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G/BNR 118/1 M.FL. FASTSETTELSE AV HØYESTE TILLATTE KONSESJONSPRIS, JF. TVANGSL. 
§11-13 ANNET LEDD  
 
 
Vedlegg: 
-Brev fra Sør-Gudbrandsdal tingrett av 06.10.17; ber om høyeste konsesjonspris 
-Landbrukstakst for Børke Nordre utstedt av Agri-Service Bjørn Ludvig Mehlum av 31.08.17 
-Brev til Sør-Gudbrandsdal tingrett vedr. priskontroll på Sveen g/bnr 151/7,8 av 24.10.17 
-Brev til Fridtjof Bjerke vedr. befaring av Børke Nordre av 24.10.17 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
-Landbrukstakst for Sveen utstedt av Agri-Service Bjørn Ludvig Mehlum av 31.08.17 
-Skogbruksplan fra 2006 for Børke Nordre m/Sveen 
-E-post fra Øyer fjellstyre v/Edgar Enge av 15.11.2017 
-Konsesjonsloven av 28.11.2003 
-Rundskriv M-3/2017 fra Landbruks- og matdepartementet 
 
Sammendrag: 
Nordre Børke er besluttet tvangssolgt via medhjelper. Kommunen har fra Tingretten blitt 
anmodet om å oppgi høyeste pris som kan aksepteres ved konsesjonsbehandling. Dette 
følger av bestemmelser i tvangsfullbyrdelsesloven når det gjelder tvangssalg av 
konsesjonspliktige eiendommer. 
 
Garden representerer for så vidt store verdier i samlet produksjonsgrunnlag, den bærer 
imidlertid sterkt preg av manglende vedlikehold. Rådmannen har gått gjennom 
eiendommens enkelte bestanddeler og mener at maksimal bruksverdi kan settes til kr 5,6 
mill og at dette bør være høyeste pris som kan aksepteres ved konsesjonsbehandling. 
 
Saksutredning: 
I brev av 06.10.2017 ber Sør-Gudbrandsdal tingrett kommunen om å få oppgitt høyeste 
pris som kan tillates ved konsesjon for landbrukseiendommen Børke Nordre og Sveen, eier 
er Fridtjof Bjerke. Dette følger av domsslutninger av 09.03.2017 og 26.06.2017, der det er 
besluttet at eiendommene skal tvangsselges og at salget skal foregå som medhjelpersalg. 
Eiendomsmegler 1 Lillehammer og Gudbrandsdal AS er oppnevnt som medhjelper.  
 
Medhjelper la den 06.10.17 Børke Nordre ut for salg ved annonse på www.finn.no. Sveen 
var ikke en del av salgsprospektet. Etter opplysninger fra megler vil Sveen bli lagt ut for salg 
som separat eiendom. Børke og Sveen er i utgangspunktet å regne som én driftsenhet iht. 
jordlovens bestemmelser. Jf. jordloven §12 syvende ledd, er det ikke nødvendig med 
delingssamtykke når «særskild registrert del av eigedom vert seld på tvangssal», i 
motsetning til om det hadde vært frivillig salg. 
 



I brev til tingretten av 24.10.17 har kommunen orientert om at Sveen alene som 
salgsobjekt vil være konsesjonspliktig eiendom. Ut fra arealenes størrelse vil den imidlertid 
ikke være underlagt priskontroll ved konsesjon.  
 
Konsesjonsmyndighet 
Den aktuelle eiendommen ligger i Øyer kommune. Iht. FOR-2003-12-08-1480 og rundskriv 
M-6/2003 har kommunen myndighet til å fatte vedtak i saker etter bl.a. konsesjonsloven, 
med mindre kommunen er kjøper, selger eller har annen tilknytning til eiendommen. På 
eiendommens blad i Grunnboken er det bl.a. tinglyst utleggsforretninger hvor Øyer 
kommune og Kemneren i Sør-Gudbrandsdal (skatteoppkrever for Øyer kommune) er 
saksøkere. Rådmannen anser ikke dette forholdet som slik tilknytning til eiendommen at 
ikke kommunen har myndighet til å fatte vedtak etter konsesjonsloven.  
 
Lovgrunnlaget 
Konsesjonsloven § 1 sier:  
Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast  
eiendom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og  
bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet for blant annet å tilgodese:  
 
1. Framtidige generasjoners behov  
2. Landbruksnæringen  
3. Behovet for utbyggingsgrunn  
4. Hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser  
5. Hensynet til bosettingen  
 
§ 2 sier at med de unntak som følger av loven, kan fast eiendom ikke erverves uten tillatelse 
fra Kongen (konsesjon). Kongens myndighet kan overføres til kommunen. Det er gitt 
unntaksbestemmelser for når det ikke trengs konsesjon i §§4 og 5. Erverv av denne 
eiendommen faller ikke inn under disse unntaksbestemmelsene. 
 
Konsesjonsloven § 9a sier følgende: 
Ved avgjørelse av en søknad om konsesjon på erverv av bebygd eiendom med mer enn 35 
dekar fulldyrka og overflatedyrka jord som skal nyttes til landbruksformål, skal det i tillegg 
til momentene som er nevnt i § 9, legges særlig vekt på om den avtalte prisen tilgodeser en 
samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling. En slik vurdering av prisen skal også gjennomføres 
ved erverv av ubebygd eiendom som skal nyttes til landbruksformål, med mindre 
eiendommen er en ren skogeiendom. 
 
Tvangsfullbyrdelsesloven §11-13 Nærmere om salg ved medhjelper  sier følgende:  
Er omsetningen av formuesgodet underlagt konsesjon, skal namsmyndigheten bringe på det 
rene den høyeste pris som vil bli akseptert før formuesgodet blir lagt ut for salg. Den 
myndighet som avgjør konsesjonsspørsmålet, har plikt til å gi retten bindende uttalelse om 
høyeste pris som vil bli godkjent. 
 
Sett i forhold til denne bestemmelsen burde høyeste konsesjonspris vært fastsatt før 
eiendommen ble lagt ut for salg. Til dette har medhjelper overfor kommunen uttalt at det 
syntes hensiktsmessig å få annonsert og arrangert visning på eiendommen på barmark og 



mens det enda var åpne fjellveger. Så langt rådmannen kan se har rekkefølgen her ingen 
vesentlig betydning for selve salgsprosessen. Medhjelper har overfor interessenter 
orientert om at høyeste konsesjonspris ikke foreligger og at eventuelle bud må gis med 
forbehold eller under budgivers risiko. 
 
Fakta om eiendommen 
Utdrag fra jordregisteret over Børke Nordre (uten Sveen) gir følgende oppstilling: 
Matrikkel Fulldyrka OverflatedyrkaInnmarks- Skog Skog Skog Uproduktiv Myr Jorddekt Skrinn Bebygd arealIkke Sum

nummer jord jord beite høy bonitet middels bonitetlav bonitet skog fastmark fastmark vann, bre klassifisert grunneiendom

0521-108/4 0 0 0 2,4 137,4 12,2 6,8 9,5 0 0 1,2 0 169,5

0521-118/1 13,5 6,6 0 111,3 8,8 0 222,8 26,3 16,6 0 1,5 0 407,4

0521-119/1 91,6 0 0,1 183,9 177,8 2,8 80,2 22,8 9,1 0 59,7 0 628

0521-119/17 0 0 0 0,3 0,7 0 0 0 0 0 0,1 0 1,1

0521-155/1/194 26,1 0 0 0 0 0 9,8 2,6 2,4 0 0,2 0 41,1

0521/155/1/420 0 0 15,1 0 0 0 13,1 0 8,5 0 0 0 36,7

SUM 131,2 6,6 15,2 297,9 324,7 15 332,7 61,2 36,6 0 62,7 0 1283,8  
Arealene i oppstillingen er fordelt på til sammen ni teiger, herav setre ved Våssjøen og ved 
Nedre Grunna. Eiendommen har også to selveierteiger innenfor allmenningsgrensa. Til 
garden ligger et naust ved Grunnesvatnet.  
 
Den ene setra beliggende ved Våssjøen hører opprinnelig til bruket Lokvam, som ble kjøpt 
til Bjerke som tilleggsjord. Denne setra er falt i det fri og Fridtjof Bjerke har fått pålegg om å 
fjerne rester av ståltrådgjerde. Dette pålegget er etter det fjelloppsynet erfarer ikke fullt ut 
etterkommet. Bjerke har fått tilbud om å beholde fjøset som avgiftsfritt feste dersom 
pålegget blir etterkommet. Det er også omsøkt å sette opp nytt seterhus, det er avslått. 
 
Dyrkamarka ligger i hovedsak nede ved og rundt gardstunet, foruten seterløkka på Grunna. 
Skogen ligger på fem teiger ned i li-sida, en ved Børkeslæen i Digeråsen og en ved 
Lokvamslæen ved Tromstjønnet.  
 
Det er følgende bygninger på garden: våningshus, kårbolig, gml. kårbolig, driftsbygning for 
melkeproduksjon, stabbur/verksted og redskapshus. På Grunna er det seterhus, skåle og 
fjøs, gammel lunnstuggu og låve. Ved Våssjøen er det steinfjøs og rester av et seterhus. 
 
Til garden hører det melkekvote på om lag 227 tonn. Det er ikke aktiv melkeproduksjon på 
garden i dag, imidlertid har eiendommen vært tilknyttet ei sommersamdrift. 
 
Agri-Service Bjørn Ludvig Mehlum har taksert eiendommen til markedsverdi kr. 5.070.000.   
 
Vurdering: 
Takstgrunnlag 
Eiendommen ble befart av landbrukskontoret v/ Carl Olav Holen og Geir Halvor Vedum den 
01.11.17. Eier av eiendommen Fridtjof Bjerke deltok ved befaringen på selve tunet og i de 
bygninger som ble besiktiget. Arealene i fjellet ble befart den 19.10.17. Husene i fjellet ble 
kun underlagt en utvendig besiktigelse. 
 
Kommunen har fått tilgang til landbrukstaksten utarbeidet av Agri-Service Bjørn Ludvig 
Mehlum. Taksten er utstedt den 31.07.2017 og er utarbeidet på oppdrag av medhjelper. 
Rådmannen har brukt taksten i hovedsak som faktastøtte. 
 
Prisvurdering 



Gjennom bl.a. rundskriv M-3/2017 har Landbruks- og matdepartementet gitt retningslinjer 
om hvordan prisen på landbrukseiendommer skal vurderes ved behandling av 
konsesjonssaker. Det er avkastningsverdien som skal legges til grunn og 
kapitaliseringsrentefoten skal være 4% for vurdering av jord- og skogarealer. Bygninger 
som er tilknyttet driften skal verdsettes etter prinsippet om nedskrevet 
gjenanskaffelsesverdi. Hus som ikke direkte er tilknyttet driften kan verdsettes etter 
forventet utleieverdi. Innslagspunktet for priskontroll for bebygd eiendom er 35 daa 
fulldyrka og overflatedyrka mark, skogarealene kan ikke alene utløse priskontroll. Det er 
ikke priskontroll der kjøpesummen er under kr 3,5 mill, det er imidlertid en forutsetning for 
unntaket at det er bolighus på eiendommen av en slik standard at den kan flyttes til.  
 
Dyrka areal og innmarksbeite 
Jordbruksarealene framstår med ulik arrondering og kvalitet men er i hovedsak best egnet 
til grasproduksjon.  
 

G/bnr Beliggenhet Areal 
(daa) 

Beskrivelse Verdi 
(kr/daa) 

Sum 

119/1 Fem skifter ved 
gardstunet 

91,6 Normalt lettdrevet jord, deler er 
noe bratt 

4.000 366.40
0 

118/1 Tre mindre 
skifter ved 
gardstunet på 
Lokvam 
To mindre 
arealer med 
overflatedyrka 
mark 

13,5 
 

6,6 

Små og noe mer tungdrevne 
arealer.  
 
Ute av drift og delvis gjengrodd 

3.000 
 

1.000 

40.500 
 

6.600 

155/1
/ 

194 

Seterløkka på 
Nedre Grunna 

26,1 Stort behov for drenering, ut fra 
dagens status best egnet som 
beitemark. Verdi settes som en 
rund sum 

 25.000 

SUM  137,8   438.50
0 

 
Hvorvidt dyrkamarka er holdt godt i hevd foreligger det ikke konkrete opplysninger om. Det 
er rådmannens inntrykk at det kan være etterslep bl.a. på fornying av eng, ugraskontroll og 
drenering.  
 
Det er ikke andre innmarksbeiter på garden enn 15 dekar som ligger uinngjerdet ved 
Lokvamsetra ved Våssjøen. Da disse arealene er falt i det fri kan de ikke regnes inn i 
verdigrunnlaget. For dyrkaarealer kan en i statsallmenning verdsette opparbeidelse av 
avlingsveg, gjerding og øvrig tilrettelegging for jordbruksdrift. Det må tas hensyn til 
bruksverdi. Dyrkamarka på Grunna verdsettes til en rund sum kr 25.000. 
 
Skog 
Det er ikke selvstendig skogbruksplan for eiendommen da denne er utarbeidet felles for 
eiendommene Sveen og Børke i 2006. Det er derfor ikke bruksspesifikke beregninger som 



enkelt kan benyttes med framskrivninger nå. I verdivurderingen har en derfor tatt 
utgangspunkt i skogsmarkens produksjonsevne og foretatt beregninger i stor grad ut fra 
forventa framtidig skogproduksjon. I disse forutsetninger er det lagt til grunn takstdata fra 
skogbruksplan, korrigert for avvirkninger registrert i skogfondsystemet. Det er også lagt til 
grunn lokalkjennskap og bruk av flyfoto. 
 
Det er 637 daa produktiv skog på eiendommen nokså jevnt fordelt på høy og middels 
bonitet. Ut fra skogbruksplan og avvirkningsdata er det lite eller ingen hogstmoden skog 
(hogstklasse 5) og eldre produksjonsskog (hogstklasse 4).  Derimot er det en del yngre 
produksjonsskog (hogstklasse 3) der de eldste bestandene på de beste bonitetene kan 
nærme seg hogstmodenhet om 20-25 år. På de midlere boniteter kan hogstmodenhet 
inntreffe om 35-40 år. Med ufullstendige takstforutsetninger velger rådmannen, bl.a. ut fra 
bonitetssammensetning, å la framtidig inntektsstrøm i beregningene starte om 30 år. 
Senere i beregningen vil en bruke en faktor på 0,3083 som er det kalkulatoriske forholdstall 
for betalinger som først vil komme om 30 år med 4% kalkulasjonsrente. 
 
Som forutsetning for verdiberegningen har en satt at skogen har en framtidig 
produksjonsevne på om lag 280 kbm/år nyttbart skogsvirke. Det benyttes gjennomsnittlig 
tømmerpris i Øyer kommune for 2016 som var kr 302/kbm. I driftspris er det tatt hensyn til 
at framtidsskogen vil være basert på en kultivert skog av foredlet plantemateriale, en skog 
som vil være rasjonell å avvirke. Driftsforholdene er varierende og en del av skogarealet er 
bratt. Gjennomsnittlig avvirkningskostnad settes til kr 120/kbm, måle- og 
administrasjonskostnader kr 10/kbm og det benyttes 10% skogfondavsetning. Det gir en 
netto pr. kbm på kr 142 og følgende beregning av skogverdiene på garden: 
 
(280 kbm/år * 142 kr/kbm) / 0,04 * 0,3083 ≈ 306.000  
 
Til garden hører to eiendommer i fjellet som i sum utgjør i overkant av 350 daa bestående 
av uproduktiv skog, myr og fjell. Rådmannen ser det slik at det vil være lite sannsynlig at 
det kan drives lønnsom skogproduksjon på disse arealene ut fra at hogst vil være underlagt 
vernskogrestriksjoner, det er lavt volum pr. daa, lav tilvekst, høye driftskostnader og til dels 
vanskelig logistikk med manglende eller dårlige vegløsninger. En kan si at arealene ikke er 
mer verd enn det som kommer av jakt- og utmarksinntekter. Samtidig vil det heller ikke 
være riktig å si at arealene er verdiløse om en ser bort fra jaktutbyttet. Rådmannen velger 
derfor å sette en symbolsk verdi på kr 50/daa på disse arealene som i sum utgjør om lag kr 
17.500. 
 
Bolighus 
Det er to boliger på eiendommen, hovedbygning som huser dagens brukerfamilie og 
kårbolig bestående av to separate leiligheter. I tillegg er det en gammel tømret kårbolig 
som ikke er beboelig. Det er privat vannkilde for hele garden men vannet er ureint. Det er 
trolig høyt jerninnhold slik at det blir såkalt «rustvatn». Dette medfører avleiringer i alt av 
vannsystemer og overflater som er i jevnlig kontakt med vann.  
 
Hovedbygning er oppført i 1956 og påbygd i 2000. Den gamle delen er oppført i 
laftetømmer. Bruttoareal er oppgitt til 122 kvm i både 1. og 2. etasje, innredet 42 kvm i 3. 
etg.(loft), det er kjeller under den eldste delen på 97 kvm. Takstmannen oppgir bl.a. at det 



er noen setningsskader i grunnmur og noen lekkasjer i taket. Alle våtrom har stort behov 
for vedlikehold/oppgradering. Bygningen bærer ellers preg av behov for vedlikehold og 
modernisering både utvendig og innvendig. Mellom anna er ytterkledningen tatt av på tre 
vegger.  
 
Oppføring av tilsvarende bygning i dag, med tilsvarende materialer og standard, vil 
anslagsvis koste om lag kr 3 mill. Etter prinsippet om nedskrevet gjenanskaffelsesverdi skal 
bygningens verdi korrigeres ut fra alder, slitasje og egnethet. Rådmannen mener en i dette 
tilfellet bør nedskrive bygningen med opptil 80% som gir en verdi av kr 600.000.   
 
Kårboligen er oppført i 1987 og har i mange år fungert som utleiebolig. Rådmannen mener 
det er riktig å verdsette boligen ut fra forventet netto utleieverdi. P.t. står den tom og er 
under oppussing. Den har bruttoareal 143 kvm i to etasjer, har enkel standard og behov for 
vedlikehold slik den står nå. Nordre Børke ligger på Nord-Tretten, ca. 4 km fra sentrum. 
Høgde over havet er ca. 320 m. Det antas ikke å være stor etterspørsel etter utleieboliger i 
denne delen av kommunen og at leieprisene er tilsvarende. Det forventes at leilighetene 
kan leies ut til en brutto utleie på kr 10.000/mnd. Etter fratrekk på 30% for utgifter til drift 
og vedlikehold gir dette ei årlig nette leie på kr 84.000. Usikkerhet ved inntektsstrøm gjør 
at det synes å legge et risikopåslag på 3%-poeng på kapitaliseringsrenta som da settes til 
7%. Dette gir en kapitalisert utleieverdi på kr 1.200.000. Imidlertid mener rådmannen at 
det bør avsettes minimum kr 100.000 for nødvendig istandsetting, det er særlig 
våtrommene som bør påkostes noe på innredning og installasjoner. 
 
Den gamle kårboligen er ikke beboelig og bærer preg av manglende vedlikehold og 
oppgradering. Den har imidlertid en verdi som rehabiliteringsprosjekt og framstår som 
autentisk. Det settes en skjønnsmessig verdi av kr 25.000 på dette bygget.  
 
Driftsbygninger 
Fjøset er oppført i 1982 og er et løsdriftsfjøs for melkeku. Det er tilbygd en ungdyr-del i 
1995 og ei liggebåsrekke i 1997. I tillegg er det påbygd langsgående halvtekker på begge 
langsider. Selve fjøskonstruksjonen er basert på betongelementer og betongblokker. 
Låvekonstruksjonen er i limtrebuer, det er kjørbart betongdekke over hele låven. 
Melkesystemet er basert på melkegrav og 2*6 fiskebeinsstall.  
 
I utgangspunktet er dette en solid og bra driftsbygning for en stor produksjonsenhet etter 
lokale forhold. Imidlertid framstår den nå som svært nedslitt og er uegnet for husdyrhold. I 
dette ligger at all innredning og spalteplank må skiftes, trolig må melkesystemet skiftes 
eller oppgraderes, det er skadde og ødelagte dører og vinduer og det er sprekker og 
avskallinger i muroverflater. Det elektriske anlegget er imidlertid delvis oppgradert etter et 
branntilløp for få år tilbake. Likevel er det behov for reparasjoner av lysarmaturer m.m. 
Muligens bør mye av installasjonen i fjøsrrommet skiftes. Det er to betongsilokummer med 
fylltømmerutstyr som er inaktivt. Det er en 28 meter høy tårnsilo med fylltømmer som 
også er ute av drift (i ustand). Ned for garden er det oppført en gjødselkum med kapasitet 
3.000 kbm. Denne framstår som ny. Det er imidlertid usikkert hvorvidt 
overføringsledningen fra fjøset til kummen er tilstrekkelig isolert mot frost (/tele). Når det 
gjelder gjødselkjeller er status på denne uviss, det samme gjelder betongdragere og –
søyler.  



 
Takstmann Mehlum har fastsatt verdien av driftsbygningen inkl. gjødselkum til 1,9 mill, 
som i realiteten gjenspeiler salgsverdien av melkekvota etter dagens marked. Rådmannen 
mener det ligger en større verdi i driftsbygningen, det må imidlertid påregnes betydelig 
innsats og påkost for å få rydda, reparert og rehabilitert bygningen, installasjonene og 
området rundt. Ut fra skjønn og med henvisning til melkekvotas størrelse settes verdi av 
driftsbygning inkl. gjødselkum til kr 2.500.000. 
 
Midt på gardsplassen ligger et bygg bestående av en stabburs-/lagerdel og en verksteddel. 
Verkstedet er oppført med isoblokker, stabbursdelen i trereisverk. Bygningen bærer preg 
av slitasje og at skader ikke har vært reparert. Takstmann Mehlum har satt kr 220.000 som 
verdi av dette bygget, noe som rådmannen også legger til grunn. 
 
På garden er det også et redskapshus oppført med stålbuer. Bygget er romslig og måler 195 
kvm. Bygningen er oppført i 1982. Da dette er et enkelt bygg er det heller ikke spesielt stort 
behov for vedlikehold, det er imidlertid skader i innkjøringa som kan påvirke bæringa for 
takkonstruksjonen. Kostnaden ved et tilsvarende bygg i dag vil trolig ligge rundt kr 300.000, 
ut fra alder, slitasje og behov for reparasjon settes bygningens verdi til kr 200.000. 
 
Setrer 
Setra på Grunna består av et gammelt eldhus, seterfjøs, lunnstuggu og en låve. Ingen av 
byggene er modernisert. Det er stort vedlikeholdsbehov og i realiteten er det kun eldhuset 
som kan tillegges noen verdi. 
 
Seterløkka er best egnet som beite ut fra at det er mangel på drenering og fornying. Løkka 
bærer også preg av beiting da det ikke er gjerde som fungerer. Verdi av setra settes 
skjønnsmessig til kr 225.000, i tillegg er det satt kr 25.000 som en avrunda verdi av 
seterløkka. 
 
Ved Våssjøen er selve eldhuset nærmest å regne som en ruin og det er ikke gitt tillatelse til 
å sette opp nytt. Seterfjøset er oppført i gråstein og har bra takoverbygg. Dette kan 
beholdes til garden som avgiftsfritt feste. Fjøset kan ikke anses å ha noen reell bruksverdi 
og verdsettes derfor også til kr 0. 
 
Naust ved Grunna 
Nausts ved fiskevann i allmenningen er i utgangspunktet en rettighet som ville være 
attraktiv i markedet. Dette er imidlertid en rettighet som hører garden til og den er ikke 
omsettelig. Verdien må derfor settes etter påregnelig nytte. Det er ikke bilveg fram til 
naustet. Det går en traktorveg 2/3-deler av strekningen inn mot Grunna fra Østfjellvegen, 
denne vegen kan ikke kjøres uten særskilt løyve etter motorferdselloven. Siste 1/3-del er 
langs et råk i myra. Selve naustet står til nedfalls. Nytteverdien vurderes som svært lav. 
Takstmann Mehlum har verdsatt naustet til kr 5.000. Rådmannen legger også dette til 
grunn. 
 
Utmarksinntekter 
Eiendommen er medlem i Nord-Tretten jaktforvaltning SA og mottar utbytte fra 
jaktsalgsinntekter. Etter opplysninger innhenta fra forretningsfører Snøhetta Regnskap AS 



har utbetalingene de siste årene vært rundt kr 4.000. Dette utgjør om lag kr 6/daa. Det er 
og har vært stor elgstamme på Nord-Tretten. Det har i flere år vært felt mye dyr med 
hensikt å få redusert stamma. Dette bl.a. av hensyn til store beiteskader på ungskog. Det 
synes derfor som mest riktig å legge inn et årlig utbytte på kr 4/daa, noe som også vil være 
mer på linje med de andre grunneierlagene på Øyer østside. Kr 4/daa/år for 660 daa 
kapitalisert med 4% rente utgjør en samla verdi av kr 66.000. 
 
Videre er det inntekter under eiendommene i fjellet. For disse eiendommene forvaltes 
jaktrettighetene iht. avtaler inngått med Statskog i 1996. Det er Øyer fjellstyre som 
forvalter jakt og fiske og utbetaler et årlig utbytte på ca. kr 1.000. Kapitalisert med 4% 
rente utgjør dette kr 25.000. 
 
Andre inntekter 
Eiendommen har strandrett i Lågen og er medlem av Lågen Fiskeelv Sone 2 SA. Årlig 
utbetaling er p.t. kr 1/løpemeter strand. For denne eiendommen er det kr 123/år, 
kapitalisert med 4% rente utgjør dette ≈ kr 3.000.  
 
Samlet oppstilling 
 
Sum av de ulike verdikomponenter blir som følger: 

Dyrkamark og beiter 438.500 

Verdi av produktiv skog 306.000 

Arealer i fjellet 17.500 

Bolighus  1.725.000 

Driftsbygninger 2.920.000 

Setrer og naust 230.000 

Utmarksinntekter 91.000 

Andre inntekter 3.000 

SUM  5.731.000 

 
Helhetlig vurdering 
Summen av verdielementer utgjør en totalsum på i overkant av kr 5,7 millioner. 
Helhetsinntrykket av eiendommen er at det over tid har vært en gjennomgående mangel 
på ordinært røkt og at eiendommen er preget av uvøren drift. Det framkommer også 
tydelig i taksten at særlig bygninger har lav standard og er preget av forfall. Rådmannen 
mener det bør avsettes noen midler til å rydde i avfall og skrot i og rundt husene, 
jordekanter og avlingsveger. Eksempelvis er det ved driftsbygningen etablert en større 
kompostfylling der det tydelig kan observeres både rundballeplast og –nett. Den som evt. 
kjøper eiendommen kan i så måte også risikere å overta ansvar et forurensningsansvar. 
Rådmannen mener derfor at verdien bør justeres noe for slikt og at det bør settes en øvre 
konsesjonspris på kr 5.600.000. 
 
 
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 



Med hjemmel i konsesjonsloven §9a og med henvisning til tvangsfullbyrdelsesloven §11-13 
fastsettes høyeste tillatte konsesjonspris ved tvangssalg av landbrukseiendommen Nordre 
Børke, g/bnr 108/4, 118/1, 119/1, 12 og 17 med tilhørende rettigheter til kr 5.600.000.  
  
Dette er et enkeltvedtak som kan påklages. Iht. forvaltningsloven kap IV er klagefristen tre 
uker fra melding om vedtak mottas. Fylkesmannen i Oppland er klageinstans men en evt. 
klage sendes Landbrukskontoret i Lillehammer-regionen.  
 
 
Ådne Bakke Geir Halvor Vedum 
Rådmann 


