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EIENDOMSSKATT - TILPASNING TIL NYTT REGELVERK 

SAMMENDRAG: 
Som følge av budsjettvedtak i Stortinget skal eiendomsskattekategorien verk og bruk 
fjernes. Dette innebærer at kommunen må tilpasse seg nytt regelverk, og må 
gjennomføre ny taksering på disse eiendommene innen 01.03.19. 
 
Rådmannen foreslår å innhente ekstern bistand til dette takseringsarbeidet.  
 
Det forslås videre å gjennomføre ny alminnelig taksering av alle eiendommer i 
kommunen innen 01.03.20. Det forutsettes at dobbeltarbeid med taksering av verk og 
bruk kategorien minimaliseres. 
 
Det er vanskelig å anslå utgiftene til takseringsarbeidet før det er innhentet tilbud på 
arbeidet. Vi vil komme tilbake til dette i 1. tertialrapport evt. i egen sak.  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

1 Omtaksering av verk og bruk ekskl. vannkraft og kraftnett gjennomføres 
slik at nye takster foreligger innen 01.03.19. 
 

2 Ny alminnelig taksering av eiendommene i kommunen gjennomføres 
innen 01.03.20. 
 

3 Rådmannen gis fullmakt til å vurdere omfanget av ekstern bistand i 
arbeidet, og inngå kontrakt med leverandør/leverandører.  
 

4 Finansiering av omtakseringen vurderes i 1. tertialrapport evt. i egen sak. 
 
 
Vedlegg:  
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Klikk her for å skrive inn vedlegg. 
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Bakgrunn for saken: 
Som følge av budsjettforliket i Stortinget 22.11.17 skal eiendomsskatte-kategorien verk 
og bruk fjernes. Dette innebærer at kommunen må tilpasse seg nytt regelverk, og må 
gjennomføre ny taksering på disse eiendommene.  
 
Før dette forslaget og vedtaket kom frem høsten 2017 foreslo rådmannen i sak 61/17 til 
plan- og økonomiutvalget at kommunen skulle gjennomføre alminnelig omtaksering av 
eiendommene i kommunen med nye takster gjeldende fra 2020. Som følge av 
regjeringens forslag om å endre regelverket ble denne saken utsatt. 
 
Nytt regelverk fører til at kommunen må taksere alle verk og bruk slik at ny takst er klar 
før utskrivning av eiendomsskatten for 2019 (senest 01.03.19). 
 
 
Merknader: 
Kort om nytt regelverk 
Kategorien verk og bruk opphører fra 01.01.19. Det betyr at kommunen mister 
muligheten til å skriv ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr og – installasjoner. Anlegg 
som i dag betegnes som verk og bruk vil etter nye regler være alminnelig 
næringseiendom. I dagens eiendomsskattetakster er det ikke spesifisert hva som er eller 
hvilke verdier som knytter seg til produksjonsutstyr- og installasjoner. Det må derfor 
gjøres en taksering av disse eiendommene. 
 
Vannkraftanlegg og nettanlegg er blant det som unntas for nye regler. Det betyr at 
transmisjonsnettet (eies av Statnett) og distribusjonsnettet (I Vennesla eies dette av 
Agder Energi Nett AS) fortsatt skal ilegges eiendomsskatt. Inkludert i nettanlegg er også 
trafoer, likretteranlegg mv. 
 
Telenett, bredbåndnett osv blir i fritatt for eiendomsskatt, og størsteparten av 
skattegrunnlaget i industrielle anlegg blir borte. Hvor mye dette er i Vennesla vet vi først 
når ny taksering er ferdig.  
 
Omleggingen skal skje over en periode på 7 år, fra og med 2019. 
 
Det skal gis en årlig kompensasjon til kommunene som følge av tapt eiendomsskatt. Det 
er uklart hvordan maksimalt kompensasjonsbeløp (500 mill. pr. år) blir fordelt mellom 
kommunene. Kommunene kompenseres ikke for nyetableringer etter 1. januar 2017 og 
for eiendommer som blir nedlagt. 
 
Det blir bevilget 72,5 mill. kroner i 2018 til dekning av retaksering. Det er ikke klart 
hvordan denne kompensasjonen blir fordelt mellom kommunene. 
 
Nødvendig tilpasning til nytt regelverk 
Ny taksering av verk og bruk (unntatt kraftanlegg og nettanlegg knyttet til kraft) i løpet 
av 2018.  
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Rådmannen foreslår at en så fort som mulig starter prosess for å inngå avtale med 
ekstern konsulent som kan bistå kommunen i takseringsarbeidet.  
 
Høyesteretts dom av 26.06.17, «Statnett II-dommen», hvor Statnett fikk medhold i sitt 
syn på hvordan avskrivningen av nettanleggene skal beregnes i eiendomsskattetakstene, 
fører til at kommunen også må taksere kraftlinjene i kommunen på nytt. En rekke 
kommuner samarbeider, med hjelp av advokatfirmaet Lund & co., med å innhente 
nødvendige opplysninger fra Statnett slik at nye takster kan fastsettes. Dette arbeidet 
må fortsette parallelt med omtakseringen av de ovennevnte eiendommene. 
 
Ny alminnelig taksering 
Som nevnt i sak 61/17 til plan- og økonomiutvalget vil rådmannen anbefale at det 
foretas ny alminnelig taksering av alle eiendommene i kommunen i nær framtid. I denne 
saken var det foreslått å gjennomføre omtaksering med nye takster fra 2020.  
 
Verk og bruk må takseres i løpet av 2018, og kommunen bør også ta stilling til om de 
øvrige eiendommene skal omtakseres samtidig med dette. 
 
Omtaksering av alle kommunens eiendommer er et omfattende arbeid, og det kan bli 
vanskelig å klare å gjennomføre dette i løpet av året. I tillegg vil det sannsynligvis bli en 
utfordring å få eksterne konsulenter til å bistå i arbeidet da det er et svært få slike 
konsulenter på markedet, og 348 kommuner skal taksere sine verk og bruk i løpet av 
året. 
 
Dette betyr at vi må taksere verk og bruk før 01.03.19 på grunn av lovendringen, og 
disse må takseres på nytt innen 01.03.20 på grunn av ny alminnelig taksering. Det er 
ikke lov å unnta noe fra ny alminnelig taksering. Vi må imidlertid finne måter å redusere 
dobbeltarbeidet på. F.eks. ved å sørge for at takstene i 2019 utformes på en måte som 
gjør at man i de fleste tilfellene kun trenger å oppjustere dem for nytt prisnivå i 2020. 
 
Dersom dagens takster på verk og bruk er utformet på en måte der det er enkelt å 
trekke ut produksjonsutstyr og –installasjoner kan vi vurdere å gjøretakseringen før 
01.03.19 med svært enkle grep, og heller gjøre en grundigere jobb i forbindelse med ny 
alminnelig taksering.  
 
På bakgrunn av dette foreslår rådmannen følgende framdrift: 
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Tidspunkt Tiltak Frist

Straks

Anskaffelesprosess for å innhente ekstern bistand til 

takseringsarbeidet

2018 Omtaksering av verk og bruk, ekskl. vannkraft og kraftnett 01.03.2019

Pågår Omtaksering av nettanlegg, jfr. Statnett II-dommen

2018-19 Ny alminnelig taksering av næring, boliger og fritidseiendommer 01.03.2020

 
 
For å unngå å måtte ut på anbud for å innhente ekstern bistand til takseringsarbeidet to 
ganger foreslår rådmannen at vi ber om tilbud på all taksering samtidig. Det kan likevel 
gis åpning for at leverandører kan gi tilbud på kun den ene delen av arbeidet. 
 
Det vises for øvrig til vedlagte pløk-sak 61/17 hvor ulike typer omtaksering vurderes. 
Rådmannen foreslår fortatt at det foretas ny alminnelig taksering av eiendommene i 
kommunen slik at det foreligger nye takster fra 2020. 
 
Utgifter til taksering 
Som nevnt i pløk-sak 61/17 er det vanskelig å anslå hva en omtaksering vil koste. På 
grunn av stor etterspørsel i markedet kan det være prisene på eksterne konsulenter 
øker i forhold til anslaget på ca. 4 mill. pluss mva. som ble antydet i nevnte sak.  
 
I tillegg vil det bli noe dyrere når vi må taksere verk og bruk to ganger, selv om vi følgelig 
må gjøre dette på en måte som gjør dobbeltarbeidet så lite som mulig. 
 
Rådmannen foreslår å sette i gang anskaffelseprosessen for å innhente ekstern bistand 
til takseringsarbeidet, og at vi kommer tilbake finansieringen i tertialrapport evt. egen 
sak. 
 
 
 


