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Arkivsak: 19/1064   

Sakstittel:  UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2020  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Kommunestyret i Lebesby kommune vedtar følgende for eiendomsskatteåret 2020 med 

henvisning til paragrafer i Lov om eigedomsskatt til kommunane (esktl.):  

 

1. Lebesby kommune vedtar å skrive ut eiendomsskatt for 2020, jfr. esktl. § 2.  

 

2. Eiendomsskatten skrives ut på faste eiendommer i hele kommunen jfr. esktl. § 3 bokstav a.  

 

3. For eiendomsskatteåret 2020 skal det i tillegg skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt 

fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første 

ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom 

eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og 

installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir 

ansett som næringseiendom. 

 

4. Den alminnelige skattesatsen skal være kr. 7,- for hver kr. 1 000,- (7 promille), jfr. esktl. § 

11 og § 13.  

 

5. Differensiert skattesats for selvstendige boenheter (boligeiendommer) skal være kr. 5,- for 

hver kr. 1 000,- (5 promille), jf. esktl. § 12 bokstav a.  

 

6. Kommunestyret i Lebesby kommune vedtok nye eiendomsskattevedtekter med virkning fra 

og med eiendomsskatteåret 2019, jfr. esktl. § 10. Disse gjelder også for skatteåret 2020 

 

7. Eiendomsskatten skal betales i 4 terminer jfr. esktl. § 25.  

 

8. Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2019: 

i. Eiendommer eid av stiftelser og institusjoner med allmennyttig formål, jfr. esktl. § 7 

bokstav a.  

ii. Fritidsboliger jfr. esktl. § 7 bokstav e.  

 

9. Kommunen er lovet «tilnærmet full kompensasjon» av skattetapet kommunen får som følge 

av endringene i eiendomsskatt på verk og bruk. Kommunen kjenner ikke det samlede tapet for 

alle kommunene, men undersøkelser som ble gjort i 2017 tyder på at det samlede tapet kan 

ligge nærmere 800 mill. kr. En begrensing av kompensasjonen til 71 mill. kr for 2019, som 

tilsvarer 1/7 av 500 mill. kr, vil følgelig ikke være tilstrekkelig. Det er heller ikke avklart 

hvordan kompensasjonen skal fordeles. Kommunen må basere sitt budsjett på 

forsiktighetsprinsippet, og legger til grunn at kompensasjonen kun vil dekke noe over 60 

prosent av tapet på om lag 3,0 mill 
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Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyret skal i forbindelse med budsjettbehandlingen, hvert år fastsette hvilke satser 

og regler som skal benyttes ved utskriving av eiendomsskatt for det kommende skatteåret. 

 

Vurdering: 

I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 ble det vedtatt omfattende endringer i reglene for 

eiendomsskatt for verk og bruk. Endringene innebærer at utskrivingsalternativet verk og bruk 

skal utgikk med virkning fra 1. januar 2019, og de eiendommer som i dag er under verk og 

bruk vil bli ansett som næringseiendommer. Vi måtte retaksere disse eiendommene for 2019. 

Endringene gjelder ikke kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av 

særskattereglene for petroleum («energianlegg»). Ved retaksering av tidligere verk og bruk 

som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom, skal takstgrunnlaget for 2020 omfatte 

tomt, bygg og maskiner som tjener bygget eller eiendommen. Produksjonsutstyr og - 

installasjoner som ikke tjener bygget skal ikke lenger tas med i taksten.  

 

I forbindelse med lovendringen er det vedtatt en overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 

og 4 som gir kommuner som skrev ut eiendomsskatt på verk og bruk i 2018 adgang til å 

skrive ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsatt grunnlag». Det særskilte grunnlaget er 

differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget som ble benyttet ved utskrivingen i 2018 og 

eiendomsskattegrunnlaget fastsatt etter de nye reglene i 2019, som er forårsaket av at 

produksjonsutstyr- og installasjoner ikke lenger skal regnes med i grunnlaget. Det særskilte 

grunnlaget skal trappes ned over 7 år fra og med skatteåret 2019 til og med skatteåret 2024. 

Det særskilte grunnlaget skal i 2019 være lik 6/7 av differansen, og reduseres med 1/7 hvert 

påfølgende år. 

 

I forslaget til statsbudsjett for 2020 er det igjen endringer i eiendomsskatten. Maks sats for 

boliger er foreslått til 5 promille. 

 

Det er videre foreslått en tvungen reduksjon av takstene med 30%. Det betyr at kommunen 

må redusere takstene på alle boligene med 30%. Det foreslås derfor at bunnfradraget tas bort 

og at takstene reduseres. For en bolig med takst 1,4 Mill blir det ingen endring. Det anslås at 

dette ikke får noen økonomisk betydning for kommunen, men det kan være noen skatteytere 

som må betale litt mer og andre mindre. 

 

Stortinget har bedt regjeringen om å sikre at kommunene får en tilnærmet full kompensasjon 

for skattetapet som følge av endringene i eiendomsskatten på verk og bruk. Som følge av at  

Stortingsflertallet har begrenset kompensasjonen til 500 mill kr per år til ordningen er fullt ut 

innfaset, har departementet i Statsbudsjettet for 2019 foreslått at kompensasjonen settes til 71 

mill kr, som tilsvarer 1/7 av 500 mill kr. Undersøkelser som ble gjort i forbindelse med 

statsbudsjettet for 2018 tyder i følge LVK på at tapet blir høyere, anslagsvis 800 mill kr til 1 

000 mill kr. Gitt at 500 mill kr er for lavt for å sikre en tilnærmet full kompensasjon, vil også 

budsjettforslaget om en kompensasjon på 71 mill kr i 2019 være for lavt. Det arbeides for at 

Stortinget presiserer at man må avvente retakseringen som kommunene nå er i gang med, og 



som skal være ferdig til utskrivningsfristen 1. mars 2019, før kompensasjonen for 2019 

fastsettes. Ut fra et forsiktighetsprinsipp bør kommunen for sitt budsjett legge til grunn at 

kompensasjonen vil kunne bli begrenset til 71 mill kr. Gitt at tapet viser seg å ligge nærmere 

800 mill kr, skulle kompensasjonen vært på nærmere 115 mill kr. Legges det til grunn at 

kompensasjonen begrenses, tilsier det en kompensasjon på ca. 60 %. Den samlede 

reduksjonen i eiendomsskatten i Lebesby kommune som følge av lovendringen anslås til ca 

3,0 mill , med en årlig reduksjon på 430 000 fra og med skatteåret 2019. 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


