
Verdsetting etter konsesjonsloven 
Konsesjonsloven § 1 
a)Samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling på landbrukseiendom
b)Begrunnes med landbruket mottar tilskudd fra staten
c)Samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling
d)Lovgiver peker på samspillet mellom konsesjonslov og odelslov
e) Viktig at prisnivået er slik at man oppnår en brukbar økonomi på eiendommen

Formålet med taksten?

Verdsettingsprinsipper prinsippene er nedfelt i landbruksdepartementets rundskriv M 
M4/2004 Endring av kapitaliseringsrente jord 
M7/2002 Endring av kapitalseringsrente skog 
M3/2002 Verdsetting konsesjon

Kort om oppbyggingen
Jord 
1)Tas hensyn til hva jorda brukes til og avkastning
2)Det betyr at vurderingen skal være konkret. 
3) Tilskudd skal være med i beregningen
4)Forutsetninger 

a)Salg av korn 
b)Tilskudd 
Sum inntekt 
c)fradrag for variable kostnader
d)faste kostander
f)Fradrag for verdi av eget arbeid
Sum utgifter 
= Netto avkastningsverdi mulipliseres med 4 % = verdi pr dekar

Tilleggsjord
Bør gis aksept for høyere verdi ved salg av tilleggsjord til naboer mv.
Vil gi som utslag mindre bruk av jordleie

Skog 
1)Verdsettes etter årlige inntekter og utgifter ved skogsdriften fremover i tid. 
2) Tillegg for mye gammel skog 

a)Årlig langsiktig avvirkningsvolum
b) Prisen på tømmeret 
c)Fradrag for driftskostnader 
d)Fradrag for kulturarbeid, veier, administrasjon 
=Netto avkastningsverdi mulipliseres med 4 % = verdi pr dekar
Tillegg for verdi av jakt mv 

Tileggsskog 
Bør gis aksept for høyere verdi ved salg av tilleggsskog til naboer mv.

Hovedhus 
1)Verdsetting til nedskrevet kostnadsverdi  

a)Utgangspunkt nyanleggskostnad tilsvarende bygning 
b)Fradrag for slit, elde, uhensiktsmessighet
= Netto nedskrevet kostnadsverdi

Kårrettinger



Fradrag for eventuell borett som kår mv. 
Tillegg for boverdi 

Grunnlag for å gi mer botillegg enn det blir gjort.

Kårbolig 
1)Verdsetting til nedskrevet kostnadsverdi  

a)Utgangspunkt nyanleggskostnad tilsvarende bygning 
b)Fradrag for slit, elde, uhensiktsmessighet
= Netto nedskrevet kostnadsverdi
Fradrag for eventuell borett som kår mv. 

Tillegg for boverdi 
Grunnlag for å gi mer botillegg enn det blir gjort.

Andre boliger 
1) verdsettes etter mulig økonomisk utnyttelse 

a) Påregnelig utleie 
b) Fradrag for kostander 
Netto grunnlag kapitalisering ofte 7 % grunnrente

Driftsbygninger 
1) Verdsettes til nedskrevet kostnadsvedi 

a)Tilsvarende bygning som ny 
b)Fradrag for slit, elde, uhensiktsmessighet 
c)Reglene om husdyrhold må vurderes 
d)Produksjonsmuligheter vurderes

Alternativ verdi?
Finnes det alternativ bruk av driftsbygningen?


