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• Grunnene kan være flere. 

Blanding av økonomi og psykologi: 

 

• Økt kapasitet eller bare gjenanskaffe ? 

 

• Eie eller leie ? 

 

Hvorfor bytte ? 



Hvorfor investere? 

Den forrige er ned- 

skrevet i regnskapet 
Den nye modellen er  

bedre enn den jeg har 

Mellomlaget blir  

mindre hvis  

jeg bytter nå 
Prisene skal stige Gjelden på traktoren  

er nedbetalt Jeg investerer  

nå mens jeg  

har råd til det Jeg står foran en  

kostbar reparasjon  

på den gamle 

Bedre førerkomfort 

God innnbyttepris 

Den nye maskinen  

har større kapasitet 
Maskinen eller metoden  

er mer miljøvennlig 

Naboen og jeg  

skal kjøpe den nye  

maskinen sammen 

Jeg ønsker  

å spare skatt 

Den nye maskinen 

vil gi større inntekt 

Jeg har lyst på 

ny traktor 



Leie ? 

 

Oversiktlig og forutsigbar kostnad ved leie, pr dekar 

eller time. Og ferdig med det, eller……. ? 

 

Får entrepenøren gjort jobben på en god måte  

 til riktig tid ?  -værforhold ? 

 

Kan rettidskostnader beregnes ? 

 Ja, men modellen er litt komplisert og usikker fordi 

 værfaktorene er vanskelige å beregne og prissette 



Leie , fortsatt…. 

Et regneeksempel kom til at en slått med alle arbeids- operasjoner 

på ca 100 timer under gitte forutsetninger mht vær og kapasitet 

hadde en rettidskostnad på ca kr 8000 , eller kr 80 pr time. 

Regnestykket er usikkert ! 

 

Det vil si at kalkulert gjennomsnittlig kostnad (tap i mengde og 

kvalitet) ved å ikke få gjort jobben til rett tid er kr 8000,-.  

 

Hvis du da skal kjøpe eget utstyr for å unngå denne risikoen så 

kan du tillate en merkostnad på  kr 8000,- pr år.  

 

 

 



Leie, fortsatt ? 

• Det meste går på timepris i forhold til kapasitet. 

Noen priseksempler vedr. møkkjøring, inkludert traktor 

og mannskap, selvlessende utstyr (lesser på et minutt) 

 15 kbm - 1150  kr/t 

 10 kbm – 900   kr/t 

Lastebil 20 kbm – 1150-1200 kr/t – mellomtransport 

Røring ca kr 4 200,- for å røre opp en kjeller. 

Pressing pr rundball ? Antall kilo ? 

Pakking pr rundball ? 

Hva blir samlet kostnad for ditt behov ? 

 



Eie ? 

• Hvor mye må du investere for å oppnå ønsket kapasitet ? 

○  Hvor mye er nødvendig ? 

• Se tabell over gjennomsnittlig kapitalkostnad (annuitetslån med 

renter og avdrag) :  

 Eksempelvis i et 10-års perspektiv må du regne med at hvert 

100 000 kr intervall koster kr 12 500,- pr år i kapitalslit (renter og 

avdrag) når renta er 5 %, forutsatt at restverdien er null ,-. 

• Hvis levetid dobles fra 5 til 10 år blir årlig kostnad nesten halvert, 

ned til 62% .  125 000 >> 78 000.  

• Men dette er bare kapitalkostnaden. For å sammenligne med 

leie må du plusse på eget arbeid og tilhørende drifts -og 

vedlikeholdskostnader. 



Regneeksempel eiekostnad 

• Investering redskap 300 000 kr, driftstid pr år er 100 timer. 

Traktor har du fra før. 

• Levetid 10 år og 5% rente gir årlig  

 kapitalkostnad på     kr 38 000,- 

Faste kostnader/vedlikehold kr 50/t  kr   5 000,-   

Egen traktor 100t à 150(alt inkludert)  kr 15 000,-  

 Eget arbeid 100 t à 200    kr 20 000,- 

Sum kostnad egen drift    kr 77 000,- 

For denne kostnaden kan du  leie kjøring inkludert arbeid i for 

eksempel  77 timer à kr 1000,-. 

Dette resonnementet forutsetter at din alternative tidsbruk er like 

verdifull som før. 

 

 

 



Kjøpe ny eller brukt? Eksempel med mellomlag i bytte  

kr 283 000,-. Figur B med 10 års bruk viser da kr 48 500 pr år 



Verdireduksjon og restverdi 

Verdireduksjon  

○ maskinen reduseres i 

verdi, mest på grunn 

av alder, og litt på 

grunn av den årlige 

bruken 

Restverdi 

○ salgssummen som vi 

oppnår i dagens 

kroner når maskinen  

skal selges i framtida 
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Endring i vedlikeholds- og reparasjons-

kostnad over tid  
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Bruksperiode i år 

Det de fleste tror 

Traktor 

Skurtresker 

Andre maskiner 

Vendeplog 

Det skjer liten endring i de årlige vedlikeholds-

kostnadene for vanlige maskiner etter 15 år 



 i  % av nypris 

Faste kostnader     48 520  x  100 

  i % av nypris             400 00 
 =  12,1 % 

Pris  kr  400 000 

Påkostninger kr             0 

Kjøpsomkostn.     kr      5 000 

Kostpris  kr  405 000 

 

Alder ved start        0 år 

Alder ved slutt      10 år 

Nypris  kr  405 000  

Restverdi  kr  121 000 

Alternativ rente      8,0 % 

Inflasjon       2,0 % 

Realrente      6,0 % 

Forutsetninger 

Faste kostnader 

Gjennomsnittlige årlige kostnader 

Rentekostnad                                   x 6% = kr 15 800 

Verditap = kr 28 400 

Forsikring = kr   1 900 

Garasjeplass 20 m2 a kr 120 = kr   2 400 

Sum årlige faste kostnader  kr   48 500 

405 000 + 121 000 

               2 
405 000 - 121 000 

              10 



Store påkostninger ? 

Forutsetninger 

10 år gammel traktor som trenger 

en stor overhaling, traktoren 

beholdes i 5 år. Innbytteverdi etter 

5 år er 71 000,-. 

 

Innbyttepris 121 000 

Påkostninger 40 000 

”Kostpris” 161 000 

 

Beregninger 

0096kr
100

6
x

2

71000161000
aderRentekostn 



Forsikring   kr   2 000 

Garasje    kr   2 400 

 

Sum gj. sn. årlige faste kostnader kr 29 300 

De gjennomsnittlige årlige faste kostnadene er ca 

kr 19 000 mindre ved reparasjon enn nykjøp ! 



Hvis vi tar med  drivstoff og vedlikehold:  

Figur B viser nå kr 82 300,-. Levetid 10 år. 

Figuren viser 

totale 

kostnader 

per år  
ved 5 ulike 

investerings-

alternativer: 



Maskiner som egner seg for 

samarbeid 

• Maskiner med lang sesong 

• Maskiner med lite vedlikehold 

• Maskinlinjer der det trenges flere traktorer og 

personer 

• Maskiner med stor kapasitet i forhold til bruk på 

enkeltbruk 

• Ny teknikk som en kan vente rask utvikling i 

 



Økonomiske effekter av samarbeid 

 Virkning   -Totalt  -For den enkelte      

Rentekostnader   Øker  Minker  

Verdireduksjon  Øker  Minker  

Forsikring   Lik  Minker / halveres  

Garasje   Lik  Minker / halveres  

Vedlikehold   Øker  Øker  

Drivstoff   Øker  Lik / minker  

Arbeidskostnader  Øker  Lik / minker  

Rettidskostnader  Øker  Øker  



Kostnadsreduserende råd 

• Kjør forsiktig / skånsomt 

• Vær nøye med vedlikeholdet, føre var 

• Bruk maskinene i mange år. Skal helst slites ut 

framfor å byttes ut 

• Riktig størrelse i forhold til oppgaven. 

• Samarbeid med naboer  

• Vurder nøye alle maskininvesteringene. Kalkulèr ! 

• Søk råd, og regn ut etter egne forutsetninger 

 



Skal vi da aldri kjøpe noe nytt ?  

• Joda ! 

 

• Fortsatt kjøpe nytt, men det kan gjerne gå lenger tid 

mellom 

• Hvis målet er å tjene penger, så bør det ligge 

konkrete beregninger til grunn for de beslutningene 

som tas !  

• Investeringer bør være fastlagt i budsjett 

• Budsjettet kan gjerne være en driftsplan som rulleres 



Hva er et budsjett ? 

• Kan gjøres svært enkelt for den som har erfaring og 

god oversikt over egen økonomi 

• Mange har driftsøkonomien i hodet, og vet omtrentlig 

hva de kan investere for hvert år. Forutsatt at alt går 

på det jevne. 

 

• Men: investeringer har finansielle og skattemessige 

utslag som påvirker økonomien. 

 

 

 



Driftsplan 

• En komplett oversikt over brukets økonomi 

• Gir bedre oversikt, og ved å jobbe med planen får du 

et mer bevisst forhold til økonomi 

• Viser fort om investeringsplaner kan realiseres, evt på 

hvilken måte og hvor fort i forhold til lønnsomhet og 

inntjening 

• Viser hvilke faktorer du er mest sårbar for 

• Simulere ulike scenario 

 

 



Maskinteknikk 

Om skatt, og om finansiering  

Myte 1 

Jeg sparer  skatt ved å ha egne maskiner. 

Svar: Hvis man vil redusere skattebetalingen, må man 

redusere inntekten - altså påta seg en form for tap  

 

Myte 2 

Jeg sparer skatt ved å lease frem for å kjøpe. 

 Svar: Kanskje. 

 Se også svaret ovenfor. 

Forhør deg hos regnskapsfører  ang. skatt, og om 

beste finansiering av kjøpet – før du kjøper ! 



Maskinteknikk 

Kostnader og skatt 

 

• Påstand: 

• Dersom målet med en investering er å redusere 

skattebetalingen, må du påta deg et tap, hvor du selv 

må dekke den delen, som skatten ikke dekker ! 

 

• Vel……. 

• Hvis målet er å eie/bruke et bestemt driftsmiddel i et 

visst antall år framover, så er det om å gjøre å finne 

den rimeligste måten å gjøre det på. 
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Maskinteknikk 

Finansiering – lån eller leasing ? 

 Hvor er pengene billigst ? 

 

Maskinselgere tilbyr ca 2% leasingrente ved kjøp av nye maskiner.  

Er dette billig ?  

 

Ja det er det, hvis det ikke er kompensert med mange og store 

gebyrer.  

Særlig viktig er reglene for utkjøp etter endt leasingperiode !! 

Disse må sjekkes nøye på forhånd, og det er vanskelig å få noen 

skriftlig garanti for at maskinen kan kjøpes ut for 1-2 månedsleier 

etter f.eks 5 års leieperiode. 
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Maskinteknikk 

Finansiering – lån eller leasing ? 

 Sagt om leasing: 

  
 

• Passer for de som ikke trenger det og de som absolutt ikke bør ha 

det. 

• De som ikke trenger det: - de med høy inntekt. 

• De som ikke bør ha det:  - de som ikke får lånt penger på annet 

vis. 

• Framhevet av selgerne: -  skaper fleksibilitet i 

finansieringsstrukturen fordi det gir rom til andre pantstillelser. 
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Maskinteknikk 

Finansiering – lån eller leasing ? 

 

Vanlige banklån 

• Stor forskjell på disse, og det går særlig på hva slags sikkerhet du 

kan stille. Kan du stille sikkerhet i fast eiendom innunder 60-80% 

av takst  ligger du godt an.  

• Har du ingen annen sikkerhet enn selve maskinen vil banken mest 

sannsynlig kreve pant i denne, og renta vil kanskje være ganske 

høy 
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Maskinteknikk 

Større konkurranse i finansmarkedet 

• Maskinfirmaer tilbyr både lån og leasing 

 

• … til rentenivå langt under det norske 

 

• Billigere penger i Europa enn i Norge, fordi 

styringsrenta nå er null, og endog negativ 

 

• Dette gir rentenivå på 2,5 – 3 % 
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Maskinteknikk 

Finansiering – lån eller leasing ? 

 

•  Lån og leasing har  litt forskjellig skatteeffekt. 

• Leasing på kort leieperiode kan for de med høy inntekt redusere 

skatt ganske mye.  

• Om det reduserer skatt mye mer enn ved vanlig avskrivning vil 

avhenge av driftsmidlets avskrivningssats.  

• Det er særlig ved lav avskrivningssats (lang økonomisk og 

regnskapsmessig levetid) at leasing over en kortere periode gir 

gunstig effekt.  

• Siden vi her snakker om maskiner så er det snakk om avskrivning 

på  20% av saldo. 

• Ny regel i 2014; driftsmidler i saldogruppe D kan avskrives med 30 

% i 2014, deretter 20 % 
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Maskinteknikk 

Lån eller leasing 

• 20% saldoavskrivning betyr at skattevirkningen av 

leasing vanligvis ikke er vesentlig større enn ved vanlig 

finansiering, forutsatt at leasingperioden er 5 år. 

• Men: Dette må det regnes på i hvert enkelt tilfelle.  

 

• Også det såkalte jordbruksfradraget spiller inn her, 

fordi  virkning avhenger ganske mye av inntektsnivå. 

 

• Jordbruksfradrag: 

○ Fullt fradrag for all jordbruksinntekt inntil kr 63 500 

○ Deretter 38 % fradrag i inntekt inntil kr 334 290, maks 166 400 
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Maskinteknikk 

Skatt  2015 

 

• Personinntekter opp til 550 550,-    27%+11,4%=38,4% 

•                                      885 600,-   27%+20,4%=47,4% 

•                             over  885 600,-    27%+23,4%=50,4% 
 

 

• Leasing er mest lønnsomt i toppskattområdet. 
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Maskinteknikk 

Er leasing vanedannende ? 

• ..på den måten at det fører til hyppigere bytte av 

maskiner, og dermed et høyere kostnadsnivå over tid ? 

 

• Høyere kostnadsnivå på maskiner kan ta fokus og 

midler vekk fra f.eks bygningsmessig vedlikehold 

og/eller nybygg. 

 

• Lett for å bytte når leasingperioden er utløpt ? 
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Maskinteknikk 

Kjøpe ny eller brukt? Eksempel med mellomlag i bytte  

kr 283 000,-. Figur B med 10 års bruk viser da kr 48 500 pr år 



Maskinteknikk 

Vanlig kjøp og avskrivning, 5 år 

 

• Kjøp kr 500, innbytte kr 200, netto kr 300, . 

Regnskapsmessig verdi gammel maskin er kr 100,- 

 

• Avskrives med 20% pr år av saldo  400,-. 

 

• Etter 5 år er samlet avskrivning  269 000 

• + rente 3% av lån  300 i 5 år    23 000 

• Sum kostnadsføring    292 000 

• Utlegg er avdrag og renter   323 000 
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Maskinteknikk 

Leasing 5 år 

• Hva skjer ved innbytte når en leaser ? 

 

• Lease maskin kr 500 , innbytte kr 200  som blir såkalt 

forskuddsleasing som avskrives over de samme 5 år 

 

• Samtidig mister du 200 i avskrivningsgrunnlag på 

vanlig saldoavskriving,  

○ 20% av saldo pr år gir  135 på 5 år 
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Maskinteknikk 

Leasing kostnadsføring 

• Leie 62 mnd à kr 5377  334 000 

 

• Avskrivning forskuddsleie 200 000 

 

• Redusert avskrivning  saldo  135 000 

 

• Netto kostnadsført   399 000 

 

• Utlegg      334 000 
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Maskinteknikk 

Leasing forts. 

• Litt komplisert, men samlet kostnadsføring ved leasing  

(334-67 = 267 ).  

 

• Viktigere: Den er ikke valgfri, slik som avskrivninger. 

 

• Maskinbransjen melder om lavere andel 

leasingfinansiering 

 

• Dette kan tyde på økt forståelse omkring virkning av 

leasing 

 

• ..og/eller jordbruksfradragets betydning 
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Maskinteknikk 

Da får det være nok pengeprat……. 

 

 

 

• Takk for oppmerksomheten ! 
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