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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

Etter henvendelse fra Advokat Thore Heggen ble undertegnede anmodet om å avholde verditakst over
landbrukseiendommen Gnr.157 Bnr.13 i Stryn kommune.

Landbrukstaksten ønskes i forbindelse med eierskifte.

Egne forutsetninger

Oppdraget er utført på grunnlag av NTFs retningslinjer og gjeldende konsesjonslov. Landbruksdepartementet har i forskjellige
rundskriv gitt generelle retningslinjer som verdisetting av konsesjonspliktige eiendommer skal bygge på. Det er ikke
meningen at retningslinjene skal følges slavisk, men det åpnes for takstmannens skjønn.

Eier skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes
opp.

Verdivurderingen er avholdt etter beste skjønn og overbevisning. Verdivurderingen er utført i henhold til gjeldende instruks.
Heftelsesanmerkninger er ikke vurdert med mindre det er angitt. Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger
om feil og mangler som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt eiendommen slik god skikk tilsier.

Eiendommen er konsesjonspliktig i henhold til konsesjonsloven. I verdisetting er det derfor tatt hensyn til konsesjonsloven §
1, som regulerer omsetningen av fast eiendom på det frie marked.
Fra § 1: Denne lov har til formål å regulere og kontrollere omsetningen av fast eiendom for å oppnå et effektivt vern om
landbrukets produksjonsarealer og slike eier / brukerforhold som er gagnlig for samfunnet, bl.a. ved å tilgodese:

- Landbruksnæringen
- Behov for utbyggingsareal
- Allmenne naturvern / friluftsinteresser
- En samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling for fast eiendom

Verdivurderingen gir en samlet vurdering, men en enkel beskrivelse og en verdisetting av landbrukseiendommen
(markedsverdi). Markedsverdien er i denne sammenheng den verdi som eiendommen skjønnes å ha ved fritt salg, etter
vanlige priser i området, under hensyn til gjeldende bestemmelser i Konsesjonsloven § 9. Landbruksdepartementet har i
Rundskriv
nr. M-3/2002, M-7/2002, M-4/2004, M-1/2010 og M-2/2012 fastsatt veiledende normer for verdisetting.
For jord og skogbruksarealer brukes bruksverdi / avkastningsverdi som utgangspunkt for verdisetting etter konsesjonsloven.
For bygninger nyttes kostnadsverdiberegninger (nedskrevet gjenanskaffelsesverdi ), med utgangspunkt i normale
anleggskostnader for tilsvarende bygning. Verdien skal reduseres i henhold til bygningens tilstand, alder, slitasje, vedlikehold,
og egnethet etter dagens normer og krav. Står driftsbygningen størrelse og standard i misforhold til naturlige
produksjonsgrunnlag på eiendommen, bør kostnadsverdien korrigeres. Det er særlig aktuelt der driftsbygningen er
unødvendig for driften av eiendommen, og heller ikke kan gi inntekter ved bortleie. Det kan være aktuelt å korrigere
kostnadsverdien på våningshuset der bygningen åpenbart ligger over "normal stor og god boligstandard på et gårdsbruk".

Håndbok for driftsplanlegging og driftsgranskinger for jord- og skogbruk er benyttet som støtte for beregningene.
Det tas forbehold om tilstand på el- anlegg og andre tekniske installasjoner da dette krever fagkyndig kontroll.

Det tas forbehold om råte, sopp og andre skader i bygninger da bygningsbeskrivelsen bare er en generell beskrivelse.
Ønskes nærmere kontroll av byggtekniske forhold, må det foretas egen kontroll for dette med tilhørende tilstandsrapport eller
boligsalgsrapport.

For arealmåling av alle bygninger brukes ( BTA ) og grunnflate.
Beskrivelsen bygger på egen befaring, opplysninger gitt under denne og framlagt dokumentasjon. Det tas forbehold om at det
kan være feil i opplysningene.
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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

Gårdsbruket ligg landlig og fint til på Verlo med spredt bosetting og fin utsikt over Nordfjorden ca. 42 km sørvest for
kommunesenteret Stryn i Stryn kommune. Ryddig og fint gårdstun med lett tilkomst fra Fv.60.

Gårdsbruk med tilhørende jord og skogbruk, eiendommen har flere naturgitte ressurser.
Eiendommens markedsverdi er vurdert på bakgrunn av befaring, eiers opplysninger, framlagte dokumenter, beskrivelse og
en totalvurdering av eiendommens komponenter. Ved fastsettelse av markedspris er det tatt hensyn til at det er bo - og
driveplikt på eiendommen. Prisen skal gjenspeile det en kjøper er villig til å betale for denne eiendommen, eiendommens
beliggenhet er derfor vesentlig.

Markedsverdi: Kr. 3 400 000

STRYN, 12.06.2020

Jostein Vonheim
Telefon: 900 24 850
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Befarings- og eiendomsopplysninger

Rapportdata

Kunde: Atle Geir Aaland

Takstmann: Jostein Vonheim

Befaring/tilstede: Befaringsdato: 20.05.2020.
 - Jostein Vonheim.  Tlf. 900 24 850
 - Atle Geir Aaland.  Tlf. 911 47 725
 - Advokat Thore Heggen.  Tlf. 911 47 725

Eiendomsopplysninger

Eiend.betegnelse: Landbrukseiendom

Eier: Atle Geir Aaland Ideell: 2/3  Anne K. T. Aaland Ideell: 1/3

Hjemmelsovergang: 07.06.2018  Anne K Talsæte Ideell: 1/3   Atle Geir Aaland  Ideell: 2/3

Beliggenhet: Landbrukseiendommen ligger fint plassert til på Verlo ca. 1,0 km sør for Utvik sentrum. Til
kommunesenteret Stryn er det ca. 41 km. Eiendommen ligger sørvendt med fin utsikt over
Nordfjorden.
Til eiendommen er det egen teig på Verlostølen, det er ukjent for takstmann om det er oppført
sæterhus på arealet.

Bebyggelsen: På eiendommen er det oppført våningshus, kårhus, driftsbygning og redskapshus.

Konsesjonsplikt: Landbrukseiendommen er konsesjonspliktig i henhold til konsesjonsloven.

Kommuneplan: Arealet på eiendommen er i gjeldende kommuneplan regulert til Landbruk, Naturbruk og
Friluftsområde. ( LNF ).
Plantype: Kommundelplan for Vikane
Planidentifikasjon: 2019KP01
Status: Planlegging igangsett

Adkomstvei: Avkjøring fra Fylkesvei 60, kort privat vei fram til tunet.

Tilknytning vann: Vanntilførsel fra egen brønn.

Tilknytning avløp: Felles oppsamlingstank for bolighus og kårhus på 6,0 m3 infiltrasjonsgrøft på egen grunn.

Borett: Søk i grunnboka viser ingen tinglyst kår eller boretter på eiendommen.

Heftelser: Grunnboksinformasjon:
Påtegning til hjemmelsdokumenter

Tinglyst 28.09.2018 Tvangssalg besluttet Gjelder: Hjemmel til eiendomsrett Atle Geir Aaland.
Tingrett; Sogn og Fjordane saksnr. 18-087849TVA-SOFT
Tinglyst 08.10.2018 Tvangssalg besluttet Gjelder: Hjemmel til eiendomsrett Atle Geir Aaland.
Tingrett; Sogn og Fjordane saksnr. 18-101559TVA-SOFT
Tinglyst 17.01.2019 Tvangssalg besluttet Gjelder: Hjemmel til eiendomsrett Anne K Talsæte og Atle
Geir Aaland. Tingrett; Sogn og Fjordane saksnr. 18-165987 TVA-SOFT

Matrikkeldata

Matrikkel: Kommune: 1449 STRYN Gnr: 157 Bnr: 13

Hjemmelshaver: Atle Geir Aaland

Adresse: Verlo, 6797 UTVIK

Kilder/vedlegg

Dokument/kilde Dato Kommentar Status Sider Vedlagt

Arealoversikt 20.05.2020 Statens Kartverk Innhentet

Grunnbokutskrift 20.05.2020 Se Eiendom, Kartverket Innhentet

Tegninger Fremvist i 2016, våningshus Fremvist

Tidligere takst 06.12.2016 Verdivurdering av våningshus og
landbrukseiendom i 2016 av undertegnede

Innhentet

Offentlige planer 10.06.2020 Stryn kommune Innhentet

Statens Kartverk 10.06.2020 Statens Kartverk Innhentet

Vann- og avløpsverk 10.06.2020 Ikke
fremvist
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Andre forhold

Forsikring: Selskap: Gjensidige forsikring.

Eiendommens arealer

Fulldyrket jord daa 43,2

Innmarksbeite daa 36,4

Skog av svært høy bonitet daa 79,0

Skog av høy bonitet daa 245,4

Uproduktiv skog daa 15,2

Åpen jorddekt fastmark daa 0,3

Bebygd, vann, bre daa 3,1

Sum arealer: daa 422,6

Beskrivelser

Beskrivelser

Eiendom Landbrukseiendommen er et tradisjonelt gårdsbruk med jord og skogressurser.

Produksjon På eiendommen vært det produsert grovfôr, eiendommen er passiv del av KAV Samdrift DA org.nr.
980 468 232. Jordbruksarealet er opplyst utleid til samdriften. Melkekvoten på eiendommen er etter
opplysninger fra Innvik Rekneskapsservice AS  pr.13.02.2020 på 48 805 liter i grunnkvote som blir
leid ut til KAV Samdrift.

Odel I henhold til lov om odelsretten og åsetesretten ( odelslova ) er det odel på eiendommen.

Bonitet Skogbruksarealet er registrert i følge NIBIO, Norsk Institutt for Bioøkonomi med skog av høg bonitet
og særs høg bonitet. Skogarealet er forholdsvis bratt, men er tilgjengelig med etablerte skogsveier.
Skogen er blanding av furu, gran og løvskog.

Arrondering Jordbruksarealet er delt i tre teiger sør og nord for gårdstunet, avdelt av fylkesvei. Arealet er
forholdsvis bratt, det vært høstet normalt gode avlinger med 2 slåtter. Deler ev jordbruksarealet
treng grøfting.
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Bygninger på eiendommen

Kårbolig

Bygningsdata

Byggeår: 1930  Kilde: Opplysninger fra eier

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Bygningen er ikke i bruk

Tilbygg (i 1978) Kårboligen vart tilbygget med 30 m2

Verdivurdering

Verdi: Kr. 300 000

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar

Kjeller 115

Loft 90

Hovedetasje 115

Sum bygning: 320

Konstruksjoner og innvendige forhold - Kårbolig

Bygning, generelt

Kårboligen er oppført i 2 etasjer pluss lofts etasje i 1930, senere påbygd i 1978 til bolig for to generasjoner.
Kårboligen var på takseringstidspunktet ikke i bruk som bolig, nyttet som lager.
Bygningen inneholder 4 lagerrom i kjeller brukt som lager.

Hovedetasjen har 2 stuer, 2 kjøkken, 2 bad, og gangareal.

På loftet er det 4 soverom, boder og gangareal.

Bygningen er oppført på murer av naturstein og betongstein på tilbygget. Kjeller er delvis innredet med støypt plate mot
grunn. Vegger av naturstein og betongstein, himling med synlige trebjelkelag og trepanel.
Bygningen er oppført i laftet tømmer, innvendig vegger er kledd med plater som er malte, strie og tapet. Gulvbelegg på de
fleste rom i hovedetasjen. Himling er kledd med tak - ess og malte plater. Enkle kjøkkeninnredninger på begge kjøkken.
Vinduer er skiftet i senere tid til 2 lags isolerglass. Oppvarming med strøm og ved, pipa er ikke godkjent.
Pålegg fra Stryn kommune om rehabilitering av pipe.

Begge bad i hovedetasjen har støypt gulv med belegg på gulvet. Varme i gulvet på badet mot vest. Vegger er kledde med
våtromsplater og våtromsbelegg. Himling av tak - ess plater.
Trapp til loftet av malt tre. Vegger er kledde med trepanel, platet og dekket med tapet og malte flater på loftet. Heltre furu og
belegg på gulvet på loftet. Himling med tak - ess plater og behandlet trepanel.

Utvendige vegger er kledd med liggende trekledning. Taket er tekket med skifer, lekkasje ved takvindu. Elkraft er i dårlig
stand og treng oppgradering. Bygningen er generelt i dårlig stand og treng rehabilitering.
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Driftsbygning

Bygningsdata

Byggeår: 1930  Kilde: Opplysninger fra eier

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Bygningen er ikke i bruk til husdyrproduksjon, blir nyttet til
lager.

Verdivurdering

Verdi: Kr. 275 000

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar

Kjeller 81 Gjødselkjeller under melkefjøs bygget i 1990

Underetasje 212 Areal hentet fra tegninger av 25.09.1992

Mellomlåve 171 Areal hentet fra tegninger av 25.09.1992

Kjørebro 80 Areal hentet fra tegninger av 25.09.1992

Sum bygning: 544

Konstruksjoner og innvendige forhold - Driftsbygning

Bygning, generelt

Eldre driftsbygning som er modernisert og tilbygget i flere perioder, siste tilbygg og ombygging vart utført i 1992. Bygningen
har plass til 10 melkekuer pluss påsett. Bygningen er ikke nyttet til husdyrproduksjon, blir i dag nyttet som lager.

Bygningen inneholder gjødselkjeller under deler av bygningen. På fjøsplan er det fjøs, melkerom, toalett og gangareal.
Etasjeskille mellom deler av fjøsen og mellomlåve er støypt dekke.
Mellomlåven inneholder lagerrom og er oppført av grinde verk. Etasjeskille mellom mellomlåve og kjørebro av trebjelkelag.

2 stk. tresiloer, uttak av silo med montert silotalje. Takkonstruksjon av bærende taksperrer.
Utvendig er bygningen kledd med stående trekledning, skyveporter av tre som er kledd med stålplater. I gjødselkjeller er det
montert tett prefabrikert gjødselport.
Taket er tekket med profilerte stålplater og skifer. Det er registret lekkasje fra taket. Taktekking må utbedres for å stoppe
vannlekkasje.

Båsfjøs med plass til 10 melkekuer og påsett.
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Redskapshus

Bygningsdata

Byggeår: 1970  Kilde: Opplysninger fra eier.

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse: Redskapshus / vedlager.

Verdivurdering

Verdi: Kr. 55 000

Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar

Hovedetasje 60

Sum bygning: 60

Konstruksjoner og innvendige forhold - Redskapshus

Bygning, generelt

Redskapshuset vart oppført i 1970 og inneholder to rom, vedlager og redskapsrom.
Fundament og såle av betong, gulv mot grunn i betong.

Yttervegger av bindingsverk med utvendig stående trekledning, veggen sørover er kledd med eternittplater. Innvendige
vegger er ikke kledde.

Takkonstruksjon av plassbygde takstoler. Taket er tekket med profilerte stålplater. I front er det montert to vippeporter av tre.

Våningshus

Bygningsdata

Byggeår: 1989  Kilde: Opplysninger fra Atle Geir Aaland

Anvendelse/ enkel
bygningsbeskrivelse:

Bolighuset på landbrukseiendommen

Verdivurdering

Verdi: Kr. 2 100 000
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Arealer
Etasje Bruttoareal BTA m² Kommentar

Kjeller 126 Kjeller inkl. garasje på vestsiden av boligen.

Loft 19

Hovedetasje 97

Sum bygning: 242

Kommentar areal

Arealopplysninger er hentet fra utleverte tegninger i 2016. Tegningene er datert den 17.06.1986.

Konstruksjoner og innvendige forhold - Våningshus

Bygning, generelt

Bolighuset ligger fint plassert i gårdstunet på eiendommen, utsikt over Nordfjorden.
Boligen  er oppført over to plan pluss loft med full kjeller og hovedetasje.

Loftsetasje inneholder 2 soverom, 1 bod og gangareal.

I kjeller er det stor gang, 2 soverom, bad, kjølerom og boder.

Hovedetasjen inneholder stue, kjøkken, vaskerom, toalett og gangareal. På vestsiden av boligen er det bygget til en garasje
med støypt dekke over som terrasse med utgang fra hovedetasjen.

Garasje

Grunn og fundamenter, generelt

Golv på grunn er armert, isolert og støypt betongplate over grusfylling på kultstein.

Drenering

Det er gjennomført drenering på nordsiden av huset, knotteplast mot grunnmur. Det er synlige fuktskader på grunnmuren i
kjølerom.

Gulv på grunn

Gulv i kjeller er støyp, vindfang / gang er flislagt med naturskifer. Soveromma i kjeller er restaurert med nytt gulvbelegg etter
vannlekkasje. Gulvareal på badet er støypt med varmekabler og flis. Fliser er slitt og treng rehabilitering.

Vegger mot grunn

Grunnmur av lecastein, utvendig pusset, innvendig framforet og isolert og kledd med sponplater som er påført tapet.

Yttervegger

Boligen er sett opp med yttervegger i reisverk, antatt 15 cm isolasjon over grunnmur.
Utvendig er bygningen kledd med liggende dobbelfalset trekledning.

Takkonstruksjoner

Takkonstruksjon med bærende taksperrer med hanebjelker.

Taktekking og membraner

Taket er tekket med Wergeland takstein, takrenner og nedløp av plast.

Vinduer

Alle vindu i boligen av 2 lags  isolerglass i treramme.

Ytterdører og porter

Ytterdører av tre, garasjen har ikke port.

Innvendige dører

Alle innvendige dører av tre, behandla med maling og lakk.

Overflater på terrasse, balkong og utvendige trapper og ramper

Terrasse på sørsida, vestsida og liten terrasse på østsiden. Støypt plate som delvis er kledd med terrassebord.

Overflater på innvendige gulv



Matrikkel: Gnr 157: Bnr 13 Skarstein & Walaker AS

Kommune: 1449 STRYN KOMMUNE Postboks 405 , 6782 STRYN

Adresse: Verlo, 6797 UTVIK Telefon: 900 24 850

Oppdr. nr: 132 Befaringsdato: 20.05.2020 Side: 10 av 12

Overflater på gulv i kjeller er naturskifer og belegg, flis på badet. I hovedetasjen er det parkett på gulv, parketten er slitt og må
påregnes å skiftes. Vaskerom støypt betongplate med varmekabler, og epoxybelegg. Toalett i hovedetasjen med støypt
betongplate og varmekabler, på gulvet er det våtromsbelegg.
I loftsetasjen er det lakket furugulv på alle rom.

Overflater på innvendige vegger

Innvendige vegger i kjeller og hovedetasjen er i hovedsak kledde med sponplater som er påført tapet / strie. Trepanel i boder
og kjølerom i kjeller. Loftsetasjen sponplater med malte flater på vegger.

Overflater på innvendig himling

Himling i kjeller og hovedetasjen med tak ess plater. I loftsetasjen er himlingen kledd med behandlet trepanel.

Trapper og ramper

Tretrapp fra kjeller til hovedetasjen og tretrapp fra hovedetasjen til loft. Trappeprodusent Strynetrappa fra Hagen AS.

Piper, plassbygde ildsteder m.v.

Lecapipe, i kjeller er pipa malt med strukturmaling. Vedovn i kjeller og hovedetasjen.

Kjøkkeninnredning

Kjøkkeninnredning fra 1989 i heltre Eik fra produsent Starkjøkken. Intregret med kvitevarer, ventilator over stekeovn,
kjøkkeninnredningen er slitt.

Innredning og garnityr for våtrom

Bad i kjeller har varme i gulvet med fliser på vegger og gulv. På badet er det innredet en badstue. Himling er kledd med tak
ess. Badet treng rehabilitering.
Toalett i hovedetasjen har varme i gulvet med våtromsbelegg på vegger og gulv. Himling er kledd med tak ess.

VVS-installasjoner, generelt

Normalt god standard fra byggeperiode, kobber rør i vegger og avløpsrør av plast.

Elkraft, generelt

Normalt god standard fra byggeår.

Utendørs, generelt

Ryddig og velstelt gårdstun med fin utsikt over Nordfjorden.
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Andre verdikomponenter

Verdikomponenter

Dyrket mark Arealoppgaver er henta fra Landbruksregisteret, NIBIO Norsk
Institutt for Bioøkonomi.

Fulldyrka jord:         43,2 da.

Innmarksbeite:        36,4 da.

Fulldyrka areal er i god hevd og avlingsnivået er jamt godt,
det blir produsert grovfor med to slåtter. Avlingsnivået er
beregna til 430 FEm pr. da.
Produksjonsinntekter, salgsinntekter og produksjonstilskudd
er sett til kr. 1.700,- pr. da.
Produksjonskostnader, variable kostnader, faste kostnader er
sett til kr. 1.100,- pr. da.
Driftsoverskudd minus arbeidsvederlag gir en grunnrente på
kr. 250,- som vert kapitalisert med 4 % gir dette en verdi på
6.250,- pr. da.

Verdi av fulldyrka jord 6.250,- x 43,2 da. = kr. 270.000,-

Grunnrente for innmarksbeite vert redusert med 50% i forhold
til fulldyrka jord til kr. 3.125,-

Verdi av innmarksbeite kr. 3.125,- x 36,4 da. = ca. kr.
113.750,-

Samla verdi av jordbruksarealet sette til kr. 380.000,-

380 000

Skog Nøkkeltall for skogverdien

Beregnet nyttbar produksjonsevne (salgsvolum) Produktivt
skogareal 324 da. x 50 % barskog x tilvekst på 0,8 m3 pr. da
= 130 m³ pr år
Fratrekk for
·     Arealer ute av drift (nøkkelbiotoper, vernede områder, ikke
drivverdige områder, etc.)
·    Topp og bult, gjensetting av livsløpstrær og kantsoner, krav
til gammelskogandel i vernskog, m.m.

Sum balansekvantum vært sett til 100 m3

Gjennomsnittlig tømmerpris 350,- kr pr m³ 
Eventuell bonus, utbytte og tilskuddseffekt av skogfond
kommer i tillegg 

Driftskostnader 220,- kr pr m³
Inkluderer også kostnader som brøyting, kjipping og
sporpynting

Avsatt til skogfond (prosent av bruttoverdien ved hogst)
10%
Denne prosentsatsen er beregnet til å være tilstrekkelig for å
dekke alle nødvendige investeringer i skogkultur, veibygging
og veivedlikehold.  

Driftsnetto (også kalt rotnetto) 115 kr pr m³

Kapitaliseringsrentefot 4% gir skogen en avkastningsverdi på
kr. 287.500

Denne rentefoten er også brukt som diskonteringsrente for
beregning av eventuelle framtidige inntekter.

Verdi av løvskog til eget bruk er sett etter skjønn til kr.
12.000,-

300 000
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Jakt og fiske
Det er lagt til grunn at eiendommens størrelse på
utmarksarealet gir grunnlag for tildeling av i underkant av 1
hjortedyr.

Verdien vert satt til kr. 3.500,- pr. dyr.
Fellingsprosenten blir sett til ca. 75%.

Grunnpris kr. 3.500,- x 1 dyr x 75% = kr. 2.650-
Administrasjonskostnader, avgifter m.m. = kr. 1.100,-
Nettoavkastning = kr. 1.550,- x kapitalisert med 7 %

Samla verdi jakt vert sett til kr. 22.143,-

22 000

Sum andre verdikomponenter: 702 000

Sammendrag verdiberegning

Sammendrag verdikomponenter

Bygninger ol: Kårbolig Kr. 300 000

Driftsbygning Kr. 275 000

Redskapshus Kr. 55 000

Våningshus Kr. 2 100 000

Andre verdikomponenter: Dyrket mark Kr. 380 000

Skog Kr. 300 000

Jakt og fiske Kr. 22 000

Samlet verdi: Kr. 3 432 000


