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Takstmannens rolle

Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken
et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens
integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

Oppdraget gjelder

Etter henvendelse fra Magnus Skjerdal ble undertegnede anmodet om å avholde verditakst over Landbrukseiendommen
Gnr.133  Bnr.2 på Bjørke i Ørsta kommune, Møre og Romsdal Fylke.
Landbrukstaksten ønskes i forbindelse med eierskifte.

Egne forutsetninger

Oppdraget er utført på grunnlag av NTFs retningslinjer og gjeldende konsesjonslov. Landbruksdepartementet har i forskjellige
rundskriv gitt generelle retningslinjer som verdisetting av konsesjonspliktige eiendommer skal bygge på. Det er ikke
meningen at retningslinjene skal følges slavisk, men det åpnes for takstmannens skjønn.

Eier skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes
opp.

Verdivurderingen er avholdt etter beste skjønn og overbevisning. Verdivurderingen er utført i henhold til gjeldende instruks.
Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger
om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt eiendommen slik god skikk tilsier.

Eiendommen er konsesjonspliktig i henhold til konsesjonsloven. I verdisetting er det derfor tatt hensyn til konsesjonsloven §
1, som regulerer omsetningen av fast eiendom på det frie marked.
Fra § 1: Denne lov har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om
landbrukets produksjonsarealer og slike eier / brukerforhold som er gagnlig for samfunnet, bl.a. ved å tilgodese:

- Landbruksnæringen
- Behov for utbyggingsareal
- Allmenne naturvern / friluftsinteresser
- En samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling for fast eiendom

Verdivurderingen gir en samlet vurdering, men en enkel beskrivelse og en verdsetting av landbrukeiendommen
(markedsverdi). Markedsverdien er i denne sammenheng den verdi som eiendommen skjønnes å ha ved fritt salg, etter
vanlige priser i området, under hensyn til gjeldende bestemmelser i Konsesjonsloven § 9. Landbruksdepartementet har i
Rundskriv
nr. M-3/2002, M-7/2002, M-4/2004, M-1/2010 og M-2/2012 fastsatt veiledende normer for verdisetting.
For jord og skogbruksarealer brukes bruksverdi / avkastningsverdi som utgangspunkt for verdisetting etter konsesjonsloven.
For bygninger nyttes kostnadsverdiberegninger (nedskrevet gjenanskaffelsesverdi ), med utgangspunkt i normale
annleggskostnader for tilsvarende bygning. Verdien skal reduseres i henhold til bygningens tilstand, alder, slitasje,
vedlikehold, og egnethet etter dagens normer og krav. Står driftsbygningen størrelse og standard i misforhold til naturlige
produksjonsgrunnlag på eiendommen, bør kostnadsverdien korrigeres. Det er særlig aktuelt der driftsbygningen er
unødvendig for driften av eiendommen, og heller ikke kan gi inntekter ved bortleie. Det kan være aktuelt å korrigere
kostnadsverdien på våningshuset der bygningen åpenbart ligger over "normal stor og god boligstandard på et gårdsbruk".

Håndbok for driftsplanlegging og driftsgranskinger for jord- og skogbruk er benytta som støtte for beregningene.
Det tas forbehold om tilstand på el- anlegg og andre tekniske installasjoner da dette krever fagkyndig kontroll.

Det tas forbehold om råte, sopp og andre skader i bygninger da bygningsbeskrivelsen bare er en generell beskrivelse.
Ønskes nærmere kontroll av byggtekniske forhold, må det foretas egen kontroll for dette med tilhørende tilstandsrapport eller
boligsalgsrapport.

For arealmåling av alle bygninger brukes ( BTA ) og grunnflate.
Beskrivelsen bygger på egen befaring, opplysninger gitt under denne og framlagt dokumentasjon. Det tas forbehold om at det
kan være feil i opplysningene.
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Forutsetninger arealberegning

Verdisetting av Landbrukseiendommer er basert på konsesjonsloven og gjeldende rundskriv utarbeidet av
landbruksdepartementet. Dette innebærer at boligbebyggelsen på en landbrukseiendom skal verdsettes etter andre
prinsipper enn det som benyttes ved verditaksering av vanlig boligeiendom. For arealmåling av bygninger brukes bruttoareal
(BTA) og grunnflate.  Disse målene brukes ved salg og alle andre typer oppdrag.

Verdisetting

Eiendommens markedsverdi er vurdert på bakgrunn av befaring, eiers opplysninger, framlagde dokumenter, beskrivelse og
en totalvurdering av eiendommens komponenter. Ved fastsettelse av markedspris er det tatt hensyn til at det er bo - og
driveplikt på eiendommen.

Markedsverdi: Kr. 2 950 000

STRYN, 08.05.2019

Jostein Vonheim
Telefon: 900 24 850
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Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde: Magnus Skjerdal

Takstmann: Jostein Vonheim

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 22.02.2018.
 - Magnus Skjerdal.
 - Jostein Vonheim.  Tlf. 900 24 850

Eiendomsopplysninger

Eiend.betegnelse: Landbrukseiendom

Eier: Magnus Skjerdal

Beliggenhet: Landbrukseiendommen ligg på Bjørke i Ørsta kommune, Møre og Romsdal Fylke. Bjørke er ei bygd
lengst inne i Hjørundfjorden med eit folketal på omlag 90 personar i 2017, folketalsutviklinga viser
noe tilbakegang.
Ved bygging av nye E-39 Kvivsvegen mellom Hornindal og Volda er avstanden til Hornindal og
Volda sentrum betydelig kortere.
E 39 går gjennom Volda, Hornindal og Ørsta sentrum. Frå Bjørke må en kjøre ca. 10 km på
fylkesveg 41 for å komme til E 39 Austefjorden. Der fra er det 10 km  til Grodås, Hornindal, 36 km til
Volda og 46 km til Ørsta som er kommunesenteret.
Fra Bjørke til Ørsta og Volda lufthamn (Hovden) er det 43 km.

Eiendommen ligger i Nordhelling på Leira, avkjøring fra Fylkesvei 41 og ca. 1 km sørover til
gårdstunet. Eiendommen ligger høyt og fritt med fin utsikt over Hjørundfjorden og fjella i området.

Bebyggelsen: På eiendommen er det oppført våningshus, driftsbygning for Geitemelkproduksjon, Stabbur med
tilbygg av garasje og underetasje med innredet ysteri og vedlager.
Stålhall som er nyttet til husdyrproduksjon, Redskapshus, Naust ved Hjørundfjorden og sæterhus i
Bakkedalen.

Standard: Bygningene er stort sett i god stand og normalt vedlikhold er utført på de fleste byggene. Noen bygg
trenger modernisering og vedlikehold må påregnes.

Konsesjonsplikt: Eiendommen er konsesjonspliktig i henhold til konsesjonsloven.

Kommuneplan: I kommuneplan for Ørsta kommune er arealet på eiendommen regulert til Landbruk, Naturbruk og
Friluftsområde.( LNF )

Tilknytning vann: Eiendommen har eget vannverk, vannet er henter vann fra Kårdalen. Vanninntak på kvote ca. 200
m i Kårdalselva, nedgravd vannledning ned til tunet. Sikkert vann av god kvalitet.

Tilknytning avløp: Egen oppsamlingstank for kloakk på 3,0 m3, infiltrasjonsgrøft på egen grunn.

Borett: Etter søk i grunnboka er det ingen tinglyste borett på eiendommen.

Andre forhold: i 1983 - 84 er det etablert fonnvern ovenfor gårdstunet. Fonnvernet er etablert med stelige stein og
morenemasser for å hindre snøras å komme nedover mot husa på eiendommen. Etableringen har
vært effektiv og snøras er ingen trussel lenger opplyser eier.

Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 1520 ØRSTA Gnr: 133 Bnr: 2

Hjemmelshaver: Magnus Skjerdal f.270250

Adresse: Leira 101, 6190 BJØRKE

Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Arealoversikt Innhentet

Grunnbokutskrift Innhentet

Innestående skogavgift Ikke
fremvist
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Andre forhold

Forsikring:

Eiendommens arealer

Fulldyrket jord daa 42,7

Overflatedyrket jord daa 1,6

Innmarksbeite daa 30,4

Skog av høy bonitet daa 134,0

Skog av middels bonitet daa 101,4

Uproduktiv skog daa 81,6

Myr daa 5,0

Åpen jorddekt fastmark daa 38,1

Åpen grunnlendt fastmark daa 138,9

Bebygd, vann, bre daa 3,9

Sum arealer: daa 577,6

Kommentar

Eiendommen er del av felles utmark i Bakkedalen, med sæterhus på Bakkedalssætra.

Beskrivelser

Beskrivelser

Eiendom Landbrukseiendom i full drift med produksjon av geitemelk.

Produksjon Produksjonen på arealet er grovfor. Geitemelkproduksjon med en egen kvote på ca. 80.000 liter
pluss innleid kvote på ca. 101.600 liter.
I tillegg til egen jord leier brukerfamilien areal med 8 naboer i området, tilsammen 193 da. fulldyrket
jord. Alt leiearealet er på kortsiktige og muntlige avtaler.

Odel I henhold til lov om odelsretten og åsetesretten ( odelslova ) er det odel på eiendommen.

Kår Etter søk i grunnboka er det ingen tinglyste kår på eiendommen.

Bonitet Skogbruksarealet er oppdelt i flere teiger, det produktive arealet er i hovedsak høg og middels høg
bonitet. Utmarksarealet er og nyttet som beiteareal for geiter. Arealet er bratt og maskinell
sluttavvirkining må gjennomføres med taubanedrift. Ved til egen produksjon.

Arrondering Jordbruksarealet ligger i nordhelling, er delvis bratt, men ikke brattere enn at maskinell høsting er
mulig på all fulldyrka og overflatedyrka jord. Det dyrka arealet ligg samla i en teig omkring husene
på eiendommen.
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Bygninger på eiendommen

Driftsbygning

Bygningsdata

Byggeår: 1950  Kilde: Etter opplysninger fra eier.

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: I daglig drift, geitemelkproduksjon

Tilbygg (i 1986) Tilbygg til eks. fjøsbygning
Tilbygg (i 2006) Ny Geitemelkfjøs, med melkestall
Modernisering (i 2006) Omfattende ombygging

Verdivurdering

Verdi: Kr. 950 000

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar

Kjeller 375 Kjeller i eldre fjøsbygning er ikke i bruk, kjeller under melkestall lav takhøyde, full
kjeller under nye gitefjøs

Hovedetasje 485

Kjørebro 196

Sum bygning: 1 056

Konstruksjoner og innvendige forhold - Driftsbygning

Bygning, generelt

Driftsbygningen er oppført i flere perioder, den eldste delen er oppført i 1950 med påbygg i 1986 og 2006. Bygningen er
modernisert og renovert i 2011.
Hovedetasjen i bygningen inneholder geitefjøs, melkestall, kraftforautomater, melkerom, kontor, forlager med tre eldre
betonsteinsiloer. Underetasjen på nybygget inneholder gjødselkjeller, på den eldste delen er det delvis kjeller under
bygningen. Innkjøring i andre etasje på den eldste delen nyttet som lager og fylling av siloer.
Bygningen har en grunnflate på totalt 485 m2.
Bygningen er oppført på murer av sparebetong på den eldste delen og forskalingsblokker på den nyeste delen. Støpt
betongplate mot grunn i kjeller. Etasjeskille i geitefjøsen med trebjelkelag. Yttervegger er kledd med trekledning på den eldste
delen, og betongelement på den nyeste fjøsbygningen. Takkonstruksjon med prefabrikerte takstoler i geitefjøsen og
plassbygde takstoler på den eldste delen. Ventilasjon med spalte i møne. Taket er tekket med profilerte stålplater.
Innvendige vegger i fjøsdelen er kledd med plater og lakket trepanel. Gulv i geitefjøs med profilerte plastplater og rullende
forbrett. Malte betongvegger i forsentral og melkerom.

Innvendig i geitefjøsen, siste byggesteg.
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Våningshus

Bygningsdata

Byggeår: 1948  Kilde: Etter opplysniner fra eier.

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Bygningen er brukt som bolig

Tilbygg (i 1978) Tilbygg, inngangsparti

Verdivurdering

Verdi: Kr. 1 350 000

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar

Kjeller 96

Loft 96

Hovedetasje 96

Andre etasjer 60 3. etasje

Sum bygning: 348

Konstruksjoner og innvendige forhold - Våningshus

Bygning, generelt

Våningshuset er fint plassert i gårdstunet med utsikt over Hjørundfjorden. Boligen er oppført i 1948 med tilbygg, nytt
inngangsparti med loft i 1978. Boligen er oppført i 2 1/2 etasje over kjeller.
Bygningen inneholder delvis innredet kjeller med 2 soverom, toalett, vaskekjeller og lagerrom. Hovedetasjen inneholder stue,
kjøkken, 1 soverom, bad / toalett, gangareal med trapp opp til loft og trapp ned til kjeller. Loftet inneholder stue, kjøkken, 2
soverom, bad og gangareal. 3.etasje inneholder 3 soverom og gangareal.
Bygningen er oppført på murer av betong, støpt plate mot grunn i kjeller. Etasjeskille mellom alle etasjer i bygningen av
trebjelker. Takkonstruksjon med bærende taksperrer. Taket er dekket med Decra taksteinsplater Utvendig er bygningen kledd
med liggende trekledning, en liten vegg er kledd med eternitt.
Innvendig er det 2 piper i huset, der ei av pipene er i bruk. Oppvarming med ved og varmepumpe, gulvvarme på bad i
hovedetasje og loft. Kjøkkeninnredning skiftet i 2005 til Nordfjord kjøkken med heltre fronter og intregrerte hvitevarer. Vinduer
i huset er skiftet til isolerglass. Innvedige vegger er i hovedsak platet med huntonitt og kledd med strie/tapet og trepanel. Tak-
ess plater i himling i hovedetasje og loft, himling på øvsteloftet er kledd med trepanel. Gulv i hovedetasjen og loft er det lagt
belegg, kjøkken og 3.etasje furugulv.

VVS installasjonen er i normalt god stand fra byggeperioden med kobberrør i vegger.
El. kraft installasjonen er i normalt god stand fra byggeperiode, det er skiftet til automatsikringer

Bygningen er godt vedlikeholdt og er i bra stand med hensyn til byggeår.
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Redskapshus

Bygningsdata

Byggeår: 1979  Kilde: Opplysninger fra eier

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Redskapslager for maskiner og utstyr.

Verdivurdering

Verdi: Kr. 40 000

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar

Hovedetasje 60

Sum bygning: 60

Konstruksjoner og innvendige forhold - Redskapshus

Bygning, generelt

Redskapshuset er oppført i 1979 med en grunnflate på 60 m2. Bygningen inneholder ett rom uten porter.
Bygningen ber preg av elde og manglende vedlikehold.
Bygningen er oppført av betongstein (Høydalstein), med støypt plate mot grunn.
Takkonstruksjon med taksperrer og tredrager, taket er dekket med bølgeblikk som er i dårlig forfatning.

Redskapshus, stålhall

Bygningsdata

Byggeår: 2010  Kilde: Opplysninger fra eier.

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Bygningen er nyttet til dyrerom, ungdyr.

Verdivurdering

Verdi: Kr. 110 000

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar

Hovedetasje 100 60 m2 stålhall, tilbygg med sperretak 40 m2

Sum bygning: 100

Konstruksjoner og innvendige forhold - Redskapshus, stålhall

Bygning, generelt
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Redskapshus / husdyrrom for unggeiter er oppført som kaldfjøs i 2010. Bygningen er i senere tid tilbygget på ene langsiden.
Bygningen er oppført i en etasje 60 m2 og einneholder et rom pluss tilbygg på 40 m2 som lagerrom for maskiner og redskap.
Bygningen er oppført på ringmur av betong med støypt plate mot grunn. Over grunnmur er bygningen oppført med
stålkonstruksjon i vegger og tak, utvendige vegger og tak er kledd med profilerte stålplater.
Det er montert 2 stk. skyveporter i enden av bygget.

Garasje, stabbur, ysteri

Bygningsdata

Byggeår: 1948  Kilde: Opplysninger fra eier

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Lagerbygning

Tilbygg (i 1995) Ysteri i kjeller, garasje i hovedetasjen
Tilbygg (i 1997) Tibygg av vedbod

Verdivurdering

Verdi: Kr. 100 000

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar

Kjeller 57 Ysteri 36 m2, vedbod 21 m2. Lav takhøyde under stabbur er ikke tatt med i
arealet.

Hovedetasje 78 Garasje 36 m2, eldre bygning ( stabbur, kårhus ) 42 m2

Sum bygning: 135

Konstruksjoner og innvendige forhold - Garasje, stabbur, ysteri

Bygning, generelt

Bygningen stabburet er oppført i 1948 og er tilbygget i flere perioder. Tilbygg av garasje i 1995, under garasjen er det
innredet eget ysteri. Tilbygg av vedlager i 1997. Stabburet er nyttet som lager og inneholder 2 rom, vedlikehold må påregnes.
Stabburet er oppført på betongpilarer med lager under. Innvendige vegger, gulv og tak med trepanel. Utvendig er bygningen
kledd med liggende trekledning. Taket er tekket med bølgeblikk.
Tilbygg til stabburet garasje i 2 etasjer. Bygningen er oppført på murer av betong med støypt plate mot grunn. I kjelleren er
det innredet ysteri som ikke lenger er i bruk, kjelleren er nyttet til lager. Innvendige vegger er kledd med plater, taket er tekket
med tak-ess plater. Etasjeskille med betongplate i garasjen, garasjen inneholder ett rom med plass til to biler. Bygningen er
oppført i reisverk, med plassbygde takstoler. Taket er tekket med profilerte stålplater. Utvendig er bygningen kledd med
stående trekledning.  Det er montert to vippeporter i tre i bygningen.
Nede på kjellerplan er det bygget til vedhus med skråtak ut fra stabburet. Takkonstruksjon med bærende taksperrer, taket er
dekket med profilerte stålplater. God lufting i vegger av trespiler.

Sæterhus

Bygningsdata

Byggeår: Kilde: Ukjent byggeår, eldre bygning

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse:

Fritidshus

Modernisering: År: 1975 Oppgradering av bygningen.
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Verdivurdering

Verdi: Kr. 20 000

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar

Hovedetasje 13 Bygningen er ikke befart, opplysninger fra eier.

Sum bygning: 13

Konstruksjoner og innvendige forhold - Sæterhus

Bygning, generelt

Sæterhuset er av eldre ukjent dato modernisert i 1975. Bygningen er ikke befart av takstmann, opplysninger om bygningen
fra eier.
Grunnflata på bygningen er oppgitt til å være 13 m2 og er et svært enkelt bygg. Bygningen er oppført på murer av naturstein
med trebjelkelag over natursteinsmurer. Bygningen er oppført i reisverk og innvendig kledd med trepanel. Utvendig er
bygningen kledd med bølgeblikk, taket er tekket med torv.
Det er ikke lagt inn vann eller el.installasjon i sætrehuset.

Naust

Bygningsdata

Byggeår: 1950  Kilde: Opplysninger fra eier.

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Lagerplass for fiskeutstyr og mindre robåt

Verdivurdering

Verdi: Kr. 15 000

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar

Hovedetasje 26

Sum bygning: 26

Konstruksjoner og innvendige forhold - Naust

Bygning, generelt

Naustet ved Hjørundfjorden er oppført i 1950. Bygningen inneholder ett rom med en grunnflate på 24 m2.
Bygningen er oppført på murer av naturstein som er i dårlig stand. Gulv av naturstein. Bygningen er opp som
grindeverksbygg, utvendig er bygningen kledd med ukantet liggende trekledning. Det er ikke lagt inn vann eller e. installasjon
i bygningen. Det må påregnes vedlikehold på bygningen.
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Andre verdikomponenter

Verdikomponenter

Dyrket mark Arealoppgaver er henta fra Landbruksregisteret, Skog og
Landskap.

Fulldyrket jord:         42,7 da.

Overflatedyrket:        1,6 da.

Innmarksbeite:        35,3 da.

Fulldyrket areal er i god stand og avlingsnivået er jevnt godt,
det blir produsert grovfor med to slåtter. Avlingsnivået er
beregnet til 430 FEm pr. da.
Produksjonsinntekter, salgsinntekter og produksjonstilskudd
er sett til kr. 1.700,- pr. da.
Produksjonskostnader, variable kostnader, faste kostnader er
sett til kr. 1.100,- pr. da.
Driftsoverskudd minus arbeidsvederlag gir en grunnrente på
kr. 250,- som vert kapitalisert med 4 % gir dette en verdi på
6.250,- pr. da.

Verdi av fulldyrket jord 6.250,- x 42,7 da. = kr. 266.875,-

Grunnrente for overflatedyrket jord og innmarksbeite blir
redusert med 50% i forhold til fulldyrka jord til kr. 3.125,-

Verdi av innmarksbeite kr. 3.125,- x 32 da. = ca. kr. 100.000,-

Samla verdi av jordbruksarealet settes til kr. 365.000,-

365 000

Skog Skogarealet er oppdelt i tre teiger sør for gårdstunet. Deler av
teigene 70 da. er plantet til med gran på 60 tallet. Deler av
utmarka er nyttet som beite for geiter.

Skogbruksarealet og bonitetsfordeling er hentet fra Skog og
Landskap.

Skog av høy bonitet:              134 da.
Skog av middels bonitet:        101 da.
Uproduktiv skog:                      82 da.

Det er ikke skogbruksplan for eiendommen som viser
hogstklassefordeling og treslagsfordeling. Ut fra flyfoto kart til
Skog og Landskap blir det lagt til grunn at 30 % av det
produktive skogarealet er tilplantet med gran og 70 % løvskog
til eget bruk.

Produksjonsevne:

Høy bonitet:            0,8 m3 pr. år x 134 da. = 107 m3
Middels bonitet:       0,5 m3 pr.år x 101 da. =   50 m3

Samlet produksjonsevne for skogarealet 157 m3, blir redusert
med ca. 30% for råte, topp og svinn. Samlet balansekvantum
vert sett til ca.110 m3.
Granplanting i skogteigen 30 % av arealet = 38 m3.
Fordeling med 70 % skurandel og 30 % massevirke for gran
blir det sett en snittpris på kr. 350,- pr.m3.

Produksjonskostnader, variable og faste kostnader blir sett til
kr. 250,- pr. m3.
Driftsoverskudd kr. 100,- pr. m3 x 38 m3 = kr. 3.800,-

Samlet grunnrente er kr. 3.800,- kapitaliset med 4 % gir det en
verdi på kr. 95.000,-

Verdi av løvskogen som blir brukt til eget bruk er sett etter
skjønn til
kr. 25.000,-

120 000
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Samlet verdi av skogarealet blir sett til kr. 120.000,-

Havn/beite Eiendommen er del av felles utmark med beiterett i
Bakkedalen, sæterhus på Bakkedalssætra.
Verdien vært sett etter skjønn til kr. 15.000,-

15 000

Jakt og fiske Eiendommen er del av et større jaktvald som dei siste årene
har fått tildelt ca. 25 hjorter.
Eiendommen får tildelt ca. 1 - 1,5 hjorter hvert år. Med dette
som grunnlag er verdien sett etter skjønn til kr. 25.000,-

25 000

Andre verdikomponenter Tinglyst erklæring / avtale med rettighetshaver Telenor Mobil
om etablering av basestasjon på eiendommen.
Eier opplyser at det er et årlig vederlag kr. 10.000,-
I følge grunnboken er grunnavtalen på 10 år fra 1998. Det er
av den grunn ikke satt noen verdi på avtalen med Telenor
Mobil.

Sum andre verdikomponenter: 525 000

Sammendrag verdiberegning

Sammendrag verdikomponenter

Bygninger ol: Driftsbygning Kr. 950 000

Våningshus Kr. 1 350 000

Redskapshus Kr. 40 000

Redskapshus, stålhall Kr. 110 000

Garasje, stabbur, ysteri Kr. 100 000

Sæterhus Kr. 20 000

Naust Kr. 15 000

Andre verdikomponenter: Dyrket mark Kr. 365 000

Skog Kr. 120 000

Havn/beite Kr. 15 000

Jakt og fiske Kr. 25 000

Andre verdikomponenter

Samlet verdi: Kr. 3 110 000


