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EIENDOMSSKATT BØ  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunene (eigedomsskattelova) § 

3 d) skriver Bø kommune ut eiendomsskatt på verker og bruk og annen 

næringseiendom i hele kommunen fra 01.01.2015.   

2. I medhold av Lov om eiendomsskatt til kommunene (eigedomsskattelova) § 

3 a) skriver Bø kommune ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele 

kommunen med virkning fra 01.01.2016.   

3. Eiendomsskattesatsen er 2 promille. 

4. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer. 

5. Kommunestyret behandler egen sak tidlig i 2015 for å fastsette 

skattevedtekter, herunder bunnfradrag og oppnevne skattenemnd og over 

overskattenemnd. Det må også tas stilling til takseringsgrunnlag for bolig, 

samt fritaksbestemmelser. 

 

 

 

Saksutredning: 

Med bakgrunn i vedlagte saksframlegg behandlet kommunestyret prinsippsak om innføring av 

eiendomsskatt 28.06.2012. Kommunestyret vedtok følgende i sak 59/12: 

”Rådmannen legger inn eiendomsskatt fra 2014 som et mulig tiltak i økonomiplanarbeidet høsten 

2012. Endelig vedtak på Eiendomsskatt fattes av kommunestyret i desember 2012, ved økonomiplan- 

og budsjettbehandlingen.” 

Økonomiplanen 2013-2017 ble balansert med inntekter fra eiendomsskatt fra og med 2014, men 

det ble ikke gjort formelt vedtak om innføring.  

I forbindelse med behandling av budsjett 2014 sak 62/13 bad kommunestyret rådmannen om 

å utrede muligheten for å starte takseringsarbeidet i forbindelse med innføring av eiendomsskatt i 

2014. Dette med sikte på innføring av eiendomsskatt fra 2015. Denne saken er derfor både å 



betrakte som en prinsippsak, samt en sak om å gjøre formelt vedtak om innføring av 

eiendomsskatt.  

Dersom vi skal kunne skrive eiendomsskatt i 2015, må det formelle vedtaket gjøres før 

årsskiftet. Da vil utskrivning måtte foretas innen 30.06.2015.  

Ettersom det er relativt kort tid fra et eventuelt vedtak fattes til takseringsarbeidet kan starte, 

anbefaler rådmannen at det først utskrives eiendomsskatt for verker og bruk og annen 

næringseiendom. Da kan takseringsarbeidet gjøres 1. halvår 2015, og innkreving skje 2. halvår.  

Det anbefales videre at det foretas utskrivning av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele 

kommunen fra 2016.     

 
Vedtak om innføring av eiendomsskatt kan gjøres etter følgende to alternativ: 

 

1. Det fattes først et prinsippvedtak om innføring av eiendomsskatt der det fremgår hvilket 

utskrivningsalternativ som skal brukes, samt tidspunkt for innføring. Så fremmes en ny sak, 

senest i desember året før skatten trer i kraft der det i tillegg til utskrivningsalternativ også 

fastsetter skattesats, bunnfradrag, skattevedtekter, samt hvor mange terminer skatten skal 

kreves inn over. 

2. Kommunestyret fatter i samme møte som budsjettet vedtak om innføring av eiendomsskatt, 

vedtar utskrivningsalternativ og fastsetter skattesats, bunnfradrag, skattevedtekter, samt hvor 

mange terminer skatten skal kreves inn over. 

 

Ved begge alternativ må kommunestyret oppnevne representanter til takstnemnd og klagenemnd, 

men dette kan gjøres uavhengig av øvrige vedtak, jfr. alt. 1 og 2.  

 

Rådmannen legger i denne sak opp til behandling etter alternativ 2, dvs. at kommunestyret gjør de 

vedtak som kreves i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2015.  Dette innebærer at innføring 

av eiendomsskatt kan tre i kraft tidligere enn dersom en først skulle fatte et prinsippvedtak, og 

deretter i forbindelse med budsjett 2016 gjøre de øvrige vedtak. Vi vil med dette alternativet få tid 

på oss til å kunne starte taksering av faste eiendommer i 2015.  

 

 
 
Eiendomsskatteloven 

 

Lov om eiendomsskatt har blitt noe endret de senere år. Nå er det mulig å skrive ut eiendomsskatt 

på eiendommer i hele kommunen, ikke bare innenfor områder som er ”utbygd på byvis”. 

Eiendomsskatt reguleres av ”lov om eigedomsskatt til kommunane” av 06.06.75. 

Eiendomsskatt er i hht § 2 en frivillig kommunal skatteform. Det er kommunestyret som avgjør om 

kommunen skal ha eiendomsskatt og som vedtar satsstrukturen innenfor lovens rammer. 

 

Generelt om eiendomsskatt 

 

Eiendomsskatt må betraktes som en skatt på linje med andre skatter. Den viktigste begrunnelse for å 

ha eiendomsskatt er behovet for å skaffe kommunen inntekter som bidrar til å gi innbyggerne et 



godt tjenestetilbud. Eiendomsskatt er en frivillig lokal skatt som ikke inngår i inntektssystemet på 

samme måte som skatt på inntekt og formue. Det betyr at all inntekt fra eiendomsskatt går uavkortet 

til kommunen i motsetning til skatt på inntekt og formue der mindre enn 1/3 går til direkte til 

kommunen. 

 

Det kan oppfattes som negativ å innføre eiendomsskatt i en situasjon der kommunen ønsker både 

tilflytting av nye innbyggere og etablering av næringsliv. Det er da viktig å fokusere på at 

eiendomsskatt gir økte inntekter som igjen vil gi et bedre tjenestetilbud, noe som svært mange synes 

er det viktigste i en vurdering av flytting til en kommune. En annen sak er at de fleste kommuner 

har eiendomsskatt allerede så det vil ikke være noe nytt for potensielle innflyttere. 

 

 

Det er i dag 341 av landet 428 kommuner som har en eller annen form for eiendomsskatt – av disse 

har ca halvparten eiendomsskatt på boliger. I Nordland har 38 av fylkets 44 kommuner en eller 

annen form for eiendomsskatt. Flere av de kommuner i Nordland som ikke har eiendomskatt, 

vurder å innføre. Inntektene fra eiendomsskatt utgjorde i 2013 totalt sett ca. 8,9 milliarder kroner. I 

gjennomsnitt betaler en eier av en enebolig på 120 kvadratmeter nær et kommunesenter, omkring 

3 300 kr i eiendomsskatt. Høyeste rapporterte skattebeløp på en slik eiendom er 8 000 kr i 2014, og 

det laveste er 430 kr.  

 

Eiendomsskatten er en sikker og stabil inntekt da det i liten utstrekning er mulig å flytte 

skatteobjekt eller å foreta skatteplanlegging og verdien er ikke konjunkturavhengig. Eiendomsskatt 

gir følgelig stabile inntekter fra år til år. 

 

Kommunene vil også til en viss grad kunne styre innretningen på eiendomsskatt i motsetning til 

skatt på inntekt og formue. Dette kan gjøre lokaldemokratiet mer reelt. 

Eiendomsskatten gir kommunepolitikerne mulighet til å stå ansvarlig overfor egne velgere i 

avveiningen mellom lavere skatt og mer offentlig velferd. Eiendomsskatt kan føre til bedre 

sammenheng mellom innbyggernes politiske preferanser ved lokalvalg og det kommunale 

tjenestetilbudet. 

 

KS har opprettet KS Eiendomsskatteforum (KSE) for å bistå kommuner i eiendomsskattespørsmål. 

Forumet har i dag 300 kommuner som deltakere. Gjennom forumet har KS sørget for at 

kommunene får bistand i vanskelige eiendomsskattespørsmål. KSE har utarbeidet veiledere for de 

fleste kompliserte spørsmål innen eiendomsskatterett. KSE sitt arbeid har medført at kommunenes 

forvaltning av eiendomsskatt har blitt betydelig forbedret og enklere. Det er også blitt færre 

rettstvister mellom kommuner og skattytere de senere år. Noen spørsmål i tilknytning til 

eiendomsskatt er enda ikke avklart rettslig. Tolkninger og uttalelser fra Finansdepartementet har i 

flere saker derfor vært retningsgivende for kommunenes forvaltning. 

 

Utskrivingsalternativer 

 

I hht § 3 i ”Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova)”  er det følgende 

alternativer for utskriving av eiendomsskatt: 

 

a) faste eigedomar i heile kommunen, eller 

b) faste eigedomar i klårt avgrensa område som er heilt eller delvis er utbygde på  

     byvis eller der slik utbygging er i gang, eller 

c) berre på verk og bruk i heile kommunen, eller 



d) berre på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen, 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 verk og bruk og annan  

     næringseigedom. 

 

Til kommunen vert rekna sjøområde ut til grunnlinjene.  

 

Avgrensning av eiendomsskatteområdet 

 

Dersom det innføres eiendomsskatt i bymessige strøk (jf bokstavene b, e og f foran) må grensene 

for eiendomsskatteområdet være ”klårt avgrensa”, jf eiendomsskattelovens § 3. Avgrensningen kan 

følge grunnumre, koordinater, vei/gateangivelser, elver eller kart som viser 

eiendomsskattegrensene. 

 

Fritak for eiendomsskatt 

 

Lovens §§ 4, 5 og 7 stadfester hvilke eiendommer som er gjenstand for utskriving av eiendomsskatt 

og hvilke som er fritatt. Det er obligatorisk fritak for de fleste statseiendommer (med visse unntak), 

kirker, kommunale eiendommer, eiendommer som blir drevet som gårds- eller skogbruk (unntak er 

våningshus som skal beskattes). Så kan kommunestyret frita eiendommer som eies av stiftelser eller 

institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, fylke eller staten. Vanligvis blir eiendommer til 

mange frivillige organisasjoner fritatt i henhold til denne bestemmelse. 

 

Videre kan kommunestyret frita bygninger som har historisk verdi, bygninger og grunn i visse deler 

av kommunen. Eiendomsskatteloven åpner også for at nye boligeiendommer kan fritas fra 

eiendomsskatt i en periode på opptil 20 år fra ferdigstillelse. Denne bestemmelsen har sin 

opprinnelse fra et krav som Husbanken i sin tid satte, men de fleste kommuner har i dag ikke en slik 

fritaksbestemmelse da fritak i dag ikke virker på samme måte som tidligere. 

 

Takseringsbestemmelser 

 

Det er hovedregelen at ”verdet av eigedomen skal setjast til det beløp en må gå ut frå at eigedomen 

etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved 

fritt sal”. Dette betyr at eiendomsskatteverdien skal settes til omsetningsverdi. Erfaringer viser at i 

realiteten fastsetter mange kommuner eiendomskatteverdien lavere enn omsetningsverdi.  

 

Eiendomskatten skal fastsettes ut fra tilstanden 1. januar i skatteåret. 

Eiendomsskattetaksering er en forenkelt taksering sammenlignet med en salgstakst, da det ikke er 

mulig å foreta en like grundig taksering som ved salg. Som grunnlag for taksering av de fleste 

eiendommer brukes opplysninger i Matrikkelen (tidligere GAB-registeret). Det betyr at Matrikkelen 

må oppdateres før taksering skjer. I tillegg til objektive faktorer i Matrikkelen som areal, byggeår og 

andre opplysninger om eiendommen vil det være skjønnsmessige faktorer som utsikt, beliggenhet, 

vedlikehold etc. som til sammen gir en eiendomsskattetakst. Det er vanlig at flere kommuner også 

en områdefaktor som ivaretar verdiforskjeller mellom sentrum og distrikt.  

 

Kommunene står fritt til å velge faktorer som skal danne grunnlag for taksering og hvilken vekt de 

skal ha. Dette betegnes som sjablongtaksering. Det er takstnemnda som skal vedta sjablongene og 

takseringsreglene. Alle eiendommer skal befares før taksten vedtas. 



 

Som et alternativ til å la skatteverdien av boliger fastsettes av en kommunal takstnemnd, kan 

kommunestyret vedta at eiendomsskatten i stedet skal bygge på verdien som ble satt på 

boligeiendommen ved ligningen året før skatteåret. For eiendomsskatt betyr det at det er verdien 

som ble fastsatt to år før eiendomsskatten utskrives. Etter dette alternativet er det 

formuesgrunnlaget  som skal benyttes som utgangspunkt når eiendomsskatt på boliger skal 

skrives ut. Formuesgrunnlaget gir uttrykk for eiendommens antatte markedsverdi på 

verdsettelsestidspunktet.  Formuesgrunnlaget må ikke forveksles med eiendommens ligningsverdi 

eller formuesverdi som legges til grunn for utskrivning av formuesskatt. 

Det er ikke alle boliger som får formuesgrunnlag fra skattemyndighetene – disse må takseres av 

kommunens takstnemd. Det betyr at det må brukes to forskjellige takseringsmetoder for taksering 

av boliger. 

Det vil være nødvendig å engasjere sakkyndige som kan foreslå takst på spesielle eiendommer. Det 

vil gjelde kraftlinjer, telenettet, andre elektroniske kommunikasjonsanlegg, oppdrettsanlegg, 

maskiner og produksjonsutstyr. Generelt er taksering av verker og bruk mer arbeidskrevende enn 

boliger da det er en lite ensartet eiendomsmasse. 

Rådmannen vil komme tilbake til valg av takseringsalternativ dersom eiendomsskatt vedtas innført. 

 

Frister for taksering m.m. 

 

Den generelle frist for utskriving av eiendomsskatt er 1. mars i skatteåret. Første gangs taksering 

skal være avsluttet innen 30. juni i skatteåret. Det er også en annen regel om at første år kommunen 

innfører bunnfradrag skal skatten være utskrevet innen 1. april. Dersom kommunen velger først å 

innføre eiendomsskatt på verker og bruk, og så året etter innføre på øvrige eiendommer, må 

taksering første året være avsluttet innen 30. juni og takseringen året etter avsluttet innen 1. april 

dersom kommunen innfører bunnfradrag. 

 

Lovens kap 4 sier at kommunestyret fastsetter satser og regler for eiendomsskatt hvert år samtidig 

med at budsjettet for kommende år blir vedtatt. Lovens kap 5 – 8 inneholder regelverk om 

utskriving, klagebehandling og innkreving av eiendomsskatten. 

 

Bunnfradrag 

 

Kommunestyret kan vedta et bunnfradrag dvs. et fast kronebeløp som gjelder kun for boliger og 

fritidseiendommer. Bunnfradraget trekkes fra eiendomsskattetaksten før skatten beregnes. 

Bunnfradrag har en sosial og omfordelende virkning slik at eiere av verdifulle boliger beskattes 

hardere enn eierne av mindre og rimeligere boliger. 

Kommunestyret kan endre bunnfradraget fra år til år. Rådmannen kommer tilbake til bunnfradrag 

dersom kommunestyret vedtar innføring av eiendomsskatt.  

 

Avgrensning av eiendomsskatt/”verk og bruk” 

 

Eiendomsskattelovens § 3 regulerer hvilke eiendommer som kan skattlegges. Det er for det første i 

henhold til § 3 a) som sier «kommunestyret kan skrive ut eigedomsskatt på faste eigedomar i heile 

kommunen, eller i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygd på byvis, eller der slik 

utbygging er på gang» (§ 3 b). Avgrensningsspørsmålet har vært gjenstand for rettssaker. Etter at 

loven ble endret og ga kommunene adgang til å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen, har 



denne problemstilling mer eller mindre falt bort da de aller fleste skriver ut eiendomsskatt i hele 

kommunen for å unngå forskjellsbehandling. 

 

Kommunene kan skrive ut eiendomsskatt i henhold til lovens § 3 c) på «verker og bruk» i hele 

kommunen. Begrepet verker og bruk kommer fra gammel lovgivning og ble beholdt da ny lov kom 

i 1975. Begrepet er ikke samsvar med dagens begrepsbruk. Definisjon finner vi i lovens § 4. 2. 

Opplisting av skatteobjekter er også fra tidligere tiders lovgivning. 

 

En forenklet tolkning av begrepet verker og bruk er eiendommer hvor det foregår en form for 

produksjon. Begrepet verker og bruk er imidlertid blitt utvidet idet både kraftlinjer og telenettet er 

verker og bruk – det samme er oppdrettsanlegg. For å eksemplifisere ytterligere vil en eiendom der 

det produseres fiskefilet være verker og bruk, mens en butikk og et hotell vil falle utenfor. Et godt 

eksempel vil være en bensinstasjon med butikk og verksted. Kun verksteddelen vil være verker og 

bruk. I et slikt tilfelle vil deler av eiendommen få eiendomsskatt som verker og bruk. Et annet 

kriterium for at en eiendom skal være verker og bruk er at det må foregå en produksjon av en viss 

størrelse. Hjemmeproduksjon vil i de fleste tilfeller falle utenfor. 

 

Fra 2011 ble eiendomsskatteloven endret ved nytt punkt 3 d) som gir adgang til å skrive ut 

eiendomsskatt ”berre på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen”.  

Ved å velge dette alternativ i stedet for ”berre på verk og bruk”, slipper en avgrensning mellom verk og 

bruk og annen næringseiendom. 

 

 

Skattesats 

 

Skattesatsen vil være mellom 2 og 7 promille av skattetakst. Ved innføring kan ikke satsen settes 

høyere enn 2 promille og ikke økes mer enn 2 promille pr år. Kommunestyret kan sette ned satsen 

med mer eller mindre enn 2 promille. Det er mulig å gi boliger og fritidsboliger en lavere sats enn 

den generelle satsen for øvrige skattepliktige eiendommer. 

 

 

Økonomi: 

 

Innføring av eiendomsskatt medfører både en utgifts- og en inntektsside. Sist kommunen hadde sak 

om eiendomsskatt oppe til behandling i juni 2012, ble det anslått et totalt inntektspotensiale på 7.6 

mill. kr. ved maksimal skattesats. Da valgte vi å ta utgangspunkt i Andøy kommunes profil  i 2012, 

hvor det ble lagt til grunn at eiendomsskatt innføres i hele kommunen med de maksimale satsene og 

bunnfradrag på 150 000 kr. Dette ble sså omregnet til Bø kommune, med nøkkelfaktor 

innbyggertall. Siden dette er loven blitt endret noe ved at det også er adgang til å skrive ut 

eiendomsskatt på fritidseiendommer og ”øvrige næringseiendommer”. Rådmannen har i forbindelse 

med at saken nå legges fram på nytt kommet til at det antas å være mer korrekt å anslå 

inntektspotensialet med utgangspunkt i en kommune som vil være mer lik Bø kommune. Det er 

derfor valgt å ta utgangspunkt i Ibestad kommune. Rådmannen har i økonomiplanen 2015-2018 

anslått et årlig netto inntektspotensiale ved maksimal skattesats på ca. 10.3 mill kr. Det presiseres at 

dette er et grovt anslag, og eksakt tall vil ikke komme før alle eiendommer er taksert. Inntekten er 

avhengig av hvilken størrelse kommunestyret setter på bunnfradraget, og hvilke satser for 

eiendomsskatt som blir vedtatt.   

 



Utgiftssiden ved innføring av eiendomsskatt består av kostnadene som påløper ved bruk av interne 

og eksterne ressurser til taksering. Videre påløper det kostnader til kjøp av datasystem. Fra 2014 er 

det anledning til å bruke formuesgrunnlag (fra Skatteetaten) som grunnlag for takst på 

boligeiendommer. Det er både fordeler og ulemper ved å bruke dette som grunnlag. Fordelene er 

bl.a. at kommunen slipper å foreta takst på en stor gruppe boligeiendommer, klage på takst går til 

staten i stedet for kommunen og takstgrunnlaget justeres årlig. Ulempene er bl.a. at taksten ikke gir 

grunnlag for skjønn, kommunen må forholde seg til to takseringsprinsipp, mulighet for 

forskjellsbehandling mv. Kommunen må uansett ha et eget apparat for taksering i og med at det 

ikke finnes formuesgrunnlag for alle boligeiendommer, samt at det ikke eksisterer for 

fritidseiendommer. Verk og bruk, samt næringseiendommer må uansett takseres, i stor grad ved 

kjøp av ekstern kompetanse.  Kostnadene for innføring av eiendomsskatt vil ut fra dette avhenge av 

hvilken takseringsmetode kommunen velger.  

 

En følgekostnad ved innføring av eiendomsskatt, er at kommunen bør oppdatere Matrikkelen. Dette 

for å ha et grunnlag for en effektiv og korrekt eiendomsskattetaksering. Matrikkelen i Bø kommune 

inneholder feil og mangler, som i mange andre kommuner. Føring av Matrikkelen er en lovpålagt 

kommunal oppgave. Oppdatering av Matrikkelen vil få en rekke andre positive effekter, som bedre 

bygge- og delesaksbehandling, bedre kontroll av grunnlaget for innkreving av kommunale avgifter 

som vann, avløp og renovasjon. Der er all grunn til å anta at det før eller senere vil komme et krav 

om at kommunen må ajourføre Matrikkelen. 

 

Det er grunn til å anta at oppdatering av Matrikkel, samt taksering totalt for Bø kommune kan 

komme på mellom 1.0 og 1.5 mill. kr. Det er vanlig å anta at kostnadene fordeler seg med en 

halvpart hver på Matrikkelen og taksering.  

 

Rådmannen ser for seg at takseringsarbeidet v i l  m å t t e  skje med kjøp av slike tjenester på 

enkelte områder. Andøy og Sortland kommuner hadde for noen år siden et 

samarbeidsprosjekt på taksering og oppdatering av Matrikkelen som ga besparelser for 

begge kommunene. En kan også tenke seg at et slikt samarbeidsprosjekt kan bli aktuelt 

dersom flere kommuner i nærområdet vedtar innføring av eiendomsskatt samtidig.  

 

Ny sak 2015 

 

Ved eventuelt vedtak i denne sak om innføring av eiendomsskatt i Bø kommune, vil det bli fremmet en 

ny sak tidlig i 2015 der det må tas stilling til følgende: 

• Eiendomsskattevedtekter. 

 

• Skattetakstnemnd eller sakkyndig nemnd. 

 

• Oppnevning av medlemmer til takstnemnd og klagenemnd. 

 

• Oppretting av eiendomsskattekontor. 

 

• Takseringsprinsipper. 
 

• Fritaksbestemmelser 



 

• Ressursbehov og kostnader. 

 

• Informasjon til skattyterne og andre. 

 

Disse forhold vil bli belyst nærmere i saken som eventuelt fremmes i 2015. 

 

 

Oppsummering: 

 

Som omtalt i økonomiplanen har, og vil Bø kommune få økonomiske utfordringer i årene fremover. 

Kommunen mangler reserver for å møte uforutsette kostnader, samt at kommunen bør skaffe seg et 

større netto driftsresultat for å bli mer robust økonomisk.  

 

Innføring av eiendomsskatt i Bø kan være et fellesskapsløft for å opprettholde tjenestetilbudet. I lys 

av kommunens økonomiske utfordringer kan derfor valget stå mellom å redusere tjenestetilbudet 

eller å innføre eiendomsskatt. Kommunestyret har vært tilbakeholden med å gjøre vedtak som 

griper inn i kommunens tjenestestruktur. Derfor vil innføring av eiendomsskatt være et alternativ 

for å kunne bidra til redusere risikoen for å måtte kutte for mye i tjenestetilbudet. 

 

Rådmannen vil ut fra ovenstående foreslå at det innføres eiendomsskatt i Bø kommune i to etapper. 

Først foreslås å skrive ut eiendomsskatt på verker og bruk og øvrige næringseiendommer fra 

01.01.2015. Skatt på alle øvrige eiendommer i kommunen foreslås innført fra 01.01.2016. I denne 

sak inviteres det derfor til å foreta formelle vedtak i forhold til verker og bruk, samt et 

prinsippvedtak i forhold til innføring på øvrige eiendommer. 

 

Det er viktig å være klar over at eiendomsskatt er en såkalt objektskatt - det betyr at eiers inntekts- 

og formuesforhold ikke har noen betydning for takst og skatt. En undersøkelse gjennomført av KS 

viser at det er sammenheng mellom høy inntekt og/eller høy formue og høy eiendomsskatt. Det har 

også vært hevdet at pensjonister kommer uheldig ut ved innføring av eiendomsskatt ved at de eier 

store og kanskje verdifulle hus. KS undersøkelsen viste også at pensjonister betalte mindre 

eiendomsskatt enn andre skatteytere og minstepensjonister betalte mindre enn andre pensjonister. 

Det er høyst usikkert om dette stemmer da det i takseringsreglene kan være et aldersfradrag som 

medfører at taksten på eldre boliger blir forholdsmessig lavere enn for nyere boliger. 

 

Fylkesmannen i Nordland har ved flere anledninger påpekt at kommunene må utnytte sitt 

inntektspotensiale for å få skjønnsmidler. I dag betaler innbyggerne i Bø en indirekte eiendomsskatt 

ved at strøm-, nettleie-, telefon-, bredbåndsleverandørene betaler eiendomsskatt til andre kommuner 

og dermed er eiendomsskatt en del av utgiftene som blir inkludert i prisen til alle abonnentene, også 

i Bø. Innbyggerne betaler en indirekte eiendomsskatt uten å få noe igjen i form av bedre 

tjenestetilbud. 

 

Mange av fritidsboligeierne er hovedsakelig bosatt og betaler inntektsskatt til andre kommuner enn 

Bø. De bidrar aktivt til en positiv utvikling i kommunen ved kjøp av varer og tjenester, deltakelse i 

aktiviteter og sørger for at det er ”folk i husan”. De kan fritt bruke det meste av kommunens tilbud 

med unntak av skole og omsorg uten å betale noe for det. Det kan nevnes kommunale veier, gatelys, 

friluftsanlegg, kulturanlegg og legehjelp dersom de får behov for det, Tjenester som vann, avløp og 

renovasjon leveres til selvkost og betales av abonnentene fullt ut. 



 

Forutsatt et positivt vedtak, må kommunestyret i egen sak fastsette skattevedtekter, herunder 

bunnfradrag og oppnevne skattenemnd og overskattenemnd. 

 

 

 

 

 

Straumsjøen, 18.11.2014 

 

Åsa Elvik 

Rådmann 

 

 

 


