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Prak sis tak se ring et ter  
pil kast me to den?
Fin nes det an sten dig kom pe tan se på det te om rå det? Den ne his to ri en vi ser at det er 

stor uenig het når ver di en av en prak sis skal fast set tes.

Prak sis tak se ring er sik kert ikke lett og ford rer 

helt klart kom pe tan se, i form av er fa ring og 

bran sje kunn skap.

Ver di vur de rin gen be står stort sett av to 

ele men ter: En tek nisk takst og en good will-

vur de ring.

Vi ser først litt på det te med tek nisk takst:

På den ak tu el le kli nik ken ble det gjort tre 

for skjel li ge tek nis ke ver di vur de rin ger.

Den før s te ble ut ført av en uav hen gig, 

me get ru ti nert og er fa ren takst mann. Et ter 

grun dig gjen nom gang og to be søk, an slo han 

ver di en av kli nik kens ut styr til kr 510 000. Han 

var klar på at lea set ut styr ikke hø rer hjem me i 

ver di vur de rin gen.

Si den gård ei er had de be kos tet in fra struk-

tu ren, og den ne ble «be talt for» gjen nom den 

høye hus lei en, ble hel ler ikke in fra struk tu ren 

tatt med i ver di vur de rin gen.

Den and re taks ten ble ut ført av en me get 

er fa ren takst mann fra et av våre sto re de po ter, 

det sam me de po tet som had de byg get 

kli nik ken, og vært ser vi ce part ner og 

to tal le ve ran dør i alle år. Nå ble den tek nis ke 

taks ten satt til kr 1 350 000.

Kr 950 000 var ut sty ret, og i til legg ble 

in fra struk tu ren (eiet av gård ei er og be talt for 

gjen nom hus lei en) verd satt til kr 400 000.

Den tred je taks ten ble ut ført av lo kal for en-

in gens tak se rings ut valg. Fire tann le ger med 

en viss er fa ring og kom pe tan se vur der te 

tek nisk ver di til kr 1 620 000. Nå la man inn 

ver di av lea set ut styr, og ver di en av in fra struk-

tu ren ble satt til kr 400 000. 

Vurderingen av 
goodwill var tuftet  
på en lang rekke 

påstander, som både 
var feil, og mest av  

alt lignet på  
synsing.

(Jeg fikk ny lig inn sikt i en an nen takst 

ut ført av takst mann nr. 2. Der var lea set ut styr 

satt til kr. 0,-) 

Så litt om good will:

Før s te takst mann vur der te ikke good will.

And re takst manns tek nis ke takst ble 

knyt tet opp til en good will vur de ring ut ført av 

et eks ternt, uten bys kon su lent sel skap, som 

hev der å være mar keds le der på den ne ty pen 

vur de rin ger (?).

De men te at hver recallpasient skul le 

verd set tes til kr 1 500, og i til legg skul le alle 

and re pa si en ter som var re gist rert på kli nik ken 

de siste 15 åre ne verd set tes til 25 pro sent av 

det te. (kr 375,- per pa si ent). Det te kun ne være 

pa si en ter som had de blitt be hand let for di 

de res tann le ge had de fe rie, og den ne 

kli nik ken all tid er åpen i fe ri er. Det kun ne være 

pa si en ter som har flyt tet, pa si en ter som vil gå 

and re ste der, el ler som er døde. Uan sett: 

Kr 375 per pa si ent. Vur de rin gen av good will 

var i til legg tuf tet på en lang rek ke på stan der, 

som både var feil, og mest av alt lig net på 

syn sing.

Takst grup pen fra lo kal for en in gen vur der te 

good will til 58 pro sent(!!) av net to om set ning, 

et ter fra drag av tann tek ni ker ut gif ter.

Det te vi ser hva man som sel ger og kjø per 

står over for. Re flek sjo ne ne gjør seg selv.
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