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Rådmannens forslag til innstilling
Saken tas til orientering.

BAKGRUNN
I tilknytning til behandlingen av årsregnskapet for 2007 (K.sak 36/2008), fattet kommunestyret 
slikt vedtak:
”Administrasjonen gis i oppdrag å utrede inntektsmulighetene ved innføring av eiendomsskatt i 
Nes.”

LOVGRUNNLAGET
Utskrivning av eiendomsskatt er regulert gjennom lov om eigedomsskatt til kommunane (lov av 
06.06.1975 nr 29). Loven har bare delvis trådt i kraft. I tillegg er det utarbeidet diverse 
forskrifter til loven. For nærmere informasjon om loven og forsrikiftene – se www.lovdata.no.

BESKATNINGSGRUNNLAGET
Hovedprinsippet er at all fast eiendom kan skattlegges. De mest betydningsfulle unntak er gårds-
og skogsbruk og statlige og kommunale eiendommer. På gårdsbruk kan bare våningshus 
skattlegges og da på linje med andre eneboliger. I tillegg er det vanlig å unnta eiendommer 
tilhørende ideelle organisasjoner og lignende.

Skatten skrives ut på grunnlag av fastlagt takst. Det er ikke iverksatt klare regler for takseringen
fra sentralt hold. Takstnivået varierer derfor betydelig fra kommune til kommune.

Eiendomsskatten kan for de fleste ilegges med fra 2 til 7 promille. Det første året må skatten 
begrenses til 2 promille. Deretter kan skattesatsen som hovedregel økes med inntil 2 promille pr 
år.



Eiendomsskatten går i sin helhet til kommunen og kan brukes fritt. Det er den enkelte kommune 
som selv vedtar innføring av eiendomsskatt og som innen de formelle begrensninger fastlegger 
omfang og nivå på skattleggingen.

TAKSERINGSPRINSIPPER
I eiendomsskatteloven av 1975 ble det foreslått at skatten skulle skrives ut på grunnlag av 
ligningstaksten. Denne paragrafen har imidlertid ikke trådt i kraft. 

I prinsippet er det verdien (markedsverdien) på eiendommen som kan legges til grunn for 
taksten. I praksis foretas det ikke ordinær verditaksering. Dessuten er det normalt at det gis 
betydelige fradrag i de takstene som utarbeides – enten i form av standardfradag som er likt for 
alle, og/eller i form av reduksjonsfaktorer. Fradragene skal være eiendomsrelaterte. Det er ikke 
anledning til å ta hensyn til eiers betalingsevne.

For at takseringen ikke skal bli en alt for omfattende jobb, er det vanlig å utarbeide retningslinjer 
som forenkler arbeidet. Denne type taksering skjer normalt kun med utvendig besiktigelse av 
eiendommene og bruk av sjablonmessige kategorier. Husets/eiendommens størrelse og 
beliggenhet er faktorer som kan brukes. Beliggenhet er ofte definert ut fra klart avgrensede 
soner i kommunen. Kvalitet og standard er faktorer som det er vanskeligere å kategorisere uten 
grundig gjennomgang. 

Likebehandling er et viktig prinsipp i eiendomsskattesammenheng. Dette er i praksis vanskelig å 
oppnå. Bruk av få og enkle regler, kan for mange oppleves som minst like rettferdig som et 
detaljert takseringsgrunnlag som ikke er offentlig kjent. Lik behandling kan bety alt fra samme 
skatt/avgift for alle til lik skatt for alle med lik eiendom.

Eiendomsskatten har en opprinnelse i prinsippet om betaling for offentlige goder som var 
forfordelt. Derav den tidligere begrensningen om at eiendomsskatt bare kunne ilegges i 
bymessige strøk. Denne bestemmelsen er nå fjernet. Det samme er skattleggingen av fordelen 
ved å bo i egen bolig. Eiendomsskatten kan ikke sies å erstatte boligskatten. Den eksisterte lenge 
før boligskatten ble avviklet og den er mer omfattende enn boligskatten på den måten at den kan 
ilegges eiere av alle typer eiendommer. Eiendomsskatten er på den annen side heller ikke en 
ordinær formueskatt. Den er regulert på egen måte. Dette indikerer derfor at eiendomsskatt nå 
må betraktes som en generell skattleggingsmåte av alle som eier fast eiendom – dvs. en fri og 
ubundet måte å styrke kommunenes økonomi på. Kommunen må selv begrunne og definere 
skattegrunnlaget.

VEDTAK OM EIENDOMSSKATT
Kommunestyret må vedta innføring av eiendomsskatt. Dette kan gjøres når som helst. På grunn 
av kostnadene forbundet med innføringen, vil det i praksis være behov for et vedtak i forkant av 
takseringen.

Formelt må kommunestyret også fatte vedtak om å skrive ut eiendomsskatt. Dette skal gjøres i 
tilknytning til behandlingen av årsbudsjettet. I vedtaket skal det angis hvilke satser og regler 
som skal legges til grunn. Dette skal vedtas hvert år selv om det ikke foreslås endringer.

Følgende punkter skal være med i kommunestyrets eiendomsskattevedtak ved første gangs 
utskriving av eiendomsskatt:

1. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt: Eiendomsskatteloven §§ 3 og 4.

2. Utskrivingsalternativ, jfr § 3:



• Eiendomsskatt i hele kommunen.
• Eiendomsskatt kun i områder som ”heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der 

slik utbygging er i gang”.
• Eiendomsskatt kun på ”verk og bruk”.
• Eiendomsskatt i områder som "heilt eller delvis er utbygde på byvis eller der slik 

utbygging er i gang", samt på "verk og bruk" utenfor slike områder.

3. Avgrensning av eiendomsskatteområdet
Dersom det innføres eiendomsskatt i bymessige strøk (jfr andre og fjerde kulepunkt 
under pkt. 2 over), må grensene for eiendomsskatteområdet fastsettes. 
Eiendomsskatteområdet skal være ”klårt avgrensa”, jf eiendomsskatteloven § 3. 
Avgrensningen kan følge grunnumre, koordinater, vei/gateangivelser, elver eller kart 
som viser eiendomsskattegrensene. 

4. Skattesatser
Ved første gangs utskriving av eiendomsskatt skal skattesatsen være to promille.

5. Bunnfradrag
Kommunestyret kan vedta bunnfradrag for boligdelen på eiendommer og 
fritidseiendommer som ikke benyttes til næringsvirksomhet
(se eiendomsskatteloven § 11 annet ledd). 

6. Fastsettelse av skattevedtekter, jfr eiendomsskatteloven § 10.

7. Terminer (minst to) for betaling av eiendomsskatten, jfr eiendomsskatteloven § 25.

I tillegg skal kommunestyret oppnevne takstnemnd/sakkyndig nemnd og overtakstnemnd/ 
sakkyndig ankenemnd, samt leder og nestleder for nemndene. Det er imidlertid ikke nødvendig 
at oppnevnelsen skjer i forbindelse med budsjettbehandlingen. 

Videre kan kommunestyret treffe prinsippvedtak om hvorvidt kategorier av eiendommer som 
nevnt i eiendomsskatteloven § 7, skal fritas for eiendomsskatt eller ikke.

Eiendomsskatten må eventuelt innføres med virkning fra 1. januar i skatteåret. 

ORGANISERING
Innføring av eiendomsskatt er en omfattende aktivitet som krever nøye planlegging og god 
organisering.

Styringsmessig sorterer aktiviteten under kommunestyret. Vedtak om innføring av 
eiendomsskatt og vedtak om ordingens vedtekter med mer (jfr. omtale ovenfor) kan ikke 
delegeres.

I tillegg til kommunestyret spiller takstnemndene en meget sentral rolle i forberedelsene og 
senere i gjennomføringen av eiendomsskatteordningen.

Kommunestyret kan oppnevne medlemmer til en eller flere takstnemnder og overtakstnemnder, 
med varamedlemmer, samt ledere og nestledere. Det skal være minimum tre medlemmer i 
takstnemndene og det dobbelte antall medlemmer i overtakstnemndene. Kommunestyret kan 
alternativt oppnevne en sakkyndig nemnd til å fastsette skatteverdien på grunnlag av forslag fra 
ansatte besiktigelsesmenn, samt en sakkyndig ankenemnd. Det er ikke satt spesielle krav til 
sakkyndighet eller antall medlemmer i en sakkyndig nemnd.



Det anbefales at arbeidet med eiendomsskatten administrativt ledes fra et eiendomsskattekontor. 
Utad bør det formelt eksistere et slikt kontor. Funksjonelt kan dette imidlertid legges til en 
eksisterende enhet/avdeling.

Hovedoppgavene til et eiendomsskattekontor kan listes opp som følger:

• Eiendomsskattekontoret skal skrive ut eiendomsskatt i henhold til 
eiendomsskatteloven med tilhørende forskrifter, andre lover, kommunale vedtekter 
for eiendomsskatt samt andre kommunale vedtak.

• Eiendomsskattekontoret skal løpende vurdere de kommunale vedtekter for 
eiendomsskatt og fremme forslag for rådmannen om eventuelle endringer.

• Eiendomsskattekontoret skal:
- ajourholde oversikt over skatteobjekt
- legge ut ajourholdt skatteliste hvert år
- utarbeide og vedlikeholde rutiner for å få oversikt over endringer og nye 

skatteobjekt fra kommunens bygningsmyndighet
- sørge for at det blir foretatt taksering av nye skatteobjekter og endring av 

andre skatteobjekter pr. 1.januar.
- sende ut krav på eiendomsskatt sammen med øvrige kommunale 

eiendomsavgifter

• Eiendomsskattekontoret skal fortløpende holde seg ajour med endringer av lover og 
forskrifter som kan ha betydning for eiendomsskatten.

• Eiendomsskattekontoret skal vurdere om det er nødvendig med omtaksering eller 
foreta kontormessig økning av takstene.

• Eiendomsskattekontoret skal til budsjett/økonomiplanarbeidet gi rådmannen en 
oversikt over beregnet eiendomsskatt i planperioden.

• Eiendomsskattekontoret kan vurdere kommunens skattesats og gi tilrådning til 
rådmannen om endring.

• Eiendomsskattekontoret er sekretariat for skattetakstnemnda og 
overskattetakstnemnda. Dette innebærer:

- i samråd med leder innkalle til møter
- sørge for at medlemmene får tilbud om nødvendig opplæring for å ivareta sitt 

verv
- legge fram nødvendig grunnlagsmateriell for at nemnda skal fatte vedtak
- sørge for at det blir gjennomført befaring av nye skatteobjekter
- føre protokoll
- ekspedere vedtak
- sørge for at takstnemndenes medlemmer får godtgjørelse etc.

OPPDATERING AV GAB-REGISTERET/MATRIKKELEN



Kommunen skal ha oversikt over alle eiendommer i GAB-registeret og etter hvert i matrikkelen 
som skal erstatte GAB-registeret og eiendomskartene. Følgende opplysninger skal normalt 
kunne hentes derfra:

• Gårds- og bruksnummer
• Adresse
• Bygningsdata

Et oppdatert GAB-register er avgjørende for selve takseringen. Kommunen kommer derfor ikke
utenom en slik oppdatering. Denne jobben vil på den annen side være verdifull også for andre 
formål enn innføring av eiendomsskatt. 

Slik bemanningen er på teknisk etat i dag, er det neppe mulig å gjennomføre oppdateringen med 
egne ansatte. Leie av folk til å gjøre dette arbeidet, bør ses på i sammenheng med besiktigelses-
/takseringsjobben.

TAKSERING
Takseringen er det mest omfattende oppdraget på veien til utskrivning av eiendomsskatt. På 
grunnlag av fakta fra GAB-registeret, besiktigelse av eiendommen og vedtatte 
verdiberegningsregler, skal takstnemnda/sakkyndig nemnd fastsette eiendomsskattetaksten.

Både ansatte (på eiendomsskattekontoret og teknisk etat m.fl.), innleide takseringsfolk og 
nemndmedlemmer vil i ulike faser være engasjert i takseringsprosessen. Opplæring, 
datainnsamling, beregninger, møte- og informasjonsvirksomhet etc. vil være aktiviteter som må 
pågå over relativt lang tid. Etter at takstforslagene er gjort kjent, må det påregnes klager med 
etterfølgende behandling.

UTSKRIVNING AV SKATTEN
Eiendomsskatten skrives ut når skattelistene offentliggjøres og innbetalingsvarsel sendes ut. 
Normalt skal dette gjøres innen 1. mars. Ved første gangs utskrivning og ved senere innføring av 
eventuelt bunnfradrag, gjelder andre bestemmelser.

Ved innføring av eiendomsskatt må takseringen være ferdig innen 30. juni i skatteåret. Dette 
innebærer at utskrivningen eventuelt først kan finne sted etter dette tidspunkt. Det er ikke satt 
noen bestemt frist for dette, men det må antas at utskrivningen må finne sted i løpet av året. 
Eiendomsskatten bør kreves inn i minimum to rater. Dette vil si at skatten ved første gangs 
utskrivning i praksis senest bør kreves inn i henholdsvis tredje og fjerde kvartal.

INNTEKTSANSLAG
Inntektsmulighetene er på sikt store ved innføring av eiendomsskatt. Maksimal takst, uten 
fradag, for alle mulige skatteobjekter, vil det fjerde året med eiendomsskatt kunne gi betydelige 
inntekter. 

Innføringen av eiendomsskatt bør eventuelt forankres i visse ”hovedprinsipper”. På grunn av 
kommunens vanskelige økonomiske situasjon, kan det ses som hensiktsmessig å kreve inn en 
ekstraskatt/avgift av alle besittere av fast eiendom. Dette for å gi Nes kommune inntekter noe 
nærmere landsgjennomsnittet og sikre opprettholdelsen av basistilbudene til kommunens 
innbyggere.

Det bør legges vekt på å lage en enkel ordning – som er lett forståelig og kontrollerbar. Skatten 
bør legges på et moderat nivå. Skattedebitorene bør få forståelsen av at ordningen ikke utnyttes 
fullt ut og at ekstrainntektene går til å opprettholde bestemte tjenester.



Eiendomsskatten bør gi en stabil og forutsigbar inntekt. Det bør vurderes å øke satsen en til to 
ganger for å komme opp på et ønsket nivå. I tillegg bør det vurderes å pris-/indeksregulere 
satsen hvert år for å opprettholde verdien av inntekten. Ny taksering kan normalt skje etter 10 år. 
For å unngå stor økning etter takseringen, kan dette gjøres ved en reduksjon i satsen.

I Nes er det ca 7 700 husstander hvorav de fleste er eiendomsbesittere. I tillegg kommer et 
hundretalls andre skatteobjekter i form av næringseiendommer, verk og bruk med mer.

For boligeiendommer er det nærliggende å bruke størrelsen på boligen (antall kvm) som 
utgangspunkt. Multiplisert med kvadratmeterpris, boligtypefaktor og eventuelle andre fradrags-
og justeringsfaktorer, vil dette kunne gi et godt grunnlag for fastsetting av taksten. 

På denne måte kan det utarbeides regler som gir svært forskjellig resultat. 
Eiendomsskatteordningen åpner i realiteten for at inntektsnivået kan forhåndsbestemmes.
Inntektsmuligheten kan enkelt illustreres på følgende måte:

Eiendomsskattetakst kr 1 000 000,- x skattesats 0,002 x antall boliger 7500 = kr 15 000 000,-
I tillegg vil skatt fra fritidseiendommer, næringseiendommer, verk og bruk gi noen millioner 
kroner i inntekt.

KOSTNADER
Det er forbundet med betydelige kostnader å innføre eiendomsskatt. Kostnadene er på den annen 
side vanskelig å fastslå før organiseringen er bestemt og tilsettinger/anbud er gjennomført. 

De største kostnadene vil trolig være relatert til oppgradering av GAB-registeret, 
besiktigelse/taksering av hver enkelt eiendom og eiendomsskattenemndas arbeid med fastsetting 
av endelig takstforslag.

Utarbeidelse av klare retningslinjer og satser/faktorer for bruk i takseringsarbeidet, vil være av 
stor betydning for tidsbruken og dermed for kostnadene. En mest mulig rasjonell prosess med 
hensyn til informasjonsinnhenting/-registrering og besiktigelse av eiendommene, vil også kunne 
bety mye for kostnadene.

Administrasjonen har besøkt Sørum, Skedsmo og Rygge kommuner og innhentet opplysninger 
fra ytterligere noen. Fremgangsmåten har vært forskjellig fra kommune til kommune. 
Kostnadene har variert betydelig. Rygge har 14 000 innbyggere, men er en relativt liten 
kommune i utstrekning. De gjennomførte en tilsynelatende rask og effektiv prosess. De kjøpte 
varer og tjenester for vel 3 mill. kr. I tillegg kom ”egeninnsatsen”. Sørum kommune har oppgitt 
ca. det dobbelte i kostnad (5 – 7 mill kr), mens Skedsmo har oppgitt sine 
gjennomføringskostnader til 15 mill. kr.

Det er for tidlig å fastslå hvor store kostnader Nes må regne med ved en eventuell innføring av 
eiendomsskatt. Det vil uansett være vanskelig å finne dekning for dette på årets driftsbudsjett. 
Enkelte kommuner har valgt å dekke utgiftene ved lån av kontantbeholdningen og tilbakeføre 
midlene fra eiendomsskatten det første året.

GJENNOMFØRING
Rygge kommune fikk vedtak om eiendomsskatt først ved behandlingen av budsjettet for 2007 i 
desember 2006. De rakk likevel å taksere aktuelle eiendommer i løpet av første halvår 2007 og 
skrive ut eiendomsskatten med forfall 20.08 og 20.11.



Forholdene må sies å ha ligget noe bedre til rette i Rygge enn det gjør i Nes. Andre kommuner 
har brukt vesentlig lenger tid på innføringsprosessen. Likevel anses det mulig å innføre 
eiendomsskatt i Nes i 2009. Dette krever imidlertid et snarlig prinsippvedtak.


