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Eiendomsskatt - tilpasninger til lovendringer i eiendomsskatteloven fra 2019 

 
Kommunestyret 09.10.2018: 
 
KS- 18/069 Vedtak: 
 
1. Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen i eiendomsskatteåret 

2019, jf. eiendomsskatteloven § 2. Kommunens skattetakstvedtektene vil i løpet av høsten 
2018 bli oppdatert i tråd med vedtatte endringer i eiendomsskatteloven fra 1. januar 2019, jf. 
eiendomsskatteloven § 10. 

2. Kommunestyret vedtar at kommunen i eiendomsskatteåret 2019 skal skrive ut eiendomsskatt 
etter eiendomsskatteloven § 3 bokstav a, det vil si i hele kommunen.  

3. Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt på eksisterende verk og bruk etter 
overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 basert på et «særskilt fastsett grunnlag», 
som skal trappes ned over syv år fra og med 2019.  

4. Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt på bygg og tomt for verk og bruk i 
henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd. 

5. Det settes av midler til retaksering av verk og bruk som er omfattet av lovendringen i 
eiendomsskatteloven. Retakseringen vil danne grunnlag for å skrive ut eiendomsskatt basert 
på overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Retakseringen vil også danne grunnlag 
for å søke staten om kompensasjon for kommunens skattebortfall. 

6. Fastsetting og innkreving av eiendomsskatt skal på øvrige punkter skje i samsvar med 
kommunestyrets enstemmige vedtak i sak 2017-91, punkt 1 

7. Nye retningslinjer om skattesatser skal vedtas av kommunestyret . 
 
 

 
Behandling: 
Tilleggsforslag fra Marker H 

6. Fastsetting og innkreving av eiendomsskatt skal på øvrige punkter skje i 
samsvar med kommunestyrets enstemmige vedtak i sak 2017-91, punkt 
13. 

7. Nye retningslinjer om skattesatser skal vedtas av kommunestyret  
Formannskapets  innstilling  enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag fra Marker H vedtatt mot en stemme. 
 

 
Formannskapet 27.09.2018: 
 



FS- 18/054 Vedtak: 
 
1. Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen i eiendomsskatteåret 

2019, jf. eiendomsskatteloven § 2. Kommunens skattetakstvedtektene vil i løpet av høsten 
2018 bli oppdatert i tråd med vedtatte endringer i eiendomsskatteloven fra 1. januar 2019, jf. 
eiendomsskatteloven § 10. 

2. Kommunestyret vedtar at kommunen i eiendomsskatteåret 2019 skal skrive ut eiendomsskatt 
etter eiendomsskatteloven § 3 bokstav a, det vil si i hele kommunen.  

3. Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt på eksisterende verk og bruk etter 
overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 basert på et «særskilt fastsett grunnlag», 
som skal trappes ned over syv år fra og med 2019.  

4. Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt på bygg og tomt for verk og bruk i 
henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd. 

5. Det settes av midler til retaksering av verk og bruk som er omfattet av lovendringen i 
eiendomsskatteloven. Retakseringen vil danne grunnlag for å skrive ut eiendomsskatt basert 
på overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Retakseringen vil også danne grunnlag 
for å søke staten om kompensasjon for kommunens skattebortfall. 
 
 

 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.  

 
Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen i eiendomsskatteåret 

2019, jf. eiendomsskatteloven § 2. Kommunens skattetakstvedtektene vil i løpet av høsten 
2018 bli oppdatert i tråd med vedtatte endringer i eiendomsskatteloven fra 1. januar 2019, jf. 
eiendomsskatteloven § 10. 

2. Kommunestyret vedtar at kommunen i eiendomsskatteåret 2019 skal skrive ut eiendomsskatt 
etter eiendomsskatteloven § 3 bokstav a, det vil si i hele kommunen.  

3. Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt på eksisterende verk og bruk etter 
overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 basert på et «særskilt fastsett grunnlag», 
som skal trappes ned over syv år fra og med 2019.  

4. Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt på bygg og tomt for verk og bruk i 
henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd. 

5. Det settes av midler til retaksering av verk og bruk som er omfattet av lovendringen i 
eiendomsskatteloven. Retakseringen vil danne grunnlag for å skrive ut eiendomsskatt basert 
på overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Retakseringen vil også danne grunnlag 
for å søke staten om kompensasjon for kommunens skattebortfall. 

 
 
 

 
Saken gjelder: 
Tilpasninger til lovendringer i eiendomsskatteloven fra 2019. Saken er skrevet av LVK v/sekretariat 
Advokatfirmaet Lund & Co. 
 
Denne saken skal sluttbehandles av: 
Kommunestyret 
 
Bakgrunn og saksopplysninger: 
Marker kommune skriver i dag ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 3 
bokstav a. Det omfatter alle eiendommer i kommunen, herunder boliger, hytter, 



næringseiendommer og verk og bruk, som blant annet utgjør vannkraftanlegg, kraftnettet, 
telenettet, fiberanlegg, ordinære industribedrifter mv. Kommunen gjennomførte siste alminnelige 
taksering i 2015. 
 
Kommunens samlede inntekter fra eiendomsskatt i 2017 utgjorde til sammen 10 838 460 millioner 
kroner. Av disse var det 2 083 016 millioner kroner fra verk og bruk, herunder kr 1 852 004 millioner 
kroner fra vannkraftanlegg og kraftnettet. 
 
Vurdering av alternativer og konsekvenser: 
 
Tverrfaglige vurderinger: 
Stortinget har vedtatt endringer i reglene for verk og bruk med virkning fra 1. januar 2019. 
Lovendringen innebærer at verk og bruk-kategorien oppheves, med den følge at disse anleggene i 
framtiden anses som vanlig næringseiendom. 
 
Lovendringen gjelder ikke for vannkraftanlegg, kraftnett, vindkraftanlegg og petroleumsanlegg med 
særskatt, i det videre omtalt som «energianlegg». Disse anleggene vil fra 2019 utgjøre en egen 
utskrivningskategori, og dagens regler for verdsettelse av slike anlegg vil bli videreført. Dette 
fremgår av eiendomsskatteloven § 4 andre ledd fjerde og femte setning: 

«Til næringseigedom vert ikkje rekna kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av 
særskattereglane for petroleum. For vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av 
særskattereglane for petroleum skal arbeidsmaskinar og tilhøyrsle og ting som kan setjast i klasse 
med slikt ikkje reknast med utan tingen er ein part av sjølve føretaket» 
 
Hvert år vedtar kommunestyret om det skal være eiendomsskatt i kommunen og etter hvilket 
utskrivningsalternativ. Kommunestyret i Marker kommune kan også etter lovendringen fra 2019 
velge å ha eiendomsskatt i hele kommunen etter eiendomsskatteloven § 3 bokstav a. 
Kommunestyret kan selvsagt også velge ett av de øvrige alternativene i eiendomsskatteloven § 3. 
 
Eiendomsskatteloven § 3 vil fra 01.01.2019 lyde slik: 
 
«Kommunestyret kan skrive ut eigedomsskatt på anten 
a) faste eigedomar i heile kommunen, eller  
b) faste eigedomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik 
utbygging er i gang, eller  
c) berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for 
petroleum, eller 
d) berre på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av 
særskattereglane for petroleum, eller 
e) eigedom både under bokstav b og c, eller  
f) eigedom både under bokstav b og d, eller  
g) faste eigedomar i heile kommunen, unnateke næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, 
kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum.» 
 
Alle verk og bruk, unntatt «energianlegg», skal fra 2019 takseres på samme måte som annen 
næringseiendom i kommunen. Det betyr at eiendomsskattegrunnlaget for dagens verk og bruk fra 
2019 kun skal omfatte tomt, bygg og maskiner som tjener bygget eller eiendommen. Fra 2019 er det 
med andre ord ikke anledning til å skrive ut eiendomsskatt på «produksjonsutstyr og –
installasjoner». Det fremgår av ny eiendomsskattelov § 4 annet ledd tredje setning: 
 
«Til næringseigedom vert m.a. rekna fabrikkar, sagbruk, industrielle verk, steinbrot, losse- og 
lasteplassar og liknande arbeids- og driftsstader samt kontorlokale, butikk, hotell og serveringsstad 
mv. Produksjonsutstyr og -installasjonar skal ikkje reknast med i eigedomsskattegrunnlaget for 
næringseigedom.» 
 



Denne endringen vil kunne få stor konsekvens for mange kommuner, da produksjonsinstallasjonene 
og produksjonsutstyret ofte utgjør store deler av takstgrunnlaget for mange anlegg. Regelendringen 
vil eksempelvis innebære en vesentlig endring i eiendomsskattetaksten for telenett og fiberanlegg 
siden disse i hovudsak utgjør en produksjonsinstallasjon. 
 
Eiendomsskattegrunnlaget som faller bort, det vil si verdien av «produksjonsutstyr og –
installasjoner, kan kommunestyret vedta skal fases ut gradvis. Stortinget har innført en slik 
overgangsregel for å redusere konsekvensene av lovendringen. 
 
Overgangsregelen gir kommunene mulighet til å skrive ut eiendomsskatt på de tidligere verk og bruk 
basert på et «særskilt fastsatt grunnlag». Det særskilte grunnlaget skal utgjøre verdien av 
produksjonsutstyret og –installasjonene, som skal trappes ned over syv år (fra og med skatteåret 
2019 til og med skatteåret 2024). Det særskilte grunnlaget skal tilsvare differansen mellom de 
grunnlagene som faktisk er benyttet ved utskrivningen av eiendomsskatt for henholdsvis 
skatteårene 2018 og 2019. Taksten over tomt, bygning og maskiner som tjener bygger kommer i 
tillegg og skal ikke trappes ned. 
 
Ordlyden i overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 er slik: 
 
«Kommunar som i skatteåret 2018 skreiv ut eigedomsskatt på verk og bruk kan frå og med 
skatteåret 2019 til og med skatteåret 2024 i staden for eller i tillegg til utskriving etter § 3 skrive ut 
eigedomsskatt på eit særskilt fastsett grunnlag. Det særskilte grunnlaget skal baserast på 
differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at 
produksjonsutstyr og -installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget. Dette særskilte grunnlaget 
skal i 2019 vere lik seks sjudelar av differansen, og reduserast med ein sjudel kvart påfølgjande år. 
 
Skattesatsen ved slik avtrappa utskriving kan ikkje vere høgare enn den som blei nytta for dei same 
eigedomane for skatteåret 2018. 
 
Kommunar som ikkje skriv ut eigedomsskatt på næringseigedom etter § 3, men som i skatteåret 
2018 skreiv ut eigedomsskatt på verk og bruk, kan i perioden nemnd i første ledd første punktum 
skrive ut eigedomsskatt på bygningar og grunnareal så langt desse var omfatta av 
eigedomsskattegrunnlaget for verk og bruk i skatteåret 2018.» 
 
Den eneste forutsetningen for å benytte overgangsregelen er at det ble skrevet ut eiendomskatt på 
verk og bruk i 2018, og at det skjer en retaksering . 
 
For å benytte overgangsregelen må det som nevnt foretas en retaksering av dagens verk og bruk 
innen 1. mars 2019. (Retakseringen gjelder ikkje «energianlegg», siden dagens regler for disse 
anleggene vil bli videreført.) 
 
Ved retaksering av tidligere verk og bruk må det vedtas ny takst for tomt, bygning og maskiner som 
tjener bygningen. Hva som tjener bgningen er en ny vurdering. Verdien av produksjonsutstyret og 
produksjonsinstallasjonene fremkommer som differansen mellom taksten i 2018 og ny takst for 
tomt, bygning og maskiner som tjener bygget i 2019. Verdien av produksjonsutstyret og 
produksjonsinstallasjonene utgjør det «særskilte grunnlaget», som så skal fases ut over syv år (fra 
2019-2024): 
 
Hvor omfattende takseringsprosessen blir, vil blant annet avhenge av antall eiendommer og 
utformingen av tidligere takster og takstvedtak. I Marker kommune er det om lag 10 eiendommer 
som må retakseres etter de nye reglene, hvorav om lag 8 av disse utgjør teleanlegg, fiber, bredbånd 
eller lignende. 
 
Etter de nye reglene blir også verdsettelsereglene endret, jf eiendomskatteloven §8 A-2 første ledd 
som har fått en ny siste setning: 
 



«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, 
brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Verdet av 
næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogleg å fastsetje verdet etter regelen i 
første punktum.» (understreket her) 
 
Av dette fremgår at den tidligere hovedregelen om at verk og bruk skal takseres etter teknisk verdi 
(substansverdi), endres til avkastningsverdi. De nye takseringsreglene åpner for at taksten fastsettes 
etter substansverdi/teknisk verdi når det ikke er mulig å fastsette verdien på bakgrunn av 
observasjoner i markedet. Substansverdi/teknisk verdi er med andre ord unntaksregelen fra 2019, jf 
ny eiedomsskattelov § 8 A-2 første ledd. 
 
Det betyr at dersom verdsettelsen av tomt og bygg i eksisterende takster er foretatt etter 
substansverdi, må eiendommen som utgangspunkt retakseres etter nytt verdsettelsesprinsipp i 
2019. Dersom sakkyndig nemnd vurderer at det ikkje er mulig å finne frem til omsetningsverdien, 
må nemnda gi en konkret begrunnelse for hvorfor substansverdi fortsatt skal benyttes. 
 
Fylkesmannen i Østfold vil fordele skjønnsmidler som Stortinget har vedtatt at kommunen skal få 
som kompensasjon for kostnader til retaksering. Marker kommune sendte søknad om skjønnsmidler 
til retaksering av verk og bruk i kommunen før sommeren. 
 
Kraftnettet omfattes ikkje av lovendringene. På grunn av Høyesteretts dom av 26. juni 2017, hvor 
det er fastsatt nye retningslinjer for taksering av kraftlinjer, er det likevel nødvendig for kommunen 
å foreta en retaksering av kraftnettet. Den nye retningslinjen frå Høyesterett er ikkje tidligere 
benyttet av noen kommune, og behovet for en retaksering gjelder derfor generelt – og omfatter alle 
nettnivåer. 
 
For å sikre lik takstpraksis har LVK samordnet takseringsarbeidet i over 100 kommuner. Marker 
kommune er med i dette samordningsprosjektet. 
 
Stortinget har i anmodningsvedtak vedtatt at kommunen skal ha rett på en årlig kompensasjon for 
inntektstapet som kommunene blir påført som følgje av lovendringene. Kompensasjonen er oppad 
begrenset til 500 millioner kroner. Anmodningsvedtaket lyder slik: 
 
«Stortinget ber regjeringen sørge for at det gis tilnærmet full kompensasjon til kommuner som får 
redusert eksisterende inntekter som følge av endringene oppad begrenset til 500 mill. kroner. 
Kompensasjonen gjelder ikke nyetablering etter 1. januar 2017 og bortfaller hvis virksomhetene 
nedlegges.» 

Finanskomiteen har presisert at kompensasjonen skal fortsette også etter 2025, og komme i tillegg 
til den årlige rammen til kommunesektoren. For at kommunene skal få kompensasjon, er det 
forutsatt at virksomheten ikke er nedlagt. Det gis heller ikke kompensasjon for nyetableringer etter 
1. januar 2017. 
 
Vilkårene for kompensasjon er ikke nærmere satt, og det er usikkert når avklaringene vil komme. 
 
Ifølge en undersøkelse som LVK og andre kommunenettverk har gjennomført, vil beløpet begrenset 
til kr 500 millioner kroner ikke gi full kompensasjon til samtlige 348 kommuner. Hvordan 
kompensasjonsordningen skal fordeles er heller ikke avklart. 
 
Marker kommune har i 2018 eiendomsskatt i hele kommunen. Også etter lovendringen fra 2019 kan 
kommunen har eiendomsskatt i hele kommunen. 
 
Etter administrasjonens vurdering er det hensiktsmessig å fortsette dagens praktisering med 
eiendomsskatt i hele kommunen etter eiendomsskatteloven § 3 bokstav a. I kombinasjon med dette, 
tilrår administrasjonen at kommunestyret vedtar å skrive ut eiendomsskatt basert på 
overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4.  



Marker kommune sin økonomiske situasjon tilsier fortsatt eiendomsskatt i hele kommunen. 
 
Vurderinger av etikk og samfunn, herunder omdømme: 
 
Vurdering av økonomi og organisasjon 
 
Aktuelle planer, vedtak og dokumenter 
 
 
 
 
Tove Kolstad Skadsheim  

rådmann  
 


