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1 Innledning 

1.1 Problemstilling og avgrensning 

Oppgavens tema å fastslå hva som etter gjeldende rett ligger i begrepet verk og bruk. 

Herunder skal det analyseres hva som kan regnes med i takstgrunnlaget for verk og bruk. 

Lov om eigedomsskatt av 6. juni 1975 (eiendomsskatteloven) § 3 gir kommunene hjemmel 

til å skrive ut skatt på kommunens eiendommer. Hjemmelen angir tre alternative 

avgrensninger av beskatningen.
1
  

Kommunen kan velge å beskatte etter tre alternativ. (1) De kan pålegge skatt innenfor 

bymessige strøk, (2) den kan pålegge eiendomsskatt på verk og bruk i kommunen eller (3) 

den kan pålegge eiendomsskatt i hele kommunen.  

Eiendomsskatteloven § 4 annet ledd angir avgrensningen av objektet for eiendomsskatt. 

Først punktum angir hva som hører til fast eiendom, andre punktum angir hva som er verk 

og bruk. Rekkevidden av hva som regnes med til verk og bruk følger av tredje og fjerde 

punktum.
2
  

”Til faste eigedomar vert rekna bygningar og tomt som høyrer til, huslause 

grunnstykke som hagar, lykkjer, vassfall, laste-, opplags- eller arbeidstomter, bryggjer 

og liknande og likeeins verk og bruk. 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. Bygningar og anlegg skal reknast 

saman med verket eller bruket når dei høyrer til eller trengst til verksdrifta. 
4
 

                                                 

1
 Lov om eigedomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 nr 29 (eiendomsskatteloven) § 3. 

2
 Eiendomsskatteloven § 4 annet ledd. 
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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.” 

Oppgavens tema omhandler den nærmere avgrensningen av verk og bruk og rekkevidden 

av hva som regnes med i takstgrunnlaget. Takseringsreglene og verdivurderingen faller 

derfor utenfor oppgavens tema. Avgjørelsen av hvem som er korrekt subjektet for 

eiendomsskatten faller også utenfor oppgaven. Grensen mot sjøen, det vil si grensen for 

kommunens adgang til å beskatte i sjøområdene, faller utenfor oppgavens tema. Etter 

eiendomsskatteloven §§ 5 og 7 kan enkelte anlegg som blir ansett å falle inn under begrepet 

verk og bruk unntas. Den nærmere grensen for hvilke type eiendommer dette kan gjelde 

blir ikke drøftet, men det vil bli vist til bestemmelsene.   

1.2 Historikk 

Reglene for eiendomsskatt har i Norge lange tradisjoner. Eiendomsskatt ble opprinnelig 

fastsatt på bakgrunn av en landsdekkende skattematrikkel. Etter 1818 ble denne basert på 

eiendommens verdi. Ved lov av 6. juni 1863 ble også skyldmarkverdi fastsatt for verk og 

bruk.  

Reglene for eiendomsskatt ble skilt ut i egen lov i 1975. Loven av 1975 var en videreføring 

av lovverket fra 1911.
3
 Frem til 1975 hadde reglene for eiendomsskatt vært delt mellom by 

og land. Skatteloven for landet av 18. august 1911 (landsskatteloven) og skatteloven for 

byerne av 18. august 1911 (byskatteloven) innholdt regler både for inntekts- og formueskatt 

og for eiendomsskatt og med forskjellig system for landet og for byene. Revisjonen i 1975 

var en teknisk revisjon, og rettstilstanden var ønsket videreført, med unntak av at 

matrikkelskatten falt bort. Ordlyden og begreper ble i stor grad videreført.  

Landsskatteloven § 8 første og tredje ledd lød.
4
 

” Eiendomsskat til amtet og herrederne utlignes: 

                                                 

3
 Rt. 2006 side 1607 note 31, Rt. 1999 side 369 på side 373 og 375, ot.prp.nr.44 (1974-1975) side 7 og 12. 

4
 Skattelov for landet (Landsskatteloven) av 1911 §8 første og tredje ledd (sitert fra ordlyden av 1911). 
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a. paa de matrikulerte eiendomme efter deres skyld, 

b.  paa verker og bruk saasom fabrikker, sagbruk, møllebruk, skibsverfter, kraftanlæg, 

elektricitetsverker og andre industrielle anlæg, saavelsom gruber, stenbrud, 

fiskevær, salterier, lenser, vandfald i den utstrækning, hvori de er utbygget, 

damanlæg, losse- og lastepladser og lignende arbeids- og driftsanlæg. 

… 

Dog medtages ikke arbeidsmaskiner med tilbehør, eller hvad dermed kan sættes i 

klasse, som ikke utgjør en integrerende del av anlægget. Der tages ikke hensyn til 

værdien av bestyrer- eller arbeiderboliger” 

Byskatteloven § 5 annet ledd lød.
5
 

” Ved takseringen medtages de bygninger og øvrige indretninger, som hører 

anlægget til og er nødvendige for anlæggets øiemed. Dog medtages ikke 

arbeidsmaskiner med tilbehør, eller hvad dermed kan sættes i klasse, som ikke utgjør 

en integrerende del av anlægget. Der tages ikke hensyn til værdien av bestyrer- eller 

arbeiderboliger.” 

Skattelovene av 1911 videreførte også begreper og bestemmelser fra lov om 

landkommunenes skattevæsen av 1882. Blant annet begrepet verk og bruk er hentet fra 

denne loven, som har forarbeider så langt tilbake som 1875. Den tidligere eiendomsskatt, 

kalt matrikkelskatt stammer helt fra 1665.  

Skatteloven av 1882 § 14 b lød.
6
 

”Værker, Gruber, Sagbrug, Møllebrug, Fabriker, Fiskevær, Salterier, Lændser, Losse- 

og Lastepladse, Skibsverfter og andre industrielle Anlæg” 

                                                 

5
 Skattelov for byerne (Byskatteloven) av 1911 § 5 annet ledd (sitert fra ordlyden i 1911). 

6
 Skattelove av 1882 § 14 b sitert fra Rt. 1890 side 270. 
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Eksemplene i dagens skattelov er stort sett de samme som de eksemplene som ble benyttet i 

loven av 1881. Noen av eksemplene er derfor utdaterte i forhold til dagens samfunn. 

Matrikkelskatten var opprettet med tanke på primærnæringene og verdien av grunnen ble 

benyttet som grunnlag. Dette var den dominerende skatteform på landet, gårder og annen 

fast eiendom var innført i matrikkelen og gitt en skyldverdi. Det fantes også enkelte 

særskilte lover som var grunnlaget for eiendomsskatt i noen av byene.
7
 

Den industrielle revolusjon førte til en etablering av en annen type virksomheter enn 

tidligere. Disse virksomhetene, industribedriftene, benyttet forholdsmessig lite grunn i 

forhold til mer tradisjonelle næringer som jordbruk og skogbruk. Matrikkelskatt kun på 

grunnen i seg selv ble derfor et lite egnet grunnlag for skatten og det ble behov for en ny 

metode for fastsetting av skatt. Man falt da ned på at verk og bruk skulle skattelegges etter 

en kunstig skyldsetting i tillegg til matrikkelen.  

Ordlyden og eksemplene i gjeldende lov er en videreføring fra lovverket av 1911, som 

igjen var basert på lands- og byskattelovene av 1882
8
. Loven bygger på gammel 

lovgivningsteknikk, og er kasuistisk bygget opp. Også eksemplene som benyttes er gamle, 

de fleste identiske med eksemplene i loven av 1882. 

I forarbeidene til gjeldende lov heter det om eiendomsskatteloven § 4 at denne ”svarer til 

byskatteloven § 3 og landsskatteloven § 8 med dei endringane at matrikkelskatten fell 

bort.”
9
 Eldre praksis vil derfor også ha relevans.  

Som historikken har vist er bestemmelsen om verk og bruk kasuistisk bygget opp med 

gamle eksempler. Forarbeidene til gjeldende lov viser ikke til noen gjennomgang av 

rettskildebildet utover at rettstilstanden skal videreføres. Lovendringen for verk og bruk i 

                                                 

7
 For eksempel Reskript av 25. november 1735 for Kristiania som sa at halvdelen av den samlede skatten 

skulle utskrives på de faste eiendommene, og halvdelen på bruk og næring. Se NOU 1996:20, på side 12 

8
 Lands- og byskattelovene av 15. april 1882 nr. 1 og 2. 

9
 Ot.prp.nr 44 (1974 – 1975) på side 12. 
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1975 var en teknisk revisjon, reglene om eiendomsskatt i de to tidligere lands- og 

byskattelovene ble samlet i en egen lov.  

1.3 Formål og hensyn 

Et av formålene med eiendomsskatten i de tidligere lovene av 1911 var at kommunen 

skulle kompenseres for utgifter kommunen betalte for tjenester som kom eiendommene i 

kommunen til gode. Eksempler på slike utgifter var vei, vann, kloakk med mer
10

 Disse 

utgiftene ble ved lov om vass- og kloakkavgift
11

 helt eller delvis kompensert med 

særavgifter. Dette hensynet er derfor ikke lenger like relevant. På den annen side har 

kommunen også utgifter det ikke kompenseres direkte for gjennom andre utgifter.  

I forarbeidene til loven av 1975 ble det argumentert for at skatten fortsatt burde 

opprettholdes, med den begrunnelse at eiendomsskatten;
12

 

– ”kan ha verknad som ein verdaukskatt” 

– ”kan føra til større omtanke når jord vert nytta til byggjegrunn” 

– ”kan vega opp offentlege utgifter til tiltak som er til særleg nytte for brukarane av 

fast eigedom, utan at dei vert kravde attende gjennom særavgifter” 

Det ble ikke sett på som et hinder for disse formålene at kommunen kunne skrive ut en 

særskatt på vann og kloakk avgift. Kommunen hadde også andre utgifter utover områder 

der særskatten dekket utgiftene. Kommunens selvråderett, herunder at staten ikke skulle ta 

bort inntekter fra kommunene ble også vektlagt.
13

  

                                                 

10
 Ot.prp.nr. 44 (1974-1975) s 7 

11
 Lov av 31. mai 1974, i kraft 1. januar 1975 

12
 Ot.prp.nr.44 (1974-1975 s7 

13
 Ot.prp.nr. 44 (1974-1975) på side 7. 
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” Departementet legg elles vekt på at staten ikkje bør ta bort inntektskjelder for 

kommunane i utrengsmål, og at kommunane bør stå heller fritt når det gjeld å bruka 

ulike skattegrunnlag.” 

I Zimmer-utvalget konkluderte flertallet med at eiendomsskatten burde opprettholdes som 

en kommunal skatt. I sin konklusjon pekte de på at eiendomsskatten er en lite mobil skatt, 

skattebasen kan ikke flyttes.
14

 Samtidig påpekte flertallet at skatten i seg selv bidrar til 

nøytralitet i skattesystemet som helhet.
15

 Kommunene kan i dag selv bestemme om de vil 

skrive ut eiendomsskatt. De bestemmer også i hvilke områder de ønsker å skrive ut skatten.  

I skatteretten generelt er hensynet til rettferdighet og til effektivitet viktige under utforming 

av reglene.
16

  

Ut fra effektivitetshensyn er det i utgangspunktet samfunnsøkonomisk gunstig med en bred 

skattebase, dette fører til lavere dødvektstap og derfor sterkere effektivitet i samfunnet.
17

  

Rettferdighetshensyn kan blant annet konkretiseres med at det for like tilfeller bør beskattes 

likt. Derfor bør reglene utformes på en slik måte at i alle fall like verk og bruk innen en 

kommune bør beskattes likt. Videre er dette etter min mening grunnlag for å hevde at dette 

hensynet taler for at de samme eiendeler skal beskattes likt for like verk og bruk i 

forskjellige kommuner.  

I dag er det grunnleggende hensyn for eiendomsskatt å sikre inntekter til kommunene. 

Dette hensynet taler derfor for at flere eiendommer skal kunne beskattes. Den enkelte 

kommune velger selv om de ønsker å pålegge eiendomsskatt. Dette er derfor også med på å 

sikre kommunalt selvstyre. Hensynet til likhet taler også for at anlegg som har sterke 

likhetstrekk med de særskilt oppnevnte eiendommer også bør skattelegges. Dette hensynet 

                                                 

14
 NOU 1996:20 på side 97. 

15
 Ibid. 

16
 Zimmer, 2005, side 31 

17
 Eide og Stavang, 2005, pkt 6.2.3. 
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taler også for at lovgiver bør sikre at like tilfeller behandles likt i forskjellige deler av 

landet. Her sikter jeg til at loven bør være lik, slik at de samme eiendeler blir del av 

skattegrunnlaget i hele landet. Forskjeller mellom kommunene bør begrense seg til de 

valgmuligheter kommunen etter loven har til å beskatte og til å velge skattesats. 

Jeg vil også peke på at brukerne av loven er næringslivet og kommunene. 

Rettsanvdenderene i kommunen vil ofte kunne være uten juridisk bakgrunn, dette tilsier at 

regelverket bør være lett å forstå. 

1.4 Forholdet til legalitetsprinsippet 

Eiendomsskatt innebærer en inngripen i borgernes rettsfære og legalitetsprinsippet gjelder 

på eiendomsskatterettens område på lik linje med resten av skatteretten. Lovteksten er 

derfor i utgangspunktet av sentral betydning. Der klar lovhjemmel ikke finnes må det søkes 

i andre rettskilder og det er ikke slik at tvilstilfelle tolkes i skatteyters favør.
18

  

1.5 Den videre fremstillingen 

I det følgende vil jeg først analysere begrepet verk og bruk, deretter vil jeg analysere 

rekkevidden; hva som kan regnes med til takstgrunnlaget, herunder grensen mot løsøre. 

2 Verk og bruk 

2.1 Innledning 

Som nevnt innledningsvis er denne oppgavens tema en analyse av eiendomsskatteloven § 4 

annet ledd. Hjemmelen for å skrive ut eiendomsskatt finnes i lovens § 3, mens § 4 

innholder regler om hvilke eiendommer det kan skrives ut eiendomsskatt på. Første ledd 

fastslår at det kan skrives ut eiendomsskatt på fast eiendom og andre ledd gir innholder 

regler om hva som forstås med fast eiendom. 

                                                 

18
 Zimmer, 2005, på side 46. 
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I dette kapittel er temaet avgrensning av begrepet verk og bruk. Reglene om hva som ligger 

i begrepet finnes i eiendomsskatteloven § 4 annet ledd annet punktum. 

Avgjørelsen av hva som faller inn under begrepet beror på en skjønnsmessig vurdering. Det 

er i loven ikke pekt på hvilke momenter som skal tas med i betraktningen ved avgjørelsen. 

Ordlyden innholder ingen definisjon av begrepet.
19

 Som nevnt innledningsvis bygger loven 

på gammel lovgivning og er kasuistisk oppbygget. Loven innholder en eksemplifisering av 

hva som regnes med til verk og bruk. Som det fremkommer klart av ordlyden
20

 og 

rettspraksis
21

 er eksemplifiseringen i loven ikke uttømmende. Loven innholder en 

oppregning av eksempler på anlegg som regnes inn under begrepet verk og bruk. 

Karakteristiske trekk ved disse vil kunne bidra ved bedømmelsen av om også andre anlegg 

faller inn under bestemmelsen. Det må her også tas hensyn til den samfunnsutviklingen det 

har vært siden eksemplene ble tatt inn i loven. Eksemplene i ordlyden er stort sett de 

samme som de var i loven av 1882. Et av eksemplene i ordlyden er lenser, i forarbeidene til 

loven av 1911 henviste man til tømmerlenser. Slike blir ikke benyttet i dagens samfunn, 

men man kan trekke ut karakteristiske trekk ved tømmerlenser. Disse bidro til å 

effektivisere fløtingen av tømmer.  

Forarbeidene gir heller ingen definisjon eller oversikt over momenter som skal vektlegges. 

De gir liten veiledning utover at reglene i eiendomsskatteloven § 4 svarer til 

landsskatteloven § 8 og byskatteloven § 3. Selv om det eldre materiale gir begrenset 

veiledning vil ordlyden og forarbeidene til de gamle lovene og rettspraksis om disse fortsatt 

være relevant der det ikke finnes nyere kilder.
22

 Et eksempel som er illustrerende er at 

                                                 

19
 NOU 1996:20 pkt. 2.2.3. 

20
 Gjennom at forkortelsen ”m.a.” (Mellom Anna) er satt inn. 

21
 Rt. 2002 side 94, Rt. 1998 side 1756, Rt. 1995 side 980. 

22
 Rt. 2002 side 94, på side 99. 
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eksemplet kraftverk ble tatt ut av ordlyden i loven av 1975, det er likevel klart at kraftverk 

fortsatt er verk og bruk.
23

  

2.2 Nærmere om verk og bruk 

I teorien har det vært hevdet at avgrensningen av begrepet er klart.
24

 

”Omgrepet verk og bruk skaper ikkje store tolkningsvan[s]kar. Den vesle tvilen som 

har vore, er avklåra gjennom praksis. Omgrepet er kjent alt frå skattelovene frå 1911, 

og ein kan fullt ut byggje på tidlegare praksis, sidan lova frå 1975 ikkje tek sikte på 

noka realitetsendring.” 

Dette kan etter min oppfatning ikke medføre riktighet, begrepet kan skape til dels store 

tolkningsvansker. Siden den gang Stavang utga sin bok i 1994 er det ført fem saker for 

høyesterett der tolkningen av begrepet verk og bruk har vært ett av de sentrale 

tvistepunkter.
25

  

For at et anlegg skal falle inn under begrepet verk og bruk stilles det i følge Zimmer 

utvalget krav til anleggets omfang og til virksomhetens art.
26

 I Nesset-dommen blir det i 

tillegg oppstilt et vilkår om at anlegget må være et stedbundet fast anlegg.
27

  

Selv om et anlegg anses for å falle inn under begrepet verk og bruk etter 

eiendomsskatteloven § 4 annet ledd, kan visse eiendommer allikevel unntas beskatning 

etter §§ 5 og 7.
28

 

                                                 

23
 Rt. 1988 side 1123. 

24
 Stavang, 1994, side 40. 

25
 Rt. 1995 side 980, Rt. 1998 side 1756, Rt. 2002 side 94, Rt. 2002 side 1411, Rt. 2006 side 813. 

26
 NOU 1996:20 side 17 (Jeg benytter ordet omfang istedenfor størrelse) 

27
 Rt. 2002 side 94, på side 100.  

28
 Se kapittel 2.6. 
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I det følgende vil først vilkårene for verk og bruk, kravet til anleggets omfang, kravet til 

virksomhetens art og kravet til stedbundenhet bli drøftet, herunder hvilke momenter som er 

avgjørende under de forskjellige vilkår.  

2.3 Anleggets omfang 

Det stilles krav til anleggets omfang, i dette kapittel vil jeg drøfte hva som ligger i dette 

kravet.  

Kravet til anleggets omfang blir behandlet i Kvitsøy-dommen.
29

 Saken gjaldt et 

senderanlegg tilhørende NRK på Kvitsøy. Anlegget bestod av to kortbølgesendere og to 

mellombølgesendere for radiobølgeutsendelse av programproduksjon. Av fysisk størrelse 

er den i alle fall stor nok til å kunne sende signaler som dekker Nordsjøområdet og deler av 

Nord-Europa med mellombølgesenderen og den sørlig, østlige og vestlige halvkule med 

kortbølgesenderen.
30

  

NRK hevdet at konsekvensene av å pålegge eiendomsskatt kunne bli meget store dersom 

kommunikasjonsanlegg ble beskattet. Blant annet gjennom at gjennom at NRK sine 

småsendere og også andre småsendere kunne bli beskattet, noe som ville gi en uoversiktlig 

situasjon. Dette ble avvist av kommunen under henvisning til at NRK sine småsendere var 

for små til å beskattes.  

Både førstvoterende og dissenterende dommer behandlet spørsmålet om anleggets omfang. 

Førstvoterende, dommer Bugge, finner det klart at Kvitsøy anlegget oppfyller dette 

vilkåret.
31

 

”Det første er at virksomheten har et omfang tilstrekkelig til at anlegget kan regnes 

som verk og bruk, jf forutsetningen i Indst.O.VI (1909) om at bedriften må være av «en 

                                                 

29
 Rt. 1995 side 980. 

30
 Lg. 1993 side 999. 

31
 Rt. 1995 side 980, på side 985. 
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viss betydning». At Kvitsøyanlegget i og for seg fyller dette vilkåret er klart og ikke 

bestridt av NRK. Spørsmålet om virksomhetens omfang får derfor bare betydning for 

de konsekvenser en avgjørelse i NRK's disfavør kan tenkes å få for andre, lignende 

anlegg som er lokalisert utenfor områder utbygd på «byvis».”  

Dissensen i dommen gjaldt ikke anleggets størrelse, også annenvoterende kom også til at 

anlegget var tilstrekkelig stort.
32

  

”Anleggets størrelse trekker i retning av å anse virksomheten på linje med andre verk 

og bruk.” 

Et anlegg på størrelse med Kvitsøy-senderen oppfyller forutsetningen om at anlegget skal 

være av ”en viss betydning”. Dommen sier lite om grensen nedad, men det antydes at NRK 

sine småsendere muligens kunne falle utenfor. Utskrivningen av eiendomsskatt på NRK sitt 

anlegg ble funnet ugyldig.  

I forarbeidene til loven av 1911, som det ble vist til i Kvitsøy-dommen, ble kravet til 

størrelse ikke konkretisert nærmere enn at det måtte være av ”en viss betydning”..
33

 

”Det er komiteens forudsætning, at en bedrift for at komme ind under betegnelsen 

´industrielt anlæg´ maa være af en viss betydning. Det er altsaa ikke meningen, at 

ethvert anlæg, hvor ubetydeligt det end er, skal medtages ved matrikuleringen. 

Hvorledes der i ethvert tilfælde bliver at forholde, vil maatte bero paa 

omstændighederne, idet driftens art og anlæggets størrelse maa komme i betragtning." 

Det er anleggets størrelse det siktes til, ikke den faste eiendom. Det kan derfor stilles 

spørsmål til om det er et krav til bebyggelse på anlegget. I Sandtak-dommen falt et anlegg 

inn under betegnelsen verk og bruk uten å ha faste innretninger.
34

 Saken gjaldt driften av et 

sandtak på et gårdsbruk. Eieren av gårdsbruket hadde leiet ut en del av gårdsbruket sitt som 

                                                 

32
 Op.cit. på side 988. 

33
 .Indst. O. VI (1909) side 101 annen spalte. Sitert fra Rt. 1995 side 980, på side 985. 

34
 Rt. 1998 side 1756  
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sandtak. Det var et stort selskap som drev masseutvinningen. Grunnen var omdannet slik at 

massen kunne tas ut. Det var blant annet anlagt vei til sandtaket. Høyesterett fant at det 

ikke kunne stilles krav om faste innretninger.
35

 

”Det er i ordlyden ikke holdepunkter for ankende parts standpunkt om at det kreves 

faste innretninger på driftsstedet for at dette skal kunne anses som verk eller bruk” 

Vedtaket om å pålegge sandtaket eiendomsskatt ble ikke funnet ugyldig, likhet med 

steinbrudd, som er eksplisitt oppregnet, ble vektlagt. Anleggets fysiske størrelse i form av 

utstrekning ble ikke drøftet i saken. Trolig ville arealbeslaget vært tilstrekkelig i forhold til 

kravet om fysisk størrelse. Det kan ikke ut fra lovens eksempler kreves at det er oppført 

faste innretninger. Av lovens eksempler viser jeg til ”losse- og lasteplasser” der det ikke ut 

fra ordlyden kan oppstilles krav om innrettninger utover at anlegget opptar areal.  

Det er ikke klart eksakt hvor en eventuell grense på fysisk størrelse går. Anleggets omfang 

er lite omtvistet og tidligere kunne relativt små anlegg kan anses å falle inn under begrepet. 

Av eldre praksis kan nevnes at bensinstasjoner som hadde vedlikeholdsfasiliteter som 

smørehall ble pålagt eiendomsskatt selv om disse ikke har et stort fysisk omfang.
36

 

Bensinstasjoner uten slike vedlikeholdsfasiliteter ble ansett som tjenesteytende 

virksomheter. Som jeg kommer tilbake til kan nå enkelte tjenesteytende anlegg pålegges 

skatt. For bensinstasjoner er trolig tilstanden fortsatt slik at disse ikke kan pålegges skatt, 

har stasjonen en smørehall eller andre vedlikeholdsfasiliteter vil disse antagelig kunne 

skilles ut som egne verk og bruk. Hvor små anlegg som i dag kan bli pålagt eiendomsskatt 

er uklart.  

Med anleggets omfang siktes det til fysisk størrelse. Ut fra praksis kan det utledes at både 

arealbeslag og bygningenes størrelse er momenter som trekkes inn under den 

skjønnsmessige avgjørelsen om hvorvidt anlegget har tilstrekkelig omfang til å falle inn 
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 Rt. 1998 side 1756, på side 1762. 
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under verk og bruk. Ut fra Høyesterettspraksis har jeg ikke funnet eksempler på at verk og 

bruk er unntatt eiendomsskatt på grunn av omfanget. Hvor grensen går nedad er derfor 

usikkert.  

2.4 Virksomhetens art 

Det stilles også krav til virksomhetens art for at et anlegg skal falle inn under begrepet verk 

og bruk. Den nærmere avgrensningen er utviklet i praksis og i det følgende vil jeg 

analysere hva som er gjeldende rett på område. 

Tradisjonelt sett har det vært et skille mellom de tradisjonelle produksjonsanlegg i første 

alternativ i eiendomsskatteloven § 4 annet ledd annet punktum og andre verk og bruk i 

annet alternativ. Disse tar sikte på å fremstille produkter, mens annet alternativ retter seg 

mot bedrifter som er grunnlaget for andre bedrifter.
37

 Jeg har valgt å benytte begrepene 

egentlige verk og bruk om første alternativ og uegentlige verk og bruk om andre 

alternativ.
38

 I nyere rettspraksis har skillet igjen blitt fremhevet, grensedragningen for hva 

som faller inn under de uegentlige verk og bruk er utvidet til også å omfatte enkelte typer 

tjenesteytende anlegg.  

Høyesterett har hevdet at det kan ”virke noe tilfeldig hvilket alternativ man i praksis har 

henført et anlegg under.”
39

 For de egentlige verk og bruk er rettstilstanden relativt klar, 

mens for de uegentlige er den mer usikker. Jeg nevner også at det for rekkevidden av hva 

som skal regnes med i skattegrunnlaget kan være forskjeller mellom de to grupper. I 

Telenor-dommen blir det av Høyesterett påpekt at utrykket arbeidsmaskiner, som kan 

unntas etter eiendomsskatteloven § 4 annet ledd fjerde punktum, ”faller muligens mindre 

                                                 

37
 Rt. 2006 side 1607, note 40.  

38
 Disse begrepene er også benyttet i nyere praksis jf. Rt. 2006 side 1607. 

39
 Rt. 2002 side 94, på side 100. 
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naturlig for de « uegentlige » verk og bruk”.
40

 Dette kan ha sammenheng med at det for 

enkelte tjenesteytende bedrifter nå er å anse som uegentlige verk og bruk. 

I det følgende vil jeg først behandle krave til produksjon, deretter vil jeg se på de 

tjenesteytende anlegg. Til slutt vil jeg gå igjennom unntak for enkelte faste eiendommer 

som er oppstilt i loven. 

2.4.1 Produksjon 

Kravet til produksjon har utviklet seg gjennom rettspraksis, det er allikevel fortsatt 

hensiktsmessig å ta utgangspunkt i lovens ordlyd. Loven er som nevnt kasuistisk bygget 

opp med en ikke uttømmende liste med eksempler.
41

 

”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” 

Det karakteristiske for de egentlige verkene og brukene er at de alle er 

produksjonsbedrifter. De produserer også alle fysiske produkter. Det synes i alle fall å være 

et krav at anlegget har en viss industriell karakter.
42

 

Eldre rettspraksis pekte på at kravet til virksomhetens art var et krav om at verket og bruket 

skulle være av industriell karakter, herunder at det var et krav til produksjon av fysiske 

produkter. Dette kravet kommer tydelig frem i Modum Bad-dommen
43

. Spørsmålet i saken 

var om et badesanatorium ble ansett for å være verk og bruk, herunder om det hadde 

industriell karakter. For å falle inn under et industrielt anlegg ble det ikke ansett 

                                                 

40
 Rt. 2006 side 1607, note 40. 

41
 Eiendomsskatteloven § 4 annet ledd. 

42
 Dette følger også av eldre praksis jf. NOU 1996:20 på side 17., se også Rt. 1995 side 980 på side 984. 

43
 Rt. 1890 side 270. 
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tilstrekkelig ”at det er beregnet paa Indtægt, men at Virksomhedens Øiemed ogsaa maa 

være Produktion eller Forædling af materielle Gjenstande”.
44

 Dette samme krav ble også 

stilt i flere avgjørelser etter de gamle lovene.
45

 

Hva som ligger i kravet til industriell karakter har utviklet seg gjennom rettspraksis. Det er 

fortsatt klart at det for de egentlige verk og bruk kreves produksjon, men det er ikke lenger 

et krav om produksjon av materielle gjenstander.
46

  

Eiendomsskatteloven annet ledd annet punktum skiller mellom to alternative verk og bruk. 

Første alternativ omfatter eksempler på de tradisjonelle produksjonsbedrifter og annet 

alternativ ble ansett å være grunnlag for annen bedrift.
47

 Felles for eksemplene i loven er at 

de alle er del i varestrømmen.  

For nærmere å avgjøre grensedragningen for produksjon vil jeg i det følgende se på tre 

problemstillinger. Kravet til immateriell produksjon, om det er krav til at produksjonene er 

i gang og kravet til verdiskapning. 

Immateriell produksjon. 

Som nevnt er kravet til produksjon av fysiske produkter nå modifisert, nå kan også 

immaterielle produkter regnes med til produksjonen. Spørsmålet i det følgende er hva som 

er grunnlaget for denne endringen.  

Gjeldende lov bygger som kjent på loven av 1911, og i denne var blant annet 

elektrisitetsverker med i oppregningen. Elektrisitetsverker produserer strøm, som ikke er en 

fysisk gjenstand. Kravet til produksjon av fysiske produkter ble først behandlet i Kvitsøy-

dommen.  

                                                 

44
 Rt. 1890 side 270.  

45
 Se Rt. 1890 side 270, Rt. 1925 side 786 og Rt. 1932 side 1125.  

46
 Jf. bl.a. Rt. 1995 side 980, Rt. 2002 side 94, Rt. 2006 side 813. 

47
 Skattelovkomiten av 1899 side 5 annen spalte, sitert i Rt. 1995 side 980 på side 984. 
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Saken gjaldt NRK sitt senderanlegg på Kvitsøy som ble benyttet til overføring av 

radiobølger. Anlegget mottok lavfrekvente programsignal over radiolink, disse ble 

bearbeidet slik at de kunne sendes ut gjennom anleggets master som høyfrekvente 

elektromagnetiske radiobølger over kort- og mellombølgenettet. Det kan derfor ikke sies å 

bli produsert varer av fysisk karakter ved anlegget.  

Under drøftelsen av kravet til produksjon av fysiske produkter kom førstvoterende i 

Kvitsøy-dommen, dommer Coward, til at dette kravet i Modum bad-dommen ikke kunne 

opprettholdes. Om kravet til produksjon av fysiske gjenstander uttalte hun.
48

 

”En slik bastant slutning kan man etter min mening ikke trekke av denne gamle 

avgjørelsen. Det er naturlig at man den gang - dommen knytter seg til landsskatteloven 

av 1882 - hadde produksjon av fysiske ting i tankene; dette kan ikke uten videre være 

avgjørende i dag, med de omfattende teknologiske endringer som har funnet sted. Det 

må videre sees hen til at man ved formuleringen av §8 b i loven av 1911 tok med 

kraftanlegg og elektrisitetsverker som eksempler på industrielle anlegg og derved 

markerte at også anlegg for fremstilling av annet enn fysiske produkter i tradisjonell 

mening skulle regnes som verk og bruk.” 

Førstvoterende pekte også på at elektrisitetsverk ble tatt ut av loven i 1975, men at ”det 

synes nærmest å måtte bero på en inkurie” at henvisningen til kraftanlegg falt ut av 

oppregningen, ”det er i alle fall ikke berørt i forarbeidene.”
49

 Det er klart at kraftverk er 

verk og bruk også etter at loven av 1975 trådte i kraft.
50

 

Annenvoterende, dommer Stang Lund, kom med tanke på kravet til produksjon, basert på 

lovhistorien til at ”produktets art ikke trenger å være fysiske gjenstander.”
 51

 For øvrig 
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 Rt. 1995 side 980 på side 986. 

49
 Rt. 1995 side 980 på side 984 
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 Jf. Rt. 1988 side 1123. 
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 Rt. 1995 side 980 på side 989. 
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mente han det var anledning til å skattelegge anlegget, men fikk ikke tilslutning fra de 

øvrige dommerne.  

Flertallet kom allikevel til at anlegget ikke hadde tilstrekkelig industriell karakter. 

Førstvoterende var uenig i lagmannsrettens syn, lagmannsretten hadde trukket en parallell 

fra produksjon av elektrisk kraft. Førstvoterende pekte på forskjeller.
52

 

”Lagmannsretten har funnet at det kan trekkes en parallell fra produksjon av elektrisk 

kraft i et kraftverk til den virksomhet som drives ved Kvitsøysenderen. Dette er jeg ikke 

enig i. Det fremstilles produkter som er vesensforskjellige - ved et kraftverk elektrisk 

energi som er en handelsvare, på Kvitsøy radiosignaler for overføring av informasjon, 

som mottas vederlagsfritt av radiomottagere verden over. Jeg tilføyer her at det i flere 

eldre avgjørelser er antatt at telefonanlegg og telefonledninger ikke kan regnes som 

verk og bruk ved eiendomsbeskatningen.”  

Hovedargumentet til førstvoterende synes å være forskjellene fra elektrisk kraft. Her ble 

signalene sendt som handelsvare, de blir også målt og betalt for. I NRK sin sender blir 

signalene sendt ut i eteren og er tilgjengelig for alle. Det at sendingene ble overføring 

vederlagsfritt samt at det ikke var skrevet ut eiendomsskatt på telefonanlegg synes også å 

ha blitt vektlagt.  

I Kvitsøy-dommen ble det åpnet for at det ikke kunne være et krav om materiell 

produksjon, dette ble stadfestet i Nesset-dommen. I den sistnevnte saken ble anlegget 

behandlet som uegentlig verk og bruk.
53

 

”Som det er redegjort nærmere for i Kvitsøydommen, må det videre være på det rene 

at utrykket ’industrielle verk’ ikke bare omfatter bedrifter som driver mekanisk 

virksomhet med sikte på fremstilling av fysiske gjenstander; at produktene også kan 
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være immaterielle, fremgår blant annet av at kraftanlegg og elektrisitetsverk har vært 

tatt med i lovteksten i landsskatteloven fra 1911.  

Sammenligningen med kraftnettet ble ansett som avgjørende.
54

  

”Etter min mening er det ut fra en sammenligning av teknologi og funksjoner ikke 

grunn til å la telenettet falle utenfor verk og bruk når kraftnettet går inn under denne 

betegnelsen. Jeg ser ut fra lovforarbeidene ikke grunn til å legge vekt på at kraftnettet 

fra 1927 til 1975 var uttrykkelig nevnt i lovteksten.” 

Det er etter dette klart at det ikke lenger er et krav til materiell produksjon, dette gjelder 

både for de egentlige og de uegentlige verk og bruk. Dette kan tenkes å åpne for at flere 

anlegg enn de som hittil har blitt skattelagt nå kan anses å falle inn under begrepet verk og 

bruk.  

Krav til at produksjonen er igangsatt 

Spørsmålet i det følgende er om det er et krav om at produksjonen skal være igangsatt.  

Ut fra ordlyden er det vanskelig å fastsette om det kreves at det er produksjon på anlegget. 

Da det er en objektskatt kan dette tale for at det kun er at krav om at anlegget er egnet til å 

produsere.  

I rettspraksis er det avklart at det ikke er et krav til produksjon. Dette kommer frem i Rt. 

1988 side 1123. Denne saken gjaldt eiendomsskatt på et anlegg under oppførelse på øvre 

otta.
55

  

”… eiendomsskatten i prinsippet skal oppfange den verdiøkning som til enhver tid 

tilføres eiendommen ved utbygging eller på annen måte og som gir seg utslag i 

salgsverdien, på samme måte som ved den ordinære formuesligning, jfr. skattelovens 

                                                 

54
 Rt. 2002 side 94 på side 102 

55
 Rt. 1988 side 1123 på side 1127. 



 19 

§36 første ledd og §37 bokstav a. Dette vil være regelen ganske uavhengig av om 

utbyggingen er ferdigstillet eller ikke.” 

Saken gjaldt et kraftverk under bygging. Det ble ikke sett på som avgjørende at anlegget 

ikke var ferdig. Etter min mening vil det være et krav om at bygging av anlegget er 

igangsatt, det kan ikke være tilstrekkelig at bygging bare er planlagt. Da et anlegg som ikke 

er ferdig produsert kan skattelegges bør mer til mindre betraktninger også føre til at anlegg 

som ikke produserer, men er egnet til å produsere også skattelegges. I alle fall dersom det 

er produksjonsstans i et begrenset tidsrom. 

For et anlegg for utnyttelse av naturressurser drives det produksjon dersom det hentes ut 

ressursen utnyttes. Som drøftet over er det i utgangspunktet ikke krav om at anlegget skal 

være i drift. Det er for slike anlegg heller ikke krav til faste innrettninger dette er 

unødvendig for utnyttelsen av ressursen. Det viktige er om anlegget er egnet til å 

produsere, det vil si egnet til at ressursen utnyttes. For et steinbrudd er det fastslått at kravet 

er at grunnen er omdannet slik at den er klargjort for utnyttelse.
56

 Fra dette er gjort kan det 

potensielt drives industriell virksomhet. Her produseres den naturforekomsten som hentes 

ut, i alle fall i den form at den er grunnlaget for annen bedrift. Problemstillingene er drøftet 

i Sandtak-dommen
57

, der viser førstvoterende blant annet til forarbeidene fra 

skattelovekomiteen av 1899.
58

 

"«For disse eiendomme og anlæg vil nemlig i mange tilfælde værdien ikke tilfreds 

stillende kunne bestemmes paa den samme maade. Ved mange af dem saasom gruber, 

fiskevær, damme, lenser, laste- og lossepladse stikker nemlig ofte liden eller ingen 

værdi i de anvendte bekostninger til bebyggelse, omdannelse af grund, vandfald o.s.v. 

eller til faste indretninger i det hele, medens det derimod gjerne vil være lokaliteternes 

bekvemhed og gode beliggenhed for vedkommende drift eller trafik, som her er de 
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hovedsagelig afgjørende momenter for bedømmelsen af deres værdifrembringende 

evne for eieren.» 

Sitatet kan etter min mening tyde på at man i forarbeidene til den senere §8 første ledd 

bokstav b i landsskatteloven, som er videreført i eiendomsskatteloven §4 annet ledds 2. 

punktum, har forestilt seg at omdannelse av grunnen er tilstrekkelig til at en drift kan 

anses som verk eller bruk i lovens forstand. Jeg vil for egen del tilføye at et vilkår for 

at en eiendom med en mineralressurs skal kunne eiendomsbeskattes som verk eller 

bruk, må være at det er tilrettelagt for utvinning gjennom inngrep i naturen." 

Det blir sett på som et vilkår for skattelegging at det blir foretatt endringer av grunnen.  

At dette driftes kontinuerlig er ikke et krav jf. drøftelsen over. Det ble også i sandtak-

dommen henvist til rt. 1988 side 1123. Skatten er en objektskatt og det er 

inntektspotensialet som tradisjonelt er skattelagt. At det derfor kan utskrives skatt selv om 

anlegget ikke utnyttes virker fornuftig. Dersom man omdanner grunnen tilbake til for 

eksempel del av en gård eller annet slik at det ikke lenger er klargjort for utnyttelse av 

grunnen vil skatten bortfalle.  

Dette standpunktet fremkommer ikke av ordlyden, og denne kunne med fordel vært endret 

slik at dette var klart.  

Verdiskapning 

Spørsmålet i det følgende er om det kan stilles et krav til verdiskapning for anlegget. 

Ordlyden er taus om dette spørsmålet. 

Det kan ut i fra rettspraksis ikke oppstilles et krav om at produksjonen skal bidra til 

verdiskapning i kroner og øre. I for eksempel Verdal kornmagasin-dommen
59

 foregikk det 

prosessering for at kornet skulle kunne lagres. Kornet ble tørket og renset, dette ble sett på 

som prosesser som kvalitativt forbedret kornet og gjorde det skikket til etterfølgende 
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lagring. Dette fører til en verdiøkning av produktet, men produksjonen var ikke 

inntektsskapende for kornmagasinet, staten kjøpte av sosialpolitiske grunner kornet til 

overpris. Det ble ikke tillagt betydning at bedriften ikke tjente på behandlingen av kornet. 

Igjen viser jeg til at det er en objektskatt, produktet ble her påført en verdiøkning, det at 

bedriften ikke tok seg betalt for denne er uten betydning for skatten. 

Hva som ligger i kravet til verdiskapning er uklart. Jeg peker her på at det i Modum bad-

dommen ble pekt på at det ”…ikke kan være nok til at betegne et Anlæg som industrielt, at 

det er beregnet paa Indtægt…”.
60

 I Verdal kornmagasin-dommen tiltrådte Høyesterett 

herredsretten sin begrunnelse, her ble det ikke tillagt betydning at produksjonen ikke var 

inntektsgivende.
61

 Kornet ble av sosialpolitiske grunner kjøpt til overpris og anlegget tapte 

derfor penger på driften. I Kvitsøy-dommen fant førstvoterende det som uklart om det 

gjaldt et vilkår om ”økonomisk øyemed” og hva dette i så tilfelle ville innebære. NRK 

overførte radiosignaler vederlagsfritt. Det er likevel klart at anlegget er egnet til å ta 

vederlag, de leide ut deler av kapasiteten sin for å sende radio til Burma. 
62

 Formålet til 

senderen var å sende ut signaler vederlagsfritt. Sendingene kan mottas av alle. I Telenor-

dommen ble det vist til at virksomheten var ”telenettet må sees som en sammenhengende 

kommersiell enhet”.
63

 Det ble ikke kommentert om dette er et vilkår eller hva som 

eventuelt ligger i dette vilkåret. Jeg kan ikke se at det oppstilles et vilkår om verdiskapning 

for bedriften. Det kan være at det ses som et moment som peker i retning av at vilkåret om 

virksomhetens art er oppfylt, men ut fra praksis er det vanskelig å fastslå noe klart.  

Det er etter gjennomgang av praksis ikke mulig å fastslå med sikkerhet om det er et krav til 

verdiskapning eller hva dette kravet eventuelt innebærer.   
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2.4.2 Tjenesteytende anlegg 

Etter tidligere praksis falt tjenesteytende næringer utenfor verk og bruk, dette standpunktet 

er modifisert. Spørsmålet i det følgende er hvilke tjenesteytende anlegg som etter dette kan 

omfattes av skatten. 

I 1996 oppsummerte Zimmer-utvalget gjeldende rett.
64

 

”Dernest må det stilles krav til virksomhetens art. Etter eksemplene som er nevnt i 

lovteksten og tidligere praksis synes det å kreves at anlegget har en viss industriell 

karakter. Anlegget må antakelig være innrettet mot vareproduksjon eller -vedlikehold 

(for eksempel verksteder og større bensinstasjoner med smøre- og vaskehall o l). 

Tjenesteytende virksomheter, herunder handelsbedrifter, kontorbygg og hoteller, er 

ikke «verk og bruk», jf bl a uttalelser fra Finansdepartementet.” (min uthevning) 

Tilsvarende syn ble fastslått senest i Kvitsøy-dommen, der uttaler førstvoterende:
65

 

”Tjenesteytende virksomheter, f eks handelsbedrifter, kontorbygg eller varelagre, blir 

ikke verk og bruk etter eiendomsskatteloven, uansett den størrelse de har.”  

I Nesset-dommen i 2002 åpner Høyesterett for at også tjenesteytende virksomheter kan 

falle inn under bestemmelsen. 
66

 

”I Kvitsøydommen sies det at « [t]jenesteytende virksomheter, f.eks. handelsbedrifter, 

kontorbygg eller varelagre, blir ikke verk og bruk etter eiendomsskatteloven ... ». Jeg 

er - som også partene i saken - enig i at de eksemplene 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 
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 NOU 1996:20, på side 17. 
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 Rt. 1995 side 980 på side 986 
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 Rt. 2002 side 94, på side 100. 
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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.” 

Det åpnes for at enkelte tjenesteytende næringer skal kunne skattelegges som verk og bruk. 

Førstvoterende ser på tre forskjellige kilder i sin avgjørelse, kvitsøy-dommen, eldre praksis 

for telefonanlegg og likheten til kraftanlegg. Det fokuseres spesielt på sammenhengen av 

teknologi og funksjon basert på en sakkyndig uttalelse fra professor Myskjas. I hans 

redegjørelse ble det fokusert på likheter som at begge overfører immaterielle produkter i 

elektromagnetisk form til mange individuelle brukere, samt at begge leverte til et 

kommersielt marked og begge er stasjonære.
67

  

Også kabelnettet har etter dette blitt beskattet. Canal Digital-dommen gjaldt beskatning av 

kabelnettet i Molde.
68

 Verket og bruket ble under henvisning til Nesset-dommen 

eiendomsbeskattet som uekte verk og bruk, avgjørelsen var enstemmig. Førstvoterende 

sammenligner tele og kablenettet og henviser herunder blant annet til konvergensutvalget 

sine uttalelser om at det mellom de ulike dataoverføringskilder er betydelige likheter.
69

 . I 

et obiter dictum ble det hevdet at også ledningsnett som telenettet og kabelnettet kunne 

være produksjonsbedrifter og falle inn under egentlige verk og bruk. Førstvoterende drøfter 

muligheten for at kabelnettet skal falle inn under de egentlige verk og bruk. Dette nærmest 

som et støtteargument for at nettet i alle fall er uegentlig verk og bruk.
70

  

”Det resultatet eg her er komen til, blir også støtta opp under av ein sterk parallell til 

løysinga når det gjeld nettet for elektrisk kraft, som tvillaust blir rekna for å gå inn 

under regelen om verk og bruk. At leidningsnettet i seg sjølv er eit produksjonsanlegg, 
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 Rt. 2002 side 94, på side 101. 

68
 Rt. 2006 side 813. 

69
 Rt. 2006 side 813, note 26, NOU 1999:26. 
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synest å vere hovudgrunnlaget for både eigedomsskatteplikta og for klassifiseringa. 

Førstvoterande i Nessetsaka la vekt på den indre samanhengen mellom kraftnett og 

telenett, som begge transporterer elektrisk energi, sjølv om styrke og føremål er ulike. 

Eg er einig i dette, og meiner at denne indre samanhengen også omfattar 

kabelfjernsynsnett. Samanlikninga med kraftnett som sjølvstendige produksjonsanlegg 

kunne kanskje ha gjort at også telenett vart sett på som « eigentlege 

produksjonsanlegg ». For min del konstaterer eg her at det som før nemnt vart gjort eit 

val i Nessetdommen, som eg meiner må gjelde også for kabelfjernsynsnett. Val av 

alternativ påverkar ikkje i noko fall plikta til å svare eigedomsskatt, og det er då ikkje 

grunn til å gå nærare inn på dette spørsmålet.” 

Det produseres ingen produkter direkte, men det foregår en effektivisering gjennom 

hurtigere overføring av informasjon. Dette skjer ved at det foregår en prosessering av et 

immaterielt produkt som er nødvendig for at dette produktet effektivt skal kunne leveres til 

sin mottaker. Dette blir etter mitt skjønn et uegentlig verk og bruk. For disse har det 

tradisjonelt sett vært et krav at de skal være grunnlaget for annen bedrift, at de skal være 

hjelpebedrifter til de egentlige verk og bruk.  

Det at kabelnettet ikke egentlig kan sies å være grunnlag for annen bedrift, da det stort sett 

ikke har bedriftskunder, blir ikke vektlagt av retten. Det blir pekt på at drifta av kabelnettet 

også er ”klart kommersiell” og at selv om nettet i dag ikke betjener andre bedrifter, er 

nettet klart egnet til å gjøre dette. Det vises her igjen til at det er anleggets potensiale og 

ikke den virkelige bruken som er avgjørende.  

Det er klart at tjenesteytende anlegg generelt ikke er unntatt skatt. Ut fra praksis virker det 

som tilstrekkelig at de anlegg det er tale om har tilstrekkelig likhet med et av eksemplene i 

loven. For de anlegg som har væt behandlet over er fellestrekket at de kan sammenlignes 

med kraftverk. Dette eksempelet er ikke engang lenger med i ordlyden til loven. Dette er 

etter min mening nok et eksempel på at loven må revideres.   

2.5 Stedbundet 

Spørsmålet i det følgende er hva som ligger i kravet til stedbundethet.  
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Det er klart at det er krav at et anlegg, for å kunne bli pålagt eiendomsskatt må være 

stedbundet. Førstvoterende i Nesset-dommen mener at det ”er på det rene at det må 

foreligge et stedbundet, fast anlegg”.
71

  

Et grensetilfelle finner vi i Gulendommen
72

. Spørsmålet var om en del av et 

oppdrettsanlegg, som var frittflytende, men festet i bunnen var verk og bruk, herunder om 

det var stedbundet. Anlegget hadde konsesjon på forskjellige lokasjoner i kommunen og 

kunne flytte sine 4 konsesjoner rundt på 14 forskjellige lokaliteter. Oppdrettsanlegget ble 

ikke pålagt eiendomsskatt for de flyttbare flåtene, men begrunnelsen var ikke forankret i at 

anlegget ikke var stedbundet.  

Førstvoterende, dommer Utgård mente anlegget ikke var et stedbundet anlegg. Han mente 

at men ved denne avgjørelsen måtte se på to forhold. ”Dette går dels på måten eit anlegg 

er festa i sjøen”, og dels på om anlegget er ”tiltenkt å bli på same staden”.
73

 På dette 

synspunktet fikk han tilslutning fra to andre dommere, tredjevoterende, dommer Gussgård 

og dommer Lund. Disse to kom i motsetning til dommer Utgård til at kommunen ikke 

kunne skrive ut eiendomsskatt i sjøområdene.  

Annenvoterende, dommer Coward som også fikk tilslutning fra dommer Mitsem kom til at 

oppdrettsanlegget var stedbundet. Hun pekte på at anlegget var ”knyttet til et bestemt 

avgrenset område” og at  flyttingen av anleggene ikke var ”kurant” selv om det var ” 

mulig”.
74

 Hun viste også til at et slikt anlegg i hennes øyne kunne sammenlignes med 

lenser fra lovens eksempler. Resultatet av dommen ble at den del av anlegget som lå i sjøen 

ikke kunne skattelegges, da med splittet begrunnelse. Flertallet av dommerne fant at 

anlegget var tilstrekkelig stedbundet.  
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 Rt. 2002 side 94, på side 100. 
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 Rt. 2002 side 1411. 
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 Rt. 2002 side 1411, på side 1418. 

74
 Rt. 2002 side 1411, på side 1421. 
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Etter dette mener jeg det er tilstrekkelig at det er en permanent ordning. Et eksempel som 

faller utenfor vil være for eksempel en elektriker sin bil. Selv om han i den har alt utstyr 

han har behov for, vil den klart ikke være stedbundet. Annerledes vil det for eksempel være 

med et anlegg i form av en kran på en kai.
75

 Denne vil klart være stedbundet. 

Konklusjonen må etter min mening være at det er tilstrekkelig at anlegget har en permanent 

funksjon. Dette kommer ikke frem i loven, og kunne med fordel vært fremhevet.  

2.6 Unntak 

Utgangspunktet er at de ovennevnte eiendommer regnes med til verk og bruk. Unntak fra 

dette utgangspunktet finnes i eiendomsskatteloven §§ 5 og 7. 

Esktl § 5 innholder enkelte spesifikke unntak. Generelt kan det sies at unntakene gjelder 

eiendom eid av staten til almennyttige formål, eiendom eid av kommunen, jernbane til 

almennyttige formål og jord- og skogbruk. Den nærmere avgrensningen av eiendomsskatt 

på statlig eiendom er nærmere regulert i forskrift 18. november 1992 nr. 850. 

Eskl § 7 gir kommunen kompetanse til å gjøre særlige unntak etter nærmere vilkår. 

3 Rekkevidde 

3.1 Innledning 

Spørsmålet i det følgende er rekkevidden av hva som medregnes i skattegrunnlaget for 

eiendomsskatt på verk og bruk. Rekkevidde på hva som skal regnes med i skattegrunnlaget 
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 Rt. 1936 side 877. 
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vil være det samme uavhengig av hvilke av de alternative hjemmelsgrunnlag i 

eiendomsskatteloven § 3 kommunen har benyttet.
76

 

Eiendomsskatteloven § 4 annet ledd tredje og fjerde punktum fastsetter rekkevidden for 

hva som skal medregnes til takstgrunnlaget for eiendomsskatt.  

I det følgende vil jeg først behandle sammenhengen mellom tredje og fjerde punktum 

deretter vil drøfte grunnen før jeg drøfter hvilke bygninger og anlegg som faller inn under 

rekkevidden og hvilke løsøre som skal unntas. 

3.2 Bakgrunn 

Ut fra lovhistorien kan eiendomsskatteloven § 4 annet ledd fjerde punktum tolkes som et 

unntak fra tredje punktum. Dette fremkommer av forhandlingene av landsskattelovens 

første behandling i odelstinget i forkant av vedtagelsen av landskatteloven av 1911 der 

komiteens innstilling ble vedtatt. Her fremkommer blant annet at maskiner er å regne med i 

anlegg.
77

 

”Komiteen hadde ment at omfatte med sin regel om « anlægget » selve det industrielle 

anlæg med nødvendige maskiner, selv om de ikke stod under hus” 

Komiteens opprinnelige forslag innholdt ikke unntaket for ”… arbeidsmaskiner med 

tilbehør…” i landsskattelovens § 8 tredje ledd annen setning og byskatteloven § 5 annet 

ledd annen setning. Disse bestemmelsens svarer til gjeldende eiendomsskattelov § 4 annet 

ledd fjerde punktum.  

                                                 

76
 I brev av 8. mai 2007 har finansdepartementet vist til eiendomsskatteloven § 4 annet ledd tredje og fjerde 

punktum for avgrensningen for grunnlaget for eiendomsskatten også etter utvidelsen av eiendomsskatteloven 

§ 3 i fra og med 2007.  

77
 Rt. 1924 side 922 på side 928 der forhandlingene blir kommentert av byretten (forhandlingene side 808). 
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Ordlyden er i forhold til de eldre bestemmelser noe endret, det var ikke tilsiktet en endring 

av bestemmelsens innhold utover at matrikkeskatten ble fjernet. I forarbeidene uttales om 

eiendomsskatteloven §4 at:
78

 

”Denne paragrafen svarer til byskattelova §3, og landskattelova §8, første til fjerde 

leden, med dei endringane som fylgjer av at matrikkelskatten fell bort.” 

Ordlyden og forståelsen av de eldre lover har derfor interesse ved tolkning av 

rettstillstanden i dag.
79

 

”Bestemmelsene er en videreføring av tidligere bestemmelser i skattelovene fra 1911 - 

landsskatteloven §8 tredje ledd og byskatteloven §5 andre ledd, og rettspraksis om 

disse bestemmelsene har fortsatt interesse.” 

Dette unntaket ble tatt med under odelstingets andre behandling.
80

 Jeg kan ikke se at det 

har vært tilsiktet noen endring på dette punkt og tolker derfor begrepet ”anlegg” i tredje 

punktum så vidt at det omfatter også maskiner og annet tilbehør. Arbeidsmaskiner og annet 

løsøre blir som hovedregel unntatt fra beskatning etter fjerde punktum.  

Eiendomsskatteloven bygger som nevnt tidligere på lovene av 1911. Objektet som skulle 

medregnes fra 1911 var ”bygninger og øvrige indretninger”. Ordlyden i loven av 1911 

støtter standpunktet om at fjerde punktum kan tolkes som et unntak til tredjepunktum. 

Jeg finner ingen rettspraksis som tilsier at dette standpunkt er endret. I Telenor-dommen 

uttaler førstvoterende at ”tilknytningskravet i fjerde punktum bare synes å ha mening hvis 

dette kravet kan innebære noe mer enn det som allerede følger av tredje punktum”.
81
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Etter dette mener jeg loven må tolkes slik at fjerde punktum gir anvisning på unntak fra 

tredje punktum.   

3.3 Grunnen 

Spørsmålet er om grunnen regnes med til takstgrunnlaget for eiendomsskatt. Videre er det 

et spørsmål hvor stor del av grunnen som skal regnes med.  

Som følge av at matrikkelen falt bort må det være riktig å regne grunnen med i 

eiendomsskattegrunnlaget. Dette følger i følge Stavang av innledningsordene i paragrafen;
 

82
 

”I innleiingsorda til paragrafen er det sagt at grunnen skal reknast med…” 

Det samme følger av Gulen-dommen.
83

 Saken gjaldt blant annet om grunnen skulle regnes 

med i skattegrunnlaget. Bygningen stod på en festet tomt. Eieren av tomten og eieren av 

anlegget var forskjellige rettssubjekt. Spørsmålet ble derfor om bortfesteren skulle hefte for 

at det var etablert et verk og bruk på eiendommen. Dissensen i dommen omhandler ikke 

spørsmålet vedrørende grunnen.
84

 

” For Høgsterett er det reist spørsmål om verdien av den nødvendige grunnen til 

landanlegget skal takast med i eigedomsskatten. Her finn eg det tilstrekkeleg å vise til 

at matrikkelskatten fall bort ved lovendringa i 1975. Fram til dette tidspunktet skulle 

det for « verk og bruk » sjåast bort frå grunnverdi som det var teke omsyn til ved 

matrikuleringa - dette for å unngå dobbel skattlegging. Når så matrikkelskatten har 

falle bort, er det ikkje lenger grunnlag for å unnta verdien av grunnen. Også denne 

går såleis inn i verdien av verk eller bruk, og det er då ingen manglar ved 

skattevedtaket til kommunen så langt. matrikkelskatten fall bort ved innføringa av 

eigedomsskattelova i 1975, er det ikkje lenger grunnlag for å gjere eit slikt unntak.” 
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Dersom grunnen har et verk og bruk, vil grunnen skattelegges selv om eieren av grunnen 

ikke er den samme som eieren av anlegget. Dette er for festetomter slått fast i Gulen-

dommen.
85

 Det ble enstemmig fastsatt at grunneieren skulle betale eiendomsskatt på 

grunnen mens festeren skulle betale for anlegget. Det var dissens for sakens øvrige 

spørsmål og flertallet kom til at det også i sjøområdene kunne skattelegges, men anleggene 

i sjøen ble ikke ansett som verk og bruk. Det ble ikke nærmere tatt stilling til om og evt. 

hvordan grunnen i sjøen skulle beskattes.  

3.4 Bygninger og anlegg 

3.4.1 Innledning 

Spørsmålet er hva som ligger i begrepet bygninger og anlegg, herunder hva som skal 

medregnes i takstgrunnlaget for eiendomsskatt. 

Bygninger og anlegg skal medregnes i takstgrunnlaget dersom de har tilstrekkelig 

tilknytning til verksdrifta. Begrepet verksdrifta må avgrenses og det må avgjøres hvor 

sterkt tilknytningskrav som kreves og hva som ligger i dette.   

3.4.2 Bygninger og anlegg 

Bygninger og anlegg kan ut fra en språklig tolkning omfatte en rekke eiendeler. Isolert sett 

omfatter begrepet mye, for bygninger kan alt fra små byggverk som skjul eller strukturen, 

maskiner, byggerplasser, fabrikker medregnes. Jeg tolker anlegg slik at eiendeler innenfor 

et naturlig avgrenset område blir å regne med. Det må avgrenses mot eiendeler som 

finansaktiva og omsetningsaktiva, slik at kun anleggsaktiva medregnes.
86

 For disse 

eiendeler er hovedregelen at løsøre ikke medtas i takstgrunnlaget, de unntas etter 

eiendomsskatteloven § 4 annet ledd fjerde punktum. 
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Forarbeidene gir som tidligere nevnt liten rettledning utover at de henviser til lands- og 

byskattelovene.  

Ordlyden i skattelovene av 1911 var noe annerledes enn i gjeldende lov, det som i 

gjeldende lov omtales som bygninger og anlegg ble i lands- og byskattelovene omtalt som 

bygninger og øvrige indretninger. Dette støtter mitt synspunkt om en vid tolkning av 

begrepet anlegg i gjeldende lov. 

Den nærmere avgrensningen beror på tilknytningskravet. Det neste spørsmålet blir derfor å 

avgjøre hva som ligger i begrepet ”verksdrift”.  

3.4.3 Verksdrift 

Etter ordlyden er det tilknytningen til verksdrifta som er avgjørende. Ut fra en språklig 

fortolkning mener jeg verksdrift er en virksomhet som trenger et sted å fungere fra. Altså at 

det ut fra ordlyden er et krav om stedbundethet.  

Avgrensningen av begrepet ble behandlet i Telenor-dommen.
87

 Saken gjaldt rekkevidden 

av eiendomsskatt på Telenor sitt anlegg i Modum kommune. Skatteplikten for verk og bruk 

var fastsatt i Nesset-dommen, så Telenor-dommen gjaldt utelukkende spørsmålet om 

rekkevidde, det vil si, hvilke eiendeler skulle medregnes til takstgrunnlaget. Den ankende 

part, Telenor, har i Rt. 2006 side 1607 anført at begreper verksdrift knytter seg til 

produksjon.
88

 Ankemotparten, Modum kommune, anførte at det var tilknytningen til det 

faste anlegget som var avgjørende.
89

 Førstvoterende, dommer Sverderup, knytter 

tilknytningskravet opp mot et sammenhengende, stedbundet anlegg.
90
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”Når utgangspunktet som nevnt er at telenettet skal sees som et verk eller bruk, ser jeg 

det som lite tvilsomt at alle de elementene i nettet som er skattlagt i Modum kommune, 

må sees som «anlegg ... [som] høyrer til eller trengst til verksdrifta », og dermed går 

inn under tredje punktum i lovens §4 andre ledd. Elementene er fysisk forbundet i et 

sammenhengende, stedbundet anlegg, de er alle nødvendige for at anlegget skal 

fungere, og telenettet må sees som en sammenhengende kommersiell enhet.”(Min 

uthevning) 

Her ses anlegget som en helhet. Jeg tolker her Høyesterett slik at de med stedbundet anlegg 

mener verksdrifta. Dette fører til den konklusjon at bygninger og anlegget som har 

tilstrekkelig tilknytning til det stedbundne anlegget skal medregnes. I dommen var 

grunnlaget for at anlegget var stedbundet at ledningsnettet som er tilkoblet maskinene som 

utfører prosessene nødvendige for telenettet var stedbundet til den bygning der anlegget lå. 

Det var derfor ikke direkte den faste eiendom som er stedbundet, men anlegget i form av 

ledningsnettet som må tilknyttes maskinene.  

Det kan være et spørsmål om begrepene skal behandles likt for egentlige og uegentlig verk 

og bruk. Det ble av dommer Coward i Telenor-dommen påpekt at eldre praksis gjaldt 

”typiske produksjonsbedrifter”
91

 disse faller som sagt under de egentlige verk og bruk. Til 

inntekt for at det kan være forskjell sier hun også at ”Et utrykk som «arbeidsmaskiner» 

faller muligens mindre naturlig for de «uegentlige» verk og bruk.”
92

  

Dommer Coward viser også til at rettspraksis fra det eldre lovverket var av interesse og at 

Telenor fremhevet Bøckmann-dommen.
93

 I Bøckmann-dommmen behandles riktignok ikke 

reglene fra 1911, men eldre rettspraksis omtales i dommen. Det henvises til både Nydalen 
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Companie-dommen og Mostue Trykkeri-dommen.
94

 I førstnevnte henviste høyesterett til 

tilknytningen mellom maskinene og det faste anlegg med tilbehør.
95

 

”Om de verker og bruk, som omhandles i landsskattelovens §8 første led, bokstav b, 

bestemmes det i paragrafens 3dje led, at disse eiendomme værdsættes med de 

bygninger og øvrige indretninger, som hører anlægget til og er nødvendige for 

anlæggets øiemed. Ved anvendelsen av denne bestemmelse maa det haves for øie, at 

det er det faste anlæg som er eiendomsskattens egentlige objekt, og at bestemmelsen 

angaar det nødvendige tilbehør til det faste anlæg.” 

I Bøckmann-dommen blir ikke forståelsen av verksdrift i tredje punktum eksplisitt 

behandlet, men dommer Dolva henviser til at det er tilknytning mellom maskiner og den 

faste eiendommen.
96

 

”… det er på det rene at det kreves en tilknytningen mellom produksjonsmaskinene og 

den faste eiendommen for at maskinene skal inngå i takstgrunnlaget.” 

Jeg mener denne uttalelsen ikke kan tas til inntekt for annet enn at tilknytningskravet i dette 

tilfelle var bygningen eller den faste eiendommen. Dette fordi bygningen i denne saken 

etter min mening var”… hovedelementet i anlegget”
97

. I dommen henviser og siterer 
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 Rt. 1924 side 922 og Rt. 1934 side 465. 
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 Rt. 1924 side 922 på side 923 

Om den del av bestemmelsen som omhandler unntaket for arbeidsmaskiner og tilbehør, henviser 
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Høyesterett.  
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førstvoterende til eldre praksis der det henvises til at tilknytningskravet retter seg mot ”det 

faste anlæg”.
98

 

Annenvoterende, dommer Aarbakke ser på forholdet mellom det ”faste anlegg” og 

”maskinen” som taler for at også han mener tilknytningskravet retter seg mot det faste 

anlegg.
99

 

Med verksdrifta er det siktet til det faste anlegg. Jeg mener det med dette forstås noe annet 

enn anlegg i sammenhengen bygninger og anlegg. Det faste anlegg eller verksdrifta tolkes 

etter min mening til å være det som gjør at man faller ned på at anlegget er verk og bruk i 

eiendomsskattelovens forstand.  

3.4.4 Tilknytningskrav 

Spørsmålet er hvilke momenter som vektlegges ved avgjørelsen av hvorvidt en bygning 

eller et anlegg har tilstrekkelig tilknytning til verksdrifta.  

Etter ordlyden er kravet ”høyrer til eller trengs”. Eiendeler det er behov for i verksdrifta 

vil derfor klart falle inn under ordlyden, det er klart at absolutt nødvendige eiendeler har 

sterk nok tilknytning, slike som bygningene som huser verksdrifta. Hvor den nærmere 

grensedragningen går er vanskelig å tolke ut fra ordlyden. Forarbeidene gir lite, det 

avgjørende blir å undersøke om det kan trekkes ut generelle momenter som kan tas med i 

betraktningen ved den skjønnsmessige avgjørelsen.  

Spørsmålet var oppe i Telenor-dommen, førstvoterende så det som lite tvilsomt at alle 

elementene i nettet falt inn under tredje punktum når det i Nesset-dommen var avgjort at 

telenettet var et verk og bruk.
100

  

                                                 

98
 Op.cit. på side 374. 

99
 Op.cit. på side 377 (han fikk ikke tilslutning av de andre dommerne). 

100
 Rt. 2006 side 1607 note 38. 



 35 

”Elementene er fysisk forbundet i et sammenhengende, stedbundet anlegg, de er alle 

nødvendige for at anlegget skal fungere, og telenettet må sees som en 

sammenhengende kommersiell enhet” 

Ut fra dette kan det etter min mening trekkes ut flere momenter som kan være med i 

avgjørelsen.  

For det første er fysisk tilknytning et moment. Hvor sterk den fysiske tilknytning må være 

kan ikke utledes fra dommen. I Norsk Hydro-dommen
101

 var et forsøkslaboratorium ikke 

tilknyttet noe verk og bruk, det lå i en annen kommune. Laboratoriet ble ikke ansett å være 

et verk og bruk i seg selv. Spørsmålet ble derfor om det hadde tilstrekkelig sterk tilknytning 

til andre verk og bruk slik at det kunne regnes med til disse. Laboratoriet ble ikke ansett å 

være sterkt nok tilknyttet Norsk Hydro sine verk og bruk i andre kommuner, men 

grunnlaget var ikke at laboratoriet ikke var fysisk tilknyttet de andre verkene og brukene til 

Norsk Hydro. På den annen side er det klart at den fysiske tilknytningen, herunder hvor 

vanskelig det er å flytte eller skifte ut ene eiendel har vært avgjørende for saker som gjelder 

bestemmelsens fjerde ledd om arbeidsmaskiner.
102

  

Den tekniske og funksjonelle sammenhengen blir også fremhevet, ”… alle nødvendige for 

at nettet skal fungere…”. I lovene av 1911 skulle eiendeler som var ” nødvendige for 

anlæggets øiemed” regnes med. Altså eiendeler som var nødvendige for å oppnå formålet 

for bedriften. Dette må fortsatt gjelde. Slik at dersom anlegget ikke kan oppnå sitt formål, 

eller slutte å fungere, dersom en eiendel fjernes, vil denne eiendelen måtte regnes med. 

Dette ble også trukket frem i Norsk Hydro-dommen. I Norsk Hydro-dommen ble den 

funksjonelle samhørigheten drøftet. Saken gjaldt skatteplikt for et laboratorium Norsk 

Hydro hadde på Skøien. Laboratoriet ble ikke ansett for å være verk og bruk i seg selv. 

Spørsmålet i saken var derfor om laboratoriet hadde tilstrekkelig tilknytning til øvrige verk 

og bruk Norsk Hydro hadde i andre fylker slik at det kunne medregnes. 
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Høyesterett kom til et annet resultat enn overretten, de mente tilknytningen ikke var sterk 

nok.
103

 

” Spørsmaalet er videre, om laboratoriet seet i forbindelse med Norsk Hydros øvrige 

anlæg, dets fabriker og kraftanlæg indgaar under paragrafens tredje led. Man finder 

overveiende grund til at anta, at saa ikke er tilfælde. Efter de oplysninger, som 

foreligger i saken, gaar man ut fra, at forsøkslaboratoriet ikke er bestemt til likefrem 

at tjene de nuværende fabrikker i Telemarken, som har sine egne forsøkslaboratorier 

ved de respektive anlæg; men at laboratoriet paa Skøien har et videregaaende maal 

nemlig at fremme Hydros interesser i vandfald - utbyggede og ikke utbyggede - i 

Telemarken og andre steder, altsaa at være organ for dets almindelige tekniske ledelse 

med særlig hensyn paa den fremtidige utvikling.”  

Laboratoriet var ikke fysisk tilknyttet de andre verk og bruk Norsk Hydro hadde, disse 

hadde sine egne laboratorier. Det ble derfor et spørsmål om den kommersielle tilknytningen 

var sterk nok, her viste retten til at laboratoriet rettet seg mer mot fremtidsrettet utvikling. 

Det ble derfor ikke ansett å direkte være del i den øvrige driften til Norsk Hydro og deres 

anlegg. Det ble vist til forarbeidene til loven av 1911.
104

 

”At der ved værdsættelsen ikke kan tages hensyn til bestyrer- eller arbeiderboliger 

eller andre bygninger, som ikke er bestemte til direkte at anvendes i bedriften, anser 

departementet for en selvfølge.” 

Tilknytningen må rette seg direkte mot verksdriften.   

Begge de foregående momenter har også en side mot det økonomiske. Dette er også 

fremhevet i Telenor-dommen, der hele nettet ble sett som en sammenhengende 

kommersiell enhet. Tilknytning i form av kommersiell drift blir derfor også trolig vektlagt. 

Jeg er allikevel usikker på hvor langt dette momentet kan trekkes. I Norsk Hydro-dommen 
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ble det økonomiske trukket frem av overretten, de argumenterte for at laboratoriet skulle 

medregnes, dette under henvisning til kommersielle formål.
105

  

” … det maa antages, at forsøkslaboratoriets formaal staar i nær forbindelse med 

Hydros anlæg i det hele og ikke vilde ha været anlagt, hvis det ikke hadde været 

nødvendig eller ønskelig til opnaaelse av en mest mulig rationel økonomisk utnyttelse 

av Hydros øvrige anlæg, dets fabrikker og kraftanlæg. … At laboratoriet ligger i et 

andet distrikt end Hydros fabrikker og øvrige anlæg maa være uten betydning for 

spørsmaalets løsning.” 

På den annen side er i utgangspunktet eiendomsskatten en objektskatt og eierens bruk skal 

ikke være avgjørende. Videre må det også antas at de fleste disposisjoner som foretas av 

bedrifter foretas i den hensikt at de er økonomisk gunstige. Det kan allikevel synes som 

Høyesterett har vektlagt økonomiske forhold for å vurdere tilknytningen til anlegget. I 

Kvitsøy-dommen ble blant annet ikke NRK sitt senderanlegg ansett å være verk og bruk, 

blant annet fordi det ikke ble drevet kommersiell drift. Etter min mening kan det ikke 

trekkes opp et krav om at det skal drives økonomsk lønnsom drift. Hva eksakt som ligger i 

momentet er vanskelig å avgjøre ut fra dagens rettskildebilde.  

For de fleste typer bygninger og anlegg vil det fremstå som klart om de hører til eller 

trengs. Der det oppstår tvil må det ses på hvor sterk tilknytningen er. Det kan ses på 

funksjonell, teknisk, fysisk og økonomisk tilknytning. Hva som nærmere ligger i kravet er 

ikke klart, og det har vært lite med praksis på området.  

3.5 Løsøre 

3.5.1 Innledning 

Utgangspunktet er at løsøre ikke er med i takstgrunnlaget, løsøre unntas etter 

eiendomsskatteloven § 4 annet ledd fjerde punktum. Løsøre blir allikevel å medta dersom 

det er sterkt nok knyttet til verksdrifta.  
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For å avgjøre hva som kan unntas må det avgjøres hva som ligger i ”arbeidsmaskinar og 

tilhøyrsle og ting som kan setjast i klasse med slikt” og ”føretaket”. Deretter må 

tilknytningskravet avgrenses.  

Begrepet anlegg i tredje punktum kan også omfatte løsøre.
106

 Slikt løsøre er etter fjerde 

punktum unntatt fra grunnlaget for eiendomsskatt dersom det ikke har tilstrekkelig 

tilknytning til ”føretaket”. 

3.5.2 Arbeidsmaskinar, tilhøyrsle mv. 

Under begrepet løsøre ligger en rekke eiendeler. I det følgende vil også arbeidsmaskiner 

behandles som løsøre, selv om dette etter ordlyden ikke alltid vil være naturlig.  

Ut fra ordlyden faller visse eiendeler utenfor. For verket og brukets eiendeler under ett kan 

det skilles mellom finansielle aktiva, omsetningsaktiva og anleggsaktiva. I tillegg har man 

fast eiendom i form av bygninger og større faste anlegg, som ble behandlet i kapittel 3.4. 

De finansielle aktiva, som for eksempel verdipapirer eller kontanter, faller utenfor 

begrepet. Tilsvarende med omsetningsaktiva som råvarer, halvfabrikat og ferdige 

produkter. Det kan tenkes at bedriften sine egne produkter går over til å være anleggsaktiva 

etter at de er ferdig produsert og tatt inn i driften. Forutsatt at tilknytningskravet er oppfylt 

vil produktet kunne være anleggsaktiva på lik linje med annen anleggsaktiva. 

Skille for maskiner går her mellom arbeidsmaskiner som kan unntas og kraftmaskiner som 

kan medtas.
107

  

”Ved arbeidsmaskiner forstaaes efter dette ords almindelige betydning alle maskiner, 

som anvendes i industriel bedrift, og som ikke henhører under kraftmaskineriet. 

Uttrykket omfatter baade saadanne maskiner, som er særegne for vedkommende 

bedrift, og saadanne som kan finde anvendelse i bedrift av anden slags.”  
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Avgrensningen går mot kraftmaskiner, disse hører inn under anlegg og kan ikke unntas fra 

takstgrunnlaget. For avgjørelsen av skillet er jeg enig i byretten i Rjukanfoss-dommen. 

”Arbeidemaskiner i motsetning til kraftmaskiner leverer et ferdig produkt eller halv 

produkt eller foredler saadanne” 

Høyesterett kom til annet resultat enn byretten, men maskinene i anlegget ble ansett som 

arbeidsmaskiner av begge retter.  

Herunder skal også tilbehør og tilsvarende ting medregnes. Det betyr for eksempel at en 

datamaskin som benyttes for eksempel til å programmere en sveisemaskin vil kunne tas 

med i takstgrunnlaget dersom den er tilknyttet i tilstrekkelig grad. En datamaskin på 

lønnskontoret kan ikke sies å være tilbehør til en arbeidsmaskin eller en anleggsgjenstand, 

og vil falle utenfor takstgrunnlaget.  

For uegentlige verk og bruk er det hevdet at avgrensningen mot arbeidsmaskiner ikke 

passer like godt som for de egentlige verk og bruk.
108

 

”Et uttrykk som « arbeidsmaskinar » faller muligens mindre naturlig for de « 

uegentlige » verk og bruk.” 

Dersom man benytter definisjonen fra byretten i Rjukanfoss-dommen blir dette etter min 

mening mulig å avgrense mot arbeidsmaskiner. Definerer man for eksempel produksjonen i 

et teleanlegg til å være prosesseringen av signaler, vil de maskiner som utfører denne 

jobben falle inn under arbeidsmaskiner.  

Små ting som hammer osv vil falle utenfor, disse er ikke å betrakte som 

anleggsgjenstander.  
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3.5.3 Føretaket 

Begrepet ”føretaket” ble i Telenor-dommen sett på som å gjelde anlegget.
 109

 I Bøckmann-

dommen kom også mindretallet bestående av dommer Aarbakke til samme resultat.
110

 

Flertallet i dommen synes å vektlegge tilknytning til eiendommen og bygningen.
111

 Loven 

av 1911 benytter begrepet anlegget, og etter min mening gir det best mening å forstå 

”føretaket” som anlegget, ikke eiendommen eller bygningen. I Bøckmann-dommen var 

også bygningen hovedelementet i anlegget, slik at det i den konkrete dommen var av 

mindre betydning hvilke begrep man benyttet.
112

 Anlegget vil i mange tilfelle være den 

faste eiendom, men det kan også tenkes anlegg som ikke har en bygning i tradisjonell 

forstand. For eksempel en vindmølle vil kunne defineres som et anlegg uten at det 

nødvendigvis er noen bygning som huser den.  

3.5.4 Tilknytningskrav 

Det må avgjøres hvilke momenter som kan vektlegges for tilknytningskravet. Kravet til 

tilknytning er i eiendomsskatteloven § 4 annet ledd fjerde punktum uttrykt ved at løsøre må 

være ”part av sjølve føretaket”. Allerede ut fra ordlyden virker dette som et strengere krav 

enn ”… høyrer til eller trengs …” som er kravet etter tredje punktum. Hva som ligger i 

tilknytningskravet ble tatt opp i Telenor-dommen.
113

 

”Når det gjelder det siste, peker jeg på at tilknytningskravet i fjerde punktum bare 

synes å ha mening hvis dette kravet kan innebære noe mer enn det som allerede følger 

av tredje punktum.” 
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Ordlyden gir liten veiledning utover at kravet er strengere enn i tredje ledd. Forarbeider sier 

også lite om hvilke momenter som vektlegges ved avgjørelsen av tilknytningskravet. 

Problemstillingen har vært behandlet i rettspraksis en rekke ganger. Nærmere hvilke 

momenter som er av betydning må trekkes ut fra rettspraksis.  

I nyere praksis har spørsmålet om tilknytningskravet i eiendomsskatteloven § 4 annet ledd 

fjerde punktum vært behandlet i Bøckmann-dommen, Telenor-dommen og Catch-

dommen.
114

 De to sistnevnte dommene ble behandlet samtidig. Bøckmann-dommen var 

den første dommen på over 50 år som omhandlet spørsmålet om tilknytningskravet til 

fjerde punktum.
115

  

Bøckmann-dommen omhandlet spørsmålet om maskinenene i tre produksjonslinjer for 

isolerglassproduksjon skulle regnes med i takstgrunnlaget. Bygget og maskinene hadde 

forskjellige eiere. Produksjonslinjene var på mellom 38 og 51 meter og bygget de var 

plassert i var et kombinasjonsbygg på 8.000 m2. Flertallet på fire dommere fant at 

maskinene ikke skulle medtas blant annet på grunnlag av at bygningen kunne benyttes til 

andre formål og at en eventuell flytting kunne foretas innenfor forsvarlige rammer. 

Mindretallet, bestående av dommer Aarbakke, la betydelig vekt på den historiske 

utviklingen av reglene og kom til at maskinene burde beskattes, blant annet fordi 

maskinene ga ”anlegget som helhet dets karakter av industrielt anlegg”.
116

  

Telenor-dommen gjaldt tilbehør til et telenett. I Nesset-dommen er det avgjort at et 

teleanlegg er et verk og bruk, Telenor-dommen går på rekkevidden av skatteplikten. ”I 

takseringen inngikk ellers sentraler, radiolinjestasjoner og såkalte « muxer » eller 

multiplexer.”
117

 Avgjørelsen var enstemmig og eiendomsskatt ble pålagt.  
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Telenor-dommen og Catch-dommen ble behandlet samtidig. Catch-dommen gjaldt 

spørsmålet om såkalte DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) bokser kunne 

være del av skattegrunnlaget. Dette er bokser som er nødvendige for å bruke telenettet til 

bredbånd. Forskjellen til Telenor-dommen var at saken her kun gjaldt DSLAM boksene 

som tilhørte et annet selskap enn eieren av anlegget. Høyesterett viste til at Telenor-

dommen hadde avgjørende betydning for saken gjennom at DSLAM bokser er en såkalt 

mux, som i Telenor-dommen ble funnet å falle inn under skattegrunnlaget. Dommen var 

enstemmig.   

Bøckmann-dommen og Telenor-dommen er derfor de to mest sentrale dommene på feltet.  

I Bøckmann-dommen ble den historiske utviklingen av reglene ble vektlagt av 

dissenterende dommer, dommer Aarbakke. I premissene viser han til det eldre lovverk og 

hvilke momenter som har vært benyttet ved avgjørelser om tilknytningskravet. Denne 

oversikt gir etter min mening et godt utgangspunkt for den skjønnsmessige avgjørelsen av 

om tilknytningskravet er oppfylt.  

Etter mitt syn gir rettspraksis i utgangspunktet anvisning til at to forhold vektlegges. Disse 

to forhold er tilpasningen mellom løsøre og anlegget og det andre er de økonomiske 

forhold. Under disse er det en rekke momenter som i praksis har vært drøftet. I det følgende 

vil jeg gi en kort gjennomgang av de mest sentrale momentene. Det påpekes at også andre 

elementer enn de oppregnede kan få betydning.
118

 

De økonomiske forholdene viser til kostnaden av ulemper som vil kunne oppstå dersom 

eiendelen det er snakk om fjernes fra anlegget. Dette forhold ble vektlagt i Bøckmann 

dommen. Også mindretallet fremhever at dette momentet er av betydning, det blir vist til 

Rjukanfoss-dommen og de moment som trekkes frem der for under tolkningen av hva som 
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ligger i kravet om tilknytning som etter loven av 1911 var at eiendelen var en integrerende 

part.
119

  

I Telenor-dommen ble alle delene av telenettet ansett som integrert og ble sett på som en 

del av selve anlegget.
120

 Det ble bl.a. vist til Canal Digital-dommen som fastslår at nettet 

kan være verk og bruk. Derfor er det i Telenor-dommen tilknytningen til nettet i seg selv 

som er avgjørende. Førstvoterende viste, under drøftelsen av fjerde punktum, til det han 

hadde ”referert om telenettets oppbygning og funksjon”.
121

 En av de refererte uttalelser, 

var uttalelsen fra sakkyndig Einar Østvold. Han pekte blant annet på at alle delene i hele 

landet er nødvendige for at nettet skal fungere og at sentralen som var plassert i kommunen 

ville bli dyr å flytte.
122

 I Catch-dommen ble det vektlagt at DSLAM boksen ikke ”har noe 

annet anvendelsesområde enn i forbindelse med det faste nettet, of har heller ikke løsere 

tilknytning enn de tilsvarende innretninger som Telenor eier. I Bøckmann-dommen anså 

førstvoterende kostnadene ved å flytte maskinene som ”innen rammen av det 

forsvarlige”.
123

 I drøftelsen om de økonomiske forhold blir flere moment drøftet. 

Forholdene til mulig utnyttelse av den gjenværende bygning, utnyttelse av maskinene 

utenfor anlegget og kostnadene ved å flytte maskinen. Maskinens verdi ble ansett ikke å 

være av betydning, men det at ikke maskinene mistet verdi ved flyttingen ble tatt i 

betraktning. Disse momentene følger også av eldre praksis.
124

  

”…har siktet til …den forretningsmessige eller økonomiske forbindelse, saaledes at 

arbeidsmaskiner maa antas at utgjøre en intergrerende del av anlegget i alle tilfeller, 

hvor maskiner og anlegg ikke kan skilles fra hverandre uten økonomiske ofre, som fra 
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et forretningsmessig synspunkt maa betegnes som uforholdsmessige. I slike tilfeller 

kan maskiner og anlegg i økonomisk eller forretningsmessig henseende betraktes som 

en enhet, hvilket synes at danne et naturlig grunnlag for en likeartet behandling i 

skatterettslig henseende. Det maa saaledes nødvendigvis bero paa en skjønnsmessig 

vurdering i hvert enkelt tilfelle om samhørigheten mellem maskiner og anlegg er av 

saadan art og styrke som nevnt.” 

Disse momentene fra Rjukanfoss-dommen var en utvikling av tilsvarende moment som ble 

trukket frem i Nydalen Companie-dommen (Rt.1924 side 922) og det ble henvist til dem 

både av førstvoterende og dissenterende dommer i Bøckmann-dommen.  

Etter dette ser jeg det som klart at de økonomiske forhold er av betydning. Videre at de 

moment som skal drøftes under disse forhold er kostnadene ved å flytte eiendelene. 

Herunder kostnadene ved selve flyttingene, bruksverdien til den gjenstanden som flyttes i 

andre anlegg og hvilket tap anlegget får som følge av at elementet flyttes.   

Når det gjelder tilpasningen til anlegget blir det sett på fysiske, funksjonelle og teknisk 

tilpasning mellom anlegget og de elementene man ønsker å ta med i takstgrunnlaget.  

I Telenor-dommen ble det sitert fra sakkyndig Viggo Farestveit sin redegjørelse.
125

  

”Videre er det påpekt at det er en intim fysisk, teknisk, funksjonell og økonomisk 

sammenheng mellom de forskjellige anleggsdelene ved at samspillet mellom 

elementene medfører at om utstyr fjernes eller kobles fra, vil dette påvirke nettets evnet 

til å tilfredsstille kravene som er stilt mht. kapasitet, tilgjengelighet og funksjonalitet.”. 

(min uthevning) 

I Catch-dommen ble det vist til at DSLAM-boksen ikke hadde noen anvendelse utover det 

faste nettet og at tilknytningen var like sterk for denne som for andre komponenter. Det ble 

også vist til at DSLAM-boksen er en slik multiplexer som i Telenor-dommen ble pålagt 
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skatt. Det ble også sitert direkte fra Telenor-dommen ”alle elementene i nettet uansett er 

integrert” og at dette var basert på hva som var referert om nettets oppbygning.  

Den funksjonelle sammenhengen fremstår som den mest sentrale.
126

 

”At flere av elementene i telenettet har relativt kort levetid, eller enkelt lar seg skifte 

ut, ser jeg ikke som noe motargument av betydning; nettets funksjon er i alle fall 

avhengig av at et tilsvarende element blir satt inn.” 

Nettet er avhengig av alle elementene for å fungere, konsekvensene av å fjerne deler ville 

bli at nettet ikke fungerte. Etter min mening gir ikke avgjørelsen grunnlag for å hevde at det 

generelt vil være den funksjonelle tilknytningen som er avgjørende. Kun at dette også er et 

moment i den skjønnsmessige bedømmelsen. I tidligere praksis har det vært mer fokus på 

den fysiske tilknytningen. I Bøckmann-dommen vektla førstvoterende at de gjeldende 

maskiner var av lav vekt, og enkle skifte ut.
127

 I den saken var bygningen det avgjørende 

anleggsdelen og den kunne også benyttes til andre ting enn isolerglassproduksjon.  

Teknisk tilknytning er også trukket frem som et argument som kan styrke tilknytningen. 

Dissenterende dommer i Bøckmann-dommen peker blant annet på at maskinene i 

produksjonslinjene etter hans mening hadde en sterk teknisk tilknytning til anlegget.
128

 

”Maskinene fremstår som kombinerte eller integrerte kraft- og arbeids- eller 

produksjonsmaskiner. Produksjonsdelene av maskinene drives av elektromotorer som 

styres elektronisk og er montert i fast forbindelse med produksjonsdelene. 

Kraftmaskinen og produksjonsmaskinen er således i dette tilfellet ikke atskilt, slik 

bestemmelsene i eiendomsskatteloven har for øye, men fremstår som deler av en og 

samme maskin. Dette har gitt arbeidsmaskinene en sterkere teknisk tilknytning til 

anlegget enn arbeidsmaskiner i loven forutsettes å ha.” 
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Jeg tolker dommer Aarbakke slik at han mener at siden kraftmaskinen skal pålegges skatt, 

og tilknytningen til denne er teknisk sterk, skal også arbeidsmaskinen pålegges skatt. At en 

slik teknisk kobling kan gjøre at begge maskinene samlet skal medregnes i takstgrunnlaget 

er jeg uenig i. Jeg viser her til Stavang sin kommentarutgave der han kommenterer et slikt 

tilfelle spesielt.
129

 

”Kraftmaskinar som driv arbeidsmaskinar beinveges, vert rekna på line med 

arbeidsmaskinar. Elles skal kraftmaskinar alltid skattlegjast.” 

Det avgjørende blir derfor arbeidsmaskinen sin tilknytning. Et annet tilfelle der teknisk 

tilknytning kan være avgjørende er dersom for eksempel en datamaskin direkte brukes til å 

styre en produksjonsmaskin. Da vil trolig både datamaskinen og programvaren ville kunne 

regnes med til produksjonsmaskinen.  

For tilknytningen til mer løse eiendeler er det i teorien fremhevet at det sentrale er at 

”driftsmidler må ha en mer permanent funksjon”.
130

 Av denne grunn vil løse driftsmidler 

som for eksempel biler falle utenfor.  

Eierskap er også ansett som et moment som kan svekke tilknytningen. I Bøckmann-

dommen blir dette trukket frem som argument mot at tilknytningen er sterk nok av 

førstvoterende. Her hadde bygning og anlegg forskjellige eiere, dette argumentet ble 

allikevel ikke ansett som avgjørende. Også i Catch-dommen ble det trukket frem at 

forskjellig eierskap ”kan være en indikasjon på svakere tilknytning” men at situasjonen 

ikke var slik i denne saken.
131

 Det er ut fra praksis ikke mulig å finne når slikt forskjellig 

eierskap kan være tilstrekkelig, eller hvilke momenter som trekker for eller mot en slik 

løsning.  
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Dissenterende i Bøckmann-dommen pekte også på at eiendeler som ”gir anlegget som 

helhet dets karakter av industrielt anlegg” bør beskattes.
132

 Etter min mening er dette et 

fornuftig argument. Jeg finner på den annen side ikke holdepunkter i rettspraksis for at 

dette argumentet kan tillegges vekt utover at det er klart at også andre elementer enn de 

som er nevnt kan komme i betraktning.  

Etter mitt syn gir ikke foreliggende praksis noe klart bilde på hvor sterk tilknytning som 

kreves. Den angir kun de momenter som kan benyttes ved den skjønnsmessige avgjørelsen 

på om tilknytningen er tilstrekkelig sterk til at løsøre skal tas med i takstgrunnlaget.  

4 Konklusjon 

For de aller fleste eiendommer vil det være klart om de faller innenfor eller utenfor 

begrepet verk og bruk. Problemene oppstår først for eiendommer som ligger i grenselandet 

mellom verk og bruk og andre eiendommer. Eiendomsskattelovens regler om verk og bruk 

er gamle, dagens lov fra 1975 er en teknisk revisjon som slo i sammen reglene om 

eiendomsskatt fra de gamle lands- og byskattelovene fra 1911. Disse lovene bygde igjen på 

lovene fra 1882. Loven er kasuistisk bygget med eksempler helt fra 1800 tallet.  

Ordlyden som loven bygger på er ikke klar, forarbeidene gir også lite med tanke på 

tolkning av loven. Den nærmere avgrensningen av loven har skjedd gjennom rettspraksis.  

Utviklingen i rettspraksis har ført til at nye anlegg har blitt ansett å falle inn under begrepet 

verk og bruk. Jeg peker her spesielt på telenettet, dette ble ansett å falle inn under verk og 

bruk i Nesset-dommen i 2002. I Kvitsøy-dommen i 1995 ble det pekt på at telenettet falt 

utenfor begrepet verk og bruk. Dette svekker i mine øyne forutberegneligheten på området. 

Legalitetsprinsippet tilsier også etter min mening at det bør foretas en revisjon av reglene.  
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Også likhetsprinsippet taler i samme retning. Slik loven er utformet i dag er tolkningen i 

mine øyne såpass åpen at dette kan få store utslag mellom de enkelte kommunene i landet.  

Brukerne av loven er kommunene og næringslivet. Dette i seg selv taler for at loven burde 

revideres slik at utviklingen i rettspraksis blir fanget opp av ordlyden. Det er i Ot.prp.nr 1 

(2007-2008) i kapittel 26.2 vist til at departementet vil vurdere mulige endringer og 

avklaringer i eiendomsskatteloven i forbindelse med lovens virkeområde i sjøterritoriet. 

Det vil etter min mening være hensiktsmessig å endre ordlyden i loven slik at denne er i 

tråd med gjeldende rett også for verk og bruk generelt. 



 A 

5 Litteraturliste 

Bøker 

Bergo, Knut Høyesteretts forarbeidsbruk. Oslo, 2000 

Eide, Erling, Stavang, Endre Rettsøkonomi. Oslo 2005 

Eckhoff, Torstein og Helgesen, Jan E. Rettskildelære. 5. utgave, Oslo, 2001 

Fauchald, Ole Kristian, Jakhelln, Henning og Syse Aslak dog Fred er ej det Bedste… Festskrift 

til Carl August Fleischer. Oslo, 2006 

Fleischer, Carl Agust Rettskilder og juridisk metode. Oslo, 1998 

Harboe, Einar Eiendomsskatteloven kommentarutgave. Oslo, Universitetsforlaget, 1984 

Lund, Caroline, Stinessen, Stein Erik og Willoughby Kari Skatt på kraftforetak, Oslo, 1997 

Rabe, Gunnar og Malbi, Ingrid Det svenska skattesystemet. 19 upplagen, Stockholm, 2006 

Ravnaas, Ernst og Sollund, Stig Kraftverkbeskatning. Oslo, 1999 

Stavang, Mattis Eigedomsskatt. Oslo, 1994 

Zimmer, Fredrik Lærebok i skatterett. Oslo, Universitetsforlaget, 5. utgave, 2005 

Aarbakke, Magnus Skatt på formue. 3. utgave, Oslo, 1998 

 

Artikler 

Eldøy, Tvedt, Nyere rettspraksis om eiendomsskatt - en oversikt. Skatterett, 2000, side 189 

Harboe, Einar Skattesaker for domstolene – noen refleksjoner, Skatterett, 2005, side 365 

Sætre Løfsgaard, Verksskatt. Eiendomsskatt på verk og bruk. Praktisk økonomi og finans, 2002, 

nr 01, side 29-30  

 

Lovgivning 

1735 Reskript av 25. november 1735 for Kristiania 

1982 Skattelov for landet av 15. april 1882 

1982 Skattelov for byerne av 15. april 1882 

1911 Skattelov for landet (landsskatteloven) av 18. august 1911  

1911 Skattelov for byerne (byskatteloven) av 18. august 1911  

1974 Lov om kommunale vass- og kloakk-avgifter av 31. mai 1974 

1975 Lov om eigedomsskatt til kommunane (eiendomsskatteloven) av 6. juni 1975 nr 29 

 

 

 

 

 

 

 



 B 

 

Dommer 

Rt. 1890 side 270 (Modum Bad) 

Rt. 1890 side 685 (Union Træsliperi) 

Rt. 1919 side 562 

Rt. 1924 side 922 (Nydalens Compagnie) 

Rt. 1925 side 786 (Norsk Hydro) 

Rt. 1932 side 1135 (Verdal Kornmagasin) 

Rt. 1933 side 1182 (Mostue Trykkeri) 

Rt. 1934 side 465 (Rjukanfoss) 

Rt. 1936 side 877 (Kullkran) 

Rt. 1948 side 818 (Norsk Aluminium Companie) 

Rt. 1988 side 1123 

Rt. 1994 side 333 (Trondheim Energiverk) 

Rt. 1995 side 980 (Kvitsøy) 

Rt. 1998 side 1756 (Anders Tveit - Sandtak) 

Rt. 1999 side 369 (Bøckmann) 

Rt. 2002 side 94 (Nesset) 

Rt. 2002 side 1411 (Gulen) 

Rt. 2006 side 813 (Canal Digital) 

Rt. 2006 side 1607 (Telenor) 

Rt. 2006 side 1615 (Catch) 

UTV. IV side 426 

Lg. 1993 side 999 

 

Forarbeider 

NOU 1996:20 Ny lov om eiendomsskatt 

Odelstingsproposisjon nr. 44 (1974-1975)  

Indst. O. IV (1909)  

 


