
Taksering av verker og bruk 

Hva er verker og bruk 
Takstnemnda fastsetter hvilke eiendommer som kommer inn under begrepet verk og bruk. 

Virksomhetens art er avgjørende for at et anlegg er å anse som verk og bruk. Foregår det 
produksjon, dvs. en eller annen form for bearbeiding av et produkt er virksomheten å anse 
som verk og bruk. 

Verdiberegningsmetode 
Eiendommen verdsettes til markedsverdi. Verdien bestemmes etter to parametere, som 
hovedregel, eiendommens tekniske dagsverdi inklusive tomt (substansverdi) og evt. dens 
økonomiske verdi. 

Teknisk dagsverdi beregnes ut fra eiendommens produksjonskostnad, hvorfra det trekkes 
for alder, slitasje, rasjonalitet og anvendelighet. Tomtekostnaden tillegges som for mindre 
næringseiendommer for å komme frem til teknisk dagsverdi/substansverdi. Det kan også 
være aktuelt å beregne den økonomiske verdien ut fra kapitalisering av faktiske eller 
skjønnsmessige leiepriser der dette er hensiktsmessig i forhold til marked/anvendelighet. 
Leiepriser og/eller kapitaliseringsfaktor blir veid mot eiendommens attraktivitet og risiko, 
anvendelighet og marked. Dersom deler av bygningsmassen er av en slik art at den enkelt 
kan benyttes til andre formal, vil forretningsverdien kunne legges til grunn. 

For verker og bruk, der det fastmonterte integrerte driftsutstyret skal tas med, er taksering 
etter teknisk dagsverdi (substansverdi) hovedregelen. Det er kun unntaksvis og på strenge 
vilkår at avkastningsverdi benyttes for verk og bruk, og som ellers ville fulgt hovedregelen 
om verdsettelse til teknisk dagsverdi/substansverdi. Dette fremgår av flere 
Høyesterettsdommer.  

Avkastningsverdien fastsettes ut i fra faktisk og forventet inntjening i en virksomhet, først og 
fremst basert på regnskapsinformasjon. Fastsettelsen vil bero på en helhetlig vurdering av 
utviklingen i inntjening frem til beregningstidspunktet, og hvilken framtidig inntjening som er 
sannsynlig ut i fra markedssituasjonen, risikobetraktninger og andre forhold som kan påvirke 
inntjeningen.  

Med hensyn til vilkårene for å benytte avkastningsverdi, er Rt 2007 side 149 (LKAB) en 

sentral dom. I denne dommen fremgår at følgende vilkår alle må være oppfylt: 

 Avkastningsverdien må kunne beregnes med rimelig grad av sikkerhet 

 Det må være en klar forskjell mellom substansverdi og avkastningsverdi, hvor 

avkastningsverdien ligger mye lavere enn substansverdien. 

 Det må være temmelig åpenbart at det i takstperioden ikke kan regnes med lønnsom 

drift.  

 

 



Hvilket driftsutstyr skal være med 
Spørsmålet er meget vanskelig å generalisere. Svaret avhenger av type drift, og utstyrets 
karakter. 

Det er eiendomsskattelovens §4 andre ledd og tredje punktum at det defineres hvilke 
bygninger og anlegg som skal regnes sammen med ”verker og bruk” 

I andre ledd fjerde punktum er det definert når maskiner og utstyr skal inngå i takstgrunnlaget: 
 
"Bygninger og anlegg skal regnes sammen med verket eller bruket når de hører til eller er 
nødvendig for verksdrifta. Maskiner, utstyr og anlegg som inngår i takstgrunnlaget for 
verker og bruk takseres særskilt. 
Arbeidsmaskiner og tilhørende ting som kan settes i klasse med slikt, skal derimot ikke 
regnes med uten at tingen er en part av selve foretaket." 

Størrelsen på maskinen har betydning for om den skal være med, men også hvor godt denne 
er integrert i bygningsmassen rent fysisk.  

Om maskinene skal tas med beror på en vurdering av tilknytningsforholdet etter fysiske, 
tekniske samt forretningsmessige kriterier. 

Relevante momenter: 

 Maskinens størrelse og vekt. 
 Hvordan den er festet/integrert til bygningen. 
 Er det enkelt å flytte maskinen, og hvilke kostnader og komplikasjoner dette vil 

medføre. 
 I hvilken grad er det gjort bygningsmessige tilpasninger til den aktuelle driften. Er 

bygningen oppført med det aktuelle formål for øye? 
 Bygningsmessige tilpasninger som takhøyde, rominndeling, nedfelling i gulv, støpte 

fundamenter osv. 
 Krever maskinen særlig forsterkning av gulvet?  
 Får det noen betydning for restanlegget om maskinene fjernes? 
 Vil det være enkelt å finne andre egnede lokaler for maskinene slik at produksjonen 

kan videreføres der? 
 Inngår maskinene i en sammenhengende teknisk prosess? 

Det er ikke nok at maskinene er integrert i hverandre hvis det ikke foreligger 
bygningsmessige tilpasninger, det være seg fysiske tilpasninger ved bygningsmassen, 
trykkluft, strømkurser, avtrekk el.  Uten en slik type integrering vil det være lett å flytte og 
installere hele produksjonslinjen i andre lokaler. Hvis maskinene lett kan demonteres og 
flyttes uten uforholdsmessig store omkostninger, produksjonen lett kan videreføres til andre 
lokaler, og restanlegget ikke lider noe verditap, må det vurderes hvorvidt maskinene skal 
medtas.  

 


