
Matrikkel: Gnr 8: Bnr 2 Takstpartner DA

Kommune: 1826 HATTFJELLDAL KOMMUNE 8813 LØKTA

Adresse: Kvalpskardmoveien 581, 8696 HATTFJELLDAL Telefon: 924 81 580

LANDBRUKSTAKST

"Kvalpskarmoen"
Kvalpskardmoveien 581, 8696 HATTFJELLDAL
Gnr 8: Bnr 2

1826 HATTFJELLDAL KOMMUNE

SERTIFISERT TAKSTMANN
Wiggo Paulsen

Telefon: 924 81 580

E-post: wiggo.paulsen@tine.no
Rolle: Uavhengig takstmann

AUTORISERT FORETAK
Takstpartner DA

8813 LØKTA

Telefon: 924 81 580

Organisasjonsnr: 982 591 848

Dato befaring: 16.03.2021
Utskriftsdato: 30.03.2021
Oppdrag nr: 202281

Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund



Matrikkel: Gnr 8: Bnr 2 Takstpartner DA

Kommune: 1826 HATTFJELLDAL KOMMUNE 8813 LØKTA

Adresse: Kvalpskardmoveien 581, 8696 HATTFJELLDAL Telefon: 924 81 580

Oppdr. nr: 202281 Befaringsdato: 16.03.2021 Side: 2 av 15

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

Undertegnede takstmann har fått i oppdrag å vurdere eiendommens markedsverdi ved salg regulert etter konsesjonsloven.
Taksten skal brukes i forbindelse med salg av eiendommen på dert åpne markedet.

Egne forutsetninger

Oppdraget er utført på grunnlag av Norsk takst sine 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.

Markedsverdi er i denne sammenheng den verdi som eiendommen antas å ha ved et fritt salg, etter vanlige priser i området
og under hensyn til de gjeldende bestemmelser i Konsesjonsloven § 9. Landbruksdepartementet gir i rundskrivene M3/2002
og M3/2017 veiledende retningslinjer for verdsetting av konsesjonspliktige eiendommer.

Landbruksdepartementet har bestemt at kapitaliseringsrenten ved beregning av avkastningsverdi for jord og skog skal være 4
%.

Følgende verdiprinsipper nyttes ved verdivurdering av landbrukseiendommer i forbindelse med konsesjon:
For jord og skog nyttes avkastningsverdi (bruksverdi).
For bygninger (driftsbygninger, våningshus, kårbolig) nyttes kostnadsverdi (nedskrevet gjenanskaffelsesverdi).
For enkelte bolighus kan det være aktuelt å nytte årlig netto utleieverdi som verdsettingsgrunnlag.
Takstmann legger til grunn at alle bygninger og bruken er godkjent av rette instans og i henhold til gjeldende forskrifter.
For rettigheter og andre ressurser som hører til eiendommen nyttes enten avkastningsverdi eller kostnadsverdi - alt etter
rettighetens eller ressursens art.
I noen tilfeller må en falle tilbake på en rent skjønnsmessig verdivurdering.

Verdi det er kommet fram til, bygger på egen befaring og opplysninger gitt under denne og framlagt dokumentasjon.
Takstmann er ikke ansvarlig for eventuelle
feil i framlagte opplysninger. "Håndbok for driftsplanlegging" og "Driftsgranskinger for jord- og skogbruk" er støtte for
beregningene.

Det tas forbehold om råte, soppskader og andre skader i bygninger da bygningsbeskrivelsen bare er en generell beskrivelse.

Det tas forbehold om tilstand på el-anlegg og andre tekniske installasjoner da dette krever fagkyndig kontroll.

Rapporten er en ren verditakst og må ikke forveksles med en tilstandsrapport, som beskriver byggverkets tekniske tilstand.
Dette kan medføre at det kan være skader/mangler ved eiendommen som ikke fremkommer i taksten. Ønskes nærmere
kontroll av byggeteknisk
forhold, må det foretas egen kontroll for dette med tilhørende tilstandsrapport.

Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler som ikke kunne oppdages etter å ha undersøkt
takstobjektet som beskrevet ovenfor. Takstkonklusjonen baserer seg på objektets tilstand, slik det fremsto på dagen for
befaring.



Matrikkel: Gnr 8: Bnr 2 Takstpartner DA

Kommune: 1826 HATTFJELLDAL KOMMUNE 8813 LØKTA

Adresse: Kvalpskardmoveien 581, 8696 HATTFJELLDAL Telefon: 924 81 580

Oppdr. nr: 202281 Befaringsdato: 16.03.2021 Side: 3 av 15

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

Gården er et godt utbygd sauebruk med en flott arronderingsmessig beliggenhet.

Eiendommen har en boverdi som må vurderes ved verdsettingen.
I flg rundskriv M - 3/2002 fra Mat- og Landbruksdepartementet, kan det gis tillegg for boverdi. Dersom boligen ligger på en
landbrukseiendom som også kan tjene som bosted for yrke utenom landbruket, kan det være grunnlag for en viss
harmonisering av verdivurderingen av boliger på landbrukseiendommer med alminnelig prisnivå på tomteeiendommer i det
området eiendommen ligger. Et slik tillegg av boverdi må likevel ikke få negative følger for en aktiv landbruksdrift på
eiendommen.
I dette tilfelle vil boverdien ikke tillegges vekt, da driften på gården er av betydelig omfang.

Markedsverdi: Kr. 3 000 000

LØKTA, 30.03.2021

Wiggo Paulsen
Telefon: 924 81 580
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Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde: Bjørnar Hansen

Takstmann: Wiggo Paulsen

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 16.03.2021.
 - Wiggo Paulsen.  Tlf. 924 81 580
 - Bjørnar Hansen.
 - Angelica Svarto.
 - Robert Lundqvist.

Eiendomsopplysninger

Eiend.betegnelse: "Kvalpskarmoen"

Eier: Bjørnar Hansen

Beliggenhet: Eiendommen ligger i Susendal, ei bygd i Hattfjelldal kommune. Bygda har flere gårdsbruk som er i
god drift. Både melkeproduksjon og kjøttproduksjon på storfe og sau.  Den ligger ca 9 km fra skola i
bygda, med 1.-7. klasse. Ungdomsskole og de fleste andre offentlige tilbud og butikker i Hattfjelldal
sentrum, 29 km unna. På sommerstid 17 km.
Eiendommen har beliggenhet nede ved elva, på vestersia av elva som renner nedover dalen. Flatt
fint område, noe begrenset utsikt på grunn av skog og fjellpartier. Normale vinterforhold. Forholdsvis
lite nedbør, både sommer og vinter.

Bebyggelsen: På gården er det oppført våningshus, driftsbygning for sau, redskapshus, hytte ved elva,  skogshytte
med stall.

Standard: Bygningene har byggetidens standard og er rimelig godt vedlikeholdt.

Konsesjonsplikt: Eiendommen er konsesjonspliktig.

Regulering: Det er ikke oppgitt at det foreligger reguleringsplaner som omfatter gården.

Kommuneplan: LNF 2 område. I disse områdene er det tillatt med spredt bolig- fritids- og næringsbebyggelse.

Adkomstvei: Noe kronglete adkomstvei om vinteren. En må først kjøre et godt stykke inn i dalen, for så å kjøre ca
6 km tilbake. Gruset kommunal vei. Siste 200 m ned til gården privat vei sammen med andre
naboer. Denne gården har 50 % av kostnadene på vedlikeholdet.

Tilknytning vann: Privat vannanlegg. Eier opplyser at det er stabilt godt vann. Iflg eier er vannkummen for grunn, og at
det burde vært gravd ut løsmasser.

Tilknytning avløp: Avløpsanlegg med sandfiltergrøft ut i grunnen.

Borett: Ikke tinglyste boretter.

Forkjøpsrett: Ikke tinglyste forkjøpsrett, jfr vedlagte utskrift fra Grunnboken.

Heftelser: Det er gjort søk i Grunnboken på seeiendom.no. Utskrift følger vedlagt. Det understrekes at
eventuell kjøper må sette seg inn i rettigheter og heftelser denne eiendommen måtte ha på andre
eiendommer, og rettigheter og heftelser andre eiendommer måtte ha på denne.

Servitutter: Se vedlagte kopi av utskrift fra Grunnboken.

Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 1826 HATTFJELLDAL Gnr: 8 Bnr: 2

Hjemmelshaver: Bjørnar Hansen

Adresse: Kvalpskardmoveien 581, 8696 Hattfjelldal

Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Arealoversikt/gårdskart/
Flybilder

29.03.2021 NIBIO Innhentet 3 Ja

Grunnbokutskrift 29.03.2021 seeiendom.no Innhentet 2 Ja

Arealplan kart 29.03.2021 Hattfjelldal kommune Innhentet 1 Ja

Kommuneplanens
arealdel bestemmelser
2013-2023

29.03.2021 Hattfjelldal kommune Innhentet 26 Ja

Matrikkel 29.03.2021 seeiendom.no Innhentet 4 Ja

Eiendomsdata.no
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Eier

Infoland.no

Statens Kartverk

Teknisk etat

Eiendommens arealer

Fulldyrket jord daa 159,9

Innmarksbeite daa 12,2

Skog av høy bonitet daa 20,6

Skog av middels bonitet daa 138,4

Skog av lav bonitet daa 39,1

Uproduktiv skog daa 4,6

Åpen jorddekt fastmark daa 6,2

Bebygd, vann, bre daa 6,9

Sum arealer: daa 387,9

Beskrivelser

Beskrivelser

Eiendom Eiendommen har frem til nå vært leid ut. Det er dyrehold, sauehold i driftsbygningen. Arealene blir
utnyttet til det formålet.
Frem til for få år siden ble det også drevet med grønn omsorg.

Odel Det er ikke tatt stilling til om det hviler odel på eiendommen.

Kår Det er ikke oppgitt kår på eiendommen.

Bonitet For det meste skog i middels bonitet

Arrondering God arrondering med flate fine jorder.

Miljøtiltak Det er ikke registrerte miljøtiltak på eiendommen.

Verneplaner Det foreligger ingen opplysninger om verneplaner for eiendommen. Imidlertid er det registrert trær
med hengelav.

Produksjon På det meste var det vel 200 vinterfora lamsau av kvitsau eller 400 vinterfora gammalnorsk sau på
gården.
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Bygninger på eiendommen

Våningshus

Bygningsdata

Byggeår: 1975  Kilde: I flg eier

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Beboelseshus for gårdens drivere.

Verdivurdering

Verdi: Nedskrevet gjenanskaffelsesverdi Kr. 1 350 000

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar

Kjeller 115 Kjellerstue, 2 soverom, kjølerom, lagerrom og gang med trapp til 1. etasje.

1. etasje 115 Vindfang, gang, kjøkken, stue, vaskerom, 3 soverom og bod.

Sum bygning: 230

Konstruksjoner og innvendige forhold - Våningshus

Bygning, generelt

Bygningen er oppført i en etasje med kjeller under hele bygget. Det har ikke vært gjort påkostninger siden utbyggingen, bare
nødvendig vedlikehold. Skiftet golvbelegg, vinduer skiftet og satt inn ny kjøkkeninnredning.
Inngangstrapp i treverk. Kjølerom i kjeller.

Det er ikke radonsperre under våningshuset.

Direkte fundamentering

Oppført på løsmasser av sand og grus i byggegrop. Kjellervegg og golv utført i betongkonstruksjoner. Langsgående
bærevegg i kjeller.

Yttervegger

Yttervegger oppført i isolert bindingsverk. 10 cm isolasjon. Papp og asfaltplater. Utvendig kledd med tømmermannskledning.

Takkonstruksjoner

Røstet takkonstruksjon. Tekket av stålplater. Skiftet takrenner. Kvistrom, himlingen isolert med krysslagt isolasjon 10 + 5 cm.

Vinduer

2 lags isolerglass i de fleste vindu. Noe vindu er skiftet, rundt 2012, men flere er fra byggeåret. Skiftet ytterdør.

Overflater på innvendige gulv

Etasjeskille utført i trekonstruksjoner. Isolert med 20 cm isolasjon. Dekke i treverk/plater som er kledd med laminatgolv på
stue og soverom. Ellers vinylbelegg. Våtromsbelegg på betongpuss på badet.
I kjeller betonggolv med 5 cm isopor som isolasjon. Opplektet og sponplater med golvbelegg. I kjellerstue tredekke. Ett rom
har laminat. Ubehandlet betonggolv på bod og kjølerom, her delvis grusgolv.

Overflater på innvendige vegger

Vegger i kjeller er isolert med innstøpt 5 cm isopor. Lektet direkte på isopor. I kjellerstue og kjølerom i tillegg 5 cm isolasjon.
Kledd med panel i stua og kjellerstue samt kjølerom, ellers malte/tapetserte plater.
I hovedetasjen panelt tre vegger i stue, gang og vindfang. Ellers malte/tapetserte sponplater, også på våtrom.

Overflater på innvendig himling

I stue, gang/vindfang og kjellerstue trepanel, forøvrig malte plater.
I kjeller malte plater eller panel.

Kjøkkeninnredning

Ny kjøkkeninnredning montert i 2014. Integrerte hvitevarer. Mye skapplass.
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Annet fast inventar

Noe skapplass i gang.

Ledningsnett for sanitærinstallasjoner

Kobber- og jernrør for vanntilførsel inne i huset. Utvendig plastrør for vann og avløp. Sluk i golv på både vaskerom og bad.

Utstyr for sanitærinstallasjoner

På bad dusjkabinett og vaskeservant i skap. På vaskerom vaskekum. Nylig skiftet varmtvannsbereder.

Varme, generelt

Nyere vedovn i stua. Ellers strømfyring. Varme i golv på bad. Vedovn i kjellergangen.

Elkraft, generelt

Eldre elektrisk anlegg fra byggeåret. Åpent anlegg. Krussikringer i sikringsskap. Hovedinntak for våningshus, driftsbygning og
redskapshus.

Driftsbygning

Bygningsdata

Byggeår: 1980  Kilde: I flg eier.

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Sauefjøs, vaktrom, inngangsparti, teknisk rom og plansilo.

Verdivurdering

Verdi: Nedskrevet gjenanskaffelsesverdi Kr. 620 000

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar

Kjeller 240

1. etasje 477 Husdyrrom 226 kvm, vaktrom 14 kvm, forsentral 46 kvm og plansilo 152 kvm. Eget
tilbygg for lamming 39 kvm.

Sum bygning: 717

Konstruksjoner og innvendige forhold - Driftsbygning

Bygning, generelt

Husdyrrom med tilstøtende servicerom er fullisolert bygning oppført i trekonstruksjoner. Kjeller under hele denne delen av
bygget. Gjødsla tas ut med gjødselpumpe. Opprinnelig tenkt som tørrgjødsel, men porten ble tettet og pumpet opp
blautgjødsel. Kapasitet for hele vinteren.
Siloen og forsentralen er uisolert.
Røstet takkonstruksjon med stålplater på tak. Noen lysplater er nettopp skiftet. Takrenner i plast. Skal skiftes på langveggen.
Utvendig vegger kledd med tømmermannspanel på hele bygningen.
Oppført som sauefjøs. Golvet er utført i "Ribo-dekke" og må skiftes, Det samme gjelder alt av treinnredninger og strekkmetall.
Golvet er i dag støttet opp av tredragere. Innvendige vegger i husdyrrommet har landbruksplater. I vindfang og vaktrom også
sponplater på golv.
Siloen har betongvegger på ca 3,5 m, men fyllhøyde var ca 3 m.  Det er tydelige vannlekkasjer inn gjennom sprekker i
betongen. Forøvrig trekonstruksjoner i vegger og tak. Silotalje montert.

I tilknytning til fjøsen er det i enden satt opp et eget lammingsrom som benyttes om våren. 39 kvm. Fullisolert med trepanel
vegger og tak, utvendig bølgeblikk på tak.

Brannvarslingsanlegg montert.
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Redskapshus

Bygningsdata

Byggeår: 1985  Kilde: Iflg eier

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Redskapslager for gårdens redskaper.

Verdivurdering

Verdi: Nedskrevet gjenanskaffelsesverdi Kr. 180 000

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar

1. etasje 132 I tillegg carport i den ene enden og vedskjul i den andre.

Sum bygning: 132

Konstruksjoner og innvendige forhold - Redskapshus

Bygning, generelt

Enkel bygningskontruksjon i treverk. Støpt på plate og ringmur i betong. Uisolert. Røstet takkonstruksjon med stålplater til
tekke.

Hytte ved elva

Bygningsdata

Byggeår: Kilde: Ukjent byggeår.

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Kan brukes til overnatting om sommeren.

Modernisert/ombygget (i 2000)

Verdivurdering

Verdi: Nedskrevet gjenanskaffelsesverdi Kr. 40 000

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar

1. etasje 21

Sum bygning: 21

Konstruksjoner og innvendige forhold - Hytte ved elva

Bygning, generelt
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Et gammelt eldhus som i 2000 ble ombygd og totalrenovert.
Trekonstruksjoner i golv, tak og vegger.10 cm isolasjon i vegger, 15 cm isolasjon i himling og golv.
Asfaltplater og vindtett papp på utsida, fuktsperre på innsia. Torvtak.
Innvendig vegger og himling er kledd med trepanel, golv har lakkert trevirke. Installert vedovn.
Sengeplass for 2 personer.

Skogshytte

Bygningsdata

Byggeår: 1905  Kilde: Opprinnelig byggeår

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Utleie for overnatting av jegere og friluftsfolk.

Modernisert/ombygget (i 2000) Restaurert og flyttet til dagens tomt.

Verdivurdering

Verdi: Nedskrevet gjenanskaffelsesverdi Kr. 120 000

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar

1. etasje 61 I tillegg et uthus/stall i laftet tømmer på 17 kvm. Denne brukes til lager.

Sum bygning: 61

Konstruksjoner og innvendige forhold - Skogshytte

Bygning, generelt

Opprinnelig ei skogskoie som Statsskog solgte. Flyttet til dagens tomt i 2000 og renovert.
Inndelt i to rom, sovealkove og ett lite rom for personlig pleie og vask. God plass til 6 voksne.
Oppført i laftet uisolert tømmer. Isolert tregolv. Isolert himling, åstak,  og utvendig torvtak. Satt inn nye vindu. Ikke innlagt
strøm eller vann.
Ny vedovn med rør over tak montert. En litt mindre ovn i det andre rommet.
I tilknytning til hytta er det satt opp en utedo og badestamp.
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Andre verdikomponenter

Verdikomponenter

Dyrket mark I følge vedlagte kart fra NIBIO, er det totalt 159,9 dekar
fulldyrka mark på eiendommen, der 134,5 er samlet i en teig.
Jordene er flate og fine, ligger like nede ved elvekanten og er
lett tilgjengelig. Meget fin jord, underliggende morenesand av
ulike kornstørrelser med toppsjikt av mold. Nærmest
selvdrenerende, men heller ikke for tørkesvak.
Lett å høste, selv etter mye regnvær.
Verdsettelsen av jorda gjøres utfra grasproduksjon. Det kan
påregnes avlinger rundt 350 f.em pr dekar når jorda er i god
hevd. Dette gir en verdi på kr 3500 pr dekar.
En liten skogteig rett nord for tunet, på ca 5 dekar er under
dyrking. Trærne er felt, og det gjenstår noe arbeid før dette er
innsådd og kan regnes som fulldyrka jord.

559 650

Skog Skogbrukssjef i Hattfjelldal kommune, Jan Inge Helmersen,
har utarbeidet et notat vedr skogverdien på eiendommen.
Dette tilsluttes, og legges derfor til grunn for verdiberegningen
av skogen.

112 500

Havn/beite På eiendommen er det iflg gårdskartet 12,2 dekar
innmarksbeite. Verdsettes til kr 1000 pr dekar.

12 200

Utmarksarealer Av andre arealer på eiendommen er det 4,6 dekar uproduktiv
skog og 6,2 dekar åpen grunnlendt fastmark.
Verdsettes  til 200 kr pr dekar. Det gir en verdi på 2 160 kr.

2 160

Utleieforhold/leieinntekter Bortsett fra forpaktningsleie, er det ikke  oppgitt andre
leieinntekter eller utleieforhold. Skogshytta leies sporadisk ut
til jegere og andre, men dette er lagt til grunn ved
verdiberegnngen av hytta.

Jakt og fiske Eiendommen er ikke med i jaktvald på elg. Denne jakta
foregår i flg eier på Statsskog sine eiendommer. Imidlertid er
det bra med fiske i elva. For det meste innlandsørret. Fisker
noe til eget bruk. Snittvekt på 2-3 hg.
Verdien av fiske og evt jakt verdettes skjønnsmessig til 10 000
kr.

10 000

Leieareal/beiterett Eiendommen leier ca 100 dekar fra Statsskog. Arealene
brukes til vår- og høstbeite.
Den ene avtalen gjelder 50 dekar og har varighet i 20 år fra
1.8.2001. Evt ny eier av denne eiendommen kan tre til
avtalen. Dersom det på det tidspunkt er drift på Gnr 8/2, kan
leier forlenge avtalen med nye 20 år, eller kjøpe arealet, jfr
punkt 12 i avtalen.
Ny avtale fra 1.1.2008 som gjelder beitearealer
har en gyldighet på 20 år, uten noen bestemmelse om
forlengelse.

Sum andre verdikomponenter: 696 510
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Sammendrag verdiberegning

Sammendrag verdikomponenter

Bygninger ol: Våningshus Kr. 1 350 000

Driftsbygning Kr. 620 000

Redskapshus Kr. 180 000

Hytte ved elva Kr. 40 000

Skogshytte Kr. 120 000

Andre verdikomponenter: Dyrket mark Kr. 559 650

Skog Kr. 112 500

Havn/beite Kr. 12 200

Utmarksarealer Kr. 2 160

Utleieforhold/leieinntekter

Jakt og fiske Kr. 10 000

Leieareal/beiterett

Samlet verdi: Kr. 3 006 510
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Andre bilder
Andre bilder for oppdraget
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Lammingsrom
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Plansilo

Innvendig redskapshus Uthus ved skogshytte
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Innvendig hytte

Driftsbygning og redskapshus


