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1 Innledning 

1.1  Tema og utgangspunkter 

Eiendomsskatt kan utskrives etter lov av 6.juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til 

kommunane (esktl.).   

Eiendomsskatteloven bygger på at det er valgfritt for kommunene om de ønsker å 

pålegge sine innbyggere eiendomsskatt. Det tilligger kommunestyret å avgjøre om det 

skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen.1 Vedtak om utskriving av eiendomsskatt 

fattes hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Eiendomsskatt pålegges eiere av 

faste eiendommer.2 Loven gir fleksibilitet for kommunene i den forstand at den åpner 

for at kommunen kan velge ulike alternativer for hvilke eiendommer som skal pålegges 

eiendomsskatt. 3   

Skatten betales årlig som en bestemt andel av eiendommens verdi. Følgelig beror 

skattens størrelse både på skattesatsen og verdien av eiendommen. Det er i dag ulike 

regler for hvordan man verdsetter ulike typer av eiendommer. Emnet for denne 

oppgaven er reglene for fastsettelse av verdien på eiendommer som etter esktl. § 4 

regnes som verk og bruk. Jeg vil i avsnitt 3 komme nærmere tilbake til hva som ligger i 

begrepet fast eiendom, herunder hvilke eiendommer som er verk og bruk etter esktl. § 4. 

Her skal jeg kort nevne at typiske verk og bruk er kraftanlegg, gruver, fabrikker og 

andre industrielle verk. 

Eiendomsskatteloven bygger på at selve verdsettelsen som grunnlag for utskriving av 

eiendomsskatt skal foretas av ligningsmyndighetene etter reglene i ligningsloven4 og 

skatteloven5, jf esktl. § 8. Av sistnevnte bestemmelse fremgår videre at det er 

ligningsverdien året før skatteåret som skal legges til grunn ved utskrivingen av 

                                                 

1
 Esktl. § 2. 

2
 Esktl. § 4. 

3
 Esktl. § 3. 

4
 Lov om ligningsforvaltning av 13. juni 1984 nr. 24. 

5
 Lov om skatt av formue og inntekt av 26. mars 1999 nr. 14. 
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eiendomsskatt. At ligningsverdien skal legges til grunn ved verdsettelsen, gjelder i 

utgangspunktet for alle typer eiendommer. Ligningsverdien er den verdi som legges til 

grunn ved ligningen, det vil si for beregning av formuesskatt. At ligningsverdien skal 

legges til grunn for verdsettelsen var en nyskapning ved eiendomsskatteloven av 1975. 

Jeg vil i kapittel 5 komme nærmere tilbake til reglene for fastsettelse av 

ligningsverdien. Tradisjonelt har verdsettelse av eiendommer for formuesskatteformål 

og verdsettelse for eiendomsskatteformål skjedd etter ulike verdsettelsesprinsipper. 

Dette innebærer at ligningsverdien kan være en annen verdi enn den som fremkommer 

ved bruk av takseringsprinsipper som tradisjonelt har vært brukt ved verdsettelse for 

eiendomsskatt.  

Selv om det er gått mer enn 37 år fra eiendomsskattelovens vedtakelse, er 

bestemmelsen i esktl. § 8 i hovedsak ennå ikke trådt i kraft. Bestemmelsen er kun 

iverksatt for anlegg for produksjon av elektrisk vannkraft, jf. kgl.res. 17 juli 1998 nr. 

624. Dette innebærer at det er kun for vannkraftanlegg at ligningsverdien legges til 

grunn ved verdsettelsen. Hvordan man beregner ligningsverdien for vannkraftanlegg 

følger av særskilte regler i skatteloven (sktl.) § 18-5.  

For alle andre eiendomsskattepliktige eiendommer og anlegg enn vannkraftanlegg, så er 

situasjonen at utskrivingen av eiendomsskatt fortsatt må baseres på det gamle systemet 

for eiendomsskatt, hvor taksten blir å fastsette av særskilte oppnevnte takstnemnder og 

hvor det gjelder særlige verdsettelsesregler som er forskjellige fra reglene ved 

formuesverdsettelsen. 

Hvilke regler som kommer til anvendelse så lenge esktl. § 8 ikke har trådt i kraft, følger 

av esktl. § 33 annet ledd, som viser til den gamle byskatteloven av 18. august 1911 nr. 9 

(bysktl.) §§ 4, 5 og 9, tredje til syvende ledd. Bysktl. § 4 omhandler saksbehandlingen, 

men selve verdsettelsesregelen er inntatt i bysktl. § 5 og lyder slik: 

”Ved takseringen ansættes eiendommens takstværdi til det beløp, som eiendommen efter 

sin beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet antages at kunne avhændes for under 

sedvanlige omsætningsforhold ved frit salg.” 

Loven regulerer ikke nærmere hvordan verdsettelsen skal skje, og prinsippene for dette 

er utviklet i praksis. Denne fremstillingen tar sikte på en redegjørelse av hvilke 
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takseringsprinsipper vi i dag bruker ved verdsettelsen av verk og bruk, og rekkevidden 

av hovedprinsippet om den objektiviserte omsetningsverdi. Fremstillingen inneholder 

videre en drøftelse av hvorvidt de takseringsprinsipper som har utviklet seg gjennom 

rettspraksis, er egnet ved verdsettelse for eiendomskatteformål under dagens forhold.  

Det vil også redegjøres for hvordan situasjonen vil bli dersom esktl. § 8 trer i kraft også 

for andre eiendommer enn vannkraftanlegg, og hvorvidt verdsettelse basert på 

ligningsverdi er hensiktsmessig ved verdsettelse av verk og bruk. I den sammenheng vil 

jeg også redegjøre for hvorfor esktl. § 8 ikke er satt i kraft for annet enn ved 

verdsettelse av kraftanlegg.   

1.2  Avgrensninger 

Jeg har avgrenset mot saksbehandlingsreglene i bysktl. § 4. En redegjørelse for 

saksbehandlingsreglene vil sprenge rammen for oppgaven, som har sitt hovedfokus på 

verdsettelsesreglene. Finansdepartementet har imidlertid til vurdering nye 

saksbehandlingsregler, et forslag som har vært sendt på høring.6 Jeg vil i noen grad 

komme nærmere tilbake til forslaget7, da dette inneholder forslag til endringer av 

eiendomsskattelovens regler om verdsettelse. 

Videre har jeg avgrenset mot reglene om hvilke utskrivningsalternativer kommunen kan 

velge etter esktl. § 3, det saklige virkeområde etter esktl. § 4 samt mot hvilke 

eiendommer som kan fritas for eiendomsskatt etter esktl. § 5. Likevel vil jeg behandle 

spørsmålet om hvilke eiendommer som kan skattlegges som verk og bruk, ettersom 

dette skaper en helhet for oppgavens tema.  

Selv om oppgavens tittel er eiendomsskatt på verk og bruk – verdsettelse, vil jeg ikke 

foreta noen grundig behandling av verdsettelse av kraftverk. Årsaken er som nevnt over 

at det for disse verkene har skjedd en lovfesting av verdsettelsesreglene gjennom sktl. § 

18-5. Likevel vil en del rettspraksis som omhandler verdsettelse av kraftverk før 

ikrafttreden av sktl. § 18-5 bli behandlet, siden også kraftverk tidligere ble verdsatt etter 

bysktl. § 5, dvs. etter de samme prinsipper som andre verk og bruk.   

                                                 

6
 Høringsnotat av 15. nov 2010 fra Finansdepartementet. 

7
 Se punkt 5.3. 
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1.3  Metode 

Som det har fremgått, verdsettes verk og bruk (vannkraftanlegg er et unntak) fortsatt 

etter bestemmelsen i bysktl. § 5. Byskatteloven er fra 1911, og bestemmelsen har ikke 

endret ordlyd siden den gang. Bestemmelsen sier at man skal frem til eiendommens 

omsetningsverdi ved fritt salg, men sier ikke nærmere hva man legger i dette – og heller 

ikke hvordan en skal finne frem til denne verdien. Det er en særlig utfordring, spesielt i 

de tilfelle man står overfor anlegg som ikke er vanlig salgsobjekter, slik som tilfellet er 

for mange verk og bruk. I mangel av nærmere lovregulering, har det gjennom 

rettspraksis utviklet seg regler for hvilke takseringsprinsipper som best egner seg for å 

finne frem til den omsetningsverdi som bysktl. § 5 peker på. Disse 

takseringsprinsippene er ikke lovfestet for annet enn verdsettelse av kraftverk.8 

Lovreguleringen av verdsettelsesreglene for vannkraftanlegg er i stor grad en 

kodifisering av de takseringsprinsipper som ble utviklet for denne sektoren gjennom 

rettspraksis.  

Det var forutsatt i forarbeidene til byskatteloven at verdsettelsesprinsippene skulle bli 

utfylt gjennom praksis9, og det har siden loven ble satt i kraft, falt en del avgjørelser ved 

domstolene som utfyller og presiserer tolkningen av bestemmelsen. En fremstilling av 

takseringsprinsippene vil således først og fremst baseres på en rikholdig rettspraksis fra 

Høyesterett som strekker seg helt tilbake til 1912. 

I en fremstilling om takseringsprinsippene for verk og bruk vil også forarbeider være en 

viktig rettskildefaktor. I forbindelse med vedtagelsen av by- og landsskattelovene fra 

1911, ble det utarbeidet grundige forarbeider som belyser innholdet av bysktl. § 5. 

Videre kan også forarbeidene til nyere lovgivning være av betydning (såkalte 

etterarbeider). Både forarbeidene til eiendomsskatteloven fra 1975 og forarbeidene i 

forbindelse med kraftskattereformen i 1997, inneholder en omtale av bysktl. § 5 og den 

rettspraksis som omhandler bestemmelsen. En annen sentral kilde er NOU 1996:20 – 

Ny lov om eiendomsskatt. Under ledelse av Frederik Zimmer utarbeidet dette utvalget 

et forslag til ny eiendomsskattelov, og i den forbindelse er det også gitt en grundig 

redegjørelse for taksering etter gjeldende rett. Forslaget om ny lov er ikke fulgt opp av 

                                                 

8
 Jf. Sktl. § 18-5. 

9
  Se Ot.prp. nr 5 (1909) s. 34. 
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departementet. I senere tid er det i stedet kommet en rekke nye utredninger som 

omhandler spørsmålet om hvorvidt en skal sette i kraft esktl. § 8 for andre eiendommer 

enn kraftverk. 

2  Eiendomsskattens begrunnelse og betydning 

2.1 Eiendomsskattens betydning 

Formues- og eiendomsskatten utgjør i dag 20,7 % av de samlede skatter og avgifter.10 

Av disse vil 3,0 % stamme fra skatt på eiendom (tilsvarende 0,6 % av totale skatter og 

avgifter). I 2010 hadde 309 av landets 430 kommuner innført eiendomsskatt. Av disse 

er det 145 kommuner som har innført eiendomsskatt i hele kommunen.11 35 kommuner 

har eiendomsskatt på verk, bruk og områder utbygd på byvis, og 129 kommuner har 

eiendomsskatt kun på verk og bruk.  

Fra 2012 har kommunene fått en valgmulighet til å unnta verk, bruk og næring fra å 

betale eiendomsskatt, selv om den har innført eiendomsskatt i hele kommunen eller i 

tettstedene.12 Så vidt vites, har ingen kommuner valgt dette alternativet.  

Kommunenes samlede inntekter fra eiendomsskatten var om lag 7,1 mrd. kroner i 2010, 

hvorav 4,1 mrd. kommer fra verk, bruk og næring.13 Alle kommuner med 

eiendomsskatt skriver ut eiendomsskatt på verk og bruk, også dette viser hvilken 

betydning eiendomsskatt på verk og bruk har for kommunene. 

 

 

 

                                                 

10
 Prop. 1 LS (2011-2012). 

11
 Tallene er hentet fra ssb.no. 

12
 Se esktl. § 3 bokstav g. 

13
 Tallene er hentet fra ssb.no 
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2.2  Hvilke hensyn begrunner eiendomsskatten 

Både historisk og i dag grunner eiendomsskatten på flere hensyn. Jeg vil i det følgende 

redegjøre for hvilke hensyn som historisk har begrunnet eiendomsskatten, for deretter å 

vurdere holdbarheten av disse i dag.  

En av begrunnelsene for eiendomsskatten var tidligere at samfunnstiltak (vei, vann, 

kloakk, elektrisitet osv.) fører til en økning i verdien på fast eiendom som det var 

rimelig at det offentlige kunne kreve tilbake for en del gjennom eiendomsskatten.14 

Denne begrunnelsen for eiendomsskatt ble noe begrenset etter at kommunen gjennom 

lov om vass- og kloakkavgifter fra 197415 fikk hjemmel til å kreve inn avgifter fra 

brukerne av fast eiendom. Finansdepartementet drøftet i forarbeidene til 

eiendomsskatteloven av 197516 hvorvidt denne adgangen til å kreve dekket en rekke av 

de kostnader som påløper i forbindelse med fast eiendom i kommunen, burde medføre 

endringer i adgangen til også å pålegge eiendomsskatt. Departementet fant at loven om 

vass- og kloakkutgifter ikke burde være til hinder for kommunenes adgang til å skrive 

ut eiendomsskatt. Det ble påpekt at kommunen har utgifter til tiltak som er til nytte for 

faste eiendommer ut over de som kan dekkes inn gjennom særskilte avgifter. Synet ble 

videre begrunnet i at eiendomsskatten bygger på en rekke andre hensyn enn at skatten 

skal dekke utgifter til offentlige tiltak. Departementet fremholdt imidlertid at når vann- 

og kloakkutgifter ble pålagt i en kommune, var det naturlig at kommunen vurderte 

størrelsen på eiendomsskatten, slik at avgiftene og skatten til sammen ikke skulle virke 

urimelig tyngende.   

At begrunnelsen for eiendomsskatt er noe redusert etter at kommunene fikk hjemmel til 

å kreve inn avgifter, er noe som ofte også i dag blir anført som et argument for å fjerne 

eiendomsskatten.  

                                                 

14
 Ot.prp. nr 44 (1974-75) s. 6. 

15
 Lov fra 31. mai 1974 nr. 17. 

16
 Ot.prp. nr 44 (1974-75) s. 6-7. 
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Også Zimmer-utvalget drøfter begrunnelsen for eiendomsskatt i NOU 1996:20.17 På 

samme måte som Finansdepartementet påpeker Zimmer-utvalget at selv om mange 

kommuner fastsetter et nivå på avgiftene som ikke gir full kostnadsdekning, så kan ikke 

eiendomsskatten alene begrunnes ut fra et kompensasjonshensyn – at skatten skal dekke 

utgifter kommunen har til tjenester som kan knyttes til den enkelte eiendom. Utvalget 

påpeker at det foreligger en rekke andre hensyn som kan begrunne eiendomsskatten.  

I forbindelse med den nye eiendomsskatteloven fra 1975 ble det drøftet om en skulle 

utvide eiendomsskatten i form av en inntektsskatt på urealisert verdiøkning på fast 

eiendom.18 En slik skatt forutsetter at det er mulig å fastsette verdiøkningen, og at det 

kan skje med visse mellomrom for hver enkelt eiendom. Fordi en rekke omstendigheter 

har innvirkning på verdien av fast eiendom vil det kreve at takseringsmyndighetene 

legger ned et stort arbeid i takseringen. Finansdepartementet kom derfor frem til at det 

foreløpig ikke var hensiktsmessig å utvide eiendomsbeskatningen i form av en særskilt 

verdiøkningsskatt. Departementet pekte imidlertid på at eiendomsskatt et stykke på vei 

kan virke som en skatt på selve verdiøkningen, uten de vansker av det slag og omfang 

som følger med en verdiøkningsskatt.  

Zimmer-utvalget19 påpeker at dette synspunktet også kan gjøres gjeldende i dag. I likhet 

med Finansdepartementet mener utvalget at eiendomsskatt vil være en sjablongpreget 

og lite treffsikker skatt dersom hensikten er å skattlegge verdiøkningen på eiendommen. 

Utvalget påpeker at ut fra effektivitets- og rettferdighetsbetraktninger bør skatt på 

verdiøkning være utformet slik at den omfatter alle eiendommer, og verdsettelsen av 

eiendommen bør være ensartet. Etter utvalgets syn bryter dagens system med dette, 

fordi det er valgfritt for kommunene å innføre eiendomsskatt, og fordi det etter loven er 

en rekke eiendommer som er fritatt fra eiendomsskatt. Etter utvalgets oppfatning er 

dermed hensynet til i noen grad å skattlegge urealisert verdiøkning relevant som 

begrunnelse for eiendomsskatt også i dag, men dagens utforming ivaretar ikke hensynet 

på en tilfredsstillende måte. 

                                                 

17
 Se s. 38-40. 

18
 Ot.prp. nr. 44 (1974-75) s. 6 

19
 NOU 1996:20 s. 37. 
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Et annen historisk begrunnelse for eiendomsskatt ble trukket frem av departementet i 

forarbeidene i forbindelse med eiendomsskatteloven av 1975.20 Hensynet går ut på at 

staten ikke burde ta bort inntektskilder fra kommunene i utrengsmål, og at kommunene 

burde stå relativt fritt når det gjelder å velge kilder å hente inntekter fra. Det ble også 

lagt vekt på at eiendomsskatten er en sikker inntektskilde for kommunene som ikke kan 

reduseres ved f.eks. låneopptak fra skattyterens side. Ved at eiendomsskatten utlignes 

uavhengig av eiendommens faktiske avkastning eller av eierens økonomiske forhold, er 

kommunen sikret inntekter.  

Dette er også en relevant begrunnelse for eiendomsskatten i dag. Zimmer-utvalget peker 

på at eiendomsskatten gir kommunene fiskal frihet, fordi det er opp til kommunestyret å 

avgjøre om det skal skrives ut eiendomsskatt.21 Eiendomsskatten er også spesielt viktig 

for kommunene siden den ikke inngår i inntektsutjevningssystemet for kommunene 

etter gjeldende regler.  

I en mer globalisert økonomi, hvor pengestrømmene flyter lettere over landegrenser, har 

det oppstått et nytt hensyn som kan begrunne eiendomsskatten. I dag kan en kanskje si 

at dette er et av de viktigste hensynene som taler for å beholde eiendomsskatten. 

Eiendom er et immobilt skatteobjekt. I land som har høye skatter ser en ofte at selskaper 

flytter produksjonen til land hvor skattebelastningen er lavere. Er virksomheten 

avhengig av den faste eiendommen, gir det et mer robust skattegrunnlag. Dette hensynet 

ble først fremhevet av Aarbakke-utvalget i NOU 1989: 14. Utvalget uttalte i 

sammendraget av gruppens synspunkter at:  

”Utviklingen mot større økonomisk integrasjon med frie faktorbevegelser mellom 

landene legger begrensninger på utformingen av den nasjonale beskatningen. Norge vil 

trolig ha størst reell selvstendighet når det gjelder utformingen av beskatningen av 

naturgitte produksjonsfaktorer, som eiendom og naturressurser (…).”
22 

Dette hensynet ble også vektlagt av Zimmer-utvalget i NOU 1996:20. 23 

                                                 

20
 Ot. prp. nr. 44 (1974-1975) s 7. 

21
 NOU 1996: 20 pkt. 5.2.5. 

22
 Se s. 16 og 17. 

23
 Se s. 44. 
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Det samme hensynet gjør seg gjeldende internt i Norge. Eiendomsskatt er en form for 

stedbunden beskatning, i den forstand at den sikrer den kommunen hvor anleggene 

ligger i, et skattegrunnlag. Fordi skatten knyttes til objektet – eiendommen – vil det ikke 

ha noen betydning hvor for eksempel hovedkontoret til en virksomhet er lokalisert.   

Et annet viktig historisk hensyn som også gjør seg gjeldende i dag, er at det etter 

samfunnsøkonomisk teori er en fordel om skattesystemet bygger på flere 

skattegrunnlag. Dette vil jeg komme nærmere tilbake til under punkt 5.4.2. 

Et hensyn som ofte anføres mot eiendomsskatten, er at den rokker ved prinsippet om å 

betale skatt etter evne. Det anføres at taksten fastsettes helt uavhengig av eierens 

inntektsevne, kapitalformue og påhvilende lånegjeld. For andre eiendommer enn 

kraftverk, er argumentet i noen grad gyldig. Dette vil jeg komme nærmere tilbake til 

under kapittel 4. Her skal det bare kommenteres at prinsippet om en objektiv 

omsetningsverdi er noe av poenget med eiendomsskatten. Skatten følger objektet – 

eiendommen. Dersom en skulle tatt hensyn til subjektive forhold hos eieren, vil 

eiendomsskatten miste den stabilitet som hele tiden har vært et grunnhensyn ved 

eiendomsskatten.  
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3 Begrepet verk og bruk 

3.1 Ulike typer verk og bruk 

I denne delen vil jeg kort ta for meg hva som kan skattlegges som verk og bruk. 

Avgrensningen har voldt problemer i praksis. Det foreligger en rekke 

Høyesterettsdommer omkring verk og bruk. Vurderingstemaet er derfor omfattende, og 

det vil føre for langt å gå inn på en bred drøftelse av hva som skattlegges som verk og 

bruk.   

Eiendomsskatt utskrives etter reglene i eiendomsskatteloven av 1975. Eiendomsskatt er 

en rent kommunal skatt, som tilfaller den kommune der den faste eiendommen ligger. 

Et vedtak om utskrivning av eiendomsskatt må ligge innenfor de rammer som er stilt 

opp i loven. Loven inneholder således begrensninger med hensyn til hvilke eiendommer 

som kan pålegges eiendomsskatt. 

Etter esktl. § 4 første ledd kan eiendomsskatt bare skrives ut på faste eiendommer. 

Bestemmelsen presiserer selv hva som menes med faste eiendommer. Første ledd gir 

uttrykk for et generelt prinsipp om at situasjonen 1. januar i skatteåret skal legges til 

grunn ved taksering.24 At verk og bruk kan skattlegges som fast eiendom fremgår 

direkte av ordlyden i esktl. § 4 annet ledd første punktum: 

”Til faste eigedomar vert rekna bygningar og tomt som høyrer til, (…) og likeeins verk 

og bruk og annan næringseigedom.” 

 I bestemmelsens annet ledd foretas en nærmere presisering av hvilke objekter som kan 

pålegges eiendomsskatt: 

”Til verk og bruk vert m.a rekna fabrikkar, sagbruk, møllebruk, skipsvervar, industrielle 

verk, og likeeins gruver, steinbrot, fiskevær, saltehus, lenser, utbygde vassfall og 

vassfallstykke, demningsverk, losse- og lasteplassar og liknande arbeids- og 

driftsstader.” 

                                                 

24
 Harboe (2004) s. 31. 
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Bestemmelsen regner opp en rekke eiendommer som skal anses som verk og bruk. 

Oppregningen er ikke uttømmende. Dette fremgår direkte av ordlyden ved bruken av 

forkortelsen m.a. Også andre eiendommer enn de som er særskilt nevnt, kan derfor gå 

inn under lovens begreper verk eller bruk. Eksempler på eiendommer som er ansett som 

verk og bruk er oppdrettsanlegg25 og ilandføringsanlegg for olje og gass. Harboe skriver 

i sin kommentarutgave til eiendomsskatteloven at eksemplene som er gitt i loven, ikke 

kan brukes til støtte for antitetiske slutninger eller til en innskrenkende tolkning av 

lovens alminnelige begreper.26 

I esktl. § 4 annet ledd tredje og fjerde punktum, fremgår at: 

”Bygningar og anlegg skal reknast saman med verket eller bruket når dei høyrer til 

eller trengst til verksdrifta. Arbeidsmaskinar og tilhøyrsle og ting som kan setjast i 

klasse med slikt, skal derimot ikkje reknast med utan tingen er ein part av sjølve 

føretaket.”  

Etter bestemmelsens fjerde punktum faller løsøre utenfor, og det må altså trekkes en 

grense mellom tilbehør som anses som løsøre, og tilbehør til fast eiendom – eller som 

inngår som en integrert del av ”føretaket” – som her betyr anlegget.  Jeg vil ikke gå 

nærmere inn på hvordan denne grensedragningen gjøres. Det pågår imidlertid en debatt 

om hvordan denne grensen skal trekkes, jf. blant annet i Statsbudsjettet for 2012.27 Her 

foreslår Finansdepartementet å fjerne regelen om at tilbehør som er en del ”sjølve 

føretaket”, skal medtas ved verdsettelsen. En endring av reglene her kan få stor 

betydning for verdsettelsen. Poenget her er at de fleste verk og bruk i hovedsak består 

av nettopp anlegg, maskiner og tilbehør – bygningene er mer underordnet. Siden 

forslaget ikke er nærmere konkretisert, vil jeg her bare vise til problemstillingen.   

I dom inntatt i Rt.1988 s. 1123 (Bykle) kom Høyesterett til at det ikke er noe krav om at 

verk og bruk skal være ferdigstilt eller satt i drift for å anses som verk og bruk. 

                                                 

25
 Jf. esktl § 4 tredje ledd. 

26
 Harboe (2004) s. 33. 

27
 Prop. 1 LS (2011-2012) kap. 27.2. 
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Utover eksemplifiseringen er begrepet verk og bruk ikke nærmere definert i loven eller i 

forarbeidene. I teori og praksis er det lagt til grunn en forutsetning at det må være tale 

om anlegg av en viss størrelse.28 Det stilles videre krav til virksomhetens art, og det har 

tradisjonelt vært antatt at anlegget må være av industriell karakter29, eller at anlegget må 

være innrettet mot vareproduksjon eller -vedlikehold.30 Dette innebærer at fast eiendom 

knyttet til tjenesteytende næringer som for eksempel handelsbedrifter, kontorbygg, 

hoteller, serveringssteder mv., ikke har vært ansett som verk og bruk.31 Driftsdelen av 

jord- og skogbruk er unntatt fra eiendomsskatteplikt jf. esktl. § 5 bokstav h, og skal 

således heller ikke anses som verk og bruk. Verk og bruk på jordbruks- og 

skogseiendommer, så som sandtak, og (små)kraftverk er likevel verk og bruk. 

Rettspraksis har foretatt en del avklaringer mellom såkalt tjenesteytende virksomhet og 

verk og bruk i tradisjonell forstand. Høyesterett gjorde imidlertid denne sondringen mer 

usikker etter en dom inntatt i Rt.2002 s. 94 (Nesset).  I denne dommen la Høyesterett til 

grunn at loven også hjemler skatteplikt på Telenor-konsernets anlegg for fast-telefoni. 

Førstvoterende i saken, som tilhørte flertallet, kom til at teleanleggene var verk og bruk 

og uttalte blant annet: 

”I Kvitsøydommen sies det at ”tjenesteytende virksomheter, for eksempel 

handelsbedrifter, kontorbygg eller varelagre, blir ikke verk eller bruk etter 

eiendomsskatteloven” Jeg er – som også partene i saken – enig i at de eksempler som 

er nevnt her, faller utenfor begrepet verk og bruk, på samme måte som også hoteller, 

bevertningssteder mv. faller utenfor. Om det dermed er riktig å si at ”tjenesteytende 

virksomheter” generelt faller utenfor, kan sees som et terminologisk spørsmål. Men ut 

fra hva jeg oppfatter som vanlig språkbruk, anser jeg det nok som naturlig å betegne 

slikt som lenser og losse- og lasteplasser som steder der det drives tjenesteyting. 

Begrepet tjenesteyting er imidlertid ikke avgjørende etter lovtekst eller lovforarbeider, 

og jeg ser ikke grunn til å gå nærmere inn på det.”
32
 

                                                 

28
NOU 1996:20 s. 18. 

29
 NOU 1996:20 s. 18. 

30
 NOU 1996:20 s.18. 

31
 NOU 1996:20 s. 18. 

32
 Se dommens s. 100. 
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Ut fra dette kan det være en betydelig utfordring å fastslå hva denne kategorien 

omfatter. Det må etter dette avgjøres konkret for hver eiendom hvorvidt den faller inn 

under verk og bruk. 

3.2 Sondringen mellom verk og bruk og næringseiendom 

Ved lovendring33 gjeldende f.o.m. år 2011, ble det adgang til å skrive ut eiendomsskatt 

også på næringseiendommer, jf esktl. § 3 bokstav d) ”berre på verk og bruk i heile 

kommunen og annan næringseigedom.”  

Sondringen mellom verk og bruk og næringseiendom har først og fremst betydning om 

kommunen velger å skrive ut eiendomsskatt etter esktl. § 3 bokstav c – det vil si bare på 

verk og bruk. Dersom kommunen velger å skrive ut eiendomsskatt i hele kommunen, 

eller i tettsted utbygd på byvis, vil det omhandle alle eiendommene i disse områdene, 

herunder også verk og bruk og næringseiendommer. Men fordi verdsettelsesreglene for 

verk og bruk og næringseiendom er forskjellige, vil sondringen mellom verk og bruk og 

næringseiendom ha betydning også i disse tilfelle. 

Begrepet næringseiendom omfatter også verk og bruk. Dette fremgår også av 

bestemmelsens ordlyd, som omtaler både verk og bruk og ”annan næringseigedom”. Av 

dette følger imidlertid også at ”annan næringseigedom” ikke nødvendigvis er verk og 

bruk. Med lovendringen ble det m.a.o. adgang til å skrive ut eiendomsskatt også på de 

næringseiendommer som ikke omfattes av verk og bruk utenfor tettstedene.  

Med lovendringen ble det også innført en begrepsdefinisjon av næringseiendom i esktl. 

§ 4 annet ledd, siste punktum. Også næringseiendom er definert gjennom en 

eksemplifisering: 

”Til annan næringseigedom vert rekna til dømes kontorlokale, parkeringshus, butikk, 

varelager, hotell, serveringsstad med vidare.” 

Bestemmelsen er altså en ikke-uttømmende eksemplifisering av eiendomstyper som for 

eiendomsskatteformål skal anses som næringseiendom. Den nærmere grensedragning 

                                                 

33
 Lovvedtak 11 (2010-2011). 
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mellom verk og bruk og annen type næringseiendom, må som tidligere avgjøres 

konkret.  

4 Hvilke takseringsprinsipper gjelder for verk og bruk? 

4.1  Innledning 

I denne delen vil jeg redegjøre for hvilke takseringsprinsipper som gjelder ved taksering 

av verk og bruk. Det fremgår av forarbeidene at bysktl. § 5 skal forstås slik at 

verdsettelsen skal skje med utgangspunkt i en objektiv vurdering, noe domstolene har 

fulgt opp. I rettspraksis har prinsippet om at det er den objektiviserte omsetningsverdi 

en skal finne frem til, blitt konkretisert. Jeg vil i det følgende belyse hva dette prinsippet 

innebærer. 

4.2  Objektsskatt 

Eiendomsskatten er en objektskatt. Det vil si at skatten er knyttet til objektet, dvs. den 

enkelte eiendom, uavhengig av eiers inntekts- og formuesforhold.  

Den første dommen der Høyesterett uttaler seg om forståelsen av bysktl. § 5 er inntatt i 

Rt. 1912 s. 501. I dommen presiserer Høyesterett hva som menes med at 

eiendomsskatten er en objektsskatt. Saken gjaldt verdsettelse av LKABs 

utskipningsanlegg for jernmalm i Narvik. Spørsmålet var om man kunne legge 

eiendommens nytte- eller bruksverdi til grunn ved verdsettelsen. Kommunen hadde 

taksert anlegget etter anleggets avkastningsverdi, som lå over substansverdien. Jeg vil 

komme nærmere tilbake til hva som ligger i begrepene avkastningsverdi og 

substansverdi under punkt 4.4. 

En samlet Høyesterett kom frem til at eiers bruk av eiendommen ikke kunne legges til 

grunn for verdsettelsen. Høyesterett presiserte at: 

”Herved er man imidlertid inde paa en rent subjektiv, fra brugerens eller eierens 

særlige og individuelle forhold hentet maalestok, som intet her at gjøre med 
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gjenstandenes eller anlæggets egen salgs- eller omsætningsværdi, der netop efter sin 

natur forudsætter en objektiv og almengyldig værdiansættelse.” 
34 

At eiendomsskatten er en objektsskatt viser seg ved at verdien skal knyttes til selve 

eiendommen. Annenvoterende Backer uttaler seg spesifikt om hvordan 

eiendomsskatteobjektet skal betraktes: 

”Ved eiendomsbeskatning er det den værdi, som en fast eiendom eller et fast anlæg har 

i sig selv, objektivt bedømt, som er takstens gjenstand, og det gjælder derfor at utfinde 

den omsætningsverdi, som et fast anlæg repræsenterer under almindelige 

omsætningsforhold. (…) Som følge af det anførte kan det ikke ved taksten komme i 

betragtning, om en fast eiendom eller et fast anlæg repræsenterer en større eller mindre 

økonomisk værdi for den aktuelle eier. Disse subjektive momenter maa man derfor 

borteliminere ved taksten.”
35
 

Thomle redegjør i sin kommentarutgave fra 1953 for hva som ligger i at 

eiendomsskatten er en objektsskatt: 

”Ved fortolkningen av bestemmelsen må en holde seg for øye at eiendomsskatten er en 

objektsskatt. Det er ved de foreliggende Høyesterettsdommer fastslått at det med 

uttrykket ”anlegget” siktes til den faste eiendom, ikke til den bedrift som drives på 

eiendommen.”
36
 

Denne forståelse av eiendomsskatten, er blitt lagt til grunn i den entydige rettspraksis 

som strekker seg helt frem til den siste dommen som foreløpig er avsagt av Høyesterett 

på dette området, Sydvaranger-dommen, inntatt i Rt. 2011 s. 51. 

4.3 Den objektiviserte omsetningsverdi 

Taksten skal settes til eiendommens objektive omsetningsverdi jf. bysktl. § 5 første 

ledd. For oversiktens skyld vil jeg gjengi ordlyden i bysktl. § 5, som lyder slik: 

                                                 

34
 Se dommens s. 502. 

35
 Se dommens s. 504. 

36
 Thomle (1953) s. 9. 
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”Ved takseringen ansættes eiendommens takstværdi til det beløp, som eiendommen efter 

sin beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet antages at kunne avhændes for under 

sedvanlige omsætningsforhold ved frit salg.” 

Formuleringen ”antages å kunne avhændes for under sedvanlige omsætningsforhold 

ved frit salg” peker på at det er omsetningsverdien som skal legges til grunn ved 

verdsettelsen. Omsetningsverdien er utgangspunktet for verdsettingen både i 

formuesskatten og eiendomsskatten. Omsetningsverdien som er lagt til grunn for 

fastsetting av skattegrunnlagene varierer likevel betydelig mellom de to skatteformene. 

Grunnen til dette er at mens eiendomsskatten er en objektsskatt, er formuesskatten en 

subjektsskatt. Dette betyr at for eiendomsskatten er det eiendommen med den foretatte 

utbygging som er skatteobjekt, ikke den aktuelle eiers økonomiske interesse i denne.37 

Den aktuelle eiers interesse i eiendommen er derimot et moment som kan spille inn ved 

formuesansettelsen. 

Bysktl. § 5 fremhever eiendommens beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet som 

forhold en skal ta i betraktning ved verdsettelsen.38 

Eiendommens anvendelighet kom inn som et moment i byskatteloven av 1911. I 

forarbeidene fremgår det at: 

”Som momenter for udfindelsen av eiendommens virkelige værdi i handel og vandel, 

hvilken skal være udgangspunktet for ansættelsen av skatteværdien, er saaledes tilføiet 

eiendommens anvendelighed ved siden af udtrykkene i loven af 1880: dens beskaffenhed 

og beliggenhed, i det komiteen har fundet, at den omstændighed, at en eiendom er 

særlig skikket f.ex. til et kaianlæg eller for en bestemt bedrift ikke helt kan ansees 

indbefattet i hensynet til dens beskaffenhed og beliggenhed.”
39
 

Eiendommens anvendelighet må derfor tolkes som et uttrykk for at eiendom skal 

takseres med henblikk på hvorvidt eiendommen er særlig skikket til et bestemt formål 

                                                 

37
 Thomle (1953) s.7. 

38
 Formuleringen kan også sees på som et uttrykk for den objektiviserte verdi man her skal komme frem 

til jf. Rt. 1999 s. 192. 
39

 Skattelovskomiteens indstilling av 1904 s. 68. 
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og som innebefatter andre momenter enn eiendommens beskaffenhet og beliggenhet. 

Når det gjelder eiendommens beskaffenhet, må dette være eiendommens fysiske 

karakter. Eiendommens beliggenhet er den geografiske plassering av eiendommen. 

Alle disse tre momenter som byskatteloven ramser opp, tydeliggjør at eiendomsskatten 

er en objektsskatt. Momentene peker på forhold ved selve eiendommen og betydningen 

av dette er som tidligere nevnt at det er en objektivisert omsetningsverdi en skal frem 

til. 

Når det gjelder begrepet ”sedvanlige omsætningsforhold” fremgår det av forarbeidene 

til byskatteloven av 191140følgende: 

”(…)eiendommens skatteværdi skal ansættes til dens antagelige salgsværdi(…) under 

sedvanlige omsætningsforhold ved frit salg, hensyn taget til dens beskaffenhed, 

anvendelighed og beliggenhed. Baade kunstig opskruede priser under ”jobbetider” og 

nødspriser under usædvanlig trykkede tider bør efter komiteens mening altsa sættes ud 

af betragtning, likeledes saavel kjøbesummer mellem slægtninger som ved tvangssalg.” 

Med sedvanlige omsætningsforhold menes m.a.o. normale forhold. Uforutsette 

hendelser som medfører svingninger i markedsverdien på et bestemt tidspunkt skal en 

se bort i fra. At det er ”sædvanlige omsetningsforhold ved frit salg” man skal frem til, 

betyr at man skal se for seg et tenkt idealmarked uten begrensing av tilbydere. For 

mange verk og bruk er situasjonen nettopp at det er et begrenset annenhåndsmarked, og 

verdsettelse av verk og bruk har derfor i praksis voldt særlige problemer.  

Thomle skriver i sin kommentarutgave til byskatteloven videre at:  

”Mens det ved formuesansettelsen er den salgsverdi som eiendommen har ved et 

bestemt tidspunkt, som kommer i betraktning, har man her å utfinne 

gjennomsnittsverdien for et lengre tidsrom, den verdi, som eiendommen antas å ha 

under normale forhold.”
41 

                                                 

40
 Skattelovkomiteens indstilling av 1904 s. 68. 

41
 Thomle (1953) s. 7. 
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Utsagnet viser at man skal frem til den objektive omsetningsverdien over en lengre 

tidsperiode enn verdien akkurat på takseringstidspunktet. Det fremgår av bysktl. § 4 at 

takseringsperioden strekker seg over 10 år. Det man skal frem til, er følgelig den 

verdien man mener er korrekt i hele denne perioden.   

Når 10-års perioden er over, kan det gjennomføres ny taksering, eller det kan holdes 

kontorjustering etter lov 17. desember 1982 nr. 82. 

4.4 Ulike verdsettelsesprinsipper 

I det følgende vil jeg presentere de ulike verdsettelsesprinsipper som benyttes for å 

finne frem til den objektive omsetningsverdi. Senere vil jeg gå nærmere inn på de to 

prinsippene som er benyttet mest i praksis, substansverdi og avkastningsverdi. Selv om 

bysktl. § 5 og dens forarbeider viser til at det er den objektive omsetningsverdi som skal 

legges til grunn ved verdsettelsen, er bestemmelsen og forarbeidene tause om hvilken 

fremgangsmåte en skal bruke for å finne frem til denne. 

For anlegg som ikke er vanlige salgsobjekter, er det nødvendig å benytte ulike 

hjelpeberegninger. At en benytter hjelpeberegninger, betyr imidlertid ikke at en ser bort 

fra omsetningsverdien ved verdsettelsen. Hjelpeberegningene er et middel for å finne 

frem til omsetningsverdien, og reflekterer således ingen annen verdi enn 

omsetningsverdien. Terminologien har ført til flere misforståelser, noe jeg vil komme 

nærmere tilbake til under punkt 4.5. 

Det første verdsettelsesprinsippet jeg skal omtale er substansverdiprinsippet, som er den 

store hovedregel ved verdsettelse av verk og bruk. 

Substansverdi er av Høyesterett42 definert som gjenanskaffelsesverdien med fradrag for 

slit, elde og utidsmessighet. Substansverdi tar altså utgangspunkt i anleggets tekniske 

verdi eller byggekost. Gjenanskaffelsesverdien er hva det ville koste å bygge et 

tilsvarende anlegg i dag. I praksis finner man gjenanskaffelsesverdien ved å legge til 

grunn gjennomsnittspriser for byggematerialer. Altså er det ikke hva det faktisk kostet å 

                                                 

42
 Se blant annet Rt. 2011 s. 51. 
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bygge, men hva man må anta at det vil koste å bygge på nytt. Det er dette som ligger i 

at man skal finne frem til den objektiviserte verdien.  

Det andre verdsettelsesprinsippet jeg skal behandle er avkastningsverdiprinsippet. 

Avkastningsverdi skal i likhet med substansverdien bygge på en objektivisert verdi. 

Avkastningsverdien omtales gjerne også som lønnsomhetsprinsippet eller 

rentabilitetsberegningsprinsippet. Avkastningsverdi er den verdi man kommer frem til 

ved å kapitalisere den årlige avkastning av eiendommen. Beregningen tar utgangspunkt 

i en total- verdi av alle neddiskonterte kontantstrømmer, fratrukket kostnader og 

arbeidskapital. 

 Høyesterett uttaler i Rt. 1999 s. 192 (Statnett) at uavhengig av om en benytter en 

substansverdivurdering eller en avkastningsvurdering så skal disse objektiviseres. For 

avkastningsvurderingen innebærer det at man skal frem til den avkastning som en eier 

generelt kunne antas å få ved å bruke eiendommen.43 Det er i denne sammenheng viktig 

å presisere at det ikke er den avkastning anlegget faktisk har hatt man skal frem til, men 

den avkastning, basert på gjennomsnittlig inntjening et tilsvarende anlegg antas å ha. 

Avkastningsverdiprinsippet har siden 1960 vært brukt ved verdsettelse av kraftverk, og 

fremgangsmåten er nå lovfestet i sktl. § 18-5. Her fremgår i første ledd at kraftanlegg 

skal verdsettes til antatt salgsverdi pr. 1. januar i ligningsåret ved taksering av 

fremtidige inntekter og utgifter over ubegrenset tid. Ved takseringen kapitaliseres brutto 

salgsinntekter fastsatt etter bestemmelsene i annet ledd. Sktl. § 18-5 (2) oppstiller en 

regel om at brutto salgsinntekter settes til gjennomsnittet av summen av hvert av de 

siste fem årenes spotmarkedspriser pr. time multiplisert med faktisk produksjon ved 

kraftverket i de tilhørende tidsavsnittene i de enkelte år. Bestemmelsen oppstiller videre 

et unntak for konsesjonskraft, som skal verdsettes til faktisk oppnådde priser.                                       

Jeg har avgrenset mot verdsettelse av kraftverk, og skal ikke behandle dette nærmere. 

Grunnen til at jeg likevel viser til sktl. § 18-5, er for å få frem poenget om at en 

verdsettelse etter en avkastningsverdi-metode også kan gi en objektivisert verdi. Dette 

vises ved at en bruker gjennomsnittlige spotmarkedspriser ved beregning av inntjening, 

                                                 

43
 Aarbakke (2009) s. 48 
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og ikke den faktiske inntjening. Grunnen til at en kunne bygge på en avkastningsverdi-

metode for slike verk og bruk, var nettopp fordi det finnes normpriser 

(spotmarkedspriser) som gjør at man kan finne frem til objektiviserte verdier. 

Et tredje takseringsprinsipp er verdsettelse basert på bokført verdi. Kort sagt er bokført 

verdi verdsettelse basert på regnskapsmessig verdi. Bokført verdi vil fremkomme av 

balansen i et regnskap. Balansen betegner en oversikt over bokført verdi av alle 

eiendeler samt hvordan disse er finansiert (egenkapital og gjeld) av en bedrift, 

organisasjon eller person på et bestemt tidspunkt, for eksempel på slutten av et 

regnskapsår. 

Fordi en bedrift etter regnskapsrettslige regler kan foreta avskrivninger på anleggets 

enkelte deler, kan den bokførte verdi i praksis være mye lavere enn både den reelle 

bruksverdi og omsetningsverdien av anlegget. Grunnen til dette er at de 

regnskapsmessige avskrivninger i regnskapet vil kunne være større enn det reelle 

verdifallet eller bruksmuligheten – en kraftlinje vil for eksempel gi like stor avkastning 

for anlegget om den er 20 eller 30 år gammel. Det kan dessuten hende at den virkelige 

verdien stiger, mens den bokførte verdien avskrives år for år. En konsekvens av dette 

prinsippet er at eiendomsskattegrunnlaget går mot null – selv om lønnsomheten øker 

motsatt vei.  

For eiendomsskatteformål vil derfor verdsettelse basert på bokført verdi i liten grad 

gjenspeile verdien av selve objektet – eiendommen. 

Dette var også det resultat Høyesterett kom frem til i Statnett-dommen.44 Saken gjaldt 

verdsettelse av Statnetts kraftlinjer og andre nettanlegg. Statnett krevde at linjene ikke 

lenger skulle verdsettes på grunnlag av substansverdi, men bokført verdi. Bakgrunnen 

for kravet var at Norges vassdrags- og energiverk (NVE) med hjemmel i energiloven 

hadde gitt prisforskrifter for beregning av overføringstariffene som innebar 

maksimalpriser. Statnett anførte derfor at en kjøper i utgangspunktet ikke vil betale mer 

for anlegget enn det kan forrente med gjeldende prisforskrifter, og krevde verdsettelse i 

henhold til anleggenes bokførte verdi. Som jeg kommer nærmere tilbake til, verdsettes 
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ikke overføringsanlegg sammen med kraftanlegget etter bestemmelsen i sktl. § 18-5. 

Siden esktl. § 8 ikke er trådt i kraft, verdsettes overføringsanlegg for elektrisk kraft som 

hovedregel etter substansverdi. 

Førstvoterende, som en del av en samlet Høyesterett, fremholdt først at eiendomsskatten 

er en objektsskatt og at det ved verdsettelsen skal finnes frem til en objektivisert verdi. 

Til Statnetts anførsel om at verdsettelsen av kraftnettet måtte bygge på bokført verdi, 

uttaler Høyesterett: 

”Avkastningen var ikke knyttet til de tjenester - den nytte – som anlegget utfører, men til 

anleggets bokførte verdi. Etter mitt syn har imidlertid anleggets bokførte verdi liten 

sammenheng med dets ”beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet”, som 

omsetningsverdien i følge byskatteloven § 5 forutsetningsvis beror på. At de forskrifter 

som NVE har fastsatt, er lite egnet som grunnlag for en objektivisert verdsettelse av 

overføringsanlegg, fremstår særlig klart for anlegg som er helt nedskrevet.”
45
 

Det må etter dette legges til grunn at en taksering basert på bokført verdi som regel ikke 

vil være i tråd med bysktl. § 5, og således ikke kan legges til grunn ved verdsettelse for 

verk og bruk. 

Det siste verdsettelsesprinsippet jeg skal omtale, er taksering basert på skattemessig 

verdi. Verdsettelse basert på skattemessig verdi gjelder for småkraftverk etter sktl. § 18-

5 (5). Småkraftverk er etter sktl. § 18-5 (5): ”(…) generatorer som i inntektsåret har en 

samlet påstemplet merkeytelse under 10.000 kVA(…). 

Skattemessig verdi beregnes ved at en tar utgangspunkt i summen av inngangsverdien 

for kraftverket, og deretter trekker fra foretatte skattemessige avskrivninger. 

Inngangsverdien er enten hva det kostet å bygge anlegget eller hva det kostet skattyter å 

kjøpe et eksisterende anlegg. Bakgrunnen for at man valgte denne regelen for 

småkraftverk, var at det skulle være enkelt å fastsette omsetningsverdien for slike 

anlegg. Regelen har imidlertid vist seg å være lite gunstig både for skattyter og 

kommunen. Grunnen til dette er at den skattemessige verdien er høyest når anlegget er 

helt nytt. Verdien synker etter hvert som avskrivninger blir foretatt etter skattelovens 
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kapittel 14. For skattyter er dette lite gunstig, fordi verdien – og dermed skatteplikten – 

er høyest i oppstartsfasen for bedriften. Dette er samtidig det tidspunkt en bedrift som 

regel har de største utgifter og kostnader knyttet til produksjonen. Skatteplikten vil 

synke etter hvert som bedriften foretar avskrivninger på anlegget. Dette vil som regel 

skje parallelt med at bedriften blir mer lønnsom. For kommunen er dette uheldig fordi 

det samme vil gjelde her som når man bygger verdsettelse på bokført verdi. Den 

skattemessige verdien vil kunne være lavere enn den objektiviserte omsetningsverdi, 

nettopp fordi avskrivningene etter skatteloven ikke samsvarer med den verdireduksjon 

som følger av slit, elde og utidsmessighet. 

4.4.1 Substansverdi som hovedregel 

Ved verdsettelse av verk og bruk har det gjennom rettspraksis utviklet seg to 

takseringsprinsipper, der substansverdi fremtrer som den klare hovedregel og 

avkastningsverdi som en snever unntaksregel. Som nevnt gjelder dette imidlertid ikke 

for verdsettelse av kraftverk, der hovedregelen har vært at man verdsetter etter 

avkastningsverdi.  

At det er substansverdi som er hovedregel, fremgår av rettspraksis. Se særlig Rt. 2007 s. 

149 (LKAB II) hvor Høyesterett foretar en oppsummering av de aktuelle dommer hvor 

dette fremgår. 46 For spørsmålet om hvilket takseringsprinsipp som skulle legges til 

grunn (avkastningsverdi eller substansverdi), kom en samlet Høyesterett til at 

substansverdien måtte legges til grunn.  Begrunnelsen for dette oppsummeres av 

førstvoterende i avsnitt 44: 

”Begrunnelsen for at substansverdien som hovedregel legges til grunn, er at det er 

svært vanskelig å beregne avkastningsverdien av et industrianlegg ved hjelp av 

prognoser over driftsresultatene, jf. Hydro-dommen i Rt-1974-332. Avkastningsverdien 

vil kunne variere sterkt fra tid til annen og etter hvilken beregningsmodell man 

anvender og er vanskelig å vurdere uavhengig av den aktuelle eiers drift. 

Substansverdien er derimot mer fast og knyttet til den enkelte eiendom.” 
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Som nevnt gjør ikke denne begrunnelsen seg gjeldende for kraftverk. Her har man klare 

markedspriser for kraft slik at det ikke blir like vanskelig å beregne avkastningsverdi.  

For verk og bruk skal taksten normalt stå i 10 år, jf. bysktl. § 4. I løpet av denne 

perioden vil normalt lønnsomheten i en bedrift svinge fra år til år, slik at det blir 

vanskelig å forutsi hvilken omsetningsverdi som skal legges til grunn. Til dette kommer 

at valg av verdsettelsestidspunkt kan få avgjørende betydning for virksomheter som er 

spesielt konjunkturavhengig. Fordi taksten forutsettes å skulle stå i ti år, er man derfor 

prisgitt den verdsettelse som foretas på takseringstidspunktet.     

At substansverdien som hovedregel skal legges til grunn, knytter seg også til at 

eiendomsskatten er en objektskatt. Fordi en ved verdsettelsen ikke skal ta hensyn til den 

aktuelle eiers økonomiske interesse i eiendommen, vil det være enklere å ta 

utgangspunkt i substansverdien fordi denne er mer fast og knyttet til den enkelte 

eiendom. Det kan være vanskelig å beregne en objektiv avkastningsverdi som er 

uavhengig av eierens egne disposisjoner.  

Et annet moment som kan anføres mot å legge avkastningsverdien til grunn, er at denne 

endrer seg og vil kunne føre til krav om stadige omtakseringer, jf. bysktl. § 4 fjerde 

ledd, hvor det åpnes for omtaksering ved vesentlige verdiendringer.  

Også likhetsprinsippet – som er et grunnleggende hensyn ved takseringen – taler for at 

substansverdiprinsippet normalt må legges til grunn. At en verdsettelse basert på 

avkastningsverdien lett kan komme i konflikt med likhetsprinsippet, er beskrevet blant 

annet i LKAB I- dommen fra 1912.47 Dommer Vogt sier i sitt votum at en verdsettelse 

basert på avkastningsverdi lett kan føre til at: 

 ”(…) om af to ensartede industrielle anlæg, hvis faste eiendomme repræsenterer den 

samme værdi, det ene drives med en rundelig gevinst, og det andet gaar med tab, saa 

skulde skattetaksten for den første eiendom sættes over dens normale salgsværdi og 
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skattetaksten for den sidste eiendom sættes til nul. Men en saadan værdsættelse er 

aabenbart ganske uforenlig med det retslige grundlag for udligning af eiendomsskat.”
48
 

Selv om hovedregelen er at det er substansverdien som skal legges til grunn, beror selve 

verdsettelsen på en skjønnsmessig vurdering. Høyesterett har følgelig ikke hatt 

innvendinger mot at verdsettelse skjer etter andre metoder, dersom dette medfører at en 

lettere finner frem til den objektive omsetningsverdi for enkelte deler av anlegget. Om 

dette vises til Hydro-dommen, inntatt i Rt. 1974 s. 33249, der Høyesterett uttaler: 

”Det er vanlig praksis at ved taksering etter byskattelovens første kapittel at bygninger 

takseres ved kapitalisering av en anslått netto leieinntekt, mens maskiner takseres etter 

anskaffelsespriser på takseringstiden med fradrag for slit, elde og eventuell 

utidsmessighet. Jeg kan ikke se at det er grunnlag for å reise innvedning mot denne 

fremgangsmåte når det gjelder å finne substansverdien.” 

Av sitatet fremgår det at beregningen av substansverdien også kan inneholde elementer 

av en avkastningsberegning ved verdsettelse av bygninger. En kapitalisering av anslått 

netto leieinntekt er egentlig en avkastningsberegning, da avkastningsverdi er den verdi 

man kommer frem til ved å kapitalisere den årlige avkastning av eiendommen. 

Høyesterett har i den ovenfor nevnte dom imidlertid valgt å betegne denne beregningen 

som en del av fremgangsmåten for å finne frem til substansverdien. 

4.4.2     Avkastningsverdi                                                                                                                                

Som det allerede har fremgått, kan avkastningsverdi bare helt unntaksvis legges til 

grunn for verdsettelsen i stedet for substansverdi. Høyesterett har imidlertid akseptert et 

unntak fra hovedregelen for så vidt gjelder verdsettelse av kraftverk. Her er 

utgangspunktet at verdivurderingen skal skje på grunnlag av eiendommens eller 

virksomhetens avkastningsverdi. 

Den første dommen som la til grunn et avkastningsprinsipp ved verdsettelse av 

kraftverk, er Dale-dommen fra 1960.50 Saken gjaldt verdsettelse av Dale kraftverk hvor 
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kommunen fremholdt at verdsettelsen måtte skje på grunnlag av en 

avkastningsberegning. Dommen gjelder formuesskatt, men den er relevant fordi man i 

1960 hadde lik ordlyd i verdsettelsesnormen for formuesskatt og eiendomsskatt for 

kraftanlegg, og fordi dommen senere er lagt til grunn for eiendomsskatt på andre 

kraftanlegg. En samlet Høyesterett var her enig med lagmannsretten og byretten som 

hadde kommet til et annet resultat enn klagenemnda. Klagenemnda hadde foretatt en 

beregning av teknisk verdi og funnet at byggeomkostningene ga et godt holdepunkt for 

bedømmelsen av anleggets omsetningsverdi. Dette var Høyesterett uenig i. 

Høyesterett uttalte: 

”For Høyesterett er det særlig fra Bruvik kommunes side sterkt fremholdt at en 

vurdering utelukkende på grunnlag av byggeomkostninger ikke gir plass for en viktig 

faktor, nemlig verdien av grunn og vannfall, og at denne overhodet ikke kan vurderes 

uten på grunnlag av en lønnsomhetsberegning. Dette synspunkt må jeg være enig i. Et 

vannfalls salgsverdi som kraftkilde kan ikke godt tenkes taksert uten en vurdering av 

lønnsomheten av en utnyttelse.” 
51
 

Høyesteretts begrunnelse for å akseptere avkastningsverdi ved verdsettelse av kraftverk, 

er m.a.o. at en verdsettelse basert på substansverdi ikke vil fange opp verdien av 

naturressursene.  

Unntaket om verdsetting etter avkastningsverdi gjelder imidlertid ikke for kraftlinjer, 

eller andre anlegg for transport eller overføring av kraften fra produksjonsstedet til 

mottaker. Det ble i forbindelse med kraftskattereformen fra 1997 diskutert om ikke 

esktl. § 8 skulle settes i kraft for kraftledninger. Det ble først truffet vedtak om en 

ikrafttreden av esktl. § 852, men det endelige resultat ble at lovgiver valgte ikke å endre 

takseringsprinsipp. 53   

Da man valgte å sette i kraft esktl. § 8 også for kraftledninger, var det forutsatt at 

formuesverdien i overføringsanlegg skulle settes til ”skattemessig verdi pr. 1. januar i 
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ligningsåret”, jf. sktl. § 18-5 åttende ledd. Bakgrunnen for vedtaket var blant annet at en 

mente at verdsettelse etter skattemessige verdier ville treffe markedsverdien av 

overføringsanlegg bedre, og at det ville føre til en forenkling og kostnadsinnsparing for 

ligningsmyndighetene og kraftforetakene.54 

Det var flere grunner til at man valgte likevel ikke å endre takseringsprinsipp for 

overføringsanlegg. For det første så man at reglene om skattemessig verdi for 

overføringsanlegg kunne føre til at eiendomsskattegrunnlaget for enkelte 

overføringsanlegg ville bli null, selv om overføringsanlegget fremdeles var i drift.55 Slik 

jeg har beskrevet tidligere, er dette en konsekvens av at man kan foreta skattemessige 

avskrivninger på anlegget, og at disse ikke alltid samsvarer med den verdireduksjon 

som følger av slit, elde og utidsmessighet. For det andre hadde Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) endret sine retningslinjer for fastsetting av maksimale tariffer 

for nettselskapene. Endringen ga nettselskapene mulighet til å oppnå en meravkastning 

ved effektiv drift, samtidig som den teknologiske utviklingen på området gjorde det 

mulig å benytte overføringsanlegg som bærer av for eksempel teleanlegg. På bakgrunn 

av disse forholdene, så man at overføringsanlegg ble omsatt til høyere priser enn det en 

objektiv vurdering av verdiene i anlegget skulle tilsi.56 Tilslutt bidro også resultatet i 

Statnett-dommen57 til at man valgte ikke å endre takseringsprinsipp. Her kom som 

nevnt Høyesterett til at overføringsanlegg skal verdsettes etter hovedregelen om 

substansverdi. 

Det andre unntaket gjelder for virksomheter som antas ikke å kunne drive lønnsomt i 

takstperioden. Dette følger av den såkalte Hydro- dommen fra 1974.58 Saken gjaldt 

eiendomsskattetakst på Hydros anlegg på Herøya i Porsgrunn. Dommen er den første 

hvor Høyesterett vurderer om avkastningsverdi kan legges til grunn dersom den er 

lavere enn substansverdien. 

Høyesterett kom med en prinsipiell uttalelse på side 336: 
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”En beregning av salgsverdien av et industrianlegg ved hjelp av prognoser over 

driftsresultatene i en 10-års periode fremover er meget vanskelig. Takseringssystemet 

er ikke organisert med sikte på en slik oppgave. Selv om det blir engasjert sakkyndig 

hjelp, vil det vanligvis knytte seg en høy grad av usikkerhet til beregningen av en slik 

avkastningsverdi. Jeg antar derfor at det bare er i de spesielle tilfelle da det er 

temmelig åpenbart at man ikke kan regne med lønnsom drift at avkastningsverdien 

må slå igjennom overfor substansverdien når det gjelder taksering etter 

byskattelovens første kapittel”(min uthevning). 

Denne uttalelsen er fulgt opp og lagt til grunn i senere rettspraksis.59 

 I LKAB II-dommen, inntatt i Rt. 2007 s. 149, uttaler Høyesterett at det er tre vilkår 

som alle må være oppfylt for at avkastningsverdien kan legges til grunn: 

1) Avkastningsverdien må kunne la seg beregne med en viss grad av sikkerhet. 

2) Det må være temmelig åpenbart at det ikke er grunnlag for lønnsom drift. 

3) Avkastningsverdien må ligge klart lavere enn substansverdi. 

Begrunnelsen for at en kan bruke avkastningsverdi i helt spesielle tilfelle der de ovenfor 

nevnte vilkår er oppfylt, er at dersom det ikke kan ventes at anlegget kan drives med 

normale økonomiske resultater i skattetakstperioden, kan man ikke anta at det har en 

salgsverdi som er på høyde med substansverdien.60 

Rekkevidden av avkastningsprinsippet er videre oppsummert slik i LKAB II-dommen: 

”Samlet sett oppfatter jeg Høyesteretts praksis slik at unntaksregelen som åpner for å 

bygge på avkastningsverdien, både inneholder en bevisregel og en materiell regel: For 

at avkastningsverdien skal kunne komme i betraktning, må verdien kunne beregnes med 

en rimelig grad av sikkerhet. Dessuten må det være en klar forskjell mellom 

substansverdien og avkastningsverdien før avkastningsverdien skal legges til grunn. 

Hvor mye lavere avkastningsverdien må være, er imidlertid vanskelig å angi mer eksakt 

                                                 

59
 Rt. 1987 s. 1290, Rt. 1999 s. 192, Rt. 2007 s. 149, Rt. 2011 s. 51. 

60
 Rt. 1974 s. 332 (side 336). 



 28 

utover det som følger av Hydro-dommen, nemlig at det må være temmelig åpenbart at 

det i takstperioden ikke kan regnes med lønnsom drift.”
61
 

Etter dette må det tas stilling til hva som ligger i de tre vilkårene, som alle må være 

oppfylt for at avkastningsverdien skal kunne legges til grunn.  

For det første må avkastningsverdien kunne la seg beregne med en viss eller rimelig 

grad av sikkerhet. Det fremgår av Hydro-dommen at det er skattyter som har 

bevisbyrden for at den verdien som påberopes er uttrykk for den objektiviserte verdi. I 

og med at lovens utgangspunkt er substansverdi, har skattyteren en oppfordring til å 

legge frem alle opplysninger som etter hans syn er av betydning for fastleggelsen av 

avkastningsverdien.62 Av dette følger at skattyteren må ha påberopt seg 

avkastningsverdi og at han fremskaffer opplysninger om driftsresultater og fremlegger 

prognoser for driften.63 Dersom skattyter påberoper seg avkastningsverdi, er 

takseringsnemnda nødt til å vurdere hvorvidt avkastningsverdien kan legges til grunn.64 

Hvis en nemnd ser at det mangler opplysninger, bør den sørge for å innhente dem. 

Derimot kan nemnda ikke anses som forpliktet til å hente inn slike opplysninger for å 

vurdere avkastningsverdien, med mindre særlige forhold tilsier en slik vurdering, jf. Rt. 

1987 s. 1290. 

Når det gjelder kravet om at det må være temmelig åpenbart at anlegget ikke kan drive 

med lønnsom drift, er det vanskelig å utlede fra rettspraksis hva dette nærmere 

innebærer. Dersom anlegget ikke kan drive med lønnsom drift, vil det normalt tilsi at 

også avkastningsverdien er lavere enn substansverdi. At det må være temmelig åpenbart 

at anlegget ikke kan drives med lønnsom drift, tilsier i hvert fall at det ikke kan være 

utsikter for at anlegget kan drive med normal lønnsomhet.  
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Bortsett fra avgjørelser om verdsettelse av kraftverk, har jeg ikke funnet et eneste 

eksempel fra Høyesteretts praksis, der avkastningsverdien har blitt lagt til grunn for 

verdsettelsen. Dette markerer at det er tale om en snever unntaksregel. 

4.5  Rekkevidden av den objektiviserte omsetningsverdi 

Jeg har i de foregående punkter belyst at bysktl. § 5 viser til en objektivisert 

omsetningsverdi. Spørsmålet jeg skal drøfte i det følgende er hvor langt dette prinsippet 

rekker.   

Høyesterett har flere ganger slått fast at man ikke skal frem til den pris en kan oppnå i 

markedet for en eiendom på det aktuelle tidspunkt. 

Første gang Høyesterett uttaler seg om dette er i dommen om Bjølsen Valsemølle.65 I 

denne saken ønsket kommunen å sette taksten ut fra eierens avkastningsverdi, som var 

høyere enn det substansverdien tilsa. Førstvoterende, som representant for en samlet 

Høyesterett, uttalte først at det ikke er eiendommens nytte- eller bruksverdi som er 

gjenstand for beskatning, men den verdi som ligger i fast eiendom eller anlegg, 

objektivt bedømt. Videre uttaler førstvoterende: 

”Som følge herav maa det ved gjenstande, der – saaledes som reguleringsanlæg med 

tilhørende rettigheter – ikke kan betegnes som nogen almindelig salgsgjenstand, ”ved 

værdsettelsen bli at ta i betragtning, hvad det under almindelige omsætningsforhold 

vilde koste at anlægge eller erhverve de til reguleringen hørende anlæg og rettigheter. 

Hvorvidt denne værdi skal ansættes til, hva der virkelig er betalt, eller til mer eller 

mindre, er et skjønsspørsmaal, som det maa tilligge takseringsmyndigheterne at 

avgjøre.”
66
 

Av uttalelsen fremgår det at den salgspris som er oppnådd ikke er avgjørende for den 

verdi som skal legges til grunn ved verdsettelsen. 

Det samme ble uttalt i Tydal- dommen, inntatt i Rt. 1994 s. 333. Spørsmålet i saken var 

om en ved verdsettelsen skulle ta hensyn til plikten til å levere konsesjonskraft, samt en 
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tidsubegrenset plikt etter avtale om å levere 50 % av kraftproduksjonen til et 

kraftselskap. 

Førstvoterende uttaler på side 337: 

”Den salgsverdi bestemmelsen viser til, er således ikke den pris en kan oppnå i 

markedet for eiendommen på det aktuelle tidspunkt, men en tenkt pris som fremkommer 

når en ser bort fra særlige forhold knyttet til den enkelte eiers utnytting av 

eiendommen.”   

Synspunktet er gjentatt i Statnett-dommen67 på side 201. Det må i denne sammenheng 

stilles spørsmål om hva som ligger i at en skal frem til en tenkt pris. At dette ikke er det 

samme som en konkret salgssum ble avgjort i Rt. 2011 s. 51 (Sydvaranger) 

I sistnevnte sak var spørsmålet om skattyter kunne kreve at den konkrete salgssummen 

skulle legges til grunn i stedet for substansverdi. Saken gjaldt verdsettelse av et 

gruveanlegg for utvinning av jernmalmforekomster i områdene ved Kirkenes og 

Bjørnevatn. Anlegget var få år tidligere solgt for 50 mill. kr, mens verdien av anlegget 

var taksert etter substansverdi til 119 mill. kr. Gruveselskapet anførte at substansverdien 

bare er en hjelpeberegning i mangel av konkret salgssum, og at markedets 

betalingsvillighet gjennom høyeste bud ved fri omsetning er det beste mål på en 

objektivisert omsetningsverdi. Dette var en samlet Høyesterett ikke enig i. 

Førstvoterende viser til uttalelsen fra Tydal-dommen, som jeg har gjengitt ovenfor, og 

uttaler i avsnitt 39: 

”Det er med dette klarlagt at objektivisert omsetningsverdi ikke er eiendommens 

markedsverdi på takseringstidspunktet uttrykt gjennom konkret salgssum. Jeg kan ikke 

se at det har vært omstendigheter ved de saker der dette er slått fast, som gjør at 

prinsippet må modifiseres for de tilfeller der en konkret salgssum faktisk foreligger.” 

En tenkt pris er altså ikke det samme som den pris som faktisk er oppnådd gjennom 

omsetning av anlegget. Bakgrunnen for dette må igjen sees i sammenheng med at det er 
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en objektivisert verdi vi skal frem til. Som uttalt i Sydvaranger-dommen68, vil en 

salgssum lett gjenspeile den nye eiers økonomiske interesse i salgsobjektet. Den enkelte 

eiers økonomiske interesse er en subjektiv omstendighet som det skal sees bort i fra. 

Poenget er at en ved verdsettelsen ikke spør etter hva den aktuelle kjøper måtte mene at 

eiendommen kan benyttes som, men hva verdien ville være for en hvilken som helst 

kjøper. For det annet må prinsippet om objektivisert verdi sees i sammenheng med at 

takseringsperioden er 10 år etter bysktl. § 4. Dette innebærer at verdifastsettelsen må 

være robust mot skiftende markedspriser. Det må i denne sammenheng presiseres at 

dette ikke betyr at man prinsipielt skal se helt bort fra oppnådde salgssummer. Poenget 

er at man må objektivisere disse – gjerne ved å benytte gjennomsnittspriser. Oppnådd 

salgspris vil ofte være et av flere momenter når man skal frem til 

gjennomsnittsvurderingen. Oppnådde priser er også viktig i den konkrete 

skjønnsutøvelsen nemndene gjør når de fastsetter substansverdien.69  

I Sydvaranger-dommen opptrådte NHO som partshjelper til støtte for gruveselskapet. 

Etter tapet i Høyesterett, hvor den konkrete salgssum ble avvist som 

verdsettelsesgrunnlag, ble det reist spørsmål i Stortinget fra opposisjonspartienes side 

om Finansdepartementet ville endre verdsettelsesreglene. Spørsmålet ble reist i form av 

et representantforslag til Stortinget fra stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen m.fl. 

i dokument 8:126 S (2010-2011). Forlagstillerne fremmet forslag om at verdsettelsen 

skulle begrenses til 30 prosent av omsetningsverdien, og begrunnet dette blant annet 

slik: 

”Det har vært en rekke rettssaker hvor kommuner i Distrikts-Norge har ilagt 

eiendomsskatt basert på substansverdi (…), mens bedriftene har påberopt seg 

eiendomsskattelovens hovedregel om at omsetningsverdi skal benyttes. I saken mellom 

Tschudi Kirkenes AS og Sør-Varanger kommune kom Høyesterett i sin dom av 24. 

januar 2011 til at kommunen etter loven hadde rett til å kreve inn eiendomsskatt basert 

på substansverdi. Det ventes at denne dommen vil skape presedens og gjør at flere 

kommuner i Distrikts-Norge vil ilegge eiendomsskatt basert på substansverdi der hvor 

den er høyere enn omsetningsverdien.”  
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 Se dommens avsnitt 79. 

69
 Etter bysktl. § 4 skal kommunestyret oppnevne en særskilt takstnemnd til å foreta takseringen.  
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Uttalelsen beror etter min mening på en misforståelse av hva Høyesterett kom frem til i 

Sydvaranger-saken, og innholdet av den objektiviserte omsetningsverdi man skal frem 

til etter bysktl. § 5. Slik jeg forstår forslagstillerne, synes disse å ha forstått Høyesteretts 

dom slik at substansverdien skal komme i stedet for omsetningsverdien. Slik jeg 

tidligere har redegjort for, er imidlertid substansverdi bare en metode for å finne frem til 

omsetningsverdien, slik denne er å forstå etter bysktl. § 5. Substansverdi er m.a.o. ikke 

noe annet enn omsetningsverdien etter bysktl. § 5. Substansverdien er følgelig ikke 

høyere enn anleggets objektiviserte omsetningsverdi – da substansverdi nettopp skal 

reflektere denne. Det er heller ikke ny rett Høyesterett skapte i dommen, det følger av 

dommen at resultatet er bygget på en rettspraksis utviklet gjennom 100 år. 

Det kan i denne sammenheng tilføyes at Høyesterett likevel må ta noe av ansvaret for 

den misforståelse som har oppstått hos forslagstillerne. I Sydvaranger-dommen bruker 

nemlig førstvoterende ordet eller om de to begrepene substansverdi og omsetningsverdi, 

jf. første avsnitt: 

”Saken gjelder hvorvidt eiendom eller bygninger ved eiendomsskattetakst skal 

verdsettes etter substansverdi eller etter omsetningsverdi der konkret salgssum 

foreligger”(min uthevning) 

Denne formuleringen er med på å skape misforståelse rundt innholdet av den 

omsetningsverdi bysktl. § 5 peker på, og de takseringsprinsipper som brukes for å finne 

frem til denne.   

For å komme frem til en tenkt pris skal en altså se bort fra særlige forhold knyttet til den 

enkelte eiers utnytting av eiendommen. I det følgende vil jeg presentere hvilke slike 

særlige forhold dette har dreiet seg om i praksis. 

4.5.1   Privatrettslige rettigheter, plikter og avtaler knyttet til eiendommen 

Likt med at eiers bruk av eiendommen ikke kan legges til grunn ved verdsettelsen, 

innebærer prinsippet om en objektiv omsetningsverdi at det heller ikke skal tas hensyn 

til hvorvidt det foreligger privatrettslige rettigheter, plikter eller avtaler som kan ha 

betydning for verdsettelsen.  
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Høyesterett tok i Rt. 1987 s. 129 (Tyssefaldene) stilling til hvorvidt det ved fastsettelse 

av salgsverdien av A/S Tyssefaldenes kraftanlegg var riktig å se bort i fra 

kraftselskapets eksisterende kraftleiekontrakter. Det var her tale om langsiktige avtaler 

om levering av kraft til fast pris basert på selvkost.  

Høyesterett uttalte på side 133 flg.: 

”Når det gjelder kraftselskapets prinsipale påstand om at det ved takseringen skal tas 

hensyn til selskapets eksisterende kraftleiekontrakter, følger det av min forståelse av 

byskattelovens § 5 at dette ikke fører frem. Det er anleggets verdi ved fritt salg, 

objektivt bedømt, som er gjenstand for eiendomsskatt, og da må det ved verdsettelsen 

ses bort i fra selskapets konkrete kontraktsforpliktelser.”    

Dette synspunktet er gjentatt blant annet70 i Rt. 1994 s. 333, hvor Høyesterett uttaler: 

”Det er helt på det rene at det skal sees bort fra privatrettslige avtaler som kan påvirke 

verdien av eiendommen.”71 

4.5.2  Offentlige restriksjoner knyttet til eiendommen 

Selv om det er på det rene at det skal sees bort fra privatrettslige avtaler som kan 

påvirke verdien av eiendommen, kan spørsmålet stille seg annerledes for offentlige 

restriksjoner knyttet til eiendommen. Slike restriksjoner er jo uavhengige av eierens 

egne disposisjoner, og det er for de fleste tilfeller ikke omtvistet at slike restriksjoner 

kan påvirke salgsprisen. Høyesterett har likevel i stor utstrekning valgt å se bort fra 

slike restriksjoner ved verdsettelsen av verk og bruk.  

4.5.2.1 Hjemfallsrett  

I Rt. 1958 s. 801 var spørsmålet om hjemfallsplikt til staten skulle hensyntas ved 

verdsettelsen av et kraftanlegg tilhørende Meraker Smelteverk AS. Det var gått 40 av de 

60 årene som konsesjonstiden var gitt på. Det vederlagsfrie hjemfallet av anlegget til 

staten lå følgelig bare 20 år frem i tid, noe som mest sannsynlig ville påvirke prisen en 

potensiell kjøper ville være villig til å gi. 
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 Synspunktet er også i gjentatt i Rt. 1999 s. 192 (side 201).  
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 Se dommens s. 337. 
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Førstvoterende uttalte imidlertid: 

”Når det gjelder likningen for inntektsåret 1950, er det på det rene at en 

eiendomsskattetakst etter landsskatteloven § 8 er lagt til grunn for ansettelsen av det 

hjemfallspliktige anleggs verdi uten noen korreksjon på grunn av hjemfallsretten. Ved 

denne takst er det ikke – og skulle det ikke – tas hensyn til hjemfallsretten.”
72
 

Høyesteretts uttalelse her er et obiter dictum, slik at den rettskildemessige betydningen 

er mindre enn for uttalelser av betydning for resultatet. Uttalelsen er imidlertid fulgt opp 

i Rt. 1994 s. 333. Høyesterett uttalte i denne dommen at ”hjemfallsretten begrenser 

eierens juridiske rådighet over eiendommen, ikke den faktiske utnyttelsen.”
73
  

4.5.2.2 Plikt til å levere konsesjonskraft og kraft til industrien 

Eiere av større vannkraftverk plikter å levere en andel av kraften som produseres til 

kommunene som er berørt av kraftutbyggingen. Denne plikten, som følger av 

konsesjonen, kalles konsesjonskraft. 

Den første saken for Høyesterett som omhandlet spørsmålet om hvorvidt en skulle ta 

hensyn til plikten til å levere konsesjonskraft ved verdsettelsen var Tydal-saken, inntatt 

i Rt. 1994 s. 333. Saken gjaldt hvorvidt det ved fastsettelse av eiendomsskattetakst for 

seks kraftverk tilhørende Trondheim Energiverk i Tydal kommune skulle tas hensyn til 

plikten til å levere konsesjonskraft, og om det for ett av disse, Nea Kraftverk, også 

skulle tas hensyn til verkets plikt etter en tidsubegrenset avtale om å levere 50 % av 

kraftproduksjonen til Sør-Trøndelag Kraftselskap til selvkost. Om plikten til å levere 

konsesjonskraft uttalte Høyesterett: 

”Slik jeg oppfatter rettspraksis, vil en få best sammenheng i regelverket og de klareste 

linjer ved ikke å ta hensyn til konsesjonskraften i forbindelse med den 

rentabilitetsberegning som er foretatt som et hjelpemiddel ved takseringen. Også 
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plikten til å levere konsesjonskraft er et bånd på eierrådigheten, ikke en begrensende 

faktor ved den faktiske utnyttelse av eiendommen.”
74
 

Dette innebærer at det ikke skal tas hensyn til hvordan den enkelte eier har valgt å 

disponere den produserte kraften.  

Høyesterett uttrykte selv tvil om hvorvidt en hadde gått for langt i å objektivisere 

omsetningsverdien ved ikke å ta hensyn til plikten til å levere konsesjonskraft. Om dette 

uttaler førstvoterende: 

”Hvorvidt det er rimelig å objektivisere grunnlaget for eiendomsskatt så meget som 

dette, kan nok diskuteres, og jeg har vært i en viss tvil om resultatet. Jeg mener 

imidlertid at det i dag må legges stor vekt på hensynet til å få noenlunde klare regler for 

takseringen. Dersom det skulle tas hensyn til plikten til å levere konsesjonskraft, er det 

vanskelig å se at ikke også andre konsesjonsvilkår, knyttet til eierens rettslige 

disposisjonsrett, ville måtte få betydning. Hva som i praksis reelt sett er 

konsesjonsvilkår, er det imidlertid ofte vanskelig å fastslå, og en slik regel vil gi 

grunnlag for tvister.” 
75
 

Høyesterett presiserer ikke hvorfor de var i tvil om hvorvidt det var rimelig å se bort i 

fra plikten til å levere konsesjonskraft. Slik jeg ser det, kan det være flere årsaker til 

dette. For det første er plikten til å levere konsesjonskraft noe som påhviler alle 

kraftverk i Norge. Den utgjør en del av myndighetenes rammevilkår for å kunne foreta 

utbygging av vassdrag og etablere og drive kraftproduksjon for salg. Plikten vil påhvile 

enhver eier av verket, og vil ha betydning for en kjøpers prisvurdering. For det andre er 

plikten til å levere konsesjonskraft, i motsetning til privatrettslige plikter, helt 

uavhengig av eierens disposisjoner.  Plikten kan således sies å være mer knyttet til selve 

objektet – eiendommen, og mindre knyttet til eiers bruks- eller nytteverdi av anlegget 

eller eiendommen.  

Likevel valgte Høyesterett å se bort fra slike forpliktelser. Begrunnelsen fremgår av 

førstvoterendes votum. Fordi det ikke finnes generelle retningslinjer for taksering etter 
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bysktl. § 5 er det, som Høyesterett selv uttrykker, et behov for klare regler for 

takseringen. Ved å holde fast på at eiendomsskatten er en objektsskatt, og dermed se 

bort i fra bånd på eierrådigheten, vil en redusere grunnlaget for tvister. Etter mitt 

synspunkt er det riktig å se bort fra bånd på eierrådigheten ved verdsettelsen av verk og 

bruk. Det er tre grunner til dette. Den første er hensynet til faste og stabile inntekter til 

kommunen. Eiendomsskatten er den eneste skattarten som ikke er avhengig av 

skattyterens disposisjoner. Dersom en skulle tatt hensyn til subjektive interesser i det 

enkelte objekt, ville dette kunne medføre store svingninger i skatteinntektene for 

kommunen. Hensynet til klare og enkle takseringsregler er også viktig for å sikre en 

stabil inntekt til kommunen. Dersom en først godtar at enkelte restriksjoner på 

eiendommen skal hensyntas ved verdsettelsen, vil det kunne være svært vanskelig å se 

at ikke også andre restriksjoner må hensyntas ved verdsettelsen. Dette vil igjen skape 

usikkerhet for kommunens skatteinntekter, og – som Høyesterett selv er inne på – gi 

grunnlag for tvister. Den siste begrunnelsen for at jeg mener at en skal se bort fra bånd 

på eierrådigheten, er at dette vil harmonere best med eiendomsskatten som objektskatt. 

Her slutter jeg meg til uttalelsen fra førstvoterende på side 338: 

”At eieren plikter å levere rimelig kraft til kommunen der anlegget ligger, eventuelt 

også til andre, innebærer en fordeling av de verdier kraftverket kaster av seg, men 

medfører ingen reduksjon av de faktiske verdier som knytter seg til dette.”. 

Ved en objektskatt skal man se bort fra den fordeling av den økonomiske interessen 

som i hovedsak reguleres av privatrettslige rettigheter. Dette er forskjellen mellom 

eiendomsskatten som objektskatt og formuesskatten som subjektskatt. Ved en 

subjektskatt skal derimot skatten avpasses skattesubjektets nærmere forhold. Dette 

innebærer blant annet at en skal ta hensyn til restriksjoner som legger bånd på 

eierrådigheten.76 Jeg vil komme nærmere tilbake til hva som ligger i begrepene 

objektskatt og subjektskatt under pkt. 5.4.2. Mitt synspunkt er at dersom man skal være 

tro mot eiendommens karakter som objektskatt, følger det at verdsettelsen bør søke å 

fange opp den objektiviserte verdi. Dette innebærer at en ved verdsettelsen bør se bort 

fra restriksjoner som legger bånd på eierrådigheten.  
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 Se Aarbakke (2009) s. 20. 
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Etter Tydal-dommen har det kommet nye regler for verdsettelse av kraftverk i sktl. § 

18-5. Ved verdsettelsen tar man nå hensyn til plikt til å levere konsesjonskraft, 

langsiktige kontrakter og kraft som produseres og forbrukes i eget foretak. En tar 

imidlertid ikke hensyn til hjemfallsretten ved verdsettelsen. Man har likevel fulgt 

prinsippet om en objektivisert verdi, ved at man legger til grunn spotmarkedspriser ved 

beregningen av avkastningsverdien. For andre verk og bruk enn kraftverk, kan likevel 

prinsippet fra Tydal-dommen om at en ikke skal ta hensyn til offentligrettslige 

restriksjoner ved verdsettelsen videreføres.  

En ytterligere presisering av hvor langt man skal gå i objektiviseringen hva gjelder plikt 

til å levere kraft til industrien, fremgår av Hemnes-dommen, inntatt i Rt. 1995 s. 1499. 

Her kom Høyesterett til at prisen for kraftforetakets industrileveranser likevel skulle 

legges til grunn i samme utstrekning som den andel industrikraften utgjør av det totale 

kraftforbruk her i landet. Begrunnelsen for dette standpunktet, var at en tredjedel av 

kraftproduksjonen i Norge går til kraftkrevende industri, og at det bør tas hensyn til 

dette ved takseringen av det enkelte kraftverk. Slik ser vi at resultatet i Hemnes-

dommen langt på vei er det samme som gjelder etter at verdsettelse for kraftverk ble 

lovregulert gjennom sktl. § 18-5. 

4.5.2.3 Prisreguleringsforskrifter 

I Rt. 1999 s. 192 (Statnett)77 ble det reist spørsmål om hvorvidt 

prisreguleringsforskrifter som ville kunne påvirke salgsverdien av anlegget kunne 

hensyntas ved verdsettelsen. 

Som tidligere nevnt, gjaldt saken krav fra Statnett om endring av 

eiendomsskattetakstene for selskapets overføringsanlegg i sentralnettet. Statnett anførte 

at anleggene skulle takseres i samsvar med anleggenes bokførte verdier. Bakgrunnen 

for kravet var nye prisforskrifter som underla nettvirksomheten NVEs monopolkontroll. 

Statnett hevdet derfor at det ikke var mulig å oppnå høyere salgsverdi enn den som 

tilsvarte den bokførte verdi. Kommunen anførte at NVEs prisregulering ikke hadde 
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 Dommen er behandlet i forbindelse med fremstillingens punkt om bokført verdi som 

takseringsprinsipp, men den har også betydning for spørsmålet om hvorvidt offentligrettslige 

restriksjoner skal tillegges vekt ved verdsettelsen. 
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betydning i forhold til den objektiviserte norm som anvendes ved verdsettelsen. Videre 

anførte de at prisreguleringen måtte betraktes på linje med andre konsesjonsvilkår, som 

i følge Høyesteretts praksis ikke skal ha betydning ved verdsettelsen. 

Høyesterett kom til at man måtte se bort fra prisforskriftene ved verdsettelsen. Ved sin 

begrunnelse for dette uttalte førstvoterende: 

”Forskriftene som NVE har fastsatt for nettleie i sentralnettet, er konsesjonsvilkår som 

er gitt fordi man har funnet det nødvendig å regulere prisfastsettelsen ved de naturlige 

monopol som her vil kunne oppstå. Jeg tar ikke stilling til i hvilken utstrekning det 

ellers ville være grunnlag for å se bort fra en prisregulering ved taksering etter 

byskatteloven § 5. De aktuelle forskrifter er imidlertid utformet slik at nettleien fremtrer 

som en konstruert pris som det etter mitt syn ikke vil harmonere med prinsippet om 

objektivisert verdi å legge vekt på.”
78
 

I likhet med plikten til hjemfallsrett og plikten til å levere konsesjonskraft, skal altså 

ikke prisreguleringsforskrifter tas hensyn til ved verdsettelsen. Høyesterett anså disse 

for å være en type konsesjonsvilkår som legger bånd på eierrådigheten, men som ikke 

har innvirkning på den faktiske verdien av eiendommen. 

Uttalelsen fra Høyesterett er interessant, fordi førstvoterende ikke tar stilling til i 

hvilken utstrekning det ellers ville være grunnlag for å se bort fra en prisregulering ved 

verdsettelsen etter bysktl. § 5. Dommen er således ikke noe prejudikat for at 

prisreguleringsforskrifter på linje med andre konsesjonsvilkår aldri skal hensyntas ved 

verdsettelsen. Om mitt synspunkt på hvorvidt slike offentligrettslige vilkår bør 

hensyntas ved verdsettelsen, viser jeg til drøftelsen under pkt. 4.5.2.2. 

4.5.2.4 Skal det alltid sees bort i fra offentlig regulering? 

Det foreligger ikke noe prejudikat i rettspraksis for at tyngende offentligrettslige vilkår 

aldri skal hensyntas ved verdsettelsen. 

I Siso-dommen, inntatt i Rt. 1991 s. 98, var spørsmålet om det ved beregning av 

salgsverdi for Siso Kraftverk skulle tas hensyn til eventuelle tyngende vilkår om 
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kraftleveranser til Salten Verk som kjøpere av kraftverket potensielt måtte akseptere for 

å få konsesjon på ervervet. Det var på det rene at slike konsesjonsvilkår kunne påvirke 

salgsprisen. 

Høyesterett kom frem til at eventuelle konsesjonsvilkår i dette tilfelle ikke kunne 

hensyntas ved taksten. Førstvoterende uttalte på side 101 at: ”allerede de hypotetiske 

problemstillinger man her kommer inn på, taler etter min mening på avgjørende måte 

for at spørsmålet om hva konsesjonsvilkår ville gå ut på ikke kan trekkes inn i 

vurderingen.”  

Uttalelsen fra førstvoterende i Siso-dommen viser at det avgjørende for denne sakens 

resultat var usikkerheten om det i det hele tatt ville komme tyngende vilkår. Slikt sett 

var problemstillingen om man kunne hensynta hypotetiske (mulig fremtidige) 

konsesjonsvilkår, og dommen er således ikke noe prejudikat for at offentligrettslige 

vilkår aldri skal hensyntas ved verdsettelsen. 

Ved verdsettelse av andre verk og bruk enn kraftverk, har man verken i tidligere eller 

senere rettspraksis tatt hensyn til tyngende offentligrettslige vilkår. Blant annet var 

problemstillingen oppe i Statnett-dommen, inntatt i Rt. 1999 s. 192, som jeg har 

behandlet ovenfor. Slikt sett er rettstilstanden ikke helt klarlagt, men på dette punkt er 

min mening at en bør se bort fra offentligrettslige vilkår ved verdsettelsen, på lik linje 

som man ser bort fra privatrettslige. Her viser jeg til min tidligere drøftelse under punkt 

4.5.2.2.                                                                                                                                                                                                    

4.6 Takseringsprinsipper i Norden 

I denne delen vil jeg foreta en fremstilling av verdsettelsesprinsippene man bruker ved 

verdsettelse av verk og bruk i andre land i Norden. Dette kan være med på å belyse 

hvorvidt de takseringsprinsipper vi bruker i Norge er hensiktsmessige for verdsettelse 

av verk og bruk. Alle land i Norden har eiendomsskatt – men det varierer hvorvidt 

denne er statlig eller kommunal. Danmark og Finland har kommunal eiendomsskatt, 

mens Sverige har innført en statlig eiendomsskatt. Likt for alle land i Norden er at det er 

omsetningsverdien for eiendommen som skal legges til grunn for verdsettelsen. Men 

hvordan en kommer frem til denne omsetningsverdien, varierer likevel mellom de ulike 

land. Det er dette jeg vil redegjøre for i det følgende.  
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4.6.1 Takseringsprinsipper i Danmark 

Eiendomsskatten er regulert i lov om kommunal ejendomsskat.79 I motsetning til i norsk 

rett, har man i Danmark en egen lov om fremgangsmåten ved takseringen av fast 

eiendom. Taksering av eiendommen skjer i medhold av vurderingsloven.80 

Hovedregelen om taksering for andre eiendommer enn bolig finnes i vurderingsloven § 

6. Her fremgår det at eiendomsverdien skal uttrykke eiendommens ”værdi i handel og 

vandel” under forutsetning at ”købesummen erlægges kontant.” Ved vurderingen av 

eiendommens verdi i handel og vandel, fremkommer det av veiledningen81 til 

vurderingsloven at eiendomsverdsettelsen skal fastsettes ut fra hva en ved 

vurderingstidspunktet vil kunne oppnå ved salg til en fornuftig kjøper. Med en fornuftig 

kjøper, menes en kjøper som ved fastsettelsen av kjøpesummen tar eiendommens 

videresalgsverdi i betraktning. Med andre ord vil en kjøper som bevisst betaler en 

overpris for eiendommen, ikke vurderes som en fornuftig kjøper.  

Dette er i samsvar med hva som gjelder i norsk rett – en objektivisert verdi tilsier at en 

ikke skal frem til verdien for en potensiell kjøper, men verdien for en hvilken som helst 

kjøper under sedvanlig omsetningsforhold.    

Selv om det er omsetningsverdien som er utgangspunktet for verdsettelse av verk og 

bruk, stiller ikke dansk lov tilsvarende krav til at denne verdien skal være objektiv som 

vi gjør i Norge. Etter vurderingsloven § 10, kan man ved verdsettelsen ta hensyn til 

eiendommens tilknyttede rettigheter og byrder av offentligrettslig karakter. Etter 

vurderingsloven § 10 annet ledd skal det derimot sees bort fra forpliktelser av 

privatrettslig karakter. Et unntak oppstilles for privatrettslige servitutter, som en altså 

skal ta hensyn til ved verdsettelsen.   

                                                 

79
 Lovbekendtgørelse nr. 724 af 26. juni 2006  

80
 Lovbekendtgørelse nr. 823 af 18. september 2011 

81
 Skatteministeriet utarbeider to ganger årlig en veiledning som i praksis brukes ved taksering av 

eiendommer. Vurderingsveiledningen gir uttrykk for skatteministeriets oppfatning av gjeldende praksis, 

og er bindende for toll- og skatteforvaltningens medarbeidere, med mindre veiledningene klart ikke er i 

overensstemmelsene med høyere rangerte rettskilder, det vil si EU-forordninger, lovgivning, 

bekendtgørelser, cirkulærer, domspraksis, Landsskatterettens og Skatterådets praksis. 

Vurderingsveiledningen publiseres blant annet på skat.dk.   
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Slik sett er det altså ikke store forskjeller på norsk og dansk rett når det gjelder reglene 

om verdsettelse av verk og bruk. I Danmark er det også en objektiv omsetningsverdi 

som skal legges til grunn, forskjellen er at begrepet den objektive omsetningsverdi ikke 

rekker like langt som i Norge. De ser, på samme måte som i Norge, bort fra 

privatrettlige plikter og rettigheter som ikke knytter seg til eiendommen som sådan. 

Derimot vil offentligrettslige rettigheter og plikter, samt privatrettslige servitutter, som 

har det til felles at de knytter seg mer direkte til eiendommen, behandles annerledes enn 

i Norge. 

4.6.2 Takseringsprinsipper i Sverige 

Eiendomsskatten er regulert i Lag om statlig fastighetsskatt (1984:1052). I likhet med 

Danmark har også Sverige en egen lov som regulerer selve takseringen av fast eiendom.  

Taksering skjer i medhold av Fastighetstaxeringslag (1979:1152). 

Hver eiendom skal anses som en takseringsenhet som består av både bygninger og 

grunn. En takseringsverdi skal bestemmes for hver takseringsenhet. Takseringsverdien 

skal som hovedregel utgjøre 75 prosent av markedsverdien etter 

Fastighetstaxeringslagen kap 5 2 §. 

Markedsverdien blir i fastighetstaxeringslagen 3 § definert som den gjennomsnittlige 

sannsynlige pris eiendommen ville blitt solgt for i det allmenne marked i det tilhørende 

distrikt. Dette tilsvarer den omsetningsverdi som også er utgangspunktet etter norsk rett. 

Ved verdsettelsen skal en ikke ta hensyn til privatrettslige forpliktelser, jf. 

fastighetstaxeringslagen 3 § annet ledd. 

Industrianlegg skal etter fastighetstaxeringslagen kap 11 1 § verdsettes etter en 

avkastningsberegning. Bygninger som har begrenset anvendelse for andre formål enn de 

benyttes til, for eksempel bensinstasjoner, andre bygninger med lite anvendelig 

utforming for normal industriproduksjon eller bygningskonstruksjoner som ikke har 

karakter av hus, skal imidlertid beregnes etter en substansverdi.  

Slikt sett bygger både norsk og svensk rett på en objektiv omsetningsverdi. Forskjellen 

er at i Sverige har man valgt en hovedregel om avkastningsverdi, hvor man i Norge har 

den klare hovedregel om substansverdi ved verdsettelse av verk og bruk.  
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4.6.3 Takseringsprinsipper i Finland 

Eiendomsskatten er regulert i Fastighetsskattelag 654 /1992. Taksering skjer i medhold 

av Lagen om värdering av tilganger vid beskattningen 1142/2005, i det følgende kalt 

värderingslagen. 

Verdsettelse av eiendommen fastsettes separat for grunn og bygninger. Värderingslagen 

kap 5 29 § fastsetter utgangspunktet for verdsettelse av grunnen. Første ledd bestemmer 

at det ved verdsettelsen skal tas hensyn til eiendommens formål, beliggenhet, 

utbyggingsrettigheter, trafikkforbindelser, og egnethet for utbygging, herunder hvor 

langt den kommunaltekniske planleggingen for eiendommen har kommet. Det skal 

videre tas hensyn til prisnivået for sammenlignbare eiendommer. Også her er altså en 

objektiv omsetningsverdi utgangspunktet for verdsettelsen. Alle de momenter som 

loven ramser opp, og som skal hensyntas ved verdsettelsen, er forhold ved selve 

eiendommen. Verdsettelsen harmonerer således med hva vi i Norge legger i begrepet 

objektiv omsetningsverdi. 

Etter värderingslagen kap 5 30 § skal det ved verdsettelse av bygninger, konstruksjoner 

og vannkraftverk tas utgangspunkt i gjenanskaffelseskostnadene redusert med et 

aldersfradrag. Selve beregningen av gjenanskaffelseskostnaden er regulert i 

Finansministeriets forordninger.82 I forordningen gis det anvisning på hvordan 

gjenanskaffelsesverdien skal beregnes for de ulike bygningstypene. Industrianlegg er 

regulert i forordningens 18 § og 19 §. Her er gjenanskaffelsesverdien utgangspunktet 

for verdsettelsen, med tillegg eller fradrag i verdien basert på detaljerte sjablonger.  

For bygninger som ikke hører inn under en av de ulike bygningstypene beskrevet i 

forordningen må en se hen til de sannsynlige byggekostnadene ved 

vurderingstidspunktet for et tilsvarende nybygg, for å finne frem til 

gjenanskaffelsesverdien. Av dette følger at Finland i stor grad har valgt samme 

fremgangsmåte for verdsettelse av verk og bruk, som etter norsk rett. Substansverdien 

skal legges til grunn ved verdsettelsen, og det fremgår at denne verdien skal være 

objektiv, ved at det er de sannsynlige byggekostnadene for et tilsvarende nybygg som 

skal legges til grunn. 

                                                 

82
 Finansministeriets förordning 1701/2009 
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5 Bør man opprettholde et skille mellom verdsettelse i formuesskatten 

og eiendomsskatten? 

5.1 Innledning 

Det siste spørsmålet som reiser seg, er hvorvidt man nå bør samordne formues- og 

eiendomsskatteverdsettelsen. Etter esktl. § 8 skal eiendomsskatten ”reknast ut etter 

verdet (taksten) som eigedomen vert sett ved i likninga året før skatteåret.” I dette ligger 

at det skal finnes en felles verdsettelse for formuesskatt og eiendomsskatt. Ettersom 

esktl. § 8 bare er satt i kraft for vannkraftanlegg, står vi følgelig overfor et tosporet 

system ved at det foretas separate verdsettelser for henholdsvis eiendomsskatt og 

formuesskatt. I dette avsnittet drøftes om en samkjøring mellom formuesskatten og 

eiendomsskatten er hensiktsmessig. 

5.2 Bakgrunnen for eiendomsskatteloven § 8 

Med eiendomsskatteloven av 1975 skal nå ligningsverdien legges til grunn for 

verdsettelsen av fast eiendom for eiendomsskatteformål. Loven medfører således store 

endringer, både med hensyn til verdsettelsesprinsipper og til saksbehandlingsreglene, 

ved at utskriving av eiendomsskatt nå skal foretas av ligningsmyndighetene. For å 

besvare spørsmålet om man nå bør samordne formues- og eiendomsskatteverdsettelsen, 

er det nødvendig først å redegjøre for hvorfor man i sin tid ønsket en slik samordning av 

takseringen for skattelikningen og for eiendomsskatten. Det er da nødvendig å se hen til 

forarbeidene til ligningsloven.83 I arbeidet med ny ligningslov ble 

Likningsforvaltningsutvalget oppnevnt ved kongelig resolusjon i september 1961 for å 

gi sin innstilling til utkast til lov om skattelikning.84 I denne innstillingen ble spørsmålet 

om hvorvidt en skulle samordne taksering ved formueslikning og eiendomsskatten 

grundig gjennomgått. Bakgrunnen for dette var arbeidet som var igangsatt med å 

utforme ny lov om eiendomsskatt som skulle være felles for bykommuner og 

herredskommuner. Forarbeidene til ligningsloven er viktig, fordi forarbeidene til 

eiendomsskatteloven av 1975 stort sett bygger på de synspunkter som fremkommer av 

disse.  

                                                 

83
 Lov av 13. juni 1980 nr. 24. 

84
 Likningsforvaltningsutvalgets Rådsegn III av 1961. 
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Etter Likningsforvaltningsutvalgets syn, var praksis med hensyn til verdsettelsen av fast 

eiendom for skattelikning og eiendomsskatt ikke tilfredsstillende. Utvalget ønsket: 1) 

riktigere og mer realistiske verdsettelser sett i forhold til omsetningsverdien, 2) mer 

ensartet praksis i de ulike distriktene, 3) mer hensiktsmessige lovregler, og 4) en 

rasjonell gjennomføring av arbeidsoppgavene med bruk av tidsmessige metoder og 

utstyr.85 

Utvalget utdypet så hva som ligger i de fire hovedargumentene for en samkjøring av 

formuesskatten og eiendomsskatten. 

For det første mente utvalget at det var behov for en reform fordi en så at 

ligningsverdien avvek betydelig fra salgsverdien. Grunnen til dette var blant annet at de 

kommuner som hadde eiendomsskatt ofte baserte ligningsverdien på 

eiendomsskattetakstene. Fordi eiendomsskattetakseringen bare blir gjennomført hvert 

tiende år, førte dette til at ligningstakstene ble liggende betydelig under den reelle 

salgsverdi. Man hadde i tillegg etter krigen hatt en kontinuerlig og sterk prisstigning på 

eiendom. I denne forbindelse viste utvalget til en uttalelse som Likningsutvalget avga 

om innstillingen fra Skattekomiteen av 1966.86: 

”I de kommuner hvor det skjer eiendomsskattetaksering, ville formuesverdien av fast 

eiendom bli mer i samsvar med skattelovgivers intensjon om skattetakstene ga et 

riktigere uttrykk for salgsverdien enn de jevnt over gir i dag. I så fall kunne man også ta 

sikte på en ordning hvor man lovfester at skattetaksten og ligningsverdien i 

alminnelighet skal være samme beløp.” 

Som et annet argument anførte Likningsforvaltningsutvalget at man så en tendens til 

uensartet takseringspraksis mellom kommunene. Grunnen til dette var at det ikke forelå 

sentrale retningslinjer for takseringen, slik at de lokale organer i stor utstrekning selv 

hadde herredømme over hvilket alminnelig vurderingsnivå som ble lagt til grunn ved 

gjennomføring av taksering for eiendomsskatt og for skattelikning.87 I tillegg var de 

materiellrettslige regler for verdsettelsen begrenset til skjønnspregede uttrykk som 

                                                 

85
 Likningsforvaltningsutvalget Rådsegn III s. 36. 

86
 Vedlegg 1 til Ot.prp. nr. 17 for 1968-69. 

87
 Likningsforvaltningsutvalgets Rådsegn III s. 36. 
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”omsetningsverdi” og ”antatt salgsverdi”, slik at mye av verdsettelsen var overlatt til 

skjønn hos takseringsmyndighetene. Det var derfor behov for klarere regler for 

gjennomføringen av takseringen.  

Som et tredje argument anførte Likningsforvaltningsutvalget at lovbestemmelsene til 

dels var foreldede og uoversiktlige.88 

Et fjerde argument var at taksering av eiendom var blitt en stadig mer omfattende 

arbeidsoppgave. Etter krigen var ligningsmyndighetenes arbeidssituasjon blitt svært 

vanskelig på grunn av ekspansjonen av boligutbyggingen. Man så derfor at 

ligningsmyndighetene ble stilt overfor ekstra arbeidsoppgaver som ble gitt prioritet på 

bekostning av andre arbeidsoppgaver, som for eksempel eiendomsskattetaksering. Dette 

forhold gjorde seg gjeldende så vel for de lokale, som for de overordnede 

ligningsmyndighetene.89 Dersom man foretok en samkjøring mellom eiendomsskatten 

og formuesskatten tenkte man seg derfor at en betydelig reduksjon i arbeidsmengden 

ved at man slapp å beregne egne eiendomsskattetakster. Det ville dessuten bli billigere å 

administrere for kommunene, i det de slapp takseringsutgiftene i forbindelse med 

eiendomsskattetaksering.90 

Det siste hovedargumentet må sees i sammenheng med at man tidligere hadde en 

skattelov for byene og en for resten av landet. Tidligere kunne man ikke skrive ut 

eiendomsskatt i annet enn for byene. Man så det derfor som mest hensiktsmessig å 

bygge takstapparatet på det alle landkommunene hadde – nemlig takster for 

ligningsverdien.  

Utvalget så ingen større betenkeligheter med å samkjøre eiendomsskatten med 

formuesskatten. Tvert i mot viser utvalget til et foreløpig utkast til lov om 

eiendomsskatt som er utarbeidet av byråsjef Ole Kalgaard i Finansdepartementets 

skattelovavdeling. I dette utkast var det i § 7 foreslått at eiendomsskatten skulle 

beregnes på grunnlag av eiendomsverdien slik denne er fastsatt ved skattelikningen. I 

tilknytning til dette uttaler byråsjefen: 

                                                 

88
 Likningsforvaltningsutvalgets Rådsegn III s. 36. 

89
 Likningsforvaltningsutvalgets Rådsegn III s. 32. 

90
 Likningsforvaltningsutvalgets Rådsegn III s. 38. 
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 ”Takstverdien ved eiendomsbeskatningen bygger på eiendommens gjennomsnittsverdi 

over et lengre tidsrom, jfr. B (byskatteloven) § 5. Formuesanseelsen ved ligningen 

bygger derimot på eiendommens salgsverdi på et bestemt tidspunkt. Konsekvensen av 

en overgang til å bygge eiendomsbeskatningen på ligningstakstene er derfor at 

beskatningen blir bygget på et mer aktuelt prisnivå enn tilfellet er nå. Eiendomsskatten 

vil da ikke beholde den samme grad av stabilitet som den har hatt hittil, med endringer 

stort sett bare hvert tiende år. Ved en overgang som nevnt vil skattegrunnlaget – og 

dermed skatten – endres raskere i takt med prisnivået. Noen avgjørende betenkeligheter 

kan dette ikke sees å medføre, tvert i mot er det uheldig at eiendomsskattetakstene 

avviker for sterkt fra det aktuelle prisnivå(…).” 
91 

Utvalget sluttet seg til denne uttalelsen og utformet således denne konklusjon: 

”Utvalget [er] blitt stående ved at man går over til en ordning hvoretter formuesskatt 

og eiendomsskatt utliknes på grunnlag av samme takstverdi for fast eiendom, og at 

verdsettelsen foretas av likningsmyndighetene. Dette forutsetter at man får samme 

materielle lovregler for verdsettelsen av eiendommene for formueslikning og 

utlikningen av kommunal eiendomsskatt og at det organiseres et takstapparat i 

tilknytning til likningsmyndighetenes ordinære organer.”
92
 

Det kom ingen motforestillinger i den kongelige proposisjon til eiendomsskatteloven av 

1975:  

”Finansdepartementet er samd i det som her er halde fram.”93 Det fremgår av 

proposisjonen at en så for seg en viss periode før ordningen kunne innføres: 

”Det er likevel føresetnaden at dette takstapparatet vert bygt betre ut før samordninga 

vert sett i kraft.”
94
 

Likevel er situasjonen nå, etter 37 år, at esktl. § 8 fremdeles ikke er satt i kraft.  

                                                 

91
 Likningsforvaltningsutvalgets Rådsegn III s. 39-40. 

92
 Likningsforvaltningsutvalget Rådsegn III s. 40. 

93
 Ot.prp. nr. 44 (1974-1975) s. 10. 

94
 Ot. prp. nr. 44 (1974-1975)  s. 10. 
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5.3 Hvorfor er ikke eiendomsskatteloven § 8 trådt i kraft? 

Da eiendomsskatteloven ble innført var det, som jeg har beskrevet ovenfor, i 

utgangspunktet enighet om innføringen av det nye, forenklede takseringssystemet. 

I følge Ot. prp. nr. 44 (1974-1975) skulle loven tre i kraft fra 1.januar 1976, likevel slik 

at reglene om verdsettelse og klage over verdsettelsen først skulle gjelde fra et senere 

tidspunkt fastsatt av Kongen. 

Av den samme proposisjonen fremgår grunnen til den manglende ikrafttredelsen: 

”Av di likningstakstane skifter mellom og i dei enskilde kommunane, er departementet i 

samråd med skattedirektøren kome til at dei takseringsreglane som er fastsatt fra før 

bør halde fram til å gjelda til likningstakstane er samordna slik at dei høver betre som 

grunnlag for eiendomsskatten.” 95 

Det var således meningen at esktl. § 8 skulle tre i kraft for alle eiendommer når et nytt 

takseringssystem for bolig- og fritidseiendom var etablert. Dette kom første gang i 

St.meld. nr. 45 (1995-1996). Det nye takseringssystemet skulle utgjøre et felles 

grunnlag for inntekts- og formuesligning og for utskriving av eiendomsskatt. Forslaget 

ble aldri gjennomført av departementet.   

I NOU 1996:20 var et flertall i utvalget enige i at gjeldende ligningsverdier ikke er noe 

egnet grunnlag for utskriving av eiendomsskatt. Bakgrunnen for dette var at 

ligningsverdiene for faste eiendommer ligger vesentlig under lovens verdsettelsesnorm 

(omsetningsverdien). Det ble også fremhevet at gjeldende ligningsverdier varierer i 

betydelig grad med hensyn til arten av eiendommen, eiendommens alder og geografisk 

plassering av eiendommen. I tillegg varierer ligningsverdiene mellom sammenlignbare 

eiendommer. Konklusjonen til utvalget er således ikke basert på de tekniske problemer 

som oppstår ved en samkjøring, men til at ligningsverdien ville gi for lave verdier. 

Utvalget mente videre at takseringssystemer for andre faste eiendommer enn bolig og 

kraftverk må utredes nærmere.96 

                                                 

95
 Se proposisjonens s. 16. 

96
 Se s. 101-102. 
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I Ot.prp. nr. 55 (2000-2001) ble det fremmet forslag om nye regler for boligtaksering i 

skatteloven. Under behandlingen i Finanskomiteen rådet et flertall Odelstinget til ikke å 

bifalle lovforslaget.97 Etter dette har arbeidet med å utforme nytt takseringsgrunnlag for 

bolig- og fritidseiendom blitt stilt i bero. Fra inntektsåret 2010 er det vedtatt et nytt 

system for å fastsette ligningsverdien av boligeiendommer for formuesskatteformål.98 

Det nye systemet gjelder ikke for eiendomsskatt, og det er foreløpig ikke vurdert 

hvorvidt dette systemet egner seg for eiendomsskatteformål. 

Et høringsnotat fra Finansdepartementet99 bekrefter at det ikke ser ut som esktl. § 8 blir 

satt i kraft i nærmeste fremtid. Her foreslår departementet at bestemmelsene om 

taksering i bysktl. §§ 4 og 5 tas inn i eiendomsskatteloven.   

Departementet uttaler: 

”Departementet foreslår at bestemmelsene om taksering i byskatteloven §§ 4 og 5, samt 

i lov 17. desember 1982 nr. 92, tas inn i eigedomsskattelova. Dette er 

hovedbestemmelsene om taksering og verdsetting for eiendomsskatteformål. 

Departementet mener at det bør framgå av eigedomsskattelova at dette er de faktiske 

hovedreglene for fastsettelse av skattegrunnlaget, og at reglene for verdsettelse av 

vannkraftverk i samsvar med ligningsverdien er et unntak.” (min uthevning). 

Forslaget innebærer ”ingen realitetsendring av reglene for fastsettelse av 

skattegrunnlaget”, jf. s. 53 i høringsnotatet. Dette innebærer samtidig at Høyesteretts 

praksis om begrepet omsetningsverdi foreslås videreført.  Forslaget er ikke behandlet 

nærmere av departementet.  

5.4 Hvilken betydning vil det få dersom ligningsverdien legges til grunn ved 

verdsettelsen? 

Bakgrunnen for denne problemstillingen, og grunnen til at den nå er aktuell, er en 

varslet endring fra Finansdepartementet i statsbudsjettet 2012. I Prop. 1 LS (2011-

                                                 

97
 Innst. O. nr 115 (2000-2001). 

98
 Prop. 1 L (2009-2010). 

99
 Høringsnotat fra Finansdepartementet av 15. 10. 10. 
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2012)100 varsler departementet at det skal legges frem et høringsnotat vedrørende 

adgangen til å benytte formuesverdier for bolig- og næringseiendom ved beregning av 

eiendomsskatt. 

I høringsnotat fra 28.03.12 foreslo Finansdepartementet en frivillig adgang for 

kommunene til å legge formuesverdiene til grunn ved verdsettelse for eiendomsskatt. 

Dette forslaget gjelder imidlertid bare for boligeiendom og ikke for næringseiendom. 

Jeg vil nedenfor komme tilbake til Finansdepartementets begrunnelse for at en ikke skal 

bygge på formuesverdier ved verdsettelse av næringseiendom. Etter min mening finnes 

det flere begrunnelser enn de Finansdepartementet var inne på, for at en ikke skal legge 

formuesverdien til grunn for verdsettelse av næringseiendom ved eiendomsskatt. Jeg vil 

i det følgende redegjøre for disse. 

I denne delen vil jeg ta for meg de materiellrettslige konsekvensene, dersom 

ligningsverdien legges til grunn ved verdsettelse av verk og bruk. En verdsettelse basert 

på ligningsverdi vil også ha flere prosessuellrettslige konsekvenser. Dette vil blant 

annet omhandle regler om hvem som skal foreta verdsettelsen, hvilken klageadgang 

skattyter vil ha og hvilket klageorgan som skal behandle klagen over ligningsverdien. 

Hvilke konsekvenser en fullstendig ikrafttredelse av esktl. § 8 vil få for slike 

prosessuelle regler, ligger utenfor oppgavens tema, og vil derfor ikke bli behandlet i det 

følgende. De materiellrettslige regler omhandler først og fremst hvilke 

verdsettelsesprinsipper som skal legges til grunn for verdsettelsen, og dette er også dette 

tema jeg vil redegjøre for i det følgende. 

5.4.1 Verdsettelse etter skatteloven 

Esktl. § 8 fastslår at det er eiendommens ligningsverdi pr. 1. januar året forut for 

skatteåret, som skal legges til grunn ved utskriving av eiendomsskatt. Ved iverksettelse 

av esktl. § 8 vil bestemmelsene om taksering av fast eiendom for ligningsformål også 

definere takstgrunnlaget for eiendomsskatt. Ligningsformål tilsvarer formues- og 

inntektsskatteformål. 

                                                 

100
 Se kap. 27.1. 
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Reglene for fastsettelse av skattyters formuesverdier for formuesbeskatning er regulert i 

skatteloven. Formuesskatten er en skatt som utlignes på grunnlag av den skattepliktiges 

nettoformue, fratrukket den gjeld som han har eller hefter for på det samme 

tidspunkt.101 

Fast eiendom skal som utgangspunkt verdsettes til omsetningsverdi eller markedsverdi 

pr. 1. januar i det året ligningen foretas etter sktl. § 4-1. Med markedsverdi menes den 

pris eieren kan oppnå ved salg til en velinformert kjøper som selgeren ikke har noe 

spesielt forhold til ellers.102 Omsetningsverdien er, som tidligere beskrevet, også målet 

ved taksering for eiendomsskatteformål. Umiddelbart kan det derfor synes som om det 

er den samme verdien som skal legges til grunn, uavhengig av om en verdsetter for 

formues- eller eiendomsbeskatning. Dette er imidlertid ikke tilfellet. Det har helt siden 

by- og landsskattelovene fra 1911, utviklet seg ulike verdsettelsesprinsipper for 

henholdsvis formues- og eiendomsbeskatning. Selv om ordlyden tilsier at det er den 

samme verdien som skal legges til grunn, varierer likevel omsetningsverdien betydelig 

mellom de to skatteformene. Jeg vil komme nærmere inn på dette i punkt 5.4.2.  

Som utgangspunkt skal altså omsetningsverdien legges til grunn. Skatteloven har 

imidlertid særlige verdsettelsesregler for fast eiendom i sktl. §§ 4-10 og 4-11. I sktl. § 4-

10 første ledd fremgår det at verdien av fast eiendom kan settes lavere enn 

omsetningsverdien. Denne bestemmelsen er fulgt opp med nærmere regler i 

takseringsreglene103 §§ 1-1-1 og 2-1-1. I praksis er det fortsatt slik at formuesverdien 

settes betydelig lavere enn den reelle omsetningsverdien. Skattedirektoratets Lignings- 

ABC har i en årrekke gitt anvisning på at det i mange tilfeller vil passe å sette 

ligningstaksten fra 20 til 30 prosent av antatt kostpris for bygning og grunn. 
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 Aarbakke (2009) s. 15.  
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 Aarbakke (2009) s. 46. 

103 Takseringsreglene er en forskrift som fastsettes hvert år av Skattedirektoratet etter delegert 

myndighet fra Finansdepartementet jf ligningsloven § 7-1 nr 1 og delegeringsvedtak av 22. januar 1982 

nr. 1998.  Disse reglene gir ikke retningslinjer for hvordan verdsettelsen av ulike faste eiendommer skal 

utføres, men gir anvisning på bruk av sjablongmessige justeringer i fastsatte takster for grupper av 

eiendommer. 
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Det finnes ikke egne regler i skatteloven om verdsettelse av formuesverdien av verk og 

bruk generelt, kun for verdsettelse av formuesverdi for kraftverk, som er regulert i sktl. 

§ 18-5.  

Imidlertid er det fastsatt til dels detaljerte regler for verdsettelse av næringseiendom. Jeg 

har ovenfor104redegjort for sondringen mellom verk og bruk og næringseiendom. I 

formuesverdsettelsen sondres det ikke mellom næringseiendom og verk og bruk. Som 

ovenfor beskrevet vil alle verk og bruk være næringseiendom, men det er likevel ikke 

slik at all næringseiendom kvalifiserer som verk og bruk i en 

eiendomsskattesammenheng. Her blir det et spørsmål om verdsettelse av verk og bruk 

bør følge reglene for verdsettelse av næringseiendom etter skattelovens regler.   

Det følger av FSFIN105 § 4-10-2 første ledd at næringseiendom etter sktl. § 4-10 

”omfatter alle typer næringseiendom(…)”, med unntak av boliger, andel i boligselskap, 

jord- og skogbrukseiendom og kraftanlegg, jf. tredje ledd bokstav a til d.  

For næringseiendom, fastsettes formuesverdien på grunnlag av beregnet utleieverdi, 

eller etter en sjablongberegning basert på kvadratmetersatser, jf. sktl. § 4-10 fjerde ledd 

og FSFIN §§ 4-10-3 til 4-10-9.  

En slik beregning basert på kapitaliserte leieinntekter vil innebære en taksering basert 

på eiendommens avkastningsverdi. Dersom man samordner verdsettelsen i formues- og 

eiendomsskattesammenheng, betyr det at det er avkastningsverdien som skal benyttes 

som utgangspunkt ved takseringen. Det innebærer at man går bort fra den klare 

hovedregel om at substansverdien skal legges til grunn ved verdsettelse av verk og 

bruk. Som jeg har redegjort for i punkt 4.4.1. ovenfor, er øvrige takseringsprinsipper lite 

anvendelige for denne eiendomskategorien. Dette er fremhevet i rettspraksis siden 

1912, og gjentatt i relativt ferske dommer fra 1999, 2007 og 2011. På dette punkt viser 

jeg til min tidligere drøftelse under pkt. 4.4.1 og 4.4.2.  

Et annet poeng er at flesteparten av næringseiendommer i dag ikke eies av 

privatpersoner, men av aksje- eller allmennaksjeselskaper. Formuesverdi på eiendom 
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som eies av børsnoterte selskaper skal ikke verdsettes etter reglene i sktl. § 4-10. 

Tilsvarende skal næringseiendom ikke verdsettes etter sktl. § 4-10 dersom 

”eiendommen i sin helhet eies av aksjeselskap eller allmennaksjeselskap som er fritatt 

fra oppgaveplikt etter § 4-12-5 første ledd annet og tredje punktum”, jf. FISFIN § 4-10-

3 tredje ledd. Dette omfatter næringseiendom som eies av et børsnotert selskap som 

direkte eller indirekte eies av et børsnotert selskap. Tilsvarende skal eiendom som eies 

av selskaper heleid av stat eller kommune, ikke verdsettes etter sktl. § 4-10. Selskaper 

som er unntatt fra oppgaveplikt, må likevel føre opp eiendommen i næringsoppgaven 

for selvangivelsen. For avskrivbare næringseiendommer (som avskrives til saldoverdi) 

eller ikke-avskrivbare eiendommer (som settes til kostpris) vil verdien kunne avvike 

betydelig fra tilsvarende næringseiendommer som eies av andre selskaper eller 

personer. Dette innebærer at eierskapet til eiendommen vil ha betydning for 

eiendomsskattens størrelse. 

Dette er grunnen til at Finansdepartementet i høringsnotatet fra 28.03.12 mente at 

forslaget om å bruke formuesverdier ved verdsettelse for eiendomsskatt ikke burde 

gjelde for næringseiendommer. Departementet viste til at eiendomsskatten er en 

objektsskatt, og at det ville være uholdbart dersom ulike eierforhold skal få betydning 

for eiendomsbeskatning for næringseiendom.   

Kraftverk ble unntatt fra formuesskatteplikt under kraftskattereformen i 1997.106 For 

kraftverk ble det likevel vedtatt en egen verdsettelsesregel for å fastsette 

formuesverdien som legges til grunn, men den har først og fremst bare betydning for 

eiendomsskatteformål. Bestemmelsen er for øvrig utformet slik at en ivaretar hensynet i 

eiendomsskatten om at det er de objektiviserte verdier man skal frem til ved å benytte 

spotmarkedspriser, og ikke kraftselskapenes faktiske priser. 

5.4.2 Fordeler og ulemper med at takstene skal bygge på eiendommens 

objektiviserte verdi 

For å vurdere hvorvidt en bør opprettholde et skille mellom verdsettelse i 

formuesskatten og eiendomsskatten, vil jeg i det følgende drøfte fordeler og ulemper 

med at takstene skal bygge på eiendommens objektiviserte verdi.   
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Dersom en velger å benytte formuesverdier for verk og bruk ved beregning av 

eiendomsskatt, vil dette kunne være i strid med det prinsipielle grunnlag for 

eiendomsskatten. Jeg vil i det følgende redegjøre for mitt synspunkt rundt dette. 

Jeg har tidligere i fremstillingen redegjort for eiendomsskattens karakter som 

objektsskatt. Noen få gjentagelser er nødvendig for å få frem mitt poeng.  

I motsetning til eiendomsskatten, som er en objektsskatt, er formuesskatten en 

subjektsskatt. At det er en subjektsskatt betyr at skatten skal avpasses skattesubjektets 

nærmere forhold.107 Dette er den store forskjellen mellom verdsettelse for 

eiendomsskatteformål og formuesskatteformål. Ved taksering for eiendomskatteformål 

skal man frem til den objektiviserte omsetningsverdi. Dette betyr, som tidligere 

beskrevet, at man ikke skal ta hensyn til bånd som hviler på eierrådigheten.  

Motsetningsvis er dette noe en skal ta hensyn til ved verdsettelse for formuesskatt.  

Aarbakke har denne definisjonen på hva som skiller en objektsskatt fra en subjektskatt: 

”Ved en objektskatt kan man se bort i fra den fordeling av den økonomiske interessen 

som i hovedsak reguleres av privatrettslige rettigheter. Fordelingen av 

skattebelastningen på de forskjellige interesser kan man overlate til innehaverne av 

rettighetene. Ved en subjektskatt derimot er det i prinsippet den enkelte subjektive 

interesse i det enkelte objekt som skal beskattes, sammen med interessene i andre 

objekter som også tilordnes den skattepliktige.”
108 

Også ved beregning av formuesverdien er det tillatt å ta i bruk ulike hjelpemidler for å 

finne frem til omsetningsverdien. En viktig forskjell er at det ikke er substansverdien 

som er hovedregel for verdsettelse, slik som det er ved verdsettelse av verk og bruk for 

eiendomsskatteformål. Aarbakke skriver i sin bok om bruk av hjelpeberegninger at:  
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”[Disse] er tillatt å bruke, men det er ikke rettslig nødvendig å bruke dem, og de kan 

aldri angi verdsettelsesresultatet på bindende måte. Ethvert resultat av en 

hjelpeberegning må derfor vurderes for å se om det tilsvarer omsetningsverdien.”
109 

Dette betyr at resultatet av enhver hjelpeberegning må korrigeres for faktorer som ikke 

er tatt i betraktning ved beregningen, men som må antas å påvirke verdien.  

I Meråker-dommen110, som jeg har redegjort for under pkt 4.5.2.1, ble det for eksempel 

lagt til grunn at det ved formuesverdsettelsen av en eiendom som er undergitt 

hjemfallsplikt til staten etter konsesjonslovene, skal tas hensyn til at hjemfallsplikten 

reduserer omsetningsverdien. I min redegjørelse for dommen var poenget å illustrere at 

det motsatte gjelder ved taksering for eiendomsskatteformål. Fordi eiendomsskatten er 

en objektsskatt, skal den objektiviserte verdi legges til grunn. Hjemfallsretten anses som 

et bånd på eierrådigheten, men den reduserer ikke den faktiske verdi av eiendommen. 

Prinsippet om at en ved beregning av formuesverdi skal ta hensyn til bånd på 

eierrådigheten gjelder generelt. Høyesterett uttaler i en dom inntatt i Rt. 1992 s. 1263 

(Trondheim Elektrisitetsverk) at fast og langvarig ligningspraksis tilsier at det ved 

fastsettelse av formuesverdien for Nea kraftverk, skal tas hensyn til en tidsubegrenset 

forpliktelse til å levere 50 prosent av produksjonen til selvkost.  I Tydal-dommen111 , 

som jeg har redegjort for i punkt 4.5.2.2., kom Høyesterett til at en tilsvarende 

forpliktelse ikke skulle tas hensyn til ved verdsettelse for eiendomsskatteformål.  

Å bygge på den objektiviserte verdi vil også harmonere med et annet av 

grunnhensynene bak eiendomsskatten, nemlig at den skal være en stabil inntekt for 

kommunene. Etter bysktl. § 4 skal eiendommen takseres hvert tiende år. Dette tilsier at 

kommunene for denne ti- års perioden kan kalkulere med stabile inntekter, noe som kan 

være en fordel. Dette vil gjelde spesielt dersom en legger substansverdien til grunn. En 

av årsakene til at man bare unntaksvis legger avkastningsverdien til grunn, er jo nettopp 

at lønnsomheten svinger fra år til år, slik at det er vanskelig å fastsette en 
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omsetningsverdi som skal gjelde for en ti- års periode. Dette momentet ble fremhevet 

allerede i Skattelovkomiteens innstilling av 1904:  

”Selv med fuld gjennemsnittsligning for en aarrække vil desuden formues- og især 

indtægtsligningen give et mindre paalideligt fundament for tilfredsstillelsen af 

kommunernes skattebehov. (…) I modsætning hertil frembyder en moderat 

eiendomsbeskatning en konstant og stabil skattekilde, hvis ydelser under alle 

omstændigheter er sikkert paaregnlige som upaavirkede af tilstød og tilfældigheder 

samt uafhængige af de aarlige ligningers vanskeligheder og undertiden indtræffende 

ukorrektheder og desuden altid indrivelige med sit fulde beløb. 
112
 

En ulempe ved at takseringene foregår kun hvert tiende år, er at takseringsverdien vil 

kunne avvike betydelig fra den reelle omsetningsverdien. Spesielt ville dette kunne 

være tilfelle når en nærmer seg slutten av takseringsperioden. Dette vil selvsagt variere 

med skiftende markedspriser, men som regel vil en eiendoms verdi kunne stige 

betraktelig over en ti- års periode. Dette vil kunne bety tapte inntekter for kommunen, 

da de går glipp av skatteinntekter som tilsvarer økningen i en eiendoms markedsverdi. 

Dersom ligningsverdien legges til grunn for verdsettelsen av eiendomsskatt, betyr det at 

verdien fastsettes hvert år. Taksten kan derfor settes mer nøyaktig slik at den samsvarer 

med eiendommens reelle verdi. At takseringsverdien ligger betraktelig under den reelle 

markedsverdi, er imidlertid ikke noe som bare gjelder ved eiendomsskattetaksering. 

Også ved fastsettelse av ligningsverdi er det vanlig praksis at ligningsverdien ligger 

under den reelle markedsverdi. Blant annet er dette lovfestet ved verdsettelse av 

formuesverdi for fast eiendom i sktl. § 4-10 første ledd. Etter bestemmelsen skal 

formuesverdien for primærbolig og fritidseiendom ikke overstige 30 prosent av 

eiendommens dokumenterte omsetningsverdi, og ikke over 60 prosent for 

sekundærbolig og næringseiendom.  

En fordel som ble anført under utarbeidelsen av eiendomsskatteloven fra 1975, var at en 

samkjøring mellom formuesskatten og eiendomsskatten ville redusere 

takseringskostnadene til kommunene. Kommunene betaler selv for de kostnader som 

påløper i forbindelse med takseringen hvert tiende år. Dersom ligningsverdien legges til 
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grunn, vil det være staten som påtar seg kostnadene ved verdsettelsen, i det 

ligningsmyndighetene er et statlig organ. Etter at ligningsverdien ble lagt til grunn for 

kraftverk, er det SFS113 som fastsetter takstene for kraftverk på bakgrunn av 

kraftverkenes selvangivelser.  

En fordel som kan anføres for å bygge på den objektiviserte omsetningsverdi, er at 

formuesskatten er en politisk omstridt skatteform. Dagens opposisjonspartier har blant 

annet som politisk målsetting å avskaffe denne type skatteform. Trenden internasjonalt 

er at man går bort fra formuesskatten.114Av de nordiske land er det bare Norge som 

fortsatt har formuesskatt, og innenfor OECD- landene var det i 2009 bare tre land 

utenom Norge som har formuesskatt.115 Dersom det blir et regjeringsskifte ved neste 

stortingsvalg er det sannsynlig at formuesskatten vil forsvinne som en egen skatteform. 

Det vil derfor være en risiko for at en ikke lenger kan bygge på ligningsverdiene for 

eiendomsskatteformål. Riktignok er også eiendomsskatten en politisk omstridt 

skatteform, men siden denne fortsatt er en frivillig kommunal skatt, skal det nok mer til 

før det er politisk enighet om å avskaffe denne skatteformen. Det ville bidra til å svekke 

det kommunale selvstyre, et prinsipp som står sterkt i vår statsforfatning. Dessuten er 

det mer tyngende for et land å ha formuesskatt, nettopp fordi kapitalen flyter over 

landegrensene. Eiendomsskatten er således en mer stabil inntektskilde, fordi man ikke 

kan flytte den faste eiendommen. Man har sett at eiendomsskatten har blitt en viktigere 

skatteform i de land som har avskaffet formuesskatten.116 At man beholder 

eiendomsskattens prinsipielle grunnlag som objektsskatt, vil derfor kunne være viktig 

dersom man ønsker å styrke denne skatteformen ved en eventuell avskaffelse av 

formuesskatten.  

Videre støttes argumentet om å beholde eiendomsskatten som eget skattegrunnlag av en 

kjent samfunnsøkonomisk teori, som går ut på å ha et bredere skattegrunnlag og lavere 

skattesatser. Dette hensynet ble blant annet påpekt i forarbeidene til 
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eiendomsskatteloven av 1975.117 Det er to forhold som motiverer dette synspunktet. For 

det første blir effekten av skattene mindre vridende. De fleste skatter har som formål å 

gi økonomisk grunnlag for offentlig forbruk. Mange skatter skal også bidra til en 

jevnere fordeling av godene i samfunnet. Mange av skattene har imidlertid utilsiktede 

virkninger, idet de påvirker menneskers økonomiske disposisjoner bort fra det optimale 

(vridende skatter) og reduserer dermed det samfunnsøkonomiske overskuddet. Ved å 

redusere skattesatsene, og heller øke bredden i skattegrunnlaget, reduseres denne 

uheldige vridende effekten. 

For det andre kan et sammensatt skattesystem svekke omfanget av skattemotiverte 

disposisjoner. Hver enkelt skatt vil få mindre betydning, jo flere skattarter man har. Når 

betydningen av hver skattart på denne måten blir lavere, vil verdien av å tilpasse seg 

skattereglene også bli lavere. 

5.5 Avslutning 

Så lenge eiendomsskatteloven står uendret, vil spørsmålet om hvorvidt en skal legge 

formuesverdier til grunn for verdsettelsen av verk og bruk, fortsatt være aktuelt. 

Høringsnotatet fra Finansdepartementet fra 28.03.12 gir en indikasjon på at det 

foreløpig ikke er aktuelt å legge formuesverdier til grunn ved verdsettelse av 

næringseiendom for eiendomsskatteformål. Helt siden vedtakelsen av 

eiendomsskatteloven i 1975, har imidlertid spørsmålet om hvorvidt en bør legge 

formuesverdien til grunn for verdsettelsen, jevnlig vært oppe for diskusjon uten at en 

har kommet frem til en klar løsning. Mitt synspunkt er at dersom formuesverdier skal 

legges til grunn for verdsettelse for verk og bruk, bør det utarbeides verdsettelsesregler 

som ivaretar hensynene bak eiendomsskatten, hvoretter at verdiene må objektiviseres og 

jevnes ut over tid. På denne måten unngås store svingninger i kommunenes inntekter.  
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