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Etter anmodning fra Jostein Nyfløtt ble undertegnede sivilagronom Bjørn Ludvig Mehlum, 2836 Biri anmodet om å 
avholde verditakst over eiendommen Holen på Svingvoll, Gausdal kommune, Oppland. 
Oppdraget defineres til fastsettelse av eiendommens salgsverdi/markedsverdi.

Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til partene og andre 
aktører i eiendomsbransjen. Oppdraget er utført på grunnlag av NLT's retningslinjer og gjeldende konsesjonslov. 
Landbruksdepartementet har i forskjellige rundskriv gitt generelle retningslinjer som verdisetting av konsesjonspliktige 
eiendommer skal bygge på. Retningslinjene åpner for skjønn avhengig av eiendommens egenart. 
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. 
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 3/2017 veiledende retningslinjer for verdsetting av konsesjonspliktige eiendommer. Nedre 
grense for kapitaliseringsrentefot ved beregning av avkastningsverdi for jord og skog skal være 4 %. 
  
En anser avkastningsverdi (bruksverdi) som det naturlige utgangspunkt for verdsetting av landbrukseiendommer etter 
konsesjonsloven. En legger likevel til grunn at formålet i konsesjonsloven § 1 om å tilgodese ”en samfunnsmessig forsvarlig 
prisutvikling” gir rom for å nytte også andre verdsettingsprinsipper enn den tradisjonelle avkastningsverdi, f.eks. 
kostnadsverdi. Ved praktisk verdsetting, vil de forskjellige verdsettingsprinsipper ha sin begrensning. Det vil 
derfor ofte være hensiktsmessig å dele verdsettingen av en landbrukseiendom opp i de enkelte deler eiendommen består 
av (jord, skog, bygninger m.m.), og så nytte den verdsettingsmåten som passer best på de enkelte eiendomsdeler.  
  
For rettigheter og andre ressurser som hører til eiendommen nyttes enten avkastningsverdi eller kostnadsverdi - alt etter 
rettighetens eller ressursens art. I noen tilfelle må en falle tilbake på en rent skjønnsmessig verdivurdering. 
Verdi det er kommet fram til bygger på egen befaring, opplysninger under denne og fremlagt dokumentasjon. Takstmann er 
ikke ansvarlig for eventuelle feil i fremlagte 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. Ønskes 
nærmere kontroll av byggetekniske forhold, må det foretas egen kontroll for dette med tilhørende tilstandsrapport.
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Jostein Nyfløtt

Østringsvegen 658, 2651 Østre Gausdal

97055205

jostein@holengard.no

Jostein Nyfløtt

Siv.Agr. Bjørn Ludvig Mehlum

Klundbyvegen 712, 2836 Biri

23.08.2019 Bjørn Ludvig Mehlum Takstmann
23.08.2019 Jostein Nyfløtt Eier

99641154
97055205

Holen gård

0522 169 1
0522 169 4
0522 169 6
0522 240 1

Torsdalsvegen 79, 2652 Svingvoll
Jevanhaugen
Krokstad
Gausdal Nordfjell sameie 195/10000 andeler

Andre eiendomsopplysninger

Adkomstvei 
Fra Segalstad bru, kjør 6,6 km på Østringsvegen. Sving til venstre inn på privat gårdsveg, kjør 330 m.  
  
Tilknytning vann 
Tilknyttet kommunalt anlegg. 
  
Avløp 
Tilknyttet kommunalt anlegg 
  
Servitutter 
Det er tinglyst gamle boretter som ikke lenger er gjeldende. Det foreligger bestemmelser om kraftledninger, veger, 
vann og kloakkledninger, adkomstretter m.m. Med eiendommen følger avtale om skiløypetrase. Avtalen er ikke 
fremlagt takstmann. Årlig leieinntekt har vært omkring kr 400.  
Opplysninger fra tinglysningen viser at det ikke synes å være tinglyste rettigheter eller heftelser som har betydning for 
verdivurderingen.

99641154
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Gjensidige Våningshus Fullverdi 7 070 332(
Gjensidige
Gjensidige
Gjensidige
Gjensidige
Gjensidige

Kårhus og andre uthus
Driftsbygning
Sæterhus
Anneks
Uthus

1 risiko
1 risiko
1 risiko
1 risiko
1 risiko
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0
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0 0
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0 0

Eiendommen har andeler i Gausdal Nordfjell sameie 240/1 med 195/10000 andeler. 
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Eiendom 
Landbrukseiendom med lang kulturhistorie. Gården er i Gausdal en middels stor landbrukseiendom. 
  
  
  
Produksjon 
Utleie av dyrket mark til 3 forskjellige leietakere med skriftlig avtaler gjeldende i 10 år fra 2011. Årlig leieavgift pr. daa er kr 
220. Det er ellers noe skogsdrift. 
  
  
Beliggenhet 
Eiendommen ligger i et aktivt landbruksområde i Østre Gausdal med mye melkeproduksjon. Gården har en særegen 
beliggenhet med grense mot Gausaelva. Gårdstunet ligger på en høyde/bakkekul med gode solforhold og pen utsikt i landlige 
omgivelser. Det er 4,3 km til Svingvoll, 7 km til Segalstad bru,  12,7 km til Tretten og  15 km til Skeikampen alpinsenter. 
  
  
Arrondering 
Eiendommen er fordelt på 13 teiger innenfor en radius på ca 6 km i luftlinje. Flere av teigene er fjellteiger eller høgtliggende 
teiger. Teigene er ellers samlet langsetter Gausa nærmere gården.  Se vedlagt kart.  
  
  
  
Bebyggelsen 
Bebyggelsen består av hovedbygning, kårhus, driftsbygning, stabbur, eldhus, uthus/garasje, utedo, mølle, sæterhus, 
vinterstugu, uthus/sæter, brakke/sæter. 
  
  
Odel 
Det hviler odel på eiendommen. 
  
  
  
Kår 
Det er ingen kårforpliktelse eller borett på eiendommen i dag. Ved eierskifte i familien avgjør kjøper og selger størrelsen på 
fradraget ved eventuell avtale om borett 
  
  
  
Konsesjonsplikt 
Eiendommen er konsesjonspliktig med lovpålagt boplikt ved et konsesjonsfritt salg (innen definert familie), og kan pålegges 
boplikt etter konsesjonslovens § 11 ved et konsesjonspliktig (fritt) salg. 
Ved et fritt salg vil det være priskontroll jf. Konsesjonslovens §§ 1 og 9 samt rundskriv 
  
  
  
Kommuneplan 
I henhold til kommuneplan regulert til natur, landbruk og friluftsliv. 
  
  
  
Verneplaner 
Det er på eiendommen en mølle som er registrert med uavklart vernetype og et bosetning-aktivitetsområde som også er 
registrert med uavklart vernetype. Hovedbygning, kårhus, driftsbygning, eldhus, stabbur, uthus, mølle er registrert som 
SEFRAK-minne.



Beskrivelser og verdivurderinger. Alle verdier er skjønnsmessig angitt og er oppsummert i sammendrag til slutt. 
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Dyrket mark 
Dyrket mark består av i følge gårdskart 151,9 daa fordelt på 8 teiger. Teigene nærmest tunet på henholdsvis 98 daa og 
11,7daa er flate teiger. Den minste teigen er inngjerdet. De 6 resterende teigene på henholdsvis 8,8d aa, 4,9 daa, 8,1 daa, 3,9 
daa,  og 13,3 daa har er små og rasjonelle med noe helling. Flere av disse teigene er best egnet til beite. Noe skygge og 
kantvirkning fra omkringliggende skog. 
  
Jordsmonnet er morene. Jorda er i god hevd. Det er lite dreneringsbehov i følge gitte opplysninger.  
Arealet er leid bort på 10 års avtaler gjeldende fra 2011. Leietakere dyrker gras på hele arealet. Noe nyttes som beite.  
  
Arealet er for det meste god gammel kulturjord, godt egnet for grasdyrking. Deler av arealet kan også nyttes til korndyrking.  
  
Det er ikke vanningsanlegg på eiendommen. Gausaelva renner like forbi. Det er derfor mulig å opprette et vanninsgsanlegg.  
  
Det er i verdsettingen hensyntatt grasproduksjon med normal avling for området.  
  
Rundskriv M-3 2002, pkt. 8.2, gir avgjørende myndighet mulighet til å øke godkjent pris med opp til 50 % når jorda vurderes å 
gi rasjonaliserings gevinst etter jordlovens formål. Det vil i praksis si at verdien det er kommet fram til kan økes opptil 50% 
hvis eiendommen selges som tilleggsjord. 
Verdi                                                                                                                                                     N.kr  1.000.000 
  
  
  
  
Innmarksbeite/overflatedyrket 
Innmarksbeite består av i følge gårdskart 74,5 daa fordelt på 7 beiter. 6 av beitene ligger med kort avstand til 
bygningsmassen med nær tilknytning til dyrket mark og skog. Det største av beitene på 36,2 daa ligger på sætra i Gamledalen 
ved Skeikampen. De fleste beitene er inngjerdet og i bruk. Det er i tillegg 9,6 daa overflatedyrket. Arealet ligger med 
tilknytning til beitene og verdsatt som beiteareal.  
Verdi                                                                                                                                                         N.kr  160.000 
  
  
  
  
  
Jakt 
Eiendommen har 195/10000 andeler i Gausdal Nordfjell sameie 240/1. Eiendommen har også andeler Torsdalen sameie. 
Eiendommen er ellers med i 2 andre utmarkslag/grunneierlag og har fiskerett i Torsdalsvatnet. Samlet utbytte fra jakt og 
fiskeinntekter i sameiene og utmarkslagene har vært omkring kr 10.000 pr. år. Utbyttet kan variere. Det er derfor i 
verdsettingen hensyntatt kapitaliseringsrentefot 7%. 
Verdi                                                                                                                                                         N.kr  140.000 
  
  
  
  
  
Lagerplass 
På eiendommen er det opparbeidet en stor velteplass/lagerplass. Plassen ligger inntil Østringsvegen på vestsiden med enkel 
adkomst. Godt oppkultet og romslig plass som har vært leid ut i mange år for kr 4000. Velteplassen er nå framleid fra Ragnar 
Olstad A/S til Løype og anleggsdrift A/S. Det tas forbehold om at leieavtale ikke er fremvist takstmann. 
Velteplasse har vært enkel å leie ut. Takstmann har derfor brukt kapitaliseringsrentefot 7 % i verdsettingen.  
Verdi                                                                                                                                                           N.kr  60.000 
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Skog 
Skogbruksplan utarbeidet i 2005, Nibio gårdskart, sumtallsrapport fra Mjøsen og avvirkningsoversikt er brukt i 
verdivurderingen. Arealer er i følge Nibio gårdskart 1560,7 daa produktiv skog, 311,3 daa uproduktiv skog. Ellers er det myr 
og fjellarealer.  
Skogarealet ligger fordelt på 8 teiger. De fleste og mest produktive teigene ligger langs Gausa med kort avstand til gården. 
Det er 3 teiger i området ved Jønnbu. Dette er høytliggende teiger med lav produksjonsevne.  Resterende 2 teiger er 
fjellteiger i Gamledalen og vest for Sjøsetervatnet. Teigene i Jønnbu og på fjellet ligger innenfor vernekoggrensen med 
restriksjoner for hogst. Det er i hovedsak ellers normale driftsforhold og god vegdekning. Noe bratte arealer langsetter Gausa 
som kan kreve kabeldrift.  
  
Det er hovedsaklig granskog (96%), og noe andre treslag (4%). 
  
Markas bonitet var i 2019:                                                          Hogstklassefordeling var: 
       Bonitet 20:    7,7 %                                                                             Hogstklasse 1:  1,5 % 
             ''      17:    25.3 %                                                                           Hogstklasse 2: 9,0 % 
             ''      14:    24,6 %                                                                           Hogstklasse 3: 20,1% 
             ''      11:    24,0 %                                                                           Hogstklasse 4: 16,2 % 
             ''        8:     18,3 %                                                                          Hogstklasse 5:  53,3 % 
  
Beregninger 2015 
Total kubikkmasse på var: 23496 m3 
Produksjonsevnen totalt var 661 m3 under bark. 
Total tilvekst i hogstklasse 3, 4 og 5 var : 682 m3 under bark. 
Beregnet årlig sluttavvirkning var : 450 m3 
  
  
Det er avvirket ca 7000 m3 siden skogbruksplanen ble utarbeidet. Andel i hogsktklasse 5 er derfor betydelig redusert sett i 
forhold til tallene ovenfor. Skogen er i dag mer jevnt fordelt på hogstklassene. Siden det er en del ungskog må det påregnes 
en del ungskogpleie i årene fremover. Det er innestående ca kr 34.000 på skogfondskontoen.  
  
Det er i verdsettingen hensyntatt  at det i framtiden kan avvirkes minimum 450 m3 pr år i snitt. Salgbart volum hensyntatt 
fratrekk for topp og avfall er beregnet til 382 m3. Det er i verdsettingen hensyntatt driftsnetto kr 180 pr. m3 etter fratrekk 
for diverse driftsutgifter og avsetting til skogfond.  
  
Det er brukt kapitaliseringsrentefot 4 % i verdivurderingen. 
  
Det tas forbehold i verdsettingen om at det ikke foreligger oppdatert skogbruksplan for eiendommen. Tallene vist ovenfor 
kan derfor være unøyaktige.  
Verdi                                                                                                                                                    N.Kr  1.720.000 
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Gammeldalen sæter 
Med eiendommen følger Gamledalen sæter som ligger i Gamledalen nord for Skeikampen ca 950 m.o.h. Sætra ligger ca 5 km 
fra Skeikampen alpinsenter. Bilveg fram til sætra på sommerhalvåret. Det er kun ca 100 m til nærmeste skiløype. Sætra har 
attraktiv beliggenhet, og er godt egnet til utleie eller som eget privat fritidssted.  
Sæterhus 
Sæterhuset er oppført i laft omkring 1850 eller på betongmur. Utvendig kledd med tømmermannspanel. Saltak tekket med 
torv. Kobla vinduer. Grunnflate 67 m2.  Inneholder entre, stue og lagerrom. Enkel standard uten vann eller strøm.  
Skifergulv i entre, tregulv i stue og steingulv i lagerrom. Ellers tømmervegger.  Torvtak nytt 2016. Bygningen ellers restaurert 
på 70-tallet. Normalt vedlikeholdsbehov. 
Vinterstugu 
Gammel del oppført i laft og tilbygg oppført i bindingsverk. Fundamentert på steinmur. Utvendig kledd med 
tømmermannspanel. Saltak tekket med shingelpapp. Isolerte vinduer. Grunnflate 31 m1. Bygningen ble restaurert i 2007. 
Inneholder, entre, soverom og stue/kjøkken. Enkel standard med tregulv, panel og tømmervegger. 
Enkel kjøkkenkrok med benk og skuffer. Oppført solcellepanel. Det er ikke innlagt vann.  
Uthus 
Uthus oppført 2010 i bindingsverk på betongmur og betongsøyler. Utvendig kledd med panel. Saltak tekket med torv. 
Grunnflate 30 m2.  Uisolert. Tregulv. Bruksverdi som lagerrom og utedo.  
Brakke 
Brakke i bindingsverk. Grunnflate 14 m2. Enkel standard med tregulv og ellers panel. Sengeplass til 3. Vedovn. Kjøkkenbenk 
og skap. Gammel og enkel standard.  
  
Sætras plassering tilsier at bebyggelsen har godt potensiale for utleie. Det er derfor i verdivurderingen i stor grad lagt vekt på 
netto utleieverdi istedenfor nedskrevet gjenanskaffelsesverdi. Ved verdivurderingen er det lagt til grunn en årlig potensiell 
brutto leieinntekt på kr 65.000,- med fordeling kr 40.000 på vinterstugu, kr 20.000 på sæterhus og kr 5.000 på brakke. 
Fradrag for vedlikehold, faste kostnader og administrasjon anslås til 20 %. Det legges til grunn at utleie av sætra vil være en 
trygg og sikker inntektskilde for gården, og takstmann har etter dette valgt å bruke kapitaliseringsrentefot på 7 % ved 
verdiberegningen av dette objektet.  
Verdi                                                                                                                                                         N.kr  750.000

3.830.000 kr
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Byggeår: 

Tilbygd 

Renovering/modernisering: 

Ombygging: 

Anvendelse: 

AREALER: 
E  Rom Bruttoareal (BTA) 

m2 

m2 

m2 

 SUM  m2 

Beskrivelse 
Bygningsbeskrivelse, Bruksverdiberegning, utleievurdering, boverdi, fastmontert innredning, beregningsmetode for 

 

m2 
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Hovedbygning

1970 tallet og 2008

Våningshus

Kjeller Trapperom, matbod, lagerrom, wc, lagerrom, jordkjeller, vaskerom
120

1 etasje

2 etasje

Entre, stue, dagligstue, kjøkken

Trapperom, gang, kontor, bad, soverom, soverom, arbeidsrom, soverom, soverom

105

105

330

Konstruksjon og utvendig standard 
Oppført i laft på betongmur. Utvendig kledd med gammel panel. Saltak tekket med stålplater. Isolerte vinduer i stue. Ellers 
gamle doble varavinduer.  
  
Kjøkken: 
Kjøkken oppusset 2007. Ny innredning 2007 med integrert komfyr og oppvaskmaskin. Vedovn.  
  
Sanitærrom: 
Kjeller: Wc med toalett og servant. Enkel standard.  
Vaskerom oppført 2010 har gulvfliser med varmekabler. Varmtvannsbereder, stålkum, dusjkabinett og opplegg for 
vaskemaskin. 
2 etasje: Bad oppusset i 2007 med nytt gulv og ny innredning 2007. Wc, servant og dusjkabinett. 

1805



VERDI    Ut fra ovennevnte settes følgende verdi:
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1.600.000

Kjeller:  
Lagerrom med vanninntak. Vaskerom i enden.  
  
  
Oppvarming: 
Strøm og vedfyring. En pipe fornyet på 70-tallet.  
  
  
Terrasser/balkonger: 
Overbygd terrasse i 2 etasje over entre.   
  
  
Infratruktur/utendørs: 
Enkel hage med gressplen og stort tun på naturtomt. Tunet står på en bakkekul/høyde med gode solforhold og pen utsikt.  
  
  
  
Påkostninger: 
Kjøkken og bad oppusset 2007. Vaskerom i kjeller oppført 2010. Stue oppusset på 70-tallet. Ny pipe på 70-tallet. Stue nye 
vinduer 1976. Dagligstue 1 isolert vindu 1976. Ny trapp til kjeller og 2 etasje 2007. Trapperom i kjeller renovert 2007. 
Drenert rundt bygningen. Vannrør nytt 2007. En stor del av el-anlegget fornyet 2007 med automatsikringer. Loft har 
etterisolert gulv. Overflater er løpende vedlikeholdt.  
  
  
Vedlikeholdt og standard: 
Kjøkken, vaskerom og bad har oppgradert. Bygningen har ellers gammel standard. Tak og vinduer med høy alder tilsier 
oppgradering i nær framtid. For grundigere beskrivelser om tilstand må det innhentes tilstandsrapport. 
  
Tillegg for boverdi: 
Rundskriv fra landbruksdepartementet gir mulighet for et tillegg for boverdi utover kostnadsverdien for boliger på 
gårdsbruk. På grunn av gårdens særegne beliggenhet med rimelig avstand til flere byer og tettsteder er hovedbygningen 
gitt kr 300.000,- i boverditillegg
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Byggeår: 

Tilbygd 

Renovering/modernisering: 

Ombygging: 

Anvendelse: 

Beskrivelse 
Bygningsbeskrivelse, Bruksverdiberegning, utleievurdering, boverdi, fastmontert innredning, beregningsmetode for 

AREALER: 
E  Rom Bruttoareal (BTA) 

m2 

m2 

m2 

 SUM  m2  

m2 
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Kårbolig

1672

Delvis nymalt

Ikke i bruk

Konstruksjon og utvendig standard 
Oppført i laft på gråsteinsmur. Tilbygg oppført i bindingsverk på betongmur. Utvendig kledd med gammel panel. Saltak 
tekket med skifer og stålplater.  
  
  
  
Kjøkken: 
Gammelt kjøkken med peis og vedovn. Plass til komfyr.  
  
  
Sanitærrom: 
Bygningen har ingen sanitærrom

Kjeller Jordkjeller under gammel del. Lav takhøyde under 1,9 m

1 etasje

2 etasje

Entre, kjøkken, dagligstue, stue

Trapperom, lagerrom, gang, soverom, gang, soverom, soverom, soverom

102

102

204
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Kjeller:  
Jordkjeller under gamme opprinnelig del.   
  
  
Oppvarming: 
Vedfyring.   
  
  
Terrasser/balkonger: 
Ingen  
  
  
Infratruktur/utendørs: 
Felles tun med hovedbygning.   
  
  
  
Påkostninger: 
Ny pipe under tak og pipehatter 2019. Delvis nymalt.  
  
  
  
Vedlikeholdt og standard: 
Bygningen har generelt gammel og lav standard. Stor påkostning kreves for istandsetting til bolig. For grundigere 
beskrivelser om tilstand må det innhentes tilstandsrapport.
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Ombygging: 
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Beskrivelse 
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E  Rom Bruttoareal (BTA) 
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m2 
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Driftsbygning

1780

1900

Ikke i bruk

Gammelt stinfjøs med overbygg i reisverk. Saltak tekket med bølgeblikk. Låvedel oppført i laft og reisverk på steinmur. 
Saltak tekket med skiferstein og bølgeblikk.  
Gammelt steinfjøs med betonggulv og skantiler. Ikke i bruk. 
Låvedel med tradisjonell høylåve og treskerlåve er ikke i bruk. 
Bygningen har generelt stort vedlikeholdsbehov og liten bruksverdi. Steinfjøs har noe bruksverdi som lagerrom, og fremstår 
eller som et restaureringsobjekt og et kulturhistorisk innslag på tunet. 

100.000

Kjeller Kjeller delvis under steinfjøs ikke oppmålt

1 etasje

Låve

Kjørebro

Entre melkerom, fjøs, låve, lager

Låve

Kjørebro i hele lengderetningen.

660

660

1320



Beskrivelser og verdivurderinger. Alle verdier er skjønnsmessig angitt og er oppsummert i sammendrag til slutt. 

Byggeår: 

Tilbygd  

A  
E  Rom Bruttoareal (BTA) 

m2 

 SUM  m2 
Beskrivelse 

VERDI    Ut fra ovennevnte settes følgende verdi:

m2 
m2 
m2 

Byggeår: 

Tilbygd  

A  
E  Rom Bruttoareal (BTA) 

m2 

 SUM  m2 
Beskrivelse 

VERDI    Ut fra ovennevnte settes følgende verdi:

m2 
m2 
m2 
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Stabbur

1800

1 Mjølbølerom,

194

Oppført i laft på steinmur. Saltak tekket med skiferstein og stålplater. Bygningen fremstår som originalt med tregulv og 
tømmervegger. Bygningen fresmtår som et kulturhistorisk innslag på tunet og har liten bruksverdi. Bygningen er i senere år 
fått restaurert tak.

80.000

2 3 lagerrom

97

97

Eldhus

1800-tallet

1 Lagerrom

108

Eldhus oppført i laft på steiner. Saltak tekket med skiferstein. 
Bryggerhusrom med takkeovn. Betonggulv. Ellers soverom og stue. Bygningen har generelt stort vedlikeholdsbehov og liten 
bruksverdi. 
Råteskade på  bunnstokker

30.000

2 Entre, stue, soverom, soverom

54

54



Beskrivelser og verdivurderinger. Alle verdier er skjønnsmessig angitt og er oppsummert i sammendrag til slutt. 

Byggeår: 

Tilbygd  

A  
E  Rom Bruttoareal (BTA) 

m2 

 SUM  m2 
Beskrivelse 

VERDI    Ut fra ovennevnte settes følgende verdi:

m2 
m2 
m2 

Byggeår: 

Tilbygd  

A  
E  Rom Bruttoareal (BTA) 

m2 

 SUM  m2 
Beskrivelse 

VERDI    Ut fra ovennevnte settes følgende verdi:

m2 
m2 
m2 
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Skåle/garasje

1900

1 Garasje, lager

138

Oppført i laft og reisverk på steiner og delvis rett på bakken. Saltak tekket med stålplater i 2010. Grusgulv. Åpen adkomst 
uten port.  
Bygningen har gammel og lav standard. Stort vedlikeholdsbehov. 

50.000

138

Vognskjul

Ukjent/ gammelt

1 Vognskjul ikke oppmålt

0

Oppført i reisverk på steiner, kledd utvendig med panel. Pulttak. Bygningen har ingen bruksverdi og er derfor ikke beskrevet 
nærmere. 

0



Beskrivelser og verdivurderinger. Alle verdier er skjønnsmessig angitt og er oppsummert i sammendrag til slutt. 

Byggeår: 

Tilbygd  

A  
E  Rom Bruttoareal (BTA) 

m2 

 SUM  m2 
Beskrivelse 

VERDI    Ut fra ovennevnte settes følgende verdi:

m2 
m2 
m2 

Byggeår: 

Tilbygd  

A  
E  Rom Bruttoareal (BTA) 

m2 

 SUM  m2 
Beskrivelse 

VERDI    Ut fra ovennevnte settes følgende verdi:

m2 
m2 
m2 
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Mølla

1905

Kjeller Mjølrom

133

Oppført i laft på steinmur. Saltak tekket med bølgeblikk. Fremstår som originalt med tregulv og tømmervegger. Bygningen 
er restaurert og i orden. Bygningen er oppført som mølle ved Gausaelva. Bygningen fremstår som et kulturhistorisk 
museum inntil Gausaelva uten bruksverdi. 

0

1 Kvernerom 

40

40

2 Mottaksrom 53

Utedo

Ukjent

1 Utedo

0

Gammel utedo oppført i reisverk 

0
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Dyrket mark 1000000

Innmarksbeite/overflatedyrket

Jakt

Lagerplass/velteplass

Skog

Gamledalen sæter

160000

140000

60000

1720000

750000

Hovedbygning 1600000

Kårhus

Driftsbygning

Stabbur

Eldhus

Uthus

Vognskjul

Mølle

Utedo

300000

100000

80000

30000

50000

0

0

0

5990000



Side 35 av 38

Middels stor landbrukseiendom med lang kulturhistorie, pent beliggende i Østre Gausdal med tilhørende sæter i 
Gamledalen.  
  
Dyrket mark leies bort og er i god hevd. Godt egnet til grasproduksjon. 
  
Innmarksbeitearealer og overflatedyrket er delvis inngjerdet og i bruks om beiter. 
  
Skogen er siste årene driftet av Mjøsen. Skogen er bra oppfulgt med skogkulturarbeid. Det er i hovedsak normale 
driftsforhold.  
  
Med gården følger en velteplass ved Østringsvegen som har vært leid ut i mange år.  
  
Med gården følger andeler i Gausdal Nordfjell sameie og Torsdalen sameie.  
  
Hovedbygning er gammel, men normalt vedlikeholdt. Deler av bygningen er oppgradert. Ellers gammel standard.  
  
Kårhus er gammelt og ikke beboelig i dag. 
  
Driftsbygning, stabbur, eldhus, uthus, vognskjul og utedo er gamle bygninger med liten bruksverdi og dels stort 
vedlikeholdsbehov.  
  
Mølla er restaurert og fremstår som et kulturhistorisk museum, men har ellers ingen bruksverdi.  
  
Husene på Gamledalen sæter er godt vedlikeholdt og har en attraktiv beliggenhet for eget fritidsbruk og utleie. 
  
  
Det gjøres oppmerksom på at verdiene i "Sammendrag verdifastsetting" ikke er direkte tekniske verdier. Verdiene her er satt 
skjønnsmessig, og det er sett hen til både den tekniske verdien, dagens bruksegenskaper (avkastning/utleieinntekt) samt 
veid opp mot den totale konsesjonspliktige markedsverdien til eiendommen.  
 

5.990.000 kr

Verdien det er kommet frem til er eiendommens markedsverdi ved omsetning i fri handel som samlet enhet under hensyn 
til de begrensninger som ligger i Konsesjonsloven

Bjørn Ludvig Mehlum

Rudshøgda  27.08.2019

Sivilagronom/sertifisert  takstmann

Markedsverdi

Markedsverdi/Oppsummering
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22.08.2019 Nibio gårdskart 3 ✔
22.08.2019

2019

2005

2011

seeiendom.no

Gjensidige

Mjøsen

Jordleieavtaler

8 ✔
Arealoversikt

Eier
Forsikringspapir
Skogbruksplan
Utleieavtaler

Grunnbokutskrift
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Tun Dyrket mark nord for gårdstun

Jordteig syd for gårdstun

Utsikt fra sæter

Dyrket mark nedenfor gårdstun

Holen



Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Data uthentet: 22.08.2019 kl. 12.07
Oppdatert per: 22.08.2019 kl. 12.06

Kommune: 0522 GAUSDAL
Gnr: 169 Bnr: 6

Grunnboksinformasjon
        
HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett
        
2006/592991-1/200 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
29.11.2006 VEDERLAG: NOK 0

NYFLØTT JOSTEIN
F.NR: 300754
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

HEFTELSER
        
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning,
eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til
denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift.

Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen,
eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner
du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer
gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

1957/2755-1/17 BESTEMMELSE OM VANNRETT
03.10.1957 RETTIGHETSHAVER: KNR:0522 GNR:169 BNR:3

Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.v.

1977/4566-2/17 ERKLÆRING/AVTALE
02.06.1977 RETTIGHETSHAVER: KNR:0522 GNR:169 BNR:16

Bestemmelse om kloakkledning

1981/3096-1/17 ERKLÆRING/AVTALE
04.05.1981 RETTIGHETSHAVER: KNR:0522 GNR:169 BNR:13

Bestemmelse om kloakkledning

1990/1827-1/17 ERKLÆRING/AVTALE
06.03.1990 Erk. vedr. 22 kv linje Bauker-Bokstad med avgreninger

1990/3490-1/17 JORDSKIFTE
10.05.1990 Grensegang mellom skogteiger innenfor seterområdene

Sjøsetra, Godalen og Torsdalen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1992/11141-2/17 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
19.11.1992 Avståelse av grunn til kraftledninger

1994/942-1/17 ERKLÆRING/AVTALE
07.02.1994 Avståelse av grunn høyspentlinje avgreining Jevanhaugen

1994/2753-1/17 JORDSKIFTE
25.04.1994 Jordskifte av sameie

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1997/9002-1/17 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
22.12.1997 Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde

ledninger m.m.

2004/589-1/17 BEST. OM ADKOMSTRETT
26.01.2004 RETTIGHETSHAVER: KNR:0522 GNR:167 BNR:17

RETTIGHETSHAVER: KNR:0522 GNR:167 BNR:18
Med flere bestemmelser
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2005/5857-1/17 BEST. OM ADKOMSTRETT
14.07.2005 RETTIGHETSHAVER: KNR:0522 GNR:167 BNR:12
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Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Data uthentet: 22.08.2019 kl. 12.07
Oppdatert per: 22.08.2019 kl. 12.06

Kommune: 0522 GAUSDAL
Gnr: 169 Bnr: 6

Bestemmelse om parkering

GRUNNDATA
        
1949/1043-1/17 REGISTRERING AV GRUNN
04.05.1949 DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:0522 GNR:169

BNR:1

1957/3073-1/17 REGISTRERING AV GRUNN
01.11.1957 UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0522 GNR:169

BNR:10

1960/4233-1/17 REGISTRERING AV GRUNN
12.12.1960 UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0522 GNR:169

BNR:11

1973/6353-1/17 REGISTRERING AV GRUNN
06.08.1973 UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0522 GNR:169

BNR:13

1976/5450-1/17 REGISTRERING AV GRUNN
22.06.1976 UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0522 GNR:169

BNR:16

2006/7373-1/17 GRENSEJUSTERING
30.08.2006 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved
avhendelse, som tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser,
gjelder særskilte prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21
tredje ledd.
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Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Data uthentet: 22.08.2019 kl. 12.05
Oppdatert per: 22.08.2019 kl. 12.05

Kommune: 0522 GAUSDAL
Gnr: 169 Bnr: 4

Grunnboksinformasjon
        
HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett
        
2006/592991-1/200 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
29.11.2006 VEDERLAG: NOK 0

NYFLØTT JOSTEIN
F.NR: 300754
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

HEFTELSER
        
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning,
eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til
denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift.

Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen,
eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner
du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer
gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

1934/901015-1/17 BESTEMMELSE OM VEG
05.07.1934 RETTIGHETSHAVER: KNR:0522 GNR:169 BNR:1

Rett til fri tømmerplass på "Remsa"

1937/1574-1/17 BESTEMMELSE OM VANNLEDN.
25.10.1937 Vegvesenets betingelser vedtatt

1955/1275-1/17 BESTEMMELSE OM VEG
12.05.1955 Vegvesenets betingelser vedtatt

1958/1622-1/17 SKJØNN
16.06.1958 Elektriske kraftlinjer-Øvre Vinstra/Fåberg

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1984/4344-2/17 BESTEMMELSE OM VEG
12.06.1984 RETTIGHETSHAVER: KNR:0522 GNR:169 BNR:1

Rett til veg over "Remsa" som skal fraskilles bnr. 4

1989/951-1/17 ERKLÆRING/AVTALE
10.02.1989 KJØPEKONTRAKT TIL AVTALT PRIS M DIV BEST

1989/6832-2/17 ERKLÆRING/AVTALE
11.09.1989 RETTIGHETSHAVER: KNR:0522 GNR:169 BNR:19

Best. vedr. brønner og vannledninger

GRUNNDATA
        
1934/900175-1/17 REGISTRERING AV GRUNN
25.06.1934 DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:0522 GNR:169

BNR:1

1986/4618-1/17 REGISTRERING AV GRUNN
30.06.1986 UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0522 GNR:169

BNR:17

1989/441-1/17 REGISTRERING AV GRUNN
23.01.1989 UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0522 GNR:169

BNR:19

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved
avhendelse, som tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser,
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Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Data uthentet: 22.08.2019 kl. 12.05
Oppdatert per: 22.08.2019 kl. 12.05

Kommune: 0522 GAUSDAL
Gnr: 169 Bnr: 4

gjelder særskilte prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21
tredje ledd.
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Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Data uthentet: 22.08.2019 kl. 12.01
Oppdatert per: 22.08.2019 kl. 12.01

Kommune: 0522 GAUSDAL
Gnr: 169 Bnr: 1

Grunnboksinformasjon
        
HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett
        
2006/592991-1/200 HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
29.11.2006 VEDERLAG: NOK 0

NYFLØTT JOSTEIN
F.NR: 300754
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

HEFTELSER
        
Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning,
eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til
denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift.

Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen,
eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner
du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer
gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

1804/900002-1/17 ERKLÆRING/AVTALE
14.06.1804 200 daler er betinget uoppsigelig stående i gården mot

årlig
renter, og meddelelse fra sognepresten i Ø.Gausdal om at
legat-kapitalen fremdeles står uinnfridd.

1926/900113-1/17 ** DIVERSE PÅTEGNING
12.04.1926 Skrivelse fra Fattigstyret om at legatet fremdeles står

uinnfridd.

1844/900043-1/17 UTSKIFTING 
19.09.1844 Vedr. skogen på Øverbygdskjølen

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1846/900041-1/17 UTSKIFTING 
19.09.1846 Gausdals sameieskog

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1847/990035-1/17 UTSKIFTING 
09.12.1847 Minnelig utskiftning vedr. setermark

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1848/990124-1/17 UTSKIFTING 
17.03.1848 Skogmark i Skei`s seterlag

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1921/902444-1/17 ERKLÆRING/AVTALE
15.08.1921 Vedr. veihold av privat vei opp til Gausdal Sanatorium

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1924/901728-1/17 ERKLÆRING/AVTALE
08.01.1924 Rettighetshaver: Televerket

Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter
m.v.

1925/900421-1/17 ERKLÆRING/AVTALE
26.10.1925 Rettighetshaver: Televerket

Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter
m.v.

1928/900540-1/17 BESTEMMELSE OM VEG
13.11.1928 Vegvesenets betingelser vedtatt
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Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Data uthentet: 22.08.2019 kl. 12.01
Oppdatert per: 22.08.2019 kl. 12.01

Kommune: 0522 GAUSDAL
Gnr: 169 Bnr: 1

1928/900541-1/17 ERKLÆRING/AVTALE
12.12.1928 Rettighetshaver: Televerket

Bestemmelser om telefonledninger/stolper/kabler/grøfter
m.v.

1930/900430-1/17 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
02.10.1930

1940/1209-1/17 SKJØNN
10.10.1940 Elektriske kraftlinjer- Kamfoss/Lillehammer

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1940/901856-1/17 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
18.10.1940

1943/1300-1/17 BEST. OM ADKOMSTRETT
20.09.1943 Rettighetshavere: Sætereiere på Tordalsseter

over gnr. 225 bnr. 1`s seterløkke
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1949/1048-1/17 FØDERÅD
04.05.1949 RETTIGHETSHAVER: HOLEN JOHN O

1950/2023-1/17 ** PRIORITETSBESTEMMELSE
27.07.1950 VEKET FOR: OBLIGASJON                     1950/2022-1/17

1951/2423-1/17 SKJØNN
22.09.1951 Elektriske kraftlinjer-Vinstra/Oslo

Underekspropriasjonsskjønn
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1951/2711-1/17 ERKLÆRING/AVTALE
20.10.1951 Vedlikehold av setervegen Skei-Torsdalen

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1953/993045-1/17 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
17.01.1953

1955/325-1/17 JORDSKIFTE
04.02.1955 Grensegangssak - Killiknappen-Gartjernlia

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1955/3213-1/17 BESTEMMELSE OM VANNRETT
22.11.1955 RETTIGHETSHAVER: KNR:0522 GNR:168 BNR:6

RETTIGHETSHAVER: KNR:0522 GNR:168 BNR:7
Bestemmelse om vannledning

1956/379-1/17 JORDSKIFTE
06.02.1956 Voldgiftsgrensegang vedr. skogteigen i Killien m.m.

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1959/1109-1/17 SKJØNN
21.04.1959 Elektriske kraftlinjer-Ø.Vinstra/Fåberg

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1961/275-2/17 BESTEMMELSE OM VANNRETT
25.01.1961 RETTIGHETSHAVER: KNR:0522 GNR:169 BNR:11

Bestemmelse om vannledning

1979/5831-1/17 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
04.07.1979 Avståelse av grunn

1984/4343-1/17 BESTEMMELSE OM VEG
12.06.1984 RETTIGHETSHAVER: KNR:0522 GNR:169 BNR:4

RETTIGHETSHAVER: KNR:0522 GNR:169 BNR:17
overført til bnr. 17 jfr. skj. 1252/1987
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Grunnboksinformasjon fra Statens kartverk Data uthentet: 22.08.2019 kl. 12.01
Oppdatert per: 22.08.2019 kl. 12.01

Kommune: 0522 GAUSDAL
Gnr: 169 Bnr: 1

1989/5963-1/17 ERKLÆRING/AVTALE
14.08.1989 RETTIGHETSHAVER: KNR:0522 GNR:169 BNR:18

Tillatelse til anlegg og vedlikehold av kloakkanlegg

1990/3490-1/17 JORDSKIFTE
10.05.1990 Grensegang mellom skogteiger innenfor seterområdene

Sjøsetra, Godalen og Torsdalen
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1992/11217-1/17 ELEKTRISKE KRAFTLINJER
19.11.1992 Avståelse av grunn til kraftledning

Med flere bestemmelser

1993/570-1/17 JORDSKIFTE
27.01.1993 Krav om grtensegang etter jordskiftelovens ` 88

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1994/944-1/17 ERKLÆRING/AVTALE
07.02.1994 Avståelse av grunn høyspentlinjen avgreining Jevanhaugen

1994/2753-1/17 JORDSKIFTE
25.04.1994 Jordskifte av sameie

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1995/3211-1/17 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN.
26.04.1995 Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde

ledninger m.m.

1996/111-1/17 JORDSKIFTE
05.01.1996 Jordskiftesak, jordskiftelovens § 2, g, pkt. 2,

eiendoms-
deling ved jordskifteretten, i forbindelse med
gjennomføring
av salg av jord- og skogbr.areal under 213/1 og 4.
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1997/7618-1/17 JORDSKIFTE
03.11.1997 Skei setersameie.

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

1999/2293-1/17 JORDSKIFTE
21.04.1999 Skei setersameie i Gausdal

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2001/1720-2/17 BORETT
21.02.2001 Rettighetshaver : Trond Holen f. 28.08.1922

GRUNNDATA
        
1848/900003-1/17 REGISTRERING AV GRUNN
17.03.1848 UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0522 GNR:169 BNR:2

1869/900027-1/17 REGISTRERING AV GRUNN
25.11.1869 DENNE MATRIKKELENHET OPPRETTET FRA: KNR:0522 GNR:168

BNR:1

1927/900357-1/17 REGISTRERING AV GRUNN
21.11.1927 UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0522 GNR:169 BNR:3

1934/900175-1/17 REGISTRERING AV GRUNN
25.06.1934 UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0522 GNR:169 BNR:4

1946/1128-1/17 REGISTRERING AV GRUNN
14.09.1946 UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0522 GNR:160

BNR:36

1947/576-1/17 REGISTRERING AV GRUNN
11.03.1947 UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0522 GNR:169 BNR:5
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Kommune: 0522 GAUSDAL
Gnr: 169 Bnr: 1

1949/1043-1/17 REGISTRERING AV GRUNN
04.05.1949 UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0522 GNR:169 BNR:6

1949/1044-1/17 REGISTRERING AV GRUNN
04.05.1949 UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0522 GNR:169 BNR:7

1949/2173-1/17 REGISTRERING AV GRUNN
09.09.1949 UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0522 GNR:169 BNR:8

1957/3072-1/17 REGISTRERING AV GRUNN
01.11.1957 UTSKILT FRA DENNE MATRIKKELENHET: KNR:0522 GNR:169 BNR:9

1994/2753-2/17 GRENSEJUSTERING
25.04.1994 GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved
avhendelse, som tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser,
gjelder særskilte prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21
tredje ledd.
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