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– Kort om Landkreditt bank

– Finansieringsformer

–Hvilke vurderingen gjøres ved behandling av 
lånesøknader

–Dokumentasjon

Tema



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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Landbrukslånsutvikling 2016



12 % vekst i utlån til 
landbrukskunder i 

2016 !



Totale utlån 2016



Akershus 
og Oslo 76 %

Østfold
45 %

Hedmark
33 %

Oppland
22 %

Buskerud
37 %

Vestfold
58 %

Telemark
50 %

V-Agder
25 %

A-Agder
28 %

Rogaland
23 %

Hordaland
30 %

Sogn og Fj.
7%

Møre og Romsdal
28 %

Sør-Trøndelag
19 %

Nord-Trøndelag
19 %

Nordland
18 %

Troms
38 %

Finnmark
56 %

Markedsandel Driftskreditt
Fylkesvise resultater
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32 % av markedet 
31.12.2015



– Egenkapital

• Oppsparte midler

• Tilskudd

• Egeninnsats

• Åsete

• Arv/Gave

• Kapitaliserte kårretter

– Fremmedkapital/Lån

• Familielån

• Banker og andre finansinstitusjoner

Finansieringskilder



– Langsiktig lån

– Gårdskreditt

– Driftskreditt

– Leasing

Finansieringsformer



– Lån med pant i 
landbrukseiendom

– Løpetid inntil 30 år

– Opp til 5 års avdragsfrihet

– Fastrente/Flytende rente

– Serielån/Annuitetslån

Landbrukslån



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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– Et alternativ til landbrukslån 
som gir deg større 
økonomisk frihet 

– Bruk pengene til det du selv 
ønsker innenfor den avtalte 
lånerammen 

– Renter beregnes kun på det 
beløpet som du til enhver tid 
har benyttet.

Gårdskreditt



–Driftskreditten er en kreditt som 
skal benyttes til den løpende 
driften

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

–Pant i oppgjøret

•Kredittens maksimale størrelse

–40% av leveranser siste år (inkl
mva)

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

Driftskreditt



– Leier utstyr/maskin

– Avtaletid på 3-7 år

– Raskere skattemessig utgiftsføring

– Du trenger ikke betale merverdiavgift 
ved inngåelse når du inngår avtalen

– Inntil 100 % finansiering

Leasing



– Betjeningsevne 

– Sikkerhet/belåningsgrad

– Personlige egenskaper

Hva legger banken
vekt på ?



– Betjeningsevne (Lønnsomhet)Vi må være overbevist om at investeringen kaster nok av seg til å 
betjene renter og avdrag.

– Beregningsmodeller 

Totale inntekter for husstanden

Bolig – bil – barn – forbruk

Renterisiko

– Gården som boplass – lønnsinntekt betjener gjeld

– Kombinasjon lønns– og næringsinntekt betjener gjeld

– Fulltidsbonden – næringsinntekter betjener gjeld

Betjeningsevne



Mye egenkapital bundet i gården!

Sikkerhet/belåningsgrad

Avkastningsverdi (bruksverdi)
Kostnadsverdi (nedskrevet gjenanskaffelsesverdi).

http://landkreditt.biter.no/pages/preview.php?ref=3216&ext=jpg&k=&search=g%C3%A5rd&offset=0&order_by=relevance&sort=DESC&archive=0




Dyrka mark: 2.500.000,-
Skog: 500.000,-
Våningshus: 1.500.000,-
Driftsbygning: 1.000.000,-
Takst: 5.500.000,-

Landbrukseiendom

Nytt fjøs 7.000.000?



Unik oppstart 
for unge bønder

GSU og generasjonsskiftelån er 
skreddersydde produkter rettet mot 

unge innen landbruket

GSU gir muligheten til å spare opp 
nødvendig egenkapital

Generasjonsskiftelån gir ekstra 
gode betingelser den dagen 
eierskiftet skal gjennomføres



Selvangivelse og næringsoppgaven for siste år samt Landbruksskjema.

Takst av nyere dato eller en kort beskrivelse av eiendommen med 
anlegg eller bilder. Oppgi byggeår, standard og areal på bygninger 
og produksjon med eventuelt kvote og konsesjon. 

Driftsplan med likviditetsoversikt ved større investeringer på gården.

Forsikringspolise.

Dokumentasjon!



– Det er en fordel både for deg og oss om 
verditaksten på panteobjektet er av nyere 
dato.

– Å avholde takst er kostbart. Kontakt oss før 
du bestiller takst - det kan være faktorer 
som tilsier at ny takst ikke er nødvendig. 

– Hvis du er lånekunde fra før har vi 
sannsynligvis en takst liggende i vårt arkiv. 

Trenger vi takst?
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