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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

Landbrukstakst over eiendommen Hellingen gnr 11 bnr 4 mfl i Sør-Aurdal Kommune

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.

Det presiseres at vurdering og beskrivelse av bygninger i rapporten er utført med enkel beskrivelse. Vurderingen/
beskrivelsen er ikke å betrakte som en tilstandsvurdering lik en tilstandsrapport men en enkel bygningsbeskrivelse.

Ved befaringen er det snøføre i deler av skogsterreng og skogsveier er stengt for trafikk. Utmarksarealer er i hovedsak
sjekket via kart, flyfoto og noe befaring i terreng.

Bygninger på sameiedel er ikke inspisert.

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

Eiendommen Hellingen ligger flott til på på oversiden av Hagagrendvegen i Reinli. Eiendommen har pr i dag ingen beboelig
helårs bolig. Våningshus og seterhus er i dårlig stand og ved befaringstidspunkt å se på som ubeboelige. For å ta i bruk
eiendommen som landbrukseiendom med beboelse og drift må en påregne vesentlige investeringer i bygninger og anlegg.
Det står ved befaringen totalt 8 hus på eiendommen hvorav 2 på gårdstunet, et i nedkant av jordet og 5 på setra. Verken
gårdstunet eller setertunet har bilvei frem til bebyggelsen.

Eiendommens landbruksressurser er forholdsvis beskjedene. Det fulldyrkede arealet er oppgitt til 18,2 dekar. Arealene har
ikke vært drevet med høsting på en god del år. Det er registrert behov for tiltak for å kunne drive jorda maskinelt.
Skogarealene er fordelt på flere små teiger. 3 av teigene med produktivt areal har veidekning i en ende mens en teig ligger
slik til at en må krysse naboeiendommer for å komme til vei. Skogressursene er å se på som forholdsvis beskjedne og i
hovedsak vil avvirkning være uttak til eget bruk på eiendommen.

Eiendommen har andel i to jordsameier. Eiendommens andeler er små og vil kun gi et beskjedent utbytte i kroneverdi.

Samlet sett er eiendommen Hellingen med setra Lillestølen å se på som et prosjekt med behov for investering i bygninger
og anlegg. For å håndtere investeringer må eier/ bruker har inntekter fra annet arbeid. Eiendommens ressurser tilsier at en
ved normal drift av eiendommen også må ha inntekter ved siden av drift av eiendommen.

Oppsummert er eiendommen Hellingen en eiendom med gårdstun med flott beliggenhet og med muligheter for å etablere
en fin boplass. For å gjenoppta drift og beboelse må det gjennomføres betydelige bygnings/ anleggsarbeider og
investeringer.
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Markedsverdi: Kr. 890 000

HEDALEN, 12.07.2021

Takstmann/ Tømrermester Finn H. Olsen
Telefon: 906 25 438
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Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde: Anny Olave Ødegård

Takstmann: Finn H. Olsen

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 26.05.2021.
 - Anny Olave Ødegård.  Kunde.
 - Martin Vedel Nilsen og kollega.  Megler.
 - Kundens følge, tolker.
 - Finn H. Olsen.  Takstmann.  Tlf. 906 25 438

Eiendomsopplysninger

Eiend.betegnelse: Hellingen

Eier: Anny Olave Ødegård

Beliggenhet: Eiendommen Hellingen med adresse Rødningsbakkin 33 ligger i øvre del av Reinli. Gårdstunet og
hovedteigen på eiendommen ligger på oversiden av grendevegen Hagagrendvegen.
Fra gårdstunet er det flott utsikt mot omliggende områder.
Det er normale solforhold på eiendommen. Gårdstunet ligger på ca 690 moh.
Setra Lillestølen i Myrestølvegen 81 og 83 ligger i området ved Søndre Fjellstølen. Setertunet ligger
i kanten av bekk/ elv kalt Vesma på kartet. Setertunet ligger på ca 925 moh.
Setertunet ligger usjenert til i område med noe hyttebebyggelse og setereiendommer.

Bebyggelsen: Eiendommen har bebyggelse med bolighus og stabbur/ skåle på gårdstunet. Nederst på jorde ligger
det en eldre liten bygning som tidligere har vært benyttet som bolig.
På seeiendom er det oppgitt at det er flere bygninger i forbindelse med gårdstunet. Det er blant
annet oppgitt en bygning med sefrak registrering. Denne bygningen må sannsynligvis være
låvebygget som er fjernet/ revet ved befaringen. Kommunen kjenner ikke til at det er søkt om riving
av bygninger på eiendommen.

På setra er det seterbu, hytte, seterfjøs, kokehus og løe.

Standard: Bebyggelsen på eiendommen er preget av forfall og skader. Bebyggelsen har meget enkel
standard. Bolighuset er å se på som rivningsobjekt. Bolighuset har ved befaringen ikke strøm, vann
eller avløpstilknytning.
Seterbebyggelsen er oppført på typisk måte for denne type bebyggelse. Enkel standard uten innlagt
vann, strøm eller avløp. Seterbu og hytte  har oppvarming med ved.

Konsesjonsplikt: Eiendommen har arealer som tilsier at det etter konsesjonsloven er konsesjonsplikt ved erverv.

Regulering: Eiendommen er regulert som landbrukseiendom. Eiendommen har arealer som er regulert som
LNFR områder. Det er viktig at bruker / eier setter seg inn i gjeldene bestemmelser vedrørende
bygging og lignende for LNFR områder.

Adkomstvei: Gårdstunet har adkomst fra Bøhnsåsvegen på enkel vei som krysser elv uten bru. Veien er opplyst
å ha navnet Rødningsbakkin og eiendommen veinummer 33. Veien er kun farbar med traktor slik
den fremstår ved befaringen.

Ved setra Lillestølen er den normale adkomstveien Myrstølvegen. Eier opplyser at de har rett til bruk
av denne. Det er i tillegg tinglyst rett til veg over eiendommen  gnr 7 bnr 2. Forholdet er dokumentert
med kart og og tinglyst dokument.

Tilknytning vann: Ved befaringen er det ikke tilkoblet vann i bolighus. Eier opplyser at det  er brønn benyttet av
eiendommen, denne ligger inne på naboeiendommen.

Tilknytning avløp: Boligbebyggelse har ikke avløpstilknytning. En må påregne å etablere tilknytning til avløpsanlegg.

Andre forhold: Søk på seeiendom.no viser opplysninger om jordskiftesak vedrørende opprettelse av jordsameie.
Dette gjelder eierandel i Bøen sameie.

Samfunnsikkerhet Søk på kommunens kartsider viser at deler av seterbebyggelsen og setertunet ligger i område
betegnet som aktsomhetsområde for flom. Dette vil kunne påvirke mulighet til endringer og tiltak på
denne delen av bebyggelsen. Begrensninger må avklares med kommunen ved eventuelle planer
om søknadspliktige tiltak.
Ved gårdstunet krysser vei inn på tunet elv/ bekk uten bru. Her vil det være tidvis være vannføring
som gjør at kryssing av bekken vil være vanskelig. Tiltak i forbindelse med vei over vassdrag må
avklares med offentlig myndighet. Det presiseres at tiltak i forbindelse med vassdrag må
godkjennes før de iverksettes.
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Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 3449 SØR-AURDAL Gnr: 11 Bnr: 4

Hjemmelshaver: Anny Olave Ødegård

Matrikkel: Kommune: 3449 SØR-AURDAL Gnr: 9 Bnr: 5

Hjemmelshaver: Anny Olave Ødegård

Matrikkel: Kommune: 3449 SØR-AURDAL Gnr: 11 Bnr: 276

Hjemmelshaver: Anny Olave Ødegård 17/2500

Adresse: Bøen Sameie

Matrikkel: Kommune: 3449 SØR-AURDAL Gnr: 11 Bnr: 282

Hjemmelshaver: Anny Olave Ødegård 17/2500

Adresse: Bøen Sameie andel 17/2500

Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Driftsplan for skogen Fremvist

Norske Gårdsbruk Alder på noe bygninger er hentet herfra

Gårdskart på nibio.no Arealer for eiendommen er hentet herfra. Innhentet

Eier Var til stede ved befaringen, og ga
opplysninger om eiendommen

Statens Kartverk Innhentet

Teknisk etat Innhentet

Andre forhold

Forsikring: Selskap: Ikke opplyst.

Eiendommens arealer

Fulldyrket jord daa 18,6

Overflatedyrket jord daa 6,0

Innmarksbeite daa 14,7

Skog av middels bonitet daa 18,5

Skog av lav bonitet daa 176,4

Uproduktiv skog, inkl myr med skog daa 544,4

Myr uten skog daa 193,1

Åpen jorddekt fastmark daa 13,4

Åpen grunnlendt fastmark daa 37,8

Bebygd, vann, bre daa 5,0

Sum arealer: daa 1 027,9

Kommentar

Oppgitte arealer er hentet fra nibio.no. Grensejustering foretatt 30.06.2021 er hensyntatt i oppgitte arealer.

Sameiearealer

Daa Andel % Din andel

Innmarksbeite 11,0 0,7 0,1

Skog av lav bonitet 193,5 0,7 1,3

Uproduktiv skog inkl myr med skog 941,9 0,7 6,4

Myr 139,1 0,7 0,9

Åpen jorddekt fastmark 485,7 0,7 3,3

Åpen grunnlendt fastmark 92,0 0,7 0,6

Bebygd, vann, bre 11,1 0,7 0,1

Sum arealer: 12,7
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Kommentar

Sameiearealer er hentet fra nibio.no. Sameieandel er hentet fra skriv oversendt av kunden sammen med sjekk mot
seeiendom.no

Beskrivelser

Beskrivelser

Eiendom Eiendommen Hellingen med Lillestølen er totalt på 1027,9 dekar. Eiendommen er delt i 8 teiger med
2 hovedteiger. Hovedteigene ligger rundt gårdstunet og rundt seterbebyggelsen. Eiendommen har
andel i Bøen Jordsameie med 0,68%. Jordsameiet er totalt på 1874 dekar.
Eiendommen har noe fulldyrket areal rundt gårdstunet.  Ved setra er det noe areal betegnet som
innmarksbeite og overflate dyrket areal.

Det presiseres at det meste av eiendomsgrenser er merket med stiplede linjer på kommunens kart.
Avvik på størrelse og grenseplassering vil kunne forekomme. Et slikt tilfelle er justert 30.06 .2021 i
forbindelse med teigen ved Hølervatnet. Søk på kommunens kartsider er det ikke registrert teiger
hvor det er påtegnet tvist. Eier har heller ikke oppgitt kjennskap til forhold med tvist om
eiendomsgrenser.

Produksjon Eiendommen Hellingen står ved befaringen ubebodd og uten egen produksjon. Eiendommen har
stått tom i ca 20 år. Eier opplyser at dyrket mark rundt tunet har blitt benyttet til hestebeite.

Odel Ifølge kart og arealdefinisjon fra Skog og Landskap oppfyller
eiendommen ikke dagens arealkrav i odelslovens § 2 da
den har 19 daa fulldyrka jord og 199 dekar produktiv skog. .

Fellesveier Eiendommen har i følge eier andel i Bøhnsåsvegen. Det er ikke gitt opplysninger om størrelse på
eierandel eller forpliktelser utover at en må betale årlig avgift.
Eier av eiendommen har også gitt opplysninger om kostnader til Sameigevegen. Her er det tidligere
utlignet kostnad til veivedlikehold. Eiendommen har også benyttet Søre Fjellstølvegen og
Myrsetervegen i forbindelse med bruk av setra. Eierandeler her er ikke opplyst.

Oppsummert er det slik at eiendommen har andel i fellesveier, omfang og årlige forpliktelser er ikke
kjentgjort.
Som medeier i landbruksveger må en påregne årlige kostnader, samt tilleggskostnader ved
vedlikehold og oppgraderinger.

Gjerder Det er ikke registrert fungerende gjerder rundt eiendommens dyrkede områder. Det er registrert noe
rester/ dårlig gjerde ved befaringen. For å oppnå inngjerding av fulldyrket mark må det gjerdes på
nytt. En må uansett være forberedt på å fjerne noe gammelt dårlig gjerde som oppryddingstiltak.
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Bygninger på eiendommen

Våningshus

Bygningsdata

Byggeår: 1910  Kilde: Antatt byggeår ikke dokumentert

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Bygget er oppført som hovedbolig på eiendommen

Verdivurdering

Verdi: Byggets verdi er satt etter takstmannens skjønn. Verdien er satt grunnet
verdien av at det faktisk er en bygning på tomta.
Bygget er plassert på flott tomt og på område på eiendommen som i
utgangspunktet har utgjort et gårdstun. Takstmannen har vurdert at
beliggenhet og  det som må sees på som byggetomt/ gårdstun har en
verdi. Det er derfor lagt til en verdi på våningshuset her kalt boverdi
grunnet beliggenhet/ gårdstun. Denne verdien er satt til kr 150000,-.
Byggets verdi er satt til kr 20000,-. Kr. 170 000

Bruksverdivurdering: Våningshuset har meget enkel standard. Bygget er ubeboelig ved befaringen grunnet skader og
tilstandssvekkelser.

Utleievurdering: Bygget har ingen utleieverdi.

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar

1. etasje 64

2. etasje 45

Kjeller 20

Sum bygning: 129

Konstruksjoner og innvendige forhold - Våningshus

Bygning, generelt

Våningshuset er oppført ca 1900. Bygget har liten kjellerdel under tilbygg, 1. og 2. etasje

Bygget har fundament  med steinmur på grunn og kjellermur av blokker under tilbygg

Kjellervegger av steinmur og blokker i kjeller..

Etasjeskillere av bjelkelag av tre.

Yttervegger over mur av tømmer i hoveddel, bindingsverk i tilbygg.

Takkonstruksjon med saltak bygget av trekonstruksjoner. Skråtak mot hovedbygg over tilbygg

Utvendig kledning av stående trekledning utenpå tømmer

Taktekking av skifer og noe takplater

Vinduer med trekarmer og enkle glass..

Ytterdører av tre uisolerte.

Innvendige overflater gulv av heltregulv og noe belegg.

Innvendige overflater vegger består av trepanel og tømmer i 2 etasje.
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Himlinger har overflater av plater og trepanel.

Kjøkkeninnredning med enkelt treskap.

Bygget har etløps pipe murt med teglstein over tak.

Bygget har ikke fungerende el eller vvs anlegg.

Bygget har betydelige råte, sopp og fuktskader, Gulv i tilbygg har brutt sammen og ligger delvis i kjeller. Bygget har lekkasjer
gjennom taktekking. Ved inngangsparti er taksperrer knekt ved opplagring på vegg,.
Byggets tilstand tilsier at bygget er ubeboelig, riving er sannsynligvis eneste løsning.

Hytte

Bygningsdata

Byggeår: 1950  Kilde: Antatt byggeår oppgitt av eier. Ikke dokumentert

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Bygget er på seeiendom.no beskrevet som fritidsbygg/
sommerhus. Eier opplyser at bygget i utgangspunktet er benyttet som bolig da
det var i bruk.

Verdivurdering

Verdi: Byggets verdi er satt etter takstmannens skjønn. Verdien er satt grunnet
verdien av at det faktisk er en bygning på tomta. Kr. 10 000

Bruksverdivurdering: Bygget har meget enkel standard. Bygget er ubeboelig ved befaringen grunnet skader og
tilstandssvekkelser.

Utleievurdering: Bygget har ingen utleieverdi.

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar

1. etasje 46

Sum bygning: 46

Konstruksjoner og innvendige forhold - Hytte

Bygning, generelt

Fundamentering med steinmur medinnslag av betong på terreng. Noe punkt fundamentering.

Gulvkonstuksjon med trebjelkelag over kryprom mot grunn.

Bygget  har deler av bygget som  opprinnelig er bygget i laftet tømmer. Noe med bindingsverk
Bygget er kledd utvendig med stående trepanel.

Takkonstruksjon med mønet tak, skråtak over inngangsparti mot hovedbygg.
Det er tekking av takplater av metall.

Bygget har ettløps pipe murt med teglstein over tak.

Innvendige overflater av tre, med enkel kjøkkeninnredning med malte overflater. Bygget har vedovner.

Innvendige overflater gulv med tregulv og belegg.

Innvendige overflater vegger med trepanel og plater, malte overflater.

Himlinger med malte plater og malt trepanel.

Vinduer består av  yttervindu og varevindu med 1 +1 lags glass.
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Ytterdør av tre, eldre type.

Bygget har skader med råte og fukt blant annet i bjelkelag. Det er tegn til taklekkasjer. Bygget er ikke beboelig. Bygget
fremstår som et rivningsobjekt.
Deler av bygget er ikke inspisert grunnet skader på gulvkonstruksjon.

Stabbur/ skåle

Bygningsdata

Byggeår: 1960  Kilde: Hentet fra Norske Gårdsbruk.

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Bygget benyttes som skåle og tidligere som stabbur.

Verdivurdering

Verdi: Byggets verdi er satt etter takstmannens skjønn. Kr. 15 000

Bruksverdivurdering: Bygget har bruksverdi som enkelt stabbur og vedskjiul.

Utleievurdering: Bygget har ingen utleieverdi.

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar

1. etasje 20

Sum bygning: 20

Konstruksjoner og innvendige forhold - Stabbur/ skåle

Bygning, generelt

Stabburet er bygd på fundament av steiner på grunn/terreng.

Videre er det vegger av bindingsverk-

Takkonstruksjon med mønet tak med sperrer og beiter-

Gulvkonstruksjon med bjelkelag/ lunner over lavt kryprom..

Det er utvendig trekledning og taktekking av metallplater.

Ytterdører av lemmedører med enkel låsing/ lukking.

Innvendig er det plankegulv og noe jordgulv.

Bygget er normalt påvirket av elde og værslitasje. Enkelt uisolert bygg.
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Utleiehytte på setertun

Bygningsdata

Byggeår: 1950  Kilde: Antatt byggeår, ikke dokumentert.

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Bygget har tidligere vært utleid som hytte.

Verdivurdering

Verdi: Byggets verdi er satt etter takstmannens skjønn. Bygget ligger i LNFR
område. Nybygging vil sannsynligvis ikke være mulig. Kr. 40 000

Bruksverdivurdering: Denne seterbua har en del vedlikeholdsbehov. Enkel standard typisk for oppføringstidspunkt. Vil
kunne fungere med noe tiltak og utbedring.

Utleievurdering: Dagens tilstand tilsier at utleieverdi er begrenset.

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar

1. etasje 44

Sum bygning: 44

Konstruksjoner og innvendige forhold - Utleiehytte på setertun

Bygning, generelt

Hytta er oppført med fundament av steinmur på terreng.

Yttervegger av bindingsverk, sannsynligvis uisolert.

Takkonstuksjon med mønet tak av sperrer/ trekonstuksjoner.   Taktekking av bølgeblikk.

Bygget har ettløps pipe murt med teglstein over tak.

Gulvkonstruksjon med trebjelkelag.

Vinduer med enkle glass og trekarmer.

Ytterdør av tredør med gammeldags nøkkellås.

Oppføringstidspunkt tilsier at konstruksjoner er delvis uisolert eller isolert med flis.
Bygget har betydelig vedlikeholdsbehov. Det er registrert målbar fukt i gulvkonstruksjon. Ved gange er det noe svikt i
gulvkonstruksjon.
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Sæterfjøs

Bygningsdata

Byggeår: 1910  Kilde: Antatt alder ikke dokumentert.

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Tiddligere benyttet som seterfjøs

Verdivurdering

Verdi: For å bevare bygget må tiltak iverksettes snarest. Verdien er satt med
takstmannens skjønn. Kr. 5 000

Bruksverdivurdering: Seterfjøset er i dårlig stand og har ingen landbruksmessig funksjon.

Utleievurdering: Bygget har ingen utleieverdi.

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar

1. etasje 30

Sum bygning: 30

Konstruksjoner og innvendige forhold - Sæterfjøs

Bygning, generelt

Seterfjøs er bygget med fundament av laftesteiner på grunn-

Yttervegger av trekonstruksjoner og utvendig stående trepanel.

Takkonstruksjon med mønet tak av trekonstruksjoner.

Tekking av bølgeblikk.

Bygget har lemmedører .

Innvendig tregulv

En vegg er seget ut og sammenbrudd vil skje uten raskt tiltak.

Bygget har skjevheter og treverk som er i kontakt med terreng. Vedlikehold må gjennomføres.
Byggets tilstand  er slik at normal bruk er vansdkelig. Tiltak kan være riving og nybygging , evemtuelt rakst tiltak med
utbedringer og forbedringer.
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Uthus/ kokehus

Bygningsdata

Byggeår: 1950  Kilde: Byggeår er antatt ikke dokumentert.

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Bygget er opprinnelig oppført som kokehus.

Verdivurdering

Verdi: Byggets verdi er satt etter takstmannens skjønn. Kr. 3 000

Bruksverdivurdering: Bygget har svak tilstand og pr i dag ingen landbruksmessig funksjon.

Utleievurdering: Bygget har ingen utleieverdi.

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar

1. etasje 12

Sum bygning: 12

Konstruksjoner og innvendige forhold - Uthus/ kokehus

Bygning, generelt

Uthus oppført i trekonstruksjon med fundament av punkter på grunn og noe pilarer.
Trebjelkelag over fundament.

Yttervegger av reisverk.

Stående utvendig kledning av trepanel.

Pulttak konstruksjon med enkel trekonstruksjon.

Taktekking av takplater av metall.

Ytterdør av tre.

Innvendig er det tregulv og vegger og himling kledd med panel/ plater.

Bygget er preget av forfall. Innvendig er det råte og fuktskader. Bygget må sees på som et rivningsobjekt.

Sæterhus

Bygningsdata

Byggeår: 1910  Kilde: Antatt alder ikke dokumentert.

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Bygget er oppført og benyttet som seterbu.
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Verdivurdering

Verdi: Byggets verdi er satt etter takstmannens skjønn. Bygget ligger i LNFR
område. Nybygging vil sannsynligvis ikke være mulig uten dispensasjon
fra gjeldene regelverk.
Bygget utgjør hoveddelen av det opprinnelige setertunet. Takstmannen har
vurdert at setertunet og muligheten for bebyggelse på dette har en
kroneverdi utover bygningsverdien som her  er svært lav grunnet
bygningenes tilstand.
Setertunetsverdi er tillagt i verdien av dette bygget og utgjør kr 150000,-.
Bygningens verdi er satt til kr 20000,- Kr. 170 000

Bruksverdivurdering: Seterbua har en del vedlikeholds og utbedrings behov grunnet fuktinntrengning. Enkel standard
typisk for oppføringstidspunkt. Vil kunne fungere med noe tiltak og utbedring. Ved befaringen er
bygget å se på som ubeboelig.

Utleievurdering: Ingen utleieverdi med dagens tilstand.

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar

1. etasje 35

Sum bygning: 35

Konstruksjoner og innvendige forhold - Sæterhus

Bygning, generelt

Seterbua er oppført med fundament av steinmur og innslag av betong på terreng.

Yttervegger av trekonstruksjoner. Det er antatt å være noe laftet tømmer i deler av yttervegger.

Saltak med åser og tekking av bølgeblikk.

Gulvlunner og enkelt tregulv og noe belegg. Vegger og himlinger med trepanel og plater. Kryprom under gulv tilsier
utfordringer med fuktavdamping fra terreng i tillegg til lekkasjer inn gjennom fasader/ tak.

Vinduer med enkle glass og trekarmer.

Ytterdør av tredør,

Bygget har etløps pipe.

Bygget er preget av fuktskader og manglende vedlikehold. Det er tydlige spor etter taklekkasjer. Skal bygget ivaretas må
tiltak iverksettes snarest.

Løe

Bygningsdata

Byggeår: 1920  Kilde: Antatt alder, ikke dokumentert.

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse:

Bygg oppført for lagring av for høstet på setervollen.

Verdivurdering

Verdi: Byggets verdi er satt etter takstmannens skjønn. Kr. 5 000

Bruksverdivurdering: Uten drift på eiendommen har bygget liten funksjon. Bygget har vedlikeholds og utbedringsbehov.

Utleievurdering: Ingen utleieverdi.
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Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar

1. etasje 20 Ca areal ikke oppmålt.

Sum bygning: 20

Konstruksjoner og innvendige forhold - Løe

Bygning, generelt

Løebygg med fundament av laftesteiner på terreng.

Bygget har vegger av trekonstruksjoner og saltak med tekking av bølgeblikk.

Trebjelkelag med plankegulv.

Lemmedør.

Enkelt bygg for lagring av høy.

Vedlikehold/ utbedringer  må påregnes for å ivareta bygget.. Bygget er påvirket av elde og værslitasje.
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Andre verdikomponenter

Verdikomponenter

Dyrket mark Eiendommens dyrkede mark er totalt på 18,2 dekar ved
gårdstunet og 4 dekar overflate dyrket ved setra.. Arealet har i
senere år ikke vært i bruk. For at det skal settes i produksjon
må en påregne å snu jorda og sannsynligvis fornye grøfter.
Arealer betegnet som fulldyrket har en del reiner/ kanter og
steiner i overflater. Dagens status tilsier at høsting bruk med
moderne landbrukstraktor vil være vanskelig.

For å eventuelt bruke arealet til beite må det settes opp
gjerde.

Arealet har uansett dagens tilstand og bruk et potensiale til
produksjon av gras eller beite.

Årlig avkastning pr dekar er satt til kr 110,-
Rentefot er satt til 4%

50 050

Skog og utmarksarealer. Eiendommens produktive skogsareal består av 191 dekar i
følge skogbruksplan. Uproduktivt skogsareal og myrer utgjør
ca 774 dekar. Det er ikke opplyst om misregistreringer på
arealet. Skogsarealet er fordelt på flere mindre teiger som
ligger spredt veståsen, ved setra, Hølervatnet, Bøveelva og i
åsen innafor gårdstunet. Det er også et lite areal ved
Hagagrendvegen på litt under 1 dekar.
Driftsforhold i forhold til terreng er normale og veidekning er i
hovedsak ok. Teigen ved Hølervatnet og Bøve er lange og
smale med mye myrterreng. Teigene har vanskelig
fremkommelighet med tanke på myrer og lang kjørevei fra
deler av teigen.
.

Registreringer tilsier at skogen har en stor andel hogstklasse
5 i areal med lav bonitet. I følge skogbruksplan utgjør
hogstklasse 5 79 % og hogstklasse 4 19 % av det produktive
arealet. Hovedtreslag på eiendommen  i følge skogbruksplan
er granskog med 98 % andel.

Årlig tilvekst er beregnet til 39 m3.
Beregnet gjennomsnittlig årlig hogstkvantum er  satt til 31 m3.
Avvirkningsintervall vil her være 10-20 år for å oppnå rasjonell
drift ved salg av tømmer. Uttak til ved og virke til eget bruk må
også sees på som en viktig ressurs på eiendommen.
I følge skogbruksplanenfra 2010 var det da stående volum på
ca 1566 m3 på drivbart areal.
Beregnet rotnetto er satt til kr 159 pr m3 Rentefot er satt til 4
%. Skogverdi produktivt areal blir da kr  123225,-.

Utmarksarealer ligger spredt i små teiger. Noe arealer ligger i
nærhet til områder med mulighet for fritidstomter. Denne
eiendommen har ikke regulert inn ny tomter. Disse forholdene
vektlegges dermed ikke i forhold til verdsetting av
utmarksarealer uten produktiv skog. Uansett er det slik at
utmarksarealet har en liten dekar verdi. Denne er her satt til kr
230,- pr dekar.  Verdi utmark med ikke produktivt areal er satt
til kr 178020,-

Totalt er skog og utmarksverdi satt til kr  301245,-.

Ved verdsettelsen av skogsarealer er arealer og
bonitetsfordeling i skogbruksplan benyttet. Det er registrert at
det er noen mindre differanser mellom tall her og i tall oppgitt
på nibio.no.

301 245

Havn/beite Eiendommen har beiterett i Bagn og Reinli Privatsameige og i
området rundt eiendommen. I tillegg er det registrert noe
utmarksbeite ved setra og rundt gårdstunet.. Beiteretten vil
være en viktig ressurs om en ønsker å ta opp igjen dyrehold.

50 000
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Jakt og fiske Eiendommen ligger i område hvor det organiseres utleie av
storvilt og småvilt jakt. Gjennomsnittlig jaktleie pr år settes til
kr 2,00 pr dekar pr år.
Jaktubytte årlig er beregnet til kr  1930,-   Rentefot er satt til 4
%., gir en verdi jaktrett på kr 48250,-

48 250

Sameieandel i Bøen Sameie Eiendommen har andel på 0,68 %. Sameiedelen ble tildelt
som følge av jordskiftesak i 2009.  Sameieandel gir kun en
liten årlig  avkastning som følge av utleie av jakt.
Sameiet består av 2 bnr. Det ene bruksnummeret består av
en oppmålt tomt på ca 1 dekar hvor det er oppført en hytte og
uthus uten at eier av bebyggelsen har hjemmel til tomta.
Leder i Bøen Sameie opplyser at det er iverksatt en prosess
for å opprette punktfeste for denne tomta som pr i dag er
sameiets eiendom. Et punktfeste vil dermed gi en liten årlig
avkastning om forholdet blir løst med dette utfallet.
I sameiet er det utarbeidet og godkjent reguleringsplan for
høystandard hytter. Planen var klar i 2007 før nåværende eier
fikk tilkjent eierandel i sameiet. Grunnet behov for store
investeringer i infrastruktur og andre forhold er tomtefeltet satt
på vent. Leder for sameiet opplyser at det pr nå ikke er planer
for gjenopptakelse av utvikling og salg av tomter.
Takstmannen har vurdert tomtefeltets verdi som ubetydelig for
Hellingens del grunnet liten andels prosent og stillstand i
planer.
Årlig avkastning fra sameiet er oppgitt å være ca kr 100,-
Takstmannen har i tillegg vurdert sameieretten som en liten
verdi. Takstmannen har satt verdien av sameieretten til kr
15000,-

15 000

Eierandel i Bagn og Reinli
Privatsameige

Eiendommen har andel i Bagn og Reinli Privat Sameige på
0,1 %. Andelen gir kun en liten begrenset avkastning i
kroneverdi. Andelen tilsier at eiendommen har rettigheter i
sameige arealet med tanke på beite, jakt mm. Sameigearealet
organiseres av et styre som styrer utleie av jakt mm.
Sameiets totalareal er på 47 471,9 dekar i følge gårdskart på
nibio.no. Nibio omtaler arealene som uregistret jordsameie.
Eiendommens andel begrenser seg til beite og jaktrettigheter,
samt avkastning av utleie av disse organisert av styret i
sameiet. Når det gjelder jakt vises det til vedtekter for
sameiet. Det presiseres at det ikke er snakk om fri
jaktutøvelse i sameiets arealer.
Eierandelen i sameiet følger eiendommen.
Normalt beregnes verdien av årlig avkastning. Det er ikke
oppgitt hva årlig avkastning er.
Takstmannen har vurdert sameieretten ut fra en
skjønnsmessig vurdering.

20 000

Sum andre verdikomponenter: 484 545
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Sammendrag verdiberegning

Sammendrag verdikomponenter

Bygninger ol: Våningshus Kr. 170 000

Hytte Kr. 10 000

Stabbur/ skåle Kr. 15 000

Utleiehytte på setertun Kr. 40 000

Sæterfjøs Kr. 5 000

Uthus/ kokehus Kr. 3 000

Sæterhus Kr. 170 000

Løe Kr. 5 000

Andre verdikomponenter: Dyrket mark Kr. 50 050

Skog og utmarksarealer. Kr. 301 245

Havn/beite Kr. 50 000

Jakt og fiske Kr. 48 250

Sameieandel i Bøen Sameie Kr. 15 000

Eierandel i Bagn og Reinli Privatsameige Kr. 20 000

Samlet verdi: Kr. 902 545


