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Agenda 

– Litt om Landkreditt og 
konsernet 

– Trender 

– Byggelån (kortsiktig) 

– Låneprodukter 
(langsiktig) 

– Bankens vurdering 

 

 



Landkreditt SA er organisert som et 
samvirke og har som formål å bidra til 
bedre økonomi for medlemmer og 
kunder via gode finansløsninger. 
 

Selskapet har historie tilbake til  
1915 da det ble etablert som et 
kredittforetak. 

Konsernet Landkreditt 
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Landkreditt Bank er en norsk bank med 
lange tradisjoner og solide røtter på bygda.  
 

Vi har alle banktjenestene på 
nett og mobil – derfor er vi 
tilgjengelig der du er. 

 

Landkreditt Bank AS 



Bankproduktene du trenger 
Vi har gode produkter og tjenester med gunstige betingelser. 
 

 

 

Enkle løsninger for 
privatkunden på 
nett og mobil som 
gjør at du kan ta 
med deg banken  
der du er. 
 

Bedriftskunden  
får nettbank, 
betalingsterminal og 
betalingsløsninger for 
en enklere hverdag. 

Gode produkter og 
medlemsfordeler for 
Landbrukskunden. 
 



Kompetansen du trenger 
Det er enklere å være bonde med en 
bank som kan mye om landbruk.  
 

Med vår historie helt tilbake til  
1915 har vi mye erfaring å bidra med. 
 

Vi har fokus på tilgjengelighet og 
brukervennlighet, og faglig dyktige 
medarbeidere du kan snakke med  
ved behov. 



Totalkapital i Landbruket 2002-2012 
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Gjeldsutvikling Jordbruket 2002-2012 

Tall fra Budsjettnemda for jordbruket 2012  
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Gjeldsprosenten øker… 
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Inntekter utenfor gården viktigere 

– Vi ser en generell trend at inntekter utenfor 
bruket blir stadig viktigere 

– Tydeligere skille mellom heltidsbønder og 
deltidsbønder 



Utvikling av inntekt og gjeld i 
Landbruket 
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Kilde: Nationen/Tveit Regnskap. Basert på tall fra ca 220 gårdsbruk fra Haugalandet 

http://www.nationen.no/f/bondeinntekt06til10tveitregnskap1203.pdf  

http://www.nationen.no/f/bondeinntekt06til10tveitregnskap1203.pdf


Utvikling av inntekt og gjeld i 
Landbruket 
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Kilde: Nationen/Tveit Regnskap. Basert på tall fra ca 220 gårdsbruk fra Haugalandet 

http://www.nationen.no/f/bondeinntekt06til10tveitregnskap1203.pdf  

http://www.nationen.no/f/bondeinntekt06til10tveitregnskap1203.pdf


Investeringene flater ut og faller… 
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Bruttoinvesteringer jordbruket 2002-2012 

Tall fra budsjettnemda for jordbruket 2012 
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Er landbruk en risikokundegruppe? 

– Nesten ikke tap på tradisjonelt landbruk! 

– Driftskredittordningen melder om 0 % tap i 2010 
og 0,004 % tap i 2011 

– Men:  

– Vi opplever at enkelte må følges opp tettere 

– Mange har høy belåning 

– Svake avlinger de senere år 

– Høy investering med mye gjeld hos de som satser 

– Byggeperioden er risikabel! 



Byggelån 
Gjøres ofte på to måter: 

– Tradisjonelt byggelån: 

– Kredittramme 

– Utbetaling ettersom 
fakturaer kommer og 
bygget settes opp 

– Faktura sendes banken 
som betaler disse fra 
byggelånskontoen 

 

– Passer der det er relativt 
lavt pantegrunnlag/verdi 
før bygging 

– Pris 

 



Byggelån 
Gjøres ofte på to måter: 

 

– Alternativ for de 
med god sikkerhet: 
Gårdskreditt.  

 

– Delutbetaling av lån 

– Lån 

– Gjøres ofte der det er 
godt pantegrunnlag 

– Lånet utbetales i rater 
etter behov 

– Byggherre styrer mer 
selv 

– Pris 



Planlegg utbyggingen godt! 
– Vi ser svært ofte at 

byggebudsjettet ikke 
holder. Beregn god 
margin! 

– Fastpris/variabel pris? 

– Egeninnsats 

– Ikke alltid lønnsomt? 

– Tenk kvalitet! 

– Det er ikke alltid billigste 
anbud lønner seg på sikt 
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Gårdskreditt/rammekreditt  

– Fleksibilitet 
– Rask og enkel tilgang på 

kapital uten å kontakte banken 
– Bestemmer selv hvor mye som 

skal nedbetales 
– Finansiering utover ordinær 

drift 
– Ingen gebyrer ved uttak 
– Finansiering innenfor 80% av 

eiendommens verdi 
– Ramme minimum kr 250 000,- 
– Årlig fornyelse 
– Stiller ofte krav til god 

økonomi 



– Tenk på dette allerede når dere søker om lån 

– Sørg for å ha dette på plass.  

– Vanlig bank 

– Innovasjon Norge 

Byggelånet skal konverteres 



Langsiktig nedbetalingslån 

 

– Flytende eller fast rente 

– Avdragstid 

– Terminlengde 

– Avdragsfrihet 

– Serie eller annuitetslån 

 



Fast eller flytende rente? 
– Hvor tror du 

renten vil gå? 

 

– Fastrente bør 
først og fremst 
ses på som en 
forsikring mot 
at renta går 
opp! 

 

– Husk, du vedder 
mot banken… 
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Norges Banks styringsrente 



Serielån 

– Faste avdrag 

– Renter beregnes av restlånet 

– Terminene reduseres gradvis 

– Relativt høye terminbeløp i starten 
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Annuitetslån 
– Like terminer i lånets løpetid, gitt lik rente. 

– Betaler mye renter de første årene og 
restlånet minker saktere enn ved serielån. 

– Betaler mer renter totalt enn ved serielån, gitt 
lik løpetid. 
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Vær oppmerksom på følgende:  
– Gitt lik løpetid, betaler du mer på et annuitetslån enn et serielån.  

– Men, om du betaler like mye på et annuitetslån i hele perioden som du 
ville gjort på et serielån til å begynne med, vil du bli ferdig med lånet før, 
og vil da betale minst ved å velge annuitetslån 

 

– Eksempel: 
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Lånetype Annuitetslån Serielån Annuitetslån 

Lånebeløp 500.000,- 500.000,- 500.000,- 

Terminbeløp 3.300,- 4.201,- 4.201,- 

Antall år 20 20 13 år, 9 mnd 

Rente  5 % 5 % 5 % 

Betaler i renter: 291.869,- 250.948,- 192.061,- 



Leasing, Landkreditt Finans  

 
– Objektsrelatert 

finansiering (rullende 
materiell, maskiner og 
utstyr med 
annenhåndsverdi) 

 
– Kortsiktig finansiering (3 – 

7 år) 
 
– Belaster ikke 

pantegrunnlaget i gården 
 

 



Driftskreditt 

– Gunstig driftsfinansiering 
– Driftskreditten er en kreditt 

som skal benyttes til den 
løpende driften 

– Varemottakere og bankene 
garantere hver for 50% av 
innvilget kreditt 

– Vi tar pant i oppgjøret 

– Kredittens maksimale 
størrelse 
– 40% av leveranser siste år 

(inkl mva) 

– 25% av leveranser siste år 
(inkl mva) for kylling/kalkun 



 
 Mange oppfatter Landkreditt Bank som en bank for 
og av bønder. Og det er ikke så rart. For vi er jo det! 

  

 
 

 

Det kaller vi sunt bankvett! 
 

Men vi er også en bank for byfolk uten traktor.  
Vi er en moderne nettbank med en av landets beste 

mobilbanker og et av Norges beste sparetilbud. 



Sentrale faktorer i bankens 
vurdering 

– Økonomien 

– Sikkerheten 

– Personene 
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http://landkreditt.biter.no/pages/view.php?ref=827&search=year:2011&offset=0&order_by=relevance&sort=DESC&archive=0&k=


Økonomi/betjeningsevne 

 

– Gjeldsforhold 

– Likviditet/Privatforbruk 

– Utvikling av egenkapital 
og gjeld 
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Likviditet 

– Likviditet betyr betalingsevne, og er et økonomisk uttrykk for evnen til å 
kjøpe, eller evnen til å møte sine kortsiktige forpliktelser på forfall.  

– Likviditeten består av kontanter, frie bankinnskudd og ledig ramme på 
driftskreditt(/gårdskreditt).  

– Sett gjerne opp et likviditetsbudsjett.   

– Sørg for å ha en likviditetsbuffer i tilfelle uforutsette hendelser.  
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http://landkreditt.biter.no/pages/view.php?ref=853&search=year:2011&offset=0&order_by=relevance&sort=DESC&archive=0&k=


Hva kan stilles som sikkerhet? 

– Fast eiendom 

– 60% av takst  

– 80% av takst 

– Vi kan gå til 90 % på 
generasjonsskiftelån! 

– Maskiner/løsøre 

– Pant i oppgjør 
(driftskredittordningen) 

– Kausjon/realkausjon 
(pant i tredemanns 
eiendommer) 
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http://landkreditt.biter.no/pages/view.php?ref=319&search=g%C3%A5rd&offset=0&order_by=relevance&sort=DESC&archive=0&k=


Takst: Verdsetting av 
landbrukseiendommer  
– Ved taksering av landbrukseiendommer  skal 

markedsverdien fastsettes innenfor 
konsesjonslovens begrensninger. 

 

– Konsesjonslovens prinsipper: 

– Reflekterer verdien av eiendommens 
driftsgrunnlag som landbrukseiendom.  

– Det skal gjennom dette ikke stilles krav om 
urimelig høy egenkapital 
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Hva trenger banken for å behandle 
søknaden din? 

En godt utfylt søknad gjør at vi 
kan gjøre vår jobb raskere. 

 

– Utfylt søknadsskjema 

– Selvangivelse / næringsoppgave 
for de to siste årene 

– Kjøpekontrakt 

– Takst / eventuelt bilder og 
opplysninger om gården 

– Eventuelle budsjetter utarbeidet 
ved en overdragelse / 
nyinvestering 
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Saksbehandlingstid 

– Banken vil alltid bruke litt mer tid 
på en ny kunde enn en som er 
etablert. Beregn god tid! Dette 
gjelder også ved større 
utbygginger og kompliserte saker.  

– Tinglysning og annet 
”papirarbeide”. Kanskje ikke det 
mest spennende, men dessverre 
nødvendig. Husk at dette tar tid, 
og må gjøres 

– Etabler gjerne kundeforhold før 
du trenger finansiering 
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http://landkreditt.biter.no/pages/view.php?ref=1175&search=pc&offset=0&order_by=relevance&sort=DESC&archive=0&k=


Enkel å bruke.  
Lett å snakke med. 



Selvbetjening via våre nettsider 
På våre nettsider finner du informasjonen 
du trenger for å søke lån og administrere 
ditt kundeforhold. 



Du kan lese mer,  
og bli kunde på 

 

Landkredittbank.no 


