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Svar på henvendelse om obligatorisk reduksjonsfaktor  

 

Vi viser til deres brev av 2. juli 2019 med spørsmål til eigedomsskattelovas 

bestemmelser om obligatorisk reduksjonsfaktor.  

 

I Prop. 1 LS (2018-2019) punkt 11 fremgår det at bakgrunnen for forslaget om en 

obligatorisk reduksjonsfaktor var å redusere kommunenes mulighet til å kreve inn 

eiendomsskatt ved å innføre et tak på verdsettelsen av bolig- og fritidseiendom i 

eiendomsskatten. Dette forslaget var ikke avhengig av forslaget om at bruk av 

Skatteetatens formuesgrunnlag skulle gjøres obligatorisk, som ville gjøre takseringen 

på tvers av kommunene mer enhetlig. Det fremgår at kommunene også i den foreslåtte 

overgangsperioden skulle benytte seg av reduksjonsfaktoren på 30 pst. i allerede 

fastsatte takster, og ikke bare i formuesgrunnlagene. 

 

Vi viser til proposisjonens punkt 11.1: 

«I tråd med Jeløya-plattformen foreslår regjeringen også at 

eiendomsskattegrunnlaget reduseres ved at det innføres en 

obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetakstene på 30 pst. for 

all bolig- og fritidseiendom fra 2020. Kommunene står fritt til å velge en 

høyere reduksjonsfaktor enn dette. Regjeringen foreslår videre at bruk 

av formuesgrunnlag gjøres obligatorisk ved verdsettelse av 

boligeiendom for eiendomsskatteformål fra 2020. Forslaget vil gjøre 

eiendomsskattetaksering på tvers av kommuner mer enhetlig. 

Departementet foreslår som en overgangsregel at kommuner som har 

foretatt alminnelig taksering i 2013 eller senere kan benytte denne til 
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og med skatteåret 2023. Også disse kommunene skal benytte en 

reduksjonsfaktor på 30 pst. For fritidseiendom er formuesgrunnlagene 

foreløpig lite egnet til verdsettelse fordi de i liten grad reflekterer den 

underliggende markedsverdien. Fritidseiendommer skal derfor inntil 

videre takseres som i dag.» 

Kommunene har adgang til å fastsette en lokal, frivillig reduksjonsfaktor i takstene. 

Bruk av lokal, frivillig reduksjonsfaktor er ikke lovregulert.  

 

Vi viser til brev til KS fra Finansdepartementet av 18. desember 2018 vedrørende 

forholdet mellom obligatorisk reduksjonsfaktor og lokal, frivillig reduksjonsfaktor. På 

side 2-3 skriver departementet følgende: 

«Konkret vil dette innebære at hvor kommunen eksempelvis har en 

lokal reduksjonsfaktor på 40 prosent vil denne gjelde også for bolig 

verdsatt ved bruk av formuesgrunnlag. Den obligatoriske 

reduksjonsfaktoren på 30 prosent «konsumeres» av den lokale. 

Tilsvarende vil gjelde for fritidsboliger etter de nye reglene.  

Hvor kommunen har en lokal reduksjonsfaktor som er lavere enn 30 

prosent vil denne etter de foreslåtte reglene ikke gjelde for bolig- og 

fritidseiendom. Det nye etter lovendringen er at det er innført en 

obligatorisk reduksjonsfaktor på minimum 30 prosent for bolig- og 

fritidseiendom. Denne vil gjelde uavhengig av om kommunen vedtar 

en lavere lokal reduksjonsfaktor, eller ikke har dette overhodet.» 

Etter eigedomsskattelova § 8 A-2 første ledd jf. § 8 A-3 verdsettes eiendommer ved 

takst, og verdien settes til eiendommens omsetningsverdi. Fra og med 2020 skal 

skattegrunnlaget for bolig- og fritidseiendom settes til denne verdien multiplisert med 

0,7, jf. ny § 8 A-2 første ledd. Det er ikke holdepunkter for å si at loven åpner for en slik 

type justering i takstene som det KS tar til orde for i henvendelsen. 

 

Med hilsen 

 

 

 

Ole Todal Jenssen 

lovrådgiver 

 

Charlotte Sveen 

rådgiver 
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