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Eiendomsskattelovens bestemmelser om obligatorisk reduksjonsfaktor 

 

Det er behov for å få Finansdepartementets vurdering av spørsmål om hvordan bestemmelsene om 

obligatorisk reduksjonsfaktor skal anvendes. Vi redegjør i det følgende for vårt syn. 

 

1. Lovbestemmelsene om obligatorisk reduksjonsfaktor 

 

I statsbudsjettet for 2019 (prop 1 LS 2018-2019) foreslo regjeringen at det fra skatteåret 2020 skulle 

innføres tvungen statlig taksering av helårsboliger, en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 % i 

eiendomsskattetakstene på helårsboliger og fritidsboliger og nedsettelse av maksimal skattesats på slike 

eiendommer til 5 ‰. 

Etter budsjettforhandlingene mellom KrF og regjeringspartiene ble forslaget om tvungen statlig taksering 

trukket, mens forslagene om obligatorisk reduksjonsfaktor og nedsatt maks-sats  ble opprettholdt. 

I tråd med Finanskomiteens innstilling vedtok Stortinget vedtok 20. desember 2018 følgende 

bestemmelse om reduksjonsfaktor for boliger med statlig takst, basert på formuesgrunnlag fra 

Skatteetaten: 

For boliger med kommunal takst vedtok Stortinget følgende bestemmelse (aktuell setning uthevet): 

§ 8 A-2. Verdet 

(1) 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. Skattegrunnlaget for 

bustader og fritidsbustader vert sett til verdet multiplisert med 0,7. Verdet av næringseigedom skal setjast 

til teknisk verde når det ikkje er mogleg å fastsetje verdet etter regelen i første punktum. 

 

2. Fra forsiktighetsmargin til reduksjonsfaktor 
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Ved statlig taksering settes skattegrunnlaget til 100 % av eiendommens omsetningsverdi før bruk av 

reduksjonsfaktor. Faktoren er i dag på 20 %. Den har ikke vært bestemt av politiske avveininger, men har 

vært en faglig begrunnet forsiktighetsmargin, for å unngå at svært mange eiendommer får takster over 

omsetningsverdi, noe man ellers vil risikere i et takseringssystem basert på relativt grove sjablonger. Ved 

de nye lovbestemmelsene om obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 % endret faktoren karakter fra å være 

begrunnet i faglige forsiktighetshensyn til å bli en politisk villet reduksjon av skattegrunnlaget på 

fritidsboliger og helårsboliger. Lovbestemmelsen innebærer at reduksjonsfaktoren ved statlig taksering 

øker fra 20 til 30 %. 

Også ved kommunal taksering av fritidsboliger og helårsboliger benyttes en forsiktighetsmargin. Den har 

hatt samme begrunnelse som angitt over – å sikre innenfor et sjablongsystem at de aller fleste takster blir 

liggende under omsetningsverdi. Forsiktighetsmarginen som legges inn ved kommunal taksering bygger 

på langvarig og fast innarbeidet takseringspraksis, men den er ikke lovbestemt slik den er for statlige 

takster. KSE har i mange år anbefalt at marginen legges omkring 15-20 %, men hvor den legges beror i 

prinsippet på vurderingen til den enkelte eiendomsskattenemnd. Ved kommunal taksering legges 

forsiktighetsmarginen inn ved fastsetting av prissjablongene (kvadratmetersatsene). Det lages med andre 

ord ikke først en takst på 100 % av omsetningsverdi hvor det så trekkes fra en forsiktighetsmargin; ved 

kommunal taksering er marginen innbakt i taksten. Det er heller ikke vanlig praksis å protokollere eller på 

annen måte dokumentere forsiktighetsmarginen. Den anses som en del av det faglige skjønnet nemnda 

utøver. 

Disse ulikhetene mellom statlig og kommunal forsiktighetsmargin når det gjelder regelgrunnlag og 

dokumentasjon, reiser spørsmål om hvordan bestemmelsen om 30 % forsiktighetsmargin skal anvendes 

ved kommunal taksering. 

Dersom man trekker 30 % fra en verdi som forsiktig er satt til 80 % av omsetningsverdi, vil kommunalt 

takserte eiendommer få takster som ligger på 50 % av omsetningsverdi i takseringsåret. I mange 

kommuner vil nivået bli liggende betydelig lavere, fordi nemndene har lagt inn en større 

forsiktighetsmargin enn KSE anbefaler. Takster ned mot 30-40 % av omsetningsverdien i takseringsåret er 

provenymessig uholdbart og vil gi inntrykk av en lite seriøs eiendomsskatteforvaltning. 

Gausdal kommune kan tjene som eksempel. Kommunen har ferske takster fra 2018 og har sammenlignet 

takstene med eiendommer som faktisk er omsatt til markedsmessige vilkår i kommunen siste tre år, dette 

gjelder 450 eiendommer, både boliger og fritidsboliger. Undersøkelsen indikerer et takstnivå på omkring 

60 % av omsetningsverdi. En ytterligere reduksjon i skattegrunnlagene på 30 % vil sammen med 

satsreduksjonen medføre et skattetap for kommunen på omkring 11 millioner kroner. Gausdal kommune 

er en stor hyttekommune og har også en stor andel våningshus. En tenkt overgang til statlige takster vil 

derfor gi begrenset merinntekt, samtidig som det vil skape en betydelig ubalanse i takstnivået mellom 

eiendomsgrupper og vil oppleves som urettferdig. 

Det faktum at det er innbakt en forsiktighetsmargin i takstene på kommunalt takserte fritidsboliger og 

helårsboliger er ikke omtalt i lovforarbeidene til bestemmelsene om obligatorisk reduksjonsfaktor. Det 

kan vanskelig skyldes uvitenhet i departementet om bruk av forsiktighetsmargin ved kommunal 

eiendomsskattetaksering. En mer sannsynlig årsak er at regjeringens lovforslag var basert på at alle 

kommuner skulle over på statlig taksering fra 2020. Problemet ville da ikke bli så stort.  
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Når forslaget om tvungen statlig taksering ble trukket ble situasjonen en helt annen. Etter det 

opprinnelige forslaget ville forholdet mellom statlige og kommunale takster bare aktualiseres for 

fritidsboliger og for helårsboliger uten formuesgrunnlag. Situasjonen nå er at forslaget vil få anvendelse 

på alle boligeiendommer i de kommunene som benytter kommunal taksering. Det dreier seg om 216 

kommuner i 2019. 

 

3. Loven gir tolkingsrom 
 

Lovproposisjonen (Prop 1 LS 2018-2019 s 198 første spalte) definerer en reduksjonsfaktor som en lik 

prosentvis reduksjon i takstene i forhold til det eiendommene i utgangspunktet ble taksert til. Men som 

sagt bygde proposisjonen på en forutsetning om at kommunal taksering bare skulle videreføres for 

fritidsboliger og de helårsboligene Skatteetaten ikke gir formuesgrunnlag (i snitt 10-15 %). Når denne 

forutsetningen har falt bort, og bestemmelsen vil få anvendelse på det store flertallet av 

boligeiendommer (bare 72 kommuner brukte statlig taksering i 2019), reduseres vekten av 

lovforarbeidene på dette punktet.  

Som sitert foran, bruker ikke lovteksten ordet takst, men «verdet» i bestemmelsen om reduksjonsfaktor 

ved kommunal taksering. Det må derfor kunne legges til grunn at lovens ordlyd ikke er til hinder for å ta 

utgangspunkt i et annet uttrykk for eiendommens verdi enn gjeldende kommunal takst. 

Sterke reelle hensyn taler for å ta utgangspunkt i en referanseverdi som gir tilnærmet samme reduksjon i 

skattegrunnlaget på statlige og kommunalt takserte eiendommer. Det vil være i samsvar med 

bestemmelsens formål, som er å verne eierne av helårsboliger og fritidsboliger mot for høye takster, men 

ikke å fullstendig forrykke forholdet mellom statlige og kommunale takster. En referanseverdi som nevnt 

vil gi best balanse i takstreduksjonen kommunene imellom, og også innenfor den enkelte kommune som i 

dag benytter statlig taksering, hvor i snitt 10-15 % av boligmassen har kommunal takst. En lovforståelse 

hvor kommunene pålegges å redusere alle kommunale takster med ytterligere 30 % vil tvinge 

kommunene over på statlig taksering, stikk i strid med Stortingets vilje. 

Det avgjørende spørsmålet må etter dette være om det finnes en faglig forsvarlig og rimelig enkel metode 

for å justere kommunale eiendomsskattetakster på hytter og hus til 70 % av omsetningsverdien i det året 

de ble taksert. 

Etter vårt syn kan dette gjøres ved å benytte det samme verktøyet som SSB og Skatteetaten benytter ved 

fastsetting av statlige takster. 

 

4. Formuesgrunnlagene gir et sikkert referansegrunnlag 
 

I lovbestemmelsen om 30 % reduksjonsfaktor i statlige takster tas Skatteetatens formuesgrunnlag som et 

sikkert uttrykk for eiendommenes omsetningsverdi. De regnemodellene og datagrunnlagene som er 

benyttet for å fastsette formuesgrunnlag, er tilgjengelige tilbake til og med skatteåret 2009. 

Metoden vi mener bør benyttes går ut på å sammenligne gjennomsnittlig kvadratmeterpris på et utvalg 

eiendommer som fremkommer ved bruk av formuesgrunnlag, med snittet av de kommunale takstene på 

de samme eiendommene. Dersom gjennomsnittlig kvadratmeterpris basert på kommunal takst er lavere 
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(for eksempel 85 %), oppfylles lovens krav ved at de kommunale takstene settes videre ned til 70 % (i 

eksemplet en reduksjon med ytterligere 15 prosentpoeng). 

Etter vår vurdering kan sammenligningen av formuesgrunnlag og kommunale takster gjennomføres basert 

på følgende opplegg: 

- det vil gi et tilstrekkelig sikkert resultat å gjøre sammenligningen med kun eneboliger. Det bør 

etterstrebes å la flest mulig eneboligeiendommer inngå i sammenligningsgrunnlaget. Som 

minimum må 10 % av et representativt utvalg av eneboligeiendommene inngå i 

sammenligningsutvalget. 

- ved omregning fra P-rom til BRA benyttes en omregningsfaktor på 1,1. 

- det er regnemodellene fra SSB (prisfunksjonene) for det året kommunen hadde alminnelig 

taksering det skal sammenlignes med. 

- i kommuner med takster eldre enn 2009, benyttes SSBs bruktboligindeks for eneboliger i 

takseringsåret som referanseverdi for både helårsboliger og fritidsboliger.  

- det må legges til grunn at fritidsboliger er taksert på samme nivå som helårsboliger, slik at 

takstene på fritidsboliger settes ned med samme prosent-sats som helårsboliger. 

***** 

Etter vårt syn vil den metoden som her er skissert gi en balansert og rettferdig justering av kommunale 
takster. Den ligger etter vårt syn innenfor lovens ramme.  

Det er ønskelig å få departementets syn på spørsmålet. Det er stor pågang fra kommunene om hvordan 
de skal forholde seg til de nye bestemmelsene. Det bes derfor om at departementet prioriterer saken. 
 

 

Med vennlig hilsen 

  
Hakon Huus-Hansen 
advokat 

Telefon: 41 56 57 90 
E-post: Hakon.Huus-Hansen@ks.no 
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