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SAKEN GJELDER: 
EIENDOMSSKATT - ALTERNATIVE TAKSERINGSMETODER  
 
RÅDMANNENS INNSTILLING: 
 
Kommunestyret tar saken til orientering, og ønsker å komme tilbake til saken i forbindelse med 
behandlingen av neste års budsjett. 
 
Kostnader til omtaksering av verk og bruk, samt behandling av innkomne klagesaker, innarbeides 
i økonomirapport nr 1 (ØR1). 
 
 
 
 
SAKSDOKUMENTER: 
Eigedomsskattelova 1975-06-06-29 (Finansdepartementet) – ikke vedlagt (se www.lovdata.no) 
Eiendomsskatt 2007 – rammer og retningslinjer 
 
SAKSFRAMLEGG: 
 
I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2018 fattet kommunestyret følgende vedtak: 
 
«Vedtatt omtaksering 2017 utsettes. Kommunestyret ber rådmannen om å legge fram en sak om 
alternative måter å gjennomføre taksering på. Saken legges fram så tidlig som mulig i 2018.». 
 
Denne saken deles i to deler. Del 1 omhandler tiltak som må gjøres i 2018, for å følge opp 
regelendringene som Stortinget har vedtatt innenfor eiendomsskatteområdet, samt konsekvensene 
av en høyesterettsdom som gikk i favør av Statnett. Del 2 tar for seg det handlingsrommet som vi 
har når det gjelder omtaksering av eiendommene i kommunen. Alle lovhenvisninger i saken viser 
til eiendomsskatteloven. 
 
Forutsetningene for saken er at eiendomsskatten skal videreføres som i dag. Det betyr at 
eiendomsskatten skrives ut på alle eiendommer i Skaun kommune (§3a.), med unntak av de 
eiendommer som fritas etter §5 og §7. Problemstillingen om å fjerne eiendomsskatten blir derfor 
ikke berørt. 
 
 
Del 1 Regelendringer gjeldende fra og med 2019, og høyesterettsdom – oppfølging 
 
Nye regler i eiendomsskatteloven ble vedtatt av Stortinget i desember i fjor. De viktigste 
endringene og konsekvensene for oss er: 
 
Endring 1: Produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner skal ikke inngå i 
eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk. 
 
Konsekvens 1: Dette betyr i utgangspunktet et inntektstap for oss, men per i dag er ikke størrelsen 
på dette kjent. I 2017 har vi eiendomsskatteinntekter på i alt 1,6 mill. kr knyttet til verk og bruk, slik 
at vårt tap uansett vil være noe begrenset. I tillegg skal dette innfases gjennom en overgangsordning 

http://www.lovdata.no/


på 6 år. Stortinget har sagt at kommunenes tap knyttet til dette skal kompenseres. 
 
Endring 2: Verk og bruk opphører som eiendomsskattekategori. Eiendommer innenfor denne 
gruppen skal verdsettes på samme måte som andre næringseiendommer. 
 
Konsekvens 2: Dette er en direkte konsekvens av endring nr 1. Det betyr at alle eiendommer som 
i dag er taksert som verk og bruk må omtakseres i løpet av 2018 for å få virkning fra og med 2019. 
Kommunenes kostnader til omtaksering skal i utgangspunktet kompenseres gjennom en egen 
ordning. For Skaun kommune betyr dette at rundt 15 eiendommer må omtakseres i år.  
 
Endring 3: Første året det skrives ut eiendomsskatt skal ikke skattesatsen være høyere enn 1 
promille (i dag: 2). Senere kan ikke skattesatsen økes med mer enn 1 promille årlig (i dag: 2). 
 
Konsekvens 3: Ingen direkte følger for oss, unntatt at det legger noen begrensninger på eventuell 
økning senere år.  
 
I den nye regjeringserklæringen (Jeløyaerklæringen) er det sagt noe om at maksimalsatsen skal 
reduseres fra 7 til 5 promille, men dette er ikke vedtatt i noen form av Stortinget ennå. 
 
Høyesterettsdom Statnett: I fjor høst vant Statnett en sak i høyesterett, om diverse 
takseringsprinsipper for kraftnettet. Denne dommen får konsekvenser for alle kommuner som i 
dag har eiendomsskatt på kraftnettet. Statnett har sendt en klage til samtlige kommuner, noe som 
medfører at vi må foreta en ny taksering av deres eiendommer/anlegg i kommunen.  
 
Tiltak 2018: Som en følge av endringene i eiendomsskatteloven, samt høyesterettsdommen 
(Statnett) må vi foreta en omtaksering av alle eiendommer som tidligere har vært definert som verk 
og bruk med virkning fra og med 2019. For oss utgjør dette rundt 15 eiendommer. I tillegg må vi 
foreta en ny taksering av Statnett sine eiendommer/anlegg i kommunen med virkning allerede fra 
2017. I tillegg har vi tre andre klagesaker på næringseiendommer som vi må ta en ny taksering på. 
Omfanget og kostnadene til disse takseringene er vanskelig å anslå, før vi har innhentet tilbud på 
disse tjenestene. Rådmannen vil derfor komme tilbake til en eventuell tilleggsbevilgning i ØR1 i 
vår. 
 
 
Del 2: Taksering av alle eiendommer – alternativer 
 
Som grunnlag for beregning av eiendomsskatten på boliger har kommunestyret vedtatt at vi skal 
bruke boligverdien, som skatteetaten fastsetter i forbindelse med ligninga for det enkelte år  
(§8 c-1). Rådmannen forutsetter i denne saken at dette prinsippet skal videreføres. Et alternativ er 
å taksere alle boliger selv etter egne kommunale fastsatte verdier. Dette vil i så fall bety et meget 
omfattende og kostbart arbeid. Det er i dag om lag 2400 boliger som har eiendomsskatt etter 
skatteetatens boligverdier. 
 
 
 
Den siste alminnelige takseringen i kommunen ble gjennomført i 2007. Det er i dag om lag 1000 
eiendommer som har egen kommunal takst, fordelt på følgende typer eiendommer: 
 
 Antall Eiendoms- 

skatt 2017 

Boliger uten formuesgrunnlag fra skatteetaten 23 85 000 



Landbruksboliger 314 1 080 000 

Tomter 100 78 000 

Næringseiendommer 57 *2 566 000 

Fritidseiendommer 500 57 000 
*Tallet for næringseiendommer er usikkert, da det også inneholder skatten på verk og bruk, som uansett må omtakseres i 2018. 

 
Taksten/verdsettingen av disse eiendommene er satt med bakgrunn i vedtatte retningslinjer og 
rammer for eiendomsskatten fra 2007. Her er det blant annet fastsatt egne kvadratmeterpriser for 
ulike typer eiendommer og lokaler (se vedlagte dokument). En takst skal i utgangspunktet gjelde 
for 10 år (§8 A-3, (2)), såfremt ikke noe helt spesielt skjer med eiendommen i løpet av den tida. 
 
Det har nå gått ti år siden forrige alminnelige taksering, slik at kommunestyret har tre 
hovedalternativer å velge blant. Det er både fordeler og ulemper knyttet til alle tre 
takseringsalternativene. 
 
Alternativ 1: Ny alminnelig omtaksering 
Kommunestyret kan vedta at det skal gjennomføres en ny alminnelig taksering i løpet av 2018 med 
virkning fra og med 2019. Dette medfører også at de sist vedtatte rammer og retningslinjer fra 2007 
må gjennomgås og oppdateres til 2018-priser. Alternativet omfatter om lag 1000 eiendommer (jfr 
tabellen foran). Takseringen kan gjennomføres enten ved å kjøpe tjenester fra egne takstfirma, eller 
ved å bruke «egne lokalt ansatte takstmenn». Uansett alternativ vil dette være et omfattende 
prosjekt og relativt kostbart sammenlignet med merinntektspotensialet. Når det gjelder 
næringseiendommer er det usikkert om en ny taksering vil generere merinntekt, da dette til dels er 
gamle eiendommer og driften av eiendommene har forandret seg en del siden 2007. For de andre 
eiendomstypene må vi kunne forvente at eiendomsskatten vil øke. 
 
En ny alminnelig taksering kan oppfattes som rettferdig, da alle eiendommene som en følge av det 
oppskrives til 2018-verdier. Slik det har vært siden 2014, da kommunestyret vedtok å bruke 
formuesgrunnlaget fra skatteetaten på boliger, har eiendomsskattegrunnlaget økt hvert år for de 
med egen bolig, mens det har stått stille for alle andre eiendommer. 
 
Hvis kommunestyret går for dette alternativet, bør man på et tidlig tidspunkt ta stilling til om 
fritidseiendommene skal fritas fra eiendomsskatt eller ikke. Fritidseiendommer i Skaun er av 
gjennomgående lav/middels standard, og ligger spredt rundt omkring, slik at det vil være relativt 
ressurskrevende og kostbart å taksere disse. Inntektspotensialet vurderes også som litt begrenset. 
 
Tidspunktet for taksering vil også være usikkert. Det er i år rundt 300 kommuner som må ut i 
markedet og omtaksere sine eiendommer definert som verk og bruk (som en følge av Stortingets 
regelendringer). Det er derfor heftet stor usikkerhet om det er kapasitet i markedet til å 
gjennomføre taksering av ordinære eiendommer i år. Bruk av egne lokale takstmenn vil også kreve 
betydelig bruk av administrative ressurser. 
 
Hvis kommunestyret ønsker en alminnelig omtaksering i år, må et vedtak fattes så tidlig som mulig 
i 2018. Hvis ikke, kan kommunestyret ta stilling til dette i forbindelse med behandlingen av neste 
års budsjett i desember. Da vil de nye takstene først gjelde fra og med 2020. 
 
Alternativ 2: Videreføre dagens takster 
Kommunestyret kan velge å beholde dagens satser uendret. Dette er det enkleste alternativet, og 
medfører ingen ekstra bruk av ressurser. Loven åpner for at kommunestyret kan vente i inntil 3 år 
etter at 10 år har gått siden forrige taksering (§8 A-3 (2)). Ulempen med dette er at det kan oppleves 
som urettferdig for de med egne boliger, hvor skattegrunnlaget endres hvert år. I tillegg går 
kommunen glipp av ekstra eiendomsskatteinntekter, men dette oppveies (i hvert fall på kort sikt) 



av sparte utgifter til takseringstjenester. 
 
Alternativ 3: Kontorjustering av dagens satser 
Som et alternativ til ny taksering kan kommunestyret vedta å øke takstene med inntil 10 % hvert år 
etter at 10 år har gått siden forrige taksering. Det er ingen begrensning i antall år dette kan gjøres, 
men takstene kan uansett ikke overstige antatt omsetningsverdi på eiendommene. Dette er et 
alternativ som ikke krever økt administrativ ressursbruk, og som samtidig ikke medfører kostnader 
til taksering. Samtidig vil ikke eiere av eiendommer som berøres, oppleve noe skattesjokk fra et år 
til et annet, noe som kan skje ved en ny taksering. Verdien av eiendommene øker også fra år til år 
på lik linje med boliger. Hvis kommunestyret går for dette alternativet, kan økningen gjelde allerede 
fra og med 2019, forutsatt at vedtak om dette gjøres i forbindelse med budsjettbehandlingen for 
neste år. 
 
 
Rådmannens anbefaling 
Av de tre beskrevne alternativene er det alternativet med kontorjustering (nr 3) som framstår som 
det beste med tanke på kombinasjonen enkelthet, effektiv ressursutnyttelse (tid og økonomi), og 
som samtidig oppleves som mest rettferdig. Kommunestyret bør vente med å ta stilling til 
takseringsalternativ til i høst, slik at et vedtak følger framdrifta til det ordinære budsjettarbeidet. 
 
Som en følge av Stortingets vedtatte regelendringer vil det uansett bli brukt en god del 
administrative ressurser til oppfølging av eiendommene som er definert som verk og bruk i år.  
 
 
ØKONOMISK VURDERING: 
 
Økonomiske konsekvenser av omtaksering av verk og bruk, og klagesaker i år, innarbeides i ØR1. 
 
 
 


