av modellenes resultater, korrigert 
for verdi av eventuelt gjenstående utbyggingspotensiale og eventuelle spesielle forhold 

Kalkulert eiendomsverdi, som avrundet, vektet snitt av resultatene av modellene i pkt 4.1 er 
kr 22 000 000, oppsummert i tabellen nedenunder: 

Oppsummering av de kalkulerte tomteverdier i 
pkt 4.1 Vekting kr 

A) Nettokapitaliseringsmetoden 40 % 21 000 000 
B) Teknisk verdi-metoden  25 % 26 000 000 
C) Bygningsarealmetoden 35 % 21 000 000 
   
Kalkulert eiendomsverdi, som avrundet, vektet 
snitt av resultatene av innfallsvinklene i pkt 4.1: 100 % 22 000 000 

 

Korreksjon som gjøres for eventuelt gjenstående utbyggingspotensiale vises i følgende tabell: 

Korreksjon for eventuelt gjenstående utbyggingspotensiale  
Eventuelt gjenstående utbyggingspotensiale: 
Vi har lagt til grunn at eiendommen pt er å betrakte som fullt 
utnyttet. Kanskje kunne man få tillatelse til å legge inn en ny 
etasje, om det skulle bli behov for mer plass. Pt står store 
ventilasjonsanlegg på kaldloftet. Vi har her valgt ikke å tillegge 
eiendommen noen merverdi av en slik eventuell på- eller 
tilbyggingsmulighet. 

0 

  
Sum korreksjon for eventuelt gjenstående 
utbyggingspotensiale (kr pr kvm BTA): 0 

 

Korreksjoner som gjøres for eventuelle spesielle forhold er listet i følgende tabell: 

Korreksjoner for eventuelle spesielle forhold kr 
Eiendommen verdivurderes som forutsatt ferdig utviklet og 
som tenkt disponert til nåværende formål i lang tid fremover. 
Vi har således ikke tillagt eiendommen noen merverdi ved en 
eventuell om- eller påbygging, konvertering til annen type 
bruk eller riving og utvikling ny bebyggelse. 

0 

  
Sum korreksjoner for eventuelle spesielle forhold: 0 

  
Kalkulert eiendomsverdi, som vektet snitt av modellresultatene, korrigert for verdi av eventuelt 
gjenstående utbyggingspotensiale og eventuelle spesielle forhold blir dermed: 

Kalkulert eiendomsverdi, korrigert for verdi av eventuelt 
utbyggingspotensiale og eventuelle spesielle forhold kr 

Kalkulert eiendomsverdi, som avrundet, vektet snitt av 
resultatene av innfallsvinklene i pkt 4.1: 22 000 000 

Sum korreksjon for eventuelt gjenstående 
utbyggingspotensiale, ref. tabell ovenfor: 0 

Sum korreksjoner for eventuelle spesielle forhold, 
ref. tabell ovenfor: 0 

  
Kalkulert eiendomsverdi, som avrundet, vektet snitt av 
resultatene av innfallsvinklene i pkt 4.1, korrigert for verdi av 
eventuelt gjenstående utbyggingspotensiale og eventuelle 
spesielle forhold/ korreksjoner: 

22 000 000 
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4.3. Kommentar til verdsettelsen 
Eiendommen ligger fredelig til, i naturskjønne omgivelser, oppe på en høyde, i én av flere 
nabokommuner med god vekst og med mange fine investeringer i skoler og idrettsanlegg, og hvor det 
bygges nye boliger «over en lav sko». I sum ser vi en såkalt «Gardermoeffekt». Stedet ligger likevel litt 
«midt imellom» Lillestrøm – Jessheim, og det er dels noe kronglete kjøreadkomst til og fra E6. 
 
Lokalene fremstår som trivelige og brukervennlige. Det er relativt mange parkeringsplasser. 
 
På godt og vondt ligger eiendommen alt i alt noe «øde» til. 
 
Vi har her ikke trukket noe for at virksomheten kanskje skal flyttes til nye lokaler på Kjellerområdet, 
men taksert som om man skulle drifte dette stedet på samme måte i lang tid fremover. 
 
 
 

5. KONKLUSJON 
Vi har skjønnsmessig konkludert med følgende markedsverdi av eiendommen, , vurdert pr 
13.02.2018: 

kr 22 000 000 
(kroner_tjueto_millioner) 

Som tilsvarer følgende verdi pr kvm BTA eksisterende gulvareal: 

kr 7 530 

 

Rapporten er basert på egne observasjoner under befaringen, opplysninger fra Oppdragsgiver samt 
egne innhentede opplysninger. Takstforetaket er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil 
og mangler som de ikke kunne forventes å oppdage etter å ha undersøkt Takstobjektet slik god skikk 
tilsier. 

Vi forsikrer at all verdsettelse er uavhengig og nøytralt utført. Vi har ingen binding til noen av 
partene. 

Asker, 13.02.2018 

Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS ved: 

    

 Sofie Døving Agdestein Pål Agdestein 
  (Ansvarlig Takstmann) 
 Sivilingeniør NTNU Sivilingeniør NTH / Bedriftsøkonom BI 
  MNTF / Recognised European Valuer REV  
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6. VEDLEGG 
 

Vedlegg 1 Mail med vedlegg plantegning 
Vedlegg 2 0226-93-120_Matrikkel 
Vedlegg 3 0226-93-120_Grunnbok  
Vedlegg 4 028 reguleringsbestemmelser 
Vedlegg 5 028 reguleringsplan 











Utskrift fra Matrikkelen
Levert av ePlassen fra Proconet as, 08.02.2018 14:50

Eiendom 0226-93/120 Mohagen
Bruksnavn Mohagen

Type Grunneiendom Etablert dato 17.09.1969 Andel

Kommunenr 0226 Oppgitt areal 15543 (Målebrev) Tinglyst Ja

Gårdsnr 93 Beregnet areal 14471.8 Anmerket klage Nei

Bruksnr 120 Har festegrunner Nei Kulturminne Nei

Festenr Punktfeste Nei Grunnforurensning Nei

Seksjonsnr Seksjonert Nei

Adresser (1)
Adresse Poststed Grunnkrets Valgkrets Kirkesogn

Moengvegen 6 2016 Frogner Gran Frogner Frogner [Finn personer]

Forretninger (1)
Dato Type Enhet Rolle Arealendring

17.09.1969 Skylddeling 0226-93/41
0226-93/120

Avgiver
Mottaker

0
0

Bygninger (2)

Bygg 1 av 2: Bo- og behandlingssenter
Bygningsnr 150270553 Sefrak Nei

Gruppe Helse- og sosialtjenester Kulturminne Nei

Status Tatt i bruk Vannforsyning

Igangsatt Areal, bolig (bruk/brutto) 0/0 Avløp

Tatt i bruk Areal, annet (bruk/brutto) 0/0 Oppvarming

Boliger 1 Areal, totalt (bruk/brutto) 0/0 Energikilde

Etasjer 0 Areal (bebygd/ubebygd) 0/0 Har heis Ja

Bruksenheter

Bolignr Adresse Beskrivelse BRA Ant rom Ant bad Ant WC Kjøkkenkode

Unummerert Moengvegen 6 - - - -

Etasjer

Etasje Beskrivelse Boenheter Areal, bolig (bruk/brutto) Areal, annet (bruk/brutto) Areal, totalt (bruk/brutto)

Ingen etasjer registrert

Bygg 2 av 2: Garasjeuthus anneks til bolig
Bygningsnr 150270707 Sefrak Nei

Gruppe Annet som ikke er næring Kulturminne Nei

Status Tatt i bruk Vannforsyning

Igangsatt Areal, bolig (bruk/brutto) 0/0 Avløp

Tatt i bruk Areal, annet (bruk/brutto) 0/0 Oppvarming

Boliger 1 Areal, totalt (bruk/brutto) 0/0 Energikilde

Etasjer 0 Areal (bebygd/ubebygd) 0/0 Har heis Nei

Bruksenheter

Bolignr Adresse Beskrivelse BRA Ant rom Ant bad Ant WC Kjøkkenkode

Unummerert - - - -

Side 1 av 2

https://www.eplassen.no/
http://www.proconet.no/
https://eplassen.no/reports/kontakt.php?adresse=Moengvegen+6&postnr=2016&poststed=Frogner


Etasjer

Etasje Beskrivelse Boenheter Areal, bolig (bruk/brutto) Areal, annet (bruk/brutto) Areal, totalt (bruk/brutto)

Ingen etasjer registrert
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Utskrift fra Grunnboken
Levert av ePlassen fra Proconet as, 08.02.2018 14:50

Grunnboksutskrift fra Statens kartverk             Data uthentet: 08.02.2018 kl. 14.50
                                                   Oppdatert per: 08.02.2018 kl. 14.49
Kommune: 0226 SØRUM
Gnr: 93 Bnr: 120
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
HJEMMELSOPPLYSNINGER
 
Rettighetshavere til eiendomsrett
 
2003/5234-1/9             HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
19.06.2003                VEDERLAG: NOK 0
                          AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF
                          ORG.NR: 983 971 636
                          GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
 
 
HEFTELSER
 
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som
vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten
sin grunnboksutskrift.
 
Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før
eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på
grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette
servitutter eldre enn festekontrakten.
 
1973/4265-1/9             ERKLÆRING/AVTALE
11.07.1973                Bestemmelse om kloakkledning
                          RETTIGHETSHAVER kommunen
 
1976/7045-1/9             ERKLÆRING/AVTALE
18.10.1976                KONTRAKT ,HVORVED AKERSHUS FYLKESLAG AV NASJONALFORENINGEN
                          FOR FOLKEHELSEN OVERTAR DRIFTEN AV SYKEHJEMMET PÅ D. BR.
                          BEST. OM BRUKSRETT OG / ELLER DISPOSISJONSRETT
 
GRUNNDATA
 
1969/4854-1/9             REGISTRERING AV GRUNN
17.09.1969                DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:0226 GNR:93 BNR:41
 
 
For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som
tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte
prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.
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REGULERINGSPLAN 
LINDEBERG, VEST FOR JEKSLA. 
 
 
Arkiv nr. 28 
Egengodkjent dato Stadfestet: 15.03.1972. 
 
Del av denne gjelder. 
 
 
 
  ARKIVERTE KART: 
 
  A – 05.04.71: Stadfestet plan, transparent kopi. 
  B – 15.03.72: Stadfestet plan, fargekopi. 
  C – 05.04.71: Stadfestet plan, oversikt over endringer. 
  D – 12.04.73: Endr.kurvatur f.veg C-135, bygningsrådssak 159/73, 29.05.7? 
 
 
ENDRINGER: 
       Sak nr.  Vedtatt dato  Merknader 
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Plan nr.28 
 
Stadfestet: 15.03.1972. 
 
REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR 
LINDEBERG I SØRUM HERRED. 
 
§ 1. Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne  
       begrensningslinjen skal bebyggelsen plasseres i forhold til gater og plasser som vist på  
       planen, hvor bebyggelsesplanen er vist. Ellers skal bebyggelsen plasseres i den regulerte  
       byggelinjen. Bygningsrådet kan dog tillate at husene trekkes lenger inn på tomten. 
 
 
§ 2. Bebyggelsen innenfor det regulerte området er delt i: 

A. Boligstrøk. 
B. Ofentlig bebyggelse og institusjoner. 
C. Industristrøk. 

 
 
§ 3. A. Boligstrøk. 
        1. Bebyggelsen skal være åpen villamessig med våningshus på ikke over 2 fulle etasjer  
          og uthus (garasje) i 1 etasje. 
         
        2. Våningshusenes størrelse skal ikke overstige 12% av tomtens nettoareal.  
           Gesimshøyden må ikke være over 7 meter og mønehøyden ikke over 9 meter. For 1- 
           etasjes hus må gesimshøyden ikke være over 4 meter. 
 
       3. Uthusenes størrelse må ikke overstige 30 m2 ekskl. garasje. Bygningsrådet fastsetter  
           uthusenes plassering. 
 
       4. Butikker, lager, mindre verksteder m.v. kan innredes hvor det etter bygningsrådets  
           skjønn ikke medfører ulemper for de omboende. På samme måte kan det tillates  
           oppført bensinstasjoner der hvor det etter bygningsrådets skjønn er behov for det, og  
           det ikke medfører særlige trafikkmessige ulemper. 
 
       5. Mot regulert vei og mot nabo kan det settes opp passende gjerder som skal godkjennes  
           av bygningsrådet. Gjerdene må ikke være over 1,20 meter. 
 
       6. Ingen tomt må beplantes med trær som kan virke generende for naboer. 
 
 
§ 4. B. Offentlige bygg. 
         1. Bebyggelsen kan innres til offentlige formål, skole, samfunnshus, forsamlingshus og  
            andre fellesanlegg. 
       2.  Bebyggelsens høyde skal godkjennes av bygningsrådet. 
       3. Bebyggelsen skal, hvor ikke bygningsrådet innenfor rammen av bygningsloven tillater  
           unntak, være av brannfaste materialer. 
       4. Eventuelt gjerde settes opp etter bygningsrådets nærmere bestemmelser. 
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§ 5. C. Industristrøk. 
       1. Innenfor industristrøket kan arealet deles opp etter de enkelte bedrifters behov, etter  
           grenser som i hvert enkelt tilfelle skal godkjennes av bygningsrådet. Parsellene skal ha  
           mest mulig hensiktsmessig form. 
 
       2. Anleggets art og utforming skal i hvert enkelt tilfelle godkjennes av bygningsrådet. 
 
       3. Forutsatt at avstanden til nabo blir minst 5 meter, kan bebygd flate utgjøre inntil 50%  
           av tomtens nettoareal. Byggehøyden må ikke overstige 2 fulle etasjer. 
 
      4. Bebyggelsen skal, hvor ikke bygningsrådet innenfor rammen av bygningsloven tillater  
          unntak, være av brannfaste materialer. 
 
      5. I industristrøk tillates ikke oppført boligbygg. Bygningsrådet kan dog gjøre unntak  
          herfra, etter at helserådets uttalelse er innhentet. 
 
      6. Inngjerding av tomtene må anmeldes til bygningsrådet, som skal godkjenne både  
          gjerdenes plassering, høyde, konstruksjon og farge. Sammenhengende gjerder bør ha  
          ensartet høyde, konstruksjon og farge. Hvor det på reguleringsplanen er vist  
          isolasjonsbelte, skal dette beplantes på en av bygningsrådet godkjent måte. 
 
     7. Industritomter skal holdes i ryddig stand. Bygningsrådet kan, i forbindelse med  
         approbasjon av byggemeldingene, bestemme at utvendig lagring på tomten ikke tillates.   
 
 
6. Fellesbestemmelser. 
     1. Bygningsrådet skal ved sin behandling av byggeanmeldelser ha for øye at bebyggelsen  
         får en god form og materialbehandling, og at bygninger i samme bygningsflukt eller  
         gruppe får en harmonisk utforming. 
 
     2. Hvor særlige grunner taler for det, kan bygningsrådet tilstede mindre vesentlige unntak  
         fra disse vedtektene, innenfor rammen av bygningsloven og bygningsvedtektene for  
         Sørum. 
 
     3. Tomter som i lengre tid blir liggende ubebygd, skal holdes i ryddig stand, slik at de ikke  
         virker skjemmende for omgivelsene. 
 
     4. Etter vedtektenes ikrafttreden er det ikke tillatt ved private servitutter å etablere forhold  
         som strider mot disse vedtektene. 
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Saksframlegg til Sørum Bygningsråd. 
 
 
Sak 349/78. 
 
Endring av byggegrenseavstand mot kommunale og private veier i regulerte boligstrøk. 
 
Bygningsrådet vedtok den 29.06.78, i sak 240/78, å gå inn for å endre byggegrensene mot 
kommunale og private veier innenfor en del nærmere spesifiserte, regulerte områder. Det ble 
samtidig vedtatt å innhente uttalelser fra alle berørte parter samt formannskapet som 
vegmyndighet før realitetsvedtak ble fattet.  
 
Etter kunngjøring i avisene har det ikke kommet noen merknader som går i mot forslaget. 
Formannskapet har den 30.08.78 i sak 383/78 heller ingen merknader. 
 
Under henvisning til ovenforstående samt saksutredning i bygningsrådssak 240/78, foreslås 
følgende vedtak: 
 
I medhold av vedtekt til bygningslovens § 28, nr. 3 endres byggegrenseavstanden mot 
kommunale og private veier slik: 
 

- 9 m fra veiens senterlinje langs samleveier og boligveier med gjennomgangstrafikk. 
- 7 m fra veiens senterlinje langs kortere boligveier uten gjennomgangstrafikk. 
- 5 m fra regulert veigrunn for garasje/bilskjul med innkjøring mot vei. 
- Byggegrensen i kryss mellom boligveier legges mellom punkter på veienes 

senterlinjer 20 m fra senterlinjenes skjæringspunkt. 
 
De nye byggegrenseavstandene tas inn i reguleringsbestemmelsene i følgende stadfestede 
reguleringsplaner: Sennerud 1, Sennerud 2, Valsfeltet, Frogner, Lindeberg vest for Jeksla, 
Lindeberg øst for Jeksla, boligområde på Rånåsfoss (stadfestet 04.02.77) og Hogsetfeltet. 
 
 
Sørumsand, 6. oktober 1978. 
Nils Jacob Lugg 
Reg. – og oppmålingssjef 
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