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Arkivsak: 21/934   

Sakstittel:  UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2022  

 

 

Rådmannens innstilling: 
 

 Kommunestyret i Lebesby kommune vedtar følgende for eiendomsskatteåret 2022 med 

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

 

1. Lebesby kommune vedtar å skrive ut eiendomsskatt for 2022, jfr. esktl. § 2  

 

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

 

3. For eiendomsskatteåret 2022 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 2022 være lik 3/7 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. 4,- for 

hver kr. 1 000,- (4 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 2022  

 

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

  

8. Følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt for eiendomsskatteåret 2022:  

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

bokstav a.  

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

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

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 2022 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 2022 være lik 3/7 av differansen, og reduseres med 1/7 hvert 

påfølgende år.  

 

I statsbudsjett for 2021 ble det igjen endringer i eiendomsskatten. Maks sats for boliger ble 

satt til 4 promille.  

 

Kommunen(e) 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 ytterligere begrensing av kompensasjonen som ble 

gjort i statsbudsjettet for 2021 gjøre at kommunen(e) ikke får den kompensasjonen som lovet. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


