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Norsk takst er markedsnavnet til Norges Takseringsforbund

Presisjon – Relevant - Trøkk

Takstgruppen AS har utført denne rapporten

Takstgruppen AS jobber med byggelånsoppfølging, boligtaksering,
næringstaksering, landbrukstaksering, skadetaksering, naturskadetaksering,
skjønn, reklamasjon ved eierskifte og uavhengig kontroll.
Vi er 13 ansatte i firmaet samtidig som vi samarbeider med 30 frittstående
firmaer.
Vi har bakgrunn fra byggebransjen innen byggeledelse, prosjektering,
kalkulasjon og som utførende, både i næring og privatmarked, nybygg,
rehabilitering og skadeutbedring.
Vi jobber i store deler av Norge. Takstgruppen AS har utført til sammen over
20 000 takster i disse områdene.
Håper på å høre fra dere/deg ved evt. andre tjenester vi kan utføre!

www.takstgruppen.as
Bestilling@takstgruppen.as
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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
Oppdraget gjelder fastsettelse av markedsverdi på eiendommen i forbindelse med salg.

Egne forutsetninger
Rapporten er en enkel beskrivelse og en samlet vurdering av eiendommen slik den fremsto på befaringsdagen.
Verdivurderingen gir en samlet vurdering, men en enkel beskrivelse og en verdsetting av landbrukseiendommen
(markedsverdi). Markedsverdi er i denne sammenheng den verdi som eiendommen skjønnes å ha ved et fritt salg, etter
vanlig priser i området, under hensyn til de gjeldende bestemmelser i Konsesjonsloven § 9. Landbruksdepartementet gir i
rundskrivene M 3/2002, M 7/2002, M4/2004, M1/2010 og M2/2012 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, kårhus) nyttes
kostnadsverdi (nedskrevet gjenanskaffelsesverdi). For enkelte bolighus kan det være aktuelt å nytte årlig netto utleieverdi
som verdisettingsgrunnlag. Takstmann legger til grunn at alle bygninger og bruken er godkjent slik de fremstår på
befaringsdagen.
For rettigheter og andre ressurser som hører til eiendommen nyttes enten avkastningsverdi, kostnadsverdi eller skjønn - alt
etter rettighetens- eller ressursens art. Verdiene er ansatt ut fra egen befaring med opplysninger og fremlagt dokumentasjon.
Takstmann er ikke ansvarlig for eventuelle feil i fremlagte opplysninger og har også noe begrenset tilgang til å innhente
opplysninger. ''Håndbok for driftsplanlegging'' og ''Driftsgranskinger for jord-og skogbruk'' er støtte for beregningene.
For bygningsbeskrivelse er inventar, møbler og utstyr ikke flyttet på. Feil, avvik eller mangler er kun anmerket der det er klart
synlige forhold som kan registreres visuelt uten inngrep i konstruksjoner hvis ikke annet er beskrevet.
Det gjøres oppmerksom på selgers opplysningsplikt, og kjøpers undersøkelsesplikt.
Hytter og utleierom er ikke inspisert, her er opplysninger gitt av eier og kan avvike. Dette er økonomisk vurdert ut i fra
opplyste leieinntekter. Tilstand/standard er ikke vurdert.

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.
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Verdisetting
Markedsverdien (normal salgsverdi) er eiendommens antatte salgsverdi på befaringsdagen basert på ett frivillig salg
mellom aktsomme og opplyste parter etter normal markedsføringsperiode. Markedsverdien er satt ut i fra det som etter
takstmannens skjønn kan forventes i dagens marked slik eiendommen fremstår på befaringstidspunktet; beliggenhet,
standard, størrelse og tilstand samt landbruksdirektoratets rundskriv tatt i betraktning. Blant annet er følgende vurderinger
lagt til grunn ved fastsettelsen av markedsverdi for eiendommen:
BELIGGENHET:
Eiendommen er beliggende mellom Øyer og Tretten, ca 200 moh. Det til Tretten som er nærmeste sentrum ca. 5 km. Til
Lillehammer er ca. 25 km. Eiendommen ligger nær E6 og har god adkomst.
Til Pølen er ca. 15 km og til Åstdalen er ca. 30 km
TOMT/TUN:
Tunet er pent opparbeidet med plen og beplantning. Gruset adkomstveg og gårdsplass.
BEBYGGELSE/STANDARD:
På eiendommen er Våningshus, driftsbygning stabbur, garasje og utleiehytter samt eget røykeri. EI utleie hytte ligger midt
på tunet, ellers ligger de i skråningen overfor tunet.
Bygninger er normalt vedlikeholdt. Det må likevel påregnes kostnader til vedlikehold og reparasjoner av bygninger.
Det gjøres oppmerksom på at det er SEFRAK registrerte bygg på eiendommen.
Undertegnede kjenner ikke til, og det er ikke opplyst om andre servitutter/rettigheter som kan ha betydning for
eiendommens verdi/drift, utover det som er opplyst om i taksten.
Det vil framgå at eiendommens landbruksmessige ressurser, under dagens forhold i landbruket, er begrenset, og vil mest
realistisk fremstå som deltidsbruk. Ansees som større boligeiendom som er tilrettelagt og har potensial for andre typer
næringer enn rent landbruksmessig.
Markedsverdi:
Kr.
7 900 000

LENA, 11.11.2020

Amund Forset
Takstmann
Telefon: 90 11 09 38
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Befarings- og eiendomsopplysninger
Rapportdata
Kunde:

Merethe Grendal Næsbø

Takstmann:

Amund Forset

Befaring/tilstede:

Befaringsdato: 03.10.2019.
- Merethe Grendal Næsbø. Eier.
Befaringsdato: 02.11.2020.
- Merethe Grendal Næsbø. Eier.
- Amund Forset. Takstmann. Tlf. 90 11 09 38

Revisjoner:

Dato: 02.11.2020 Rapporten er oppdatert i forbindelse med salg av eiendommen. Eiendommen er
befart på nytt, det er ikke avdekket vesentlige negative avvik.

Eiendomsopplysninger
Eiend.betegnelse:

Skarsmoen

Eier:

Merethe Grendal Næsbø

Konsesjonsplikt:

Eiendommen er konsesjonspliktig.

Adkomstvei:

Felles privat veg, det må påregnes kostnader til vedlikehold.

Tilknytning vann:

Eiendommen har vann fra privat brønn. Vannprøve er foretatt.
Det er opplyst om tiltak gjort for å få mere vann. Konferer med eier.

Tilknytning avløp:

Privat avløp med septiktank som må tømmes ved behov/årlig.

Borett:

Ingen kjente boretter.

Forkjøpsrett:

Ingen kjente forkjøpsretter.

Andre forhold:

Av arealer er ca 157 dekar festet av Øyer statsalmenning, dette er mark beliggende ved Pølen (ca
47 dekar) og Blekasætra i Åstadalen (ca 110 da). Sæter er bortleid.

Matrikkeldata
Matrikkel:

Kommune: 3440 ØYER Gnr: 60 Bnr: 1

Hjemmelshaver:

Merethe Grendal Næsbø

Adresse:

Kongsvegen 1091, 2635 TRETTEN

Kilder/vedlegg
Dokument/kilde

Dato

Arealoversikt

01.11.2020

Kommentar

Godkjente tegninger
Infoland.no

Status

Sider

Vedlagt

Innhentet
Ikke
fremvist

01.11.2020

Innhentet

Eiendommens arealer
Fulldyrket jord

daa

156,6

Innmarksbeite

daa

12,3

Skog av høy bonitet

daa

81,1

Skog av middels bonitet

daa

84,5

Skog av lav bonitet

daa

19,1

Uproduktiv skog

daa

11,1

Myr

daa

7,7

Åpen jorddekt fastmark

daa

5,4

Bebygd, vann, bre

daa

54,4

Sum arealer:

daa

432,2
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Kommentar
Arealer er henet fra NIBIO Gårdskart.

Beskrivelser
Beskrivelser
Eiendom

Dyrket mark, er i tillegg til sæter, beliggende rundt tunet fordelt på 6 teiger, hellende mor sør/vest.
Det dyrkes gras/fôr til egen besetning på arealet. Jorda er opp lyst å være god hevd og egnet for
denne type produksjon. Dyrket mark på sæter er opplyst å bli holdt i hevd.
Skogen er beliggende rundt dyrket mark, samt en teig ved Djupdalen på andre siden av elva.
Opplyst: Hovedsakelig hogget ut. Produksjonsevne er 84kbm årlig.
Eier driver med følgende på eiendommen:
- Gårdsturisme
- Inn på tunet
- Grønn omsorg
- Besøksgård
- Ridning på hest, tur- fjell-, og barneridning
- Møtelokaler, konfirmasjoner etc. Sitteplass til ca 50 stk
- Bed & Breakfast - 7 rom i boligen med egne bad
- Hytteutleie

Odel

Det hviler i følge eier ikke odel på eiendommen.

Bygninger på eiendommen
Våningshus
Bygningsdata
Byggeår: 1760 Kilde: Opprinnelig del - opplyst på befaringsdagen
Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Bolig
Modernisering (i 1993) Ombygget, tilbygget og modernisert til OL i 1994.
Modernisering (i 1988) Restaurering av boligen.

Verdivurdering
Verdi:

Bygningen har normalt god standard, men vil kunne tilfredsstille de fleste
hva gjelder krav til bostandard.

Kr.

3 000 000

Arealer
Etasje

Bruttoareal BTA m²

Kjeller

Kommentar

Vaskekjeller, 5 bod

1. etasje

320 Bad, kjøkken, gang, resepsjon, 3 stuer, spisesal, 2 soverom, kjølerom, 2 wc, bod

2. etasje

150 6 utleierom m/bad, gang

Loft
Sum bygning:
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Kommentar areal
Areal (grunnflaten i 1. etasje) er oppmålt på stedet.
Flere rom var i bruk og ikke besiktiget, disse er derfor ikke besiktiget og arealer kan derfor ha avvik da disse ikke er
tilfredsstillende oppmålt på stedet.

Konstruksjoner og innvendige forhold - Våningshus
Bygning, generelt
Bygningen er oppført etter den skikk og de lover/normer som var vanlig på oppførelsestidspunktet. Dagens forskrifter og krav
er strengere og avvik fra disse vil kunne påvises. Det vil normalt kunne avdekkes avvik og slitasje utover normal bruksslitasje
på enkelte komponenter.
Støpt/murt grunnmur antatt oppsatt på komprimerte og drenerende masser. Drenering og utvendig tettesjikt fra byggeår/
tilbyggingsår. Kjeller under opprinnelig del. Her er opplyst å kunne komme inn litt vann ved snøsmelting. Under spisesal og
tv-stue er støpt plate med varmekabler.
Vegger over terreng oppført i laft og bindingsverkskonstruksjoner, antatt isolert, luftet og kledd med malt trepanel.
Mønet saltak konstruksjon bygget med taksperrer i trekonstruksjoner. Tak tekket med korrugerte plater. Takvinduer på loft,
fuktmerker. Terrasse over tv-stue utført i trekonstruksjoner. Det er opplyst om aktiv lekkasje i terrasse ned i tv-stue når det
ligger snø på terrassen. Dette må utbedres.
Innvendige overflater er hovedsakelig preget av:
Gulv: Heltre, laminat, fliser og belegg.
Vegg: Trepanel og plater.
Himling: Trepanel og plater.
Det er mange bad i bygget, disse er ikke inspisert. Opplyst om normal standard.
Kjøkken i første etasje med normal standard. Det er opplyst om at det fra storkjøkkenovn, ved for sjelden bruk kan tette
avløpet, dette ikke problematisk.
Elektrisk opplegg er hovedsakelig åpent opplagt.
Røropplegg med plastrør og kobber/metall.
300 liter bereder plassert i kjeller.
Fordi alle rom i bygget var utleid på befaringsdagen er ikke disse rom inspisert. Det er opplyst om at det "blå" rommet er
under oppussing og ikke ferdigstilt. Brukt som lager på befaringsdagen.

Driftsbygning
Bygningsdata
Byggeår: 1920 Kilde: Opprinnelig del - opplyst
Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Låve
Tilbygg (i 1975) Tilbygget fjøs med gjødselkjeller og silo.
Tilbygg (i 2006) Tilbygget/ombygget til løsdriftsfjøs.
Modernisering (i 2019) Ombygging av staller - påbegynt.

Verdivurdering
Verdi:

Oppdr. nr: 20201469

Bygningen tilfredsstiller funksjonskrav. Ved evt. oppstart av
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Arealer
Etasje

Bruttoareal BTA m²

Kjeller
1. etasje

Gjødselkjeller
485 Fjøs/stall, silo, ganger/sluse, maskinrom, garasjerom, wc

Kjørebro
Sum bygning:

Kommentar

Kjørebru
485

Kommentar areal
Arealene er oppmålt på stedet.
Kjørebro og gjødselkjeller er ikke oppmålt.

Konstruksjoner og innvendige forhold - Driftsbygning
Bygning, generelt
Låve oppført på dels støpt og murt fundamentering og enkel fundamentering. Gjødselkjeller under deler av bygnignen.
Vegger over bakken er oppført i bindingskverkskonstruksjoner utvendig kledd med malt trepanel. Deler av bygningen er laftet.
Mønet saltak med trekonstruksjoner, tekket med med metallplater.
Etasjeskiller og kjørebru i trekonstruksjoner. Låvebrufundament er murt.
Plassbygde dører.
Bygningen er brukt til stall og hold av forskjellige mindre dyr i forbindelse med grønn omsorg/gårdsturisme.
Bygningen har vedlikeholdsbehov. Dersom det skal etableres noe drift i bygningen må det påregnes betydelige kostander for
å møtes dagens krav til dyrevelferd og effektivitet.
Det er en påbegynt ombygging i fjøset.

Garasje
Bygningsdata
Byggeår: Kilde: Ukjent byggeår
Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Garasje

Verdivurdering
Verdi:

Bygningen er anvendt som privat garasje.

Kr.

100 000

Arealer
Etasje

Bruttoareal BTA m²

Kommentar

1. etasje

70 Garasjerom, boder/lager

Sum bygning:

70
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Kommentar areal
Arealene er oppmålt på stedet.

Konstruksjoner og innvendige forhold - Garasje
Bygning, generelt
Garasje oppsatt på antatt drenerende og komprimerte masser. Kjeller/åpent under deler av bygget. Vegger i
bindingsverkskonstruksjoner med malt trepanel. Mønet saltak i trekonstruksjoner tekket med metallplater. Plassbygde dører.
Tilbygget overbygget bak.

Stabbur
Bygningsdata
Byggeår: 1760 Kilde: Opplyst på befaringsdagen
Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Stabbur

Verdivurdering
Verdi:

Bygignen er anvendt som stabbur/privat lager.

Kr.

50 000

Arealer
Etasje

Bruttoareal BTA m²

Kommentar

1. etasje

16 Stabbur

Sum bygning:

16

Kommentar areal
Arealene er oppmålt på stedet.

Konstruksjoner og innvendige forhold - Stabbur
Bygning, generelt
Stabbur er oppsatt på enkel fundamentering. Vegger er laftet. Mønet saltak i trekonstruksjoner tekket med bord.
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Andre verdikomponenter
Verdikomponenter
Dyrket mark

Inkl. arealer i Øyer Statsalmenning og almeningsrett.

600 000

Skog

Det er i beregningen benyttet årlig tilvekst på 84 kbm/daa og
en rotnetto på 170,- pr kbm.

350 000

Uteiehytter

6 hytter, årlig netto leie 350.000,- kapitalisert med 12%
rentefot.

3 000 000

Sum andre verdikomponenter:

3 950 000

Sammendrag verdiberegning
Sammendrag verdikomponenter
Bygninger ol:

Andre verdikomponenter:

Våningshus

Kr.

3 000 000

Driftsbygning

Kr.

800 000

Garasje

Kr.

100 000

Stabbur

Kr.

50 000

Dyrket mark

Kr.

600 000

Skog

Kr.

350 000

Uteiehytter

Kr.

3 000 000

Kr.

7 900 000

Samlet verdi:
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Andre bilder
Andre bilder for oppdraget

Utleiehytte midt på tunet, "Eldhuset"

Utleiehytte: "Sommerfjøset"

Utleiehytte: "Knausen".
På denne hytta er det opplyst om lekkasje i tak og noe fukt i
kjeller.

Utleiehytte: "Hellinga"
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Utleiehytte: "Toppen"
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