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Oppdrag og forutsetninger

Eierskifte i familie

Denne rapporten er utarbeidet av en frittstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til 
andre aktører i eiendomsbransjen.

Oppdraget er utført på grunnlag av NTF's 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.

Egne forutsetninger

For landbrukseiendommer som fortsatt skal nyttes til landbruk, må samfunnsmessig forsvarlig pris forståes 
som en pris som bidrar til å realisere mål i landbrukspolitikken. Det gjelder bl.a. mål som å sikre 
rekruttering av aktive yrkesutøvere til næringen og legge til rette for eierskap til landbrukseiendommer 
som gir grunnlag for langsiktig god ressursforvaltning. Videre må et mål være å legge til rette for 
inntektsmuligheter og sosiale forhold som skaper stabile heltids- og deltidsarbeidsplasser i landbruket. 

Skal de landbrukspolitiske mål nås, er det nødvendig at bl.a. prisnivået på landbrukseiendommene ikke er 
høyere enn det som reflekterer verdien av eiendommens driftsgrunnlag og den verdi eiendommen har som 
bosted, samtidig at det ikke stilles krav om urimelig  høy egenkapital.

Hensynet med kontroll av prisene på landbrukseiendommer ved konsesjon er imidlertid ikke å fryse fast 
prisene, jf. bl.a hensynet til eiendommens funksjon som kredittgrunnlag. 

Utgangspunktet for prisvurderingen er lovens formål om å tilgodese en samfunnsmessig forsvarlig 
prisutvikling på fast eiendom. 

En anser avkastningsgrad (bruksverdi) som det naturlige utgangspunkt for verdsetting av 
landbrukseiendommer etter konsesjonsloven. En legger likevel til grunn at formålet i konsesjonsloven om 
å tilgodese  en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling gir rom for å nytte også andre 
verdsettingsprinsipper enn tradisjonelle avkastningsverdi, f. eks. kostnadsverdi. Ved praktisk verdsetting, 
vil de forskjellige verdsettingsprinsipper ha sin begrensning. Det vil derfor være hensiktsmessig å dele 
verdsettingen av eiendommen opp i de enkelte deler av eiendommen som jord, skog, bygninger m.m. og så 
knytte den verdsettingsmetoden som passer best på de enkelte eiendomsdelene. 

For jordbruksarealene og skog er det viktig at verdsettingsmåten avspeiler produksjonsegenskapene. Dette 
kommer over tid til å uttrykke seg gjennom årlig avling for jordarealene og påregnelig 
avvirkningskvantum i skogen. 
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Bedre Råd AS

Eiendom: Gårdsnr. 500  Bruksnr. 1   KOMMUNE Bøle

Adresse: Ruud, 3600

For bygningene skal det nyttes kostnadsverdier og verdien av disse skal korrigeres bl.a. for alder, 
vedlikehold og egnethet. (Nedskrevet gjenanskaffelsesverdi).

For rettigheter og andre ressurser som hører eiendom til nyttes enten avkastningsverdi eller kostnadsverdi, 
alt etter rettighetens eller ressursens art. I noen tilfeller må en falle tilbake på rent skjønnsmessige 
vurderinger. 

I tillegg til Landbruksdepartementet M3 - 2002 legges også rundskriv M 7 -2002 samt M 4 - 2004 til 
grunn ved vurderingene.

Markedsverdi

Markedsverdien settes skjønnsmessig til: Kr 4 000 000

05.11.2009

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Per Ståle Tjentland
Takstmann
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Bedre Råd AS

Eiendom: Gårdsnr. 500  Bruksnr. 1   KOMMUNE Bøle

Adresse: Ruud, 3600

Rekvirent

Rekvirert av: Eksempeltakst 

Besiktigelse, tilstede

Dato: 27.09.2005 - Per Ståle Tjentland  Takstmann  Tlf.: 32766881/92024618

- Per Henning Ruud  Rekvirent  Tlf.: 32768117

Dokumentkontroll

Dokumenter fremvist: Jordregister Dato: 04.11.2009 Gårdskart fra NIJOS

EDR Dato 04.11.2009 Statens Kartverk, Tinglysingen

Eiers egenerklæring Dato 04.11.2009 Eiers muntlige redegjørelse 
ved befaring

Kildehenvisninger
Eiendommens opplysninger er fremkommet i henhold til nedenstående oversikt. I tillegg kommer beregninger 
og opplysninger fra takstmannens egen befaring og kalkulasjon.

Egne observasjoner: Adresse, eiend. merknad, hjemmelshaver, kommentar tomt, gårdsnr., bruksnr., 
konsesjonsforhold, kommuneplan, adkomst, tilknytning vann, tilknytning avløp

Eiers egenerklæring: Regulering

Vedlegg

Nr Dokument/beskrivelse Fra Ant. sider

1 EDR Statens Kartverk, 
Tinglysingen

4

2 Jordregister Gårdskart, NIJOS 2

Eiendomsdata

Hjemmelshaver: Per Henning Ruud

Eiendommens arealer: Eiet grunn.  I henhold til NIJOS gårdskart

Konsesjonsplikt: Konsesjonspliktig i henhold til konsesjonsloven

Adkomst: Gården liggerlangs Rudåsveien

Vann: Privat brønn og vannpumpe som trykkforsterker.

Avløp: Privat septictank med to kummer og spredegrøfter

Regulering: I henhold til kommuneplanen regulert til landbruk, natur og friluftsliv

Kommuneplan: Regulert til natur, landbruk og friluftsliv

Andre opplysninger: Eiendommen ligger langs Rudåsveien.

Generelle opplysninger om eiendommen

Dyrket mark: 169,7 da

Skogareal: 943,4 da

Havn/beite: 8,4 da

Annet areal: 32,7 da

Ikke klassifisert: 1,3 da

Sum: 1 155,5 da
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Bedre Råd AS

Eiendom: Gårdsnr. 500  Bruksnr. 1   KOMMUNE Bøle

Adresse: Ruud, 3600

Beskrivelser

Bebyggelse: Består av hovedbygning, driftsbygning, stabbur og vognskjul

Produksjon: Planteproduksjon

Odel: Det hviler odelsrett på eiendommen

Heftelser: Se  vedlagte utskrift hjemmelog pant.

Miljøpålegg:

Det er ikke miljøpålegg på eiendommen

Floghavrefunn: Såvidt eierne vet er det ikke registrert floghavre på eiendommen. 

BYGNINGER PÅ EIENDOMMEN

Våningshus - 1,5 etasje
Byggeår: 1800. Hjemmelshaver 

Anvendelse: Bolig. Opprinnelig har det vært to boliger i huset, men i dag brukes 2.etasje i 
tilknyttning til boligen i 1.etasje.

Tilbygd: Ombygget/tilbygget i 1969 og 1995.

Grunnmuren  er opprinnelig en gråsteinsmur som delvis er byttet.

Kontruksjonen er av tømmer hvor det er tilleggsisolert og byttet utvendig 
kledning i 1969. Isoleringen er skjedd med utlekning og isolert med 5 cm 
mineralull.

Vinduene er i hovedsak fra 1969, se det enkelte rom om dette. Det er saltak på 
huset.

Det er byttet takstein i 1969 på eksistrende undertak. Det er takrenner med 
taknedløp.

Det er 2 piper på huset,den ene er stengt.

Den andre er vedlikeholdt med kjeramisk rør.

Arealer og anvendelse

Bruttoareal

Etasje BTA m² Anvendelse

Kjeller Lager

Skjønn, ikke målbart.

1. etasje 123 Innredet som bolig

Anslag, basert på utvendig måling

2. etasje 90 Innredet som bolig

Anslag

Sum bygning 213
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Bedre Råd AS

Eiendom: Gårdsnr. 500  Bruksnr. 1   KOMMUNE Bøle

Adresse: Ruud, 3600

Konstruksjoner og innvendige forhold

Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse

Våningshus - 1,5 
etasje 

200 Bygning generelt

Bygningen har tømmerkasse, og er utvidet med reisverk av tre i begge 
ender. Har utvendig tømmermannspanel på vegger, takstein av sement 
på tak m/takrenner og nedløp, og står på grunnmur av stein/betong.

Det er ei pipe i huset. El.-innstallasjon må fornyes i deler av anlegget. 

Vinduene er dels kobla vinduer og dels nye  termopanvinduer (2. etasje).

Vedlikehold ol:

Innvendig behøver huset en ansiktsløfting, særlig når det gjelderkjøkken, 
sanitæranlegg og våtrom. 

Kjeller

200 Bygning generelt

3 enkle rom, 1,60 meter takhøyde, under målestandard

1. etasje

200 Bygning generelt

Første etasje har gang, kjøkken, dagligstue, stue, bad, soverom og eget 
wc. Fra gangen er det eget kjølerom. 

Kjøkken:

Gammel gulvplank med belegg fra 1995, panelplater på vegger, malte 
sponplater i taket.

Sigdal kjøkkeninnredning fra 1995.

Vinduer fra 1995.

Dagligstue:

Restaurert i 1969, gulvkontruksjonen er byttet,teppe på gulvet, tapet på 
veggene og panel i taket.Vinduer fra 1969.

Stue:

Stuen er ikke vedlikeholdt i eiers eierperiode.

Enkle vinduer med varevinduer.

Bad:

Badet er totalrenovert i 1995.

Gulvet er flislagt med varmekabel, veggene er flislagt og taket er malt 
panel.

Toalett, boblebad og moderne barneromsinnredning.

Soverommet er av restaurert i 1969.

Eget wc laget i 1969. 

Kjølerom  laget i 1970, 4 m2.

Vedlikehold ol:

Etasjen er tilfredsstillende vedlikeholdt.

Det er stor forskjell på standarden på de enklete rom.
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Bedre Råd AS

Eiendom: Gårdsnr. 500  Bruksnr. 1   KOMMUNE Bøle

Adresse: Ruud, 3600

2. etasje

200 Bygning generelt

Trapp fører fra gang i første og til 2. etasje som har gang, kjøkken, stue 
og to soverom foruten kotter. Her er også baderom.

Det er stort sett panel på veggene i etasjen, plater i tak og vinylbelegg og 
gulvbord på gulvene. 

 

Påkostninger:

Det er rustet opp i 2. etasje slik at romma er av god standard.

Vedlikehold ol:

Rommene holder en bra standard.

Driftsbygning - 2 etasjer
Byggeår: 1934. Hjemmelshaver 

Anvendelse: Korntørke, lagerrom, rom for gårdsverksted m.m.

Bygningen står på grunnmur/pillarer av betong/stein. Nye stålplater på taket, 
ellers en tradisjonell låve med tilgang til 2. etg via utvendig solid bru.

Arealer og anvendelse

Bruttoareal

Etasje BTA m² Anvendelse

1. etasje 240 Lagerplass 

Målt utvendig

2. etasje 200 Lagerplass 

Skjønn

Sum bygning 440

Konstruksjoner og innvendige forhold

Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse

Driftsbygning - 2 
etasjer 

200 Bygning generelt

Driftsbygningen er gammel og er bygget som en tradisjonell 
driftsbygning bygget i reisverk.

Det er betong som grunnmur under fjøsdelen og store steiner som 
grunnelementer under resten.

Det er stående panel malt i de siste år.

Det er stålplanter på taket pålagt i 1999.

Taknedløp med taknedløp.

Vedlikehold ol:

Bygningen er utidsmessig. Der det lars seg gjøre nyttes ledige rom til 
lagerformål.

1. etasje

200 Bygning generelt

Kaldlufttørka har kapasitet for ca 30 tonn, det finnes transport med skrue 
opp i bingene, utlasting ved direkte nedslipp.
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Bedre Råd AS

Eiendom: Gårdsnr. 500  Bruksnr. 1   KOMMUNE Bøle

Adresse: Ruud, 3600

Gammelt fjøs er ikke i bruk. Mot syd er det innredet lagerom for tresker.

Vedlikehold ol:

Deler av bygningen er godt skikket til lagerplass.

2. etasje

200 Bygning generelt

Låvebru ten rekkverk fører opp til 2.etasje.

Låvebru er av stein /plank.

Låvedør 2,70 høyde x 3 meter bred.

Plassen er godt utnyttet med gulv av plank.

Etasjen kan kun brukes til lettere maskiner mv.

Vedlikehold ol:

Lite egnet i  dagens forhold.

Mest skikket til letter maskiner mv.

Stabbur - 2 etasjer
Byggeår: 1900. Hjemmelshaver 

Anvendelse: Lager

Ombygd: Oppført i lafta tømmer, står på 6 pillarer av tre, takdekke av teglstein.

Arealer og anvendelse

Bruttoareal

Etasje BTA m² Anvendelse

1. etasje 36 Lagerplass 

Målt utvendig

2. etasje 20 Lagerplass 

Skjønn

Sum bygning 56

Konstruksjoner og innvendige forhold

Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse

1. etasje

200 Bygning generelt

Inndelt  i 2 rom, det ene som soverom og det andre som lagerrom.

Enklet.

Vedlikehold ol:

Kan brukes som soverom om sommeren og lager ellers.

2. etasje

200 Bygning generelt

Lager.

Vedlikehold ol:

Tungvint lager.

Redskapshus
Byggeår: 1975. Rekvirent

Anvendelse: Redskapslager og bilgarasje
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Bedre Råd AS

Eiendom: Gårdsnr. 500  Bruksnr. 1   KOMMUNE Bøle

Adresse: Ruud, 3600

Arealer og anvendelse

Bruttoareal

Etasje BTA m² Anvendelse

1. etasje 120 Lagerplass moderne med 2 porter på langveggen, 3 meter høy og 3 
meter bred.

I enden er porten 4 meter høy og 4 meter bred.

Bygget er uisolert.

Målt utvendig

Sum bygning 120

Konstruksjoner og innvendige forhold

Lokalisering Bygningsdel/beskrivelse

Redskapshus 

200 Bygning generelt

Oppført i reisverk av tre, med utvendig trepanel, alu-plater på tak og 
grunnmur av betong. Støpt gulv innvendig, to porter.

Vedlikehold ol:

Bra vedlikeholld.

ANDRE VERDIKOMPONENTER

Dyrket mark

I henhold til NIJOS kartet er det dyrkende arealet 169 dekar. Størstedelen av 
den dyrka jorda ligger i østhelling fra bebyggelsen. Arrondering er 
tilfredsstillende, terrenget er for en stor del skrånende men godt egnet til 
maskindrift. Jora veksler fra myr i bunnen mot øst til siltjord nærmere 
bebyggelsen.

Avkastningen til jorda i dette området gir en grunnrente på ca kr 300, -/dekar 
som kapitalisert med 4% peker mot en verdi på kr 7500. Kr 1 267 500

Skog

i henhold til NIJOS kartet er skogen 934 dekar. I tillegg er det annt annet areal 
med 32,7 dekar og 1,3 dekar ikke klasifisert. Dette antas å være en del av 
skogarealet. Tilsammen blir dette da 968 dekar.

Det produktive drivverdige skogbruksarealet er i skogbruksplanen oppgitt til 
857 dekar, fordelt på to teiger. Den sydlige teig stammer fra en innkjøpt 
eiendom.

Bontetsoversikt i hht skogbruksplan:

20- 23 høy bonitet, 13 %

17  og høyere bonitet, 72%

14 middels bonitet, 10%.

10 /11 og lavere bonitet,5 %

Hostklassefordeling i hht skogbruksplan:

 Hogstklasse 1 (skog under forynging), 12 %

Hogstklasse 2 (forynga skog), 28%

Hogstklasse 3 (yngre produksjonsskog), 45% Kr 955 200
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Eiendom: Gårdsnr. 500  Bruksnr. 1   KOMMUNE Bøle

Adresse: Ruud, 3600

Hogstklasse 4 (eldre produksjonsskog), 0 %

Hogstklasse 5 (gammel skog), 15%.

Treslag i hht driftsplan:

Det overveiende dominerende treslag er furu med 90%, gran utgjør 9 % og 
resten er lauvskog.

Poduksjonsevne/balansekvantum:

Produksjonsevnen i skogen er vurdert til 0,3 m3/dekar

Volumet av virke i skogen finnes i hogstklasser med gammel skog, men det er 
også en god del i hogstklasse 3.

Ifølge planen foreslår en å avvirke noe over 200 m3 årlig.

Prisen stipuleres til kr. 360/m3, og driftskostnader 

kr. 120 og i tillegg regnes faste kostnader på kr. 78.

Grunnrenta beregnes derfor til å bli kr. 162/m3 og i alt kr. 32400.  I tillegg 
kommer verdi av jakt, kr. 6 pr.  dekar, som beregnes av 968 dekar,til kr. 5808, 
tlisammen kr 

Samla grunnrente er kr. 38208,- som ved kapitalisering med 4% gir verdi kr 955 
200.

 

Havn/beite

Verdien settes til ca halvparten av dyrkaareal. Kr 15 000

SAMMENDRAG VERDIKOMPONENTER

Bygg ol.: Våningshus 1,5 etasje Kr 1 500 000

Driftsbygning 2 etasjer Kr 200 000

Stabbur 2 etasjer Kr 40 000

Redskapshus Kr 50 000

Andre verdikomp.: Dyrket mark Kr 1 267 500

Skog Kr 955 200

Havn/beite Kr 15 000

Samlet verdi: Kr 4 027 700

 
  Programmet kan kun brukes av NTFs medlemmer. Ettertrykk forbudt. Oppdr.nr: Bef.dato: Initialer: Side:

  157 27.09.2005 10 av 15



Bedre Råd AS

Eiendom: Gårdsnr. 500  Bruksnr. 1   KOMMUNE Bøle

Adresse: Ruud, 3600

Hovedbygning
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Driftsbygning
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Vognskjul
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Stabbur
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