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EIENDOMSKATT BØ - GJENNOMFØRING  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Bø kommunestyre viser til vedtak i k-sak 93/14 om innføring av eiendomsskatt på verker 

og bruk fra 01.01.2015, og utvidelse til alle faste eiendommer i hele kommunen fra 

01.01.2016, og godkjenner utkast til eiendomsskattevedtekter slik det framgår av vedlegg 

til saken.  

 

2. Til å verdsette faste eiendommer i Bø kommune opprettes en sakkyndig nemd på 3 medlemmer og like 

mange varemedlemmer: 

 

Som leder velges:     

Som nestleder velges: 

Som medlem velges: 

Som varamedlemmer velges: 

 

3. Det opprettes en klagenemnd for eiendomsskattesaker på 3 medlemmer og like mange varamedlemmer: 

 

Som leder velges: 

Som nestleder velges: 

Som medlem velges: 

Som varamedlemmer velges: 

 

4. Kommunestyret vedtar i medhold av eiendomsskatteloven § 8 C-1 å bruke Skatteetatens formuesgrunnlag 

ved utskrivning av eiendomsskatt på boliger. 

5. Kommunestyret tar rådmannens redegjørelse om organisering, framdrift og kostnader i forbindelse med 

eiendomsskatteprosjektet til orientering, og ber om at kostnader knyttet til prosjektet innarbeides 

kommunens årsbudsjett og økonomiplan. 

 

 

Saksutredning: 

I medhold av Lov om eiendomsskatt §§ 2 og 3 vedtok kommunestyret i sak 93/14 at det i 2015 

skal skrives ut eiendomsskatt på alle verker og bruk, og på alle faste eiendommer i kommunen fra 

1. januar 2016. Vedtaket er et prinsippvedtak, og innebærer at Bø kommune skal innføre og 

utvide eiendomsskatt over to år. Valget ble gjort på grunnlag av etterfølgende alternativer. 

 



Utskrivningsalternativer 

 

Kommunestyret har syv utskrivningsalternativer i henhold til Eiendomsskatteloven § 3 – 

kommunestyret kan skrive ut eiendomsskatt enten 

 

a) Faste eiendommer i hele kommunen, eller 

b) Faste eiendommer i klart avgrensede områder  som helt eller delvis er utbygde på 

byvis eller der slik utbygging er i gang, eller 

c) Bare på verk og bruk i hele kommunen, eller 

d) Bare på verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen, eller 

e) Eiendom både under b) og c), eller 

f) Eiendom både under b) og d), eller 

g) Faste eiendommer i hele kommunen, unntatt verk og bruk og annen næringseiendom. 

 

Vedtaket innebærer at samtlige eiendommer i kommunen, unntatt de som er fritatt etter § 5 skal 

takseres 

 

Taksering 

 

Feil ved takseringen kan føre til at hele skatteutskrivingen blir ugyldig. Riktige takster er en 

forutsetning for likhet og rettferdighet for skattyterne, noe eiendomsskatteloven vektlegger i 

vesentlig grad. Mulige feil kan føre til klager og/eller søksmål. Eiendomsskatteloven 

inneholder tidsfrister som forutsetter en effektiv taksering. Taksering av eiendommer koster 

penger, og det må være et mål å unngå unødvendige kostnader. Grunnlag for taksering hentes 

ut fra opplysninger i kommunens matrikkel som skal inneholde faktaopplysninger om den 

enkelte eiendom. I tillegg skal den enkelte eiendom besiktiges.  

  

Taksering etter formuesmetoden 

 

I stedet for at kommunen selv fastsetter eiendomsskattetakstene for boliger bl.a ved befaring, kan 

kommunestyret vedta at Skatteetatens formuesgrunnlag (som likningsverdiene bygger på) skal 

brukes som grunnlag for utskrivning av eiendomsskatt på boliger. Boligene skal da ikke befares. 

 

Dette innebærer at 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. Etter dette alternativet er det 

Skatteetatens formuesgrunnlag 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. 

Skatteetaten kommer fram til formuesgrunnlaget ved å multiplisere likningsverdien med 4. 

Videre reduseres dette grunnlaget ved å benytte en reduksjonsfaktor som for 2015 er fastsatt av 

Finansdepartementet til 0,8. Skatteetaten bygger sin likningsverdi på boligens størrelse (m2), 

byggeår og beliggenhet.   

 

Takseringsalternativet ved bruk av formuesgrunnlag gjelder ikke for boliger som ikke 

klassifiseres som boligeiendom etter skatteloven § 4-10. Eksempelvis gjelder dette boliger 



tilhørende ikke skattepliktige organisasjoner/institusjoner, våningshus på gårdsbruk, boligdel i 

kombinasjonsbygg hvor næringsdelen er størst, samt sekundærboliger som Skatteetaten har 

definert som fritidsboliger. Disse må takseres av kommunens takstnemnd. 

 

Unntaksvis er det en del boligtyper og enkeltboliger som Skatteetaten ikke beregner 

formuesgrunnlag for. Disse må takserer av kommunen ved besiktigelse. 

 

Kommunens egne takster står fast i en periode på normalt 10 år. Formuesgrunnlagene for boliger 

endres imidlertid årlig, hvilket vil kunne innebære at boliger som får skrevet ut eiendomsskatt 

etter den alternative metoden får høyere skattetrykk over tid. 

 

Eiendomsskattevedtekter 

 

Eiendomsskatteloven stiller ingen krav om at det skal utarbeides vedtekter, men 

finansdepartementet anbefaler at kommunestyret i forbindelse med innføring av eiendomsskatt 

vedtar vedtekter for ordningen. Disse skal være interne retningslinjer for kommunens 

saksbehandling i eiendomsskattesaker. Vedtektene skal gi informasjon om takstnemnd og 

klagenemnd, valgbarhet, inhabilitet og møteplikt. Videre skal vedtektene si noe om 

forberedelsene til takseringen, gjennomføring av takseringen, omtaksering, særskilt taksering 

og overtakst. Det er laget et utkast til eiendomsskattevedtekter som følger som vedlegg til 

saken. 

 

 

Eiendomsskattekontor. 

 

Med eiendomsskattekontoret menes det kontoret som har med utskrivingen av skatten å gjøre, 

jfr. Eiendomsskatteloven § 1. Eiendomsskattekontoret skal i  tillegg utføre alt administrativt og 

kontormessig arbeide for takstnemndene og er sekretariat for disse. Som eiendomsskattekontor 

kan kommunen velge enten å opprette et eget kontor eller å legge funksjonen til  et allerede 

eksisterende kommunalt kontor. Det er rådmannens ansvar å sørge for organiseringen av 

eiendomsskattekontoret. Rådmannen har bestemt at det ikke skal opprettes et eget 

eiendomsskattekontor i Bø kommune, men at funksjonen som eiendomsskattekontor tillegges 

økonomiavdelingen. Rådmannen skal utarbeide instruks for eiendomsskattekontoret. 

 

 

Skattetakstnemnd/sakkyndig nemnd og klagenemnd. 

 

Eiendommene skal verdsettes ved takst. Kommunestyret har to valgalternativer om hvorvidt det 

skal oppnevnes en skattetakstnemnd eller en sakkyndig nemnd som skal foreta takseringen.  

 

1. Medlemmene av skattetakstnemnd drar samlet for å foreta besiktigelse og taksering av 

eiendommene.  

2. Som et alternativ til skattetakstnemnd kan kommunestyret oppnevne en sakkyndig nemnd til 

å fastsette eiendomsskattetaksten på grunnlag av forslag fra ansatte 

besiktigelsesmenn/kvinner. Det er besiktigelsesmennene/kvinnene, ikke en samlet nemnd, 

som foretar besiktigelsen og utarbeider forslag til takstgrunnlag for den sakkyndige 

nemnda. Den sakkyndige nemnda vurderer og vedtar takstgrunnlaget. 



 

For begge typer nemnder nevnt over må det oppnevnes minst tre medlemmer og tre 

varamedlemmer. Kommunestyret velger leder og nestleder. 

 

Det kreves ingen spesielle kvalifikasjoner for å sitte i takstnemnd/sakkyndig nemnd, men det 

anses som en fordel at medlemmene har interesse for saksfeltet eiendomsskatt. Nemndene kan 

knytte til seg sakkyndig bistand, det vil si personer med særskilt juridisk eller takseringsfaglig 

kompetanse. Utgangspunktet er at alle som kan motta valg til kommunestyret kan velges som 

medlemmer til eiendomsskattenemnder. Medlemmer av formannskapet kan ikke være 

medlemmer i eiendomsskattenemnder, jfr. eiendomsskatteloven § 21. Årsaken er at 

formannskapet ivaretar kommunens partsrettigheter og har klagekompetanse på vegne av 

kommunen i eiendomsskattesaker. Varamedlemmer til formannskapet kan oppnevnes til 

medlemmer i eiendomsskattenemnder.  En konsekvens av denne løsning vil være at 

varamedlemmer som møter i formannskapet vil være inhabile dersom formannskapet skal 

kreve overtakst i medhold av Eiendomsskatteloven §8 A-3. 

 

Sentrale tjenestemenn er utelukket fra valg til nemndene etter kommunelovens §14. Det er 

takstnemnda/sakkyndig nemnd selv som avgjør hvorvidt et medlem må anses inhabil i relasjon 

til den enkelte taksering. En person ansees inhabil til å delta i taksten når han selv har en 

særlig tilknytning til eiendommen som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet, for 

eksempel som eier, panthaver eller leietaker. 

 

Kommunestyret skal velge en klagenemnd (ankenemnd). Klage vedrørende selve 

verdifastsettelsen og klager knyttet til utskrivningen ellers skal avgjøres av klagenemnda. 

Kommunestyret kan enten opprette ei egen nemnd til å ta seg av klagesaker eller legge 

oppgavene til en annen kommunal nemnd. Kommunen dekker kostnadene i forbindelse med 

takseringen.  

 

 

Reduksjonsfaktor 

Bruk av reduksjonsfaktor og reduksjonsfaktorens størrelse må eventuelt bestemmes av 

kommunestyret. Ordningen har ingen hjemmel i loven, men Finansdepartementet aksepterer at 

reduksjonsfaktor benyttes i forbindelse med en alminnelig taksering. Skal 

skattetakstnemnda/sakkyndig nemnd eksempelvis sette takstene til 60% av antatte 

omsetningsverdi, har man en 40% reduksjon. Den vedtatte prosenten som skal komme til fradrag 

må omfatte alle de skattepliktige eiendommene. Kommunen er bundet av ordningen i hele 

takseringsperioden (normalt 10 år), og fradraget kan ikke minskes eller fjernes i perioden frem til 

neste alminnelige taksering.  

 

Skattesatser 

 

Man må velge en generell skattesats (mellom to og syv promille). 

Det er kun ved første gangs innføring av eiendomsskatt at skattesatsen må være to promille. 

Satsene kan etter dette økes med inntil maks to promille pr. år. Ved en utvidelse av 

eiendomsskatten kan de nye eiendommene som kommer til få den samme sats som man har hatt 

for utskrivningen tidligere. 

Skattesatsene kan differensieres; jfr. Eiendomsskatteloven § 12. For eksempel kan man etter 



bokstav a) skille ut boliger og fritidseiendommer og gi disse lavere sats enn den generelle sats for 

øvrige skattepliktige eiendommer (herunder verk og bruk, næringseiendom, ubebygd tomtegrunn 

osv). Det er ikke nødvendig å ta stilling til eventuell differensiering i denne saken. Når vi utvider 

eiendomsskatteområdet til å omfatte resten av eiendommene i hele kommunen vil skattesatsen 

kunne økes til 4 promille. Da kan en f.eks velge å holde skattesatsen for boliger og 

fritidseiendommer på 2 promille.  

 

Bunnfradrag 

Eiendomsskattelovens § 11 gir kommunene hjemmel til å tilordne (kun) bolig- og 

fritidseiendommer et bunnfradrag. Fradraget skal være et fast kronebeløp. Kronebeløpet som 

trekkes fra taksten før skatten beregnes kan være høyt, men ikke så høyt at de fleste boliger og 

fritidseiendommer unngår beskatning. Et bunnfradrag kan innføres, endres eller fjernes fra ett år til 

et annet. Vedtak om bunnfradrag må fattes av kommunestyret hvert år.  

 

Ettersom Bø kommune ikke skal skrive ut eiendomsskatt på boligeiendom/fritidseiendom før i 

2016, vil vedtak om bunnfradrag først vedtas ved behandlingen av budsjettet for 2016.  

 

Vurderinger   

Før den praktiske delen med innføring av eiendomsskatt kan startes opp må kommunestyret ta 

diverse beslutninger knyttet til  

 

 Valg av utskrivningsalternativ 

 Bruk av reduksjonsfaktor 

 Valg av takstnemnd/sakkyndig nemnd og klagenemnd 

 Godkjenning av eiendomsskattevedtekter  

 Eiendomsskattekontor 

 

I arbeidet med denne saken har kommunen benyttet seg bl.a av ekstern ekspertise som 

Kommunesektorens Organisasjon – KS Eiendomsskatteforum (KSE).    

 

Valg av utkrivningsalternativ 

 

Rådmannen anbefaler at boliger takseres med bakgrunn i  formuesgrunnlaget. Dette fordi at 

taksering av kommunens boliger vil kunne skje raskere, og med mindre ressursbruk enn ved 

ordinær taksering. Samtidig vil skattegrunnlaget justeres for hvert enkelt år i stedet for hvert 

tiende år som gjelder for alminnelig taksering. Det vil brukes mindre ressurser på 

klagebehandling i slike saker da det er ligningsmyndighetene og ikke kommunen som 

behandler klagesaker hvor takseringen er basert på formuesgrunnlaget.  

 
Bruk av reduksjonsfaktor 
Det anbefales at kommunen ikke nyttiggjør seg av en reduksjonsfaktor. Denne vil måtte stå i 10 år. 
Det er derfor bedre å bruke skattes og et eventuelt bunnfradrag for 
boligeiendommer/fritidseiendommer for å justere nivået (vedtak i forbindelse med den årlige 
budsjettbehandlingen). Dette gir mer fleksibilitet.  

 
 
Valg av takstnemnd/sakkyndig nemnd   
 



En sakkyndig nemnd er som tidligere nevnt ikke selv ute på befaring, men fastsetter taksten på 
grunnlag av forslag fra tilsatte befaringsmenn/kvinner. Denne løsningen vil gjøre selve takseringen 
raskere og medføre mindre kostnader for kommunen. Et flertall av kommuner som har innført 
eiendomsskatt har valgt denne løsningen. Kommunestyret kan vurdere om det er ønskelig med 
flere enn 3 medlemmer i sakkyndig nemnd og klagenemnd. De fleste kommunene har valgt 
nemnder bestående av 3 medlemmer. 

 

Rådmannen tilrår at kommunestyret velger alternativet "sakkyndig nemnd", og oppnevner tre 

medlemmer og tre varamedlemmer til denne. I tillegg oppnevnes tre medlemmer og tre 

varamedlemmer til klagenemnd for eiendomsskattesaker. Det velges også leder og nestleder til 

disse nemndene. 

 

Eiendomsskattevedtekter 

 

KSE har utarbeidet forslag til eiendomsskattevedtekter for både ved bruk av takstnemnd og 

sakkyndig nemnd. Disse er stort sett brukt av de kommunene som har innført eiendomsskatt. Det 

foreslås at også Bø kommune benytter seg av KSE`s forslag til eiendomsskattevedtekter. 

 

Eiendomsskattekontor 

 

Med bakgrunn i at Økonomiavdelingen i dag har beslektede oppgaver anbefaler rådmannen at 

eiendomsskatt sorterer organisatorisk herunder; jfr for øvrig eiendomsskattevedtektenes § 2-1. 

 

 

Ressursbehov, kostnader og fremdrift. 

 

Innføring av eiendomsskatt er ressurs- og kostnadskrevende. Erfaringsmessig vil oppdatering av 

Matrikkelen og taksering være ressurskrevende både i form av penger og tid. Måten arbeidet 

organiseres på, og om Matrikkelen skal oppdateres underveis vil ha stor betydning for 

kostnadene. Det er også en spennvidde fra å engasjere ekstern kompetanse til alt arbeid, til å 

gjøre det meste i egen regi f.eks med midlertidige ansatte.  

 

Det er meget viktig å tilstrebe kvalitet i dette arbeidet for å minimalisere klagene, og unngå å 

bringe kommunen og eiendomsskatten i et dårlig lys. Det vil ta tid å gjennomføre takseringen.  

Økonomikontoret har pr tiden ingen ledig kapasitet til å gjennomføre dette prosjektet.   

 

Kommunestyrets vedtak om innføring av eiendomsskatt innebærer at det skal skrives ut 

eiendomsskatt på alle eiendommer i hele kommunen i 2016.  Av tids- og ressursmessige årsaker 

har kommunestyret vedtatt å gjennomføre utskrivningen trinnvis. Første året det blir skrevet ut 

eiendomsskatt i en kommune, må allmenn taksering og utskrivning være avsluttet innen 

utgangen av juni samme året. Skatten skal for senere år skrives ut innen 1. mars. Det første året 

kommunen benytter bunnfradrag, er det imidlertid tilstrekkelig at skatten er skrevet ut innen 1. 

april.  

Gjennomføringen av dette arbeidet vil som nevnt være svært ressurskrevende i den perioden hvor 

dette skal gjennomføres. Taksering av verker og bruk skal gjennomføres slik at skatten kan 

skrives ut innen 30.06., mens utskrivning på resten av eiendommene skal være ferdig senes innen 

1. april 2016.  

 



Omfanget av den totale arbeidsmengden er usikker. For å kunne gjennomføre et prosjekt med 

tilfredsstillende effektivitet og kvalitet trengs en prosjektplan. En slik plan bør utarbeides av noen 

med kunnskap på fagområdet, og nødvendig kjennskap til den prosessen som må gjennomføres. 

Det anbefales å engasjere ekstern kompetanse til dette. For å gjennomføre planen trengs 

minimum 100% stillling i prosjektperioden. Dette ut fra erfaringer som er gjort av andre 

kommuner. Da forutsettes det at taksering av verker og bruk vil måtte kjøpes inn fra et eksternt 

takseringsfirma. Øvrig takseringsarbeid skal gjøres innenfor prosjektet ledet an av 

prosjektstillingen. Det må investeres i nytt fagsystem og opplæring i dette, og opplæring av   

nemndsmedlemmene. Slik opplæring skjer normalt i regi av KSE.   

 

Prosjektets kostnader anslås grovt i år til kr 1.2 mill kr., og vi må påregne at prosjektets varighet 

må bli ut 1. h.å. 2016. Vedtatt budsjett for 2015 tar ikke høyde for disse kostnadene.  

 

Som nevnt i tidligere sak er førsteårsinntekten fra eiendomsskatt beregnet til 3 mill. kr for Bø 

kommune, forutsatt innføring på alle eiendommer i hele kommunen fra 2015. Vi brukte da 

Ibestad som sammenlikning ved denne beregningen. I samme kommune utgjorde eiendomsskatt 

på boliger og fritidseiendommer 68% av samlet eiendomsskatt i 2013. Dette innebærer at resten 

utgjorde 32%. Det er få kommuner som bare har skrevet ut eiendomsskatt på verker og bruk slik 

vedtatt av kommunestyret. Fant imidlertid en kommune i Nord-Norge på størrelse med Bø i 

denne kategorien. Utledet da en inntekt på 330 000 kr. I årets budsjett har vi saldert med en 

inntekt fra eiendomsskatt med 464 000 kr. Men en anslått kostnad på 1.2 mill kr er det nødvendig 

å finne finansiering på til sammen 1.3 mill kr. Det anbefales at rådmannen legger fram egen 

budsjettreguleringssak på et senere tidspunk.  

 

Informasjon til skatteyterne og andre. 

Det er viktig at kommunen gir nødvendig informasjon til innbyggerne om innføringen av 

eiendomsskatt, og også underveis i prosjektarbeidet. Ved innføring av eiendomsskatt i Bø 

Kommune vil rådmannen legge vekt på at arbeidet gjennomføres etter 

kvalitetsmessige kriterier og at likhetsprinsippet legges til grunn slik 

eiendomsskatteloven forutsetter. Like faktiske omstendigheter bør tillegges 

likeartede skattemessige virkninger. Usaklig forskjellsbehandling må unngås. 

 

 

 

Dokumenter i saken: 

K-sak 9 3 /14 Eiendomsskatt. 

 

Vedlegg: 

Utkast til eiendomsskattevedtekter. 

 

 

 

Straumsjøen 30.01.2015 

 

Åsa Elvik 

rådmann 


