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Notat       
Til: Kommunestyret 

Fra:  Jostein Sørensen 

 

Kopi til:      

           
Saknr. Arkivkode Dato 

19/1882-1  13.08.2019 

 
ENDRINGER I LOV OM EIENDOMSSKATT TIL KOMMUNENE  
 
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 reduksjon på 30 
prosent i eiendomsskattetakstene på helårsboliger og fritidsboliger, og nedsettelse av maksimal 
skattesats på slike eiendommer til 5 promille. 

Etter budsjettforhandlingene ble forslaget om tvungen statlig taksering trukket, mens forslagene 
om obligatorisk reduksjonsfaktor og nedsatt maksimal skattesats ble opprettholdt. 

Det ble vedtatt to endringer i eiendomsskatteloven med virkning fra 2020: 

 Maksimal skattesats for boliger og fritidsboliger skal være 5 promille 

 Det innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor på minimum 30 prosent i takstene på 
boliger og fritidsboliger 

Endringene berører kun utskriving av skatt på boliger og fritidsboliger. Den generelle 
skattesatsen kan fortsatt være maksimalt 7 promille, og takstgrunnlagene for andre 
eiendomskategorier (næringseiendommer) trenger ikke reduseres med 30 prosent. 

Det foreligger forslag om ytterligere reduksjon av den maksimale skattesatsen på bolig og 
fritidseiendommer. Det er sannsynlig at gjennom enda en lovendring så må maksimal skattesats 
reduseres til 4 promille fra 2021. 

 

Ved kommunal taksering av fritidsboliger og helårsboliger benyttes en forsiktighetsmargin. Den 
har hatt som begrunnelse å sikre at innenfor et sjablongsystem vil de aller fleste takstene bli 
lavere enn faktisk omsetningsverdi og således i tråd med gjeldende lovverk. 
Forsiktighetsmarginen skal kunne ta høyde for en eventuell negativ prisutvikling i løpet av tiårs 
perioden for de vedtatte takstene. Forsiktighetsmargin som legges inn ved kommunal taksering 
bygger på langvarig og innarbeidet takseringspraksis, men er ikke lovbestemt. 

Eiendomsskattetakstene i Gausdal kommune ligger i gjennomsnitt for bolig og 
fritidseiendommer på ca. 60 prosent av faktisk omsetningsverdi.  

Et spørsmål er om kommunens bruk av forsiktighets margin i de vedtatte takstene allerede har 
oppfylt kravet om reduksjon på 30 prosent fra faktisk omsetningsverdi, eller om takstene må 
reduseres ytterligere. KS advokatene har sendt flere brev til Finansdepartementet med ønske 
om en fortolkningsuttalelse av bestemmelsen, foreløpig har dette ikke blitt besvart. 
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Økonomisk konsekvens av lovendring for Gausdal kommune: 

Ved en reduksjon av kommunens vedtatte eiendomsskattetakster med 30 prosent, og en 
endring av skattesatsen fra dagens 6,1 promille til den lovpålagte maksimale satsen 5 promille 
på bolig og fritidseiendommer, vil kommunen få ett inntektsbortfall på totalt ca. 17,2 mill. kr fra 
2019 til 2020. 

 

Tabell: Oppsummering, forutsatt reduksjon i skattesats til 4 promille for bolig- og 
fritidseiendommer fra 2021. 

 
 

 

Tiltak for å minimere inntektsbortfall: 

1. Differensiert skattesats. Øke skattesatsen på næringseiendommer fra 6,1 promille til 
maksimalt 7 promille. Økt proveny ca. kr. 600 000,- 

2. Ikke redusere de kommunale vedtatte eiendomsskattettakstene med 30 prosent. 
Begrunnes med at obligatorisk reduksjon på 30 prosent er foretatt gjennom benyttet 
forsiktighetsmargin ved vedtak. Uten avklaring fra Finansdepartementet er det usikkert 
hvordan dette vil stå seg rettslig.  

Inntektsbortfall ved kun å redusere skattesats fra 6,1 promille til 5 promille ca. 7,2 mill. 
kr.  

3. Endre utskrivnings alternativ for eiendomsskatt.  

Som et alternativ til kommunal taksering har kommunene siden 2014 hatt muligheten til 
å legge til grunn Skatteetatens formuesgrunnlag for utskriving av skatt på av 
boligeiendommer. Skatteetatens formuesgrunnlag påstås å være tilnærmet 100 prosent 
av faktisk omsetningsverdi. I mange tilfeller viser det seg at dette ikke kan være riktig 
og at spesielt for eiendommer beliggende i kommunens ytterkanter ligger 
formuesgrunnlagene høyt over markedsverdi. Selv med den pålagte reduksjonen på 30 
prosent av formuesgrunnlagene vil det være flere tilfeller der utskriving av 
eiendomsskatt med utgangspunkt i formuesgrunnlagene bryter med 
eiendomsskatteloven. 

 

Fordeler ved utskriving av eiendomsskatt basert på Skattetatens formuesgrunnlag: 

 Antatt økt proveny til kommunen. 

 Takstene kan bli justert i takt med prisutvikling fra år til år. 

 Kommunen trenger ikke taksere nye og endrede boligeiendommer. 
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 Kommunen slipper klagebehandling på eiendomsskattetakster på boligeiendommer. 

 

Ulemper ved utskriving av eiendomsskatt basert på Skatteetatens formuesgrunnlag: 

 Ulikt takstnivå mellom eiendommer med formuesgrunnlag og andre eiendommer. På 
eiendommer uten formuesgrunnlag må man fortsette med kommunal taksering etter 
vedtatte retningslinjer. Eiendommer uten formuesgrunnlag er boligdelen av 
landbrukseiendommer (våningshus/kårbolig), eiendommer med blandet bruk (næring og 
bolig) og fritidseiendommer. 

 Formuesgrunnlagene er fastsatt uten lokale geografiske hensyn og tilhørende bygningers 
standard og kvalitet. Grunnlagene utarbeides ut ifra tallmateriale fra SSB og tillegges en 
sjablongverdi pr kvadratmeter p-rom som i teorien skal innrapporteres av skattyter. 
Kommunal taksering legger til grunn bygningers bruksareal og tar i større grad hensyn 
til påvirkninger av verdien på og utenfor eiendommen. Alle skattlagte eiendommer blir 
besiktiget før vedtak av kommunal eiendomsskattetakst. 

 Klager og henvendelser angående takstene må rettes til Skatteetaten. Kommunen har 
ingen mulighet for å rette eller endre formuesgrunnlagene. Henvendelser til kommunen 
må videresendes Skatteetaten uten garanti for videre behandling.  

 Liten forutsigbarhet for skattyter og kommunen på grunn av mulig årlig justering av 
takstene. Hva som skal legges inn i budsjettet vil ikke være klart før tallene fra 
Skatteetaten foreligger.   

 Endringer ved eiendommene som ikke innrapporteres påvirker ikke grunnlagene. 

 Forskjellige takserings metoder på like eiendomskategorier. Bryter med prinsippet om 
likebehandling. 

 

Ved å legge til grunn Skatteetatens formuesgrunnlag for utskriving av eiendomssskatt kan 
kommunens inntekstbortfall i 2020 reduseres med ca. 3,5 mill. kr, for 2021 ca. 2,4 mill. kr. 

En godtar samtidig en skjevfordelt beskatning og forskjellsbehandling av kommunens 
skattytere.  

Med stor sannsynlighet vil summen for redusert inntektsbortfall bli mindre når skattytere blir 
klar over at formuesgrunnlagene benyttes til utregning av eiendomsskatt i tillegg til 
eiendommens ligningsverdi. 

 

 

Hva som er gjort og veien videre: 

• Kommunen har hatt tett dialog med KS Eiendomsskatteforum (hele 2019) knyttet til å få 
avklaringer på hvordan regelverket skal forstås. 

• Det ble avholdt møte med direktør Trond Lesjø i KS Hedmark/Oppland (juli 2019). Dette 
for at KS lokalt skal få en forståelse av hvordan endringene i regelverket slår ut for 
Gausdal. Spørsmål knyttet til eventuell kompensasjon via inntektssystemet ble også tatt 
opp. 

• Kommunen skal ha møte med fylkesmannen 22. august 2019 for å informere om 
situasjonen. 
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• Inntektsbortfallet blir omtalt i kommunens søknad til fylkesmannen knyttet til ordinære 
skjønnsmidler for 2020. 

• Orientering til formannskap og kommunestyre i august. 

• Egen sak til kommunestyret høsten 2019 – hvilke valg gjør kommunen framover knyttet til 
takstgrunnlag eiendomsskatt. 

• Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


