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Problemstillingen saken gjelder 

 

Saken gjelder overprøving av kommunalt vedtak om eiendomsskatt. 

 

Problemstillingen i saken er i korthet følgende: 

 

«Verk og bruk» var tidligere en egen kategori i eiendomsskatteloven 

(lov 6. juni 1975 nr. 29) med særregler om beregningen av skattegrunnlaget som avvek fra 

det som gjaldt for næringseiendommer i alminnelighet. Ved lovendring i 2017 (lov 19. 

desember 2017 nr. 118) ble særordningen avviklet med virkning fra 2019.  

Verk og bruk beskattes fra 2019 som andre næringseiendommer.   

 

Hvilke eiendommer som ble regnet som verk og bruk, var definert i eiendomsskatteloven 

§ 4 annet ledd annet punktum. For disse eiendommene bestod endringen i at det ikke skal 

betales eiendomsskatt av «produksjonsutstyr og –installasjonar».  

 

At grunnlaget for eiendomsskatten for et stort antall eiendommer ble redusert, medførte et 

inntektstap som for noen kommuner kunne bli betydelig.  

 

Med det formål at de berørte kommunene skulle få mulighet til å tilpasse seg inntektstapet,  

ble det vedtatt en overgangsregel som lyder:  

 

Kommunar som i skatteåret 2018 skreiv ut eigedomsskatt på verk og bruk som frametter vert 

rekna som næringseigedom kan frå og med skatteåret 2019 til og med skatteåret 2024 skrive 

ut eigedomsskatt på eit særskilt fastsett grunnlag. Det særskilte grunnlaget skal baserast på 

differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at 

produksjonsutstyr og -installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget. Dette særskilte 

grunnlaget skal i 2019 vere lik seks sjudelar av differansen, og reduserast med ein sjudel 

kvart påfølgjande år. Skattesatsen ved slik avtrappa utskriving kan ikkje vere høgare enn den 

som blei nytta for dei same eigedomane for skatteåret 2018. 

 

Overgangsregelen innebærer at kommunenes inntekter av skatten på eiendommer 

klassifisert som verk og bruk trappes ned over en periode på syv år.  

 

Denne saken gjelder forståelsen av andre punktum i overgangsregelen. Spørsmålet er hva 

det betyr at differansen mellom skattegrunnlagene i 2018 og 2019 skal være «[f]orårsaka 

av at produksjonsutstyr og –installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget.» 

 

Saksforholdet i hovedtrekk 

 

Kudos Eiendom AS (Kudos) eier eiendommen gnr. 88 bnr. 710 i Birkenes kommune i 

Agder fylke. Eiendommen leies ut til søsterselskapet Synkron Media AS som driver 

trykkerivirksomhet. 
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Da Birkenes kommune i 2011 innførte eiendomsskatt kun på verk og bruk, ble 

eiendommen klassifisert som dette. Ved eiendomsskattetakst 5. januar 2011 ble teknisk 

verdi i henhold til punkt 2.2 beregnet til 12 100 000 kroner, hvorav 10 600 000 for 

bebyggelsen og 1 500 000 kroner for tomten.  

 

I punkt 2.3 Takst maskiner ble det angitt: 

 

Produksjonsutstyret inngår ikke i skattegrunnlaget. 

 

Etter klage fra eieren, den gang Birkeland Trykkeri AS, endret Takstnemnda for 

eiendomsskatt i vedtak 17. februar 2011 taksten til 8 500 000 kroner. Fra vedtaket gjengis:  

 

Klagen fra Birkeland trykkeri AS gjelder verdien av tomt og bygning. 

 

1. Generelt skal bemerkes at hovedregelen er at verdsettelsen skal skje på grunnlag av 

substansverdien. Dette framgår av en rekke avgjørelser i Høyesterett. Ved verdsettelse etter 

substansverdien tas det utgangspunkt i teknisk verdi, dvs. gjenanskaffelsesverdien med 

fradrag for slit, elde og utidsmessighet. 

 

[…] 

 

På bakgrunn av inntrykk under befaringen og ny arealoppgave, endres bygningens verdi til 

7 000 000 kroner, slik at ny takstverdi for bedriften blir 8 500 000 kroner. 

 

Etter at Kudos oppførte et tilbygg, ble eiendommen taksert på nytt. Etter klagebehandling 

ble utfallet at taksten ved takstnemndas vedtak 14. februar 2017 økt med 3 900 000 kr til 

12 400 000 kroner. Dette var grunnlaget for eiendomsskatt i 2018.   

 

Som følge av lovendringen i 2017, ble det foretatt en omtaksering av eiendommen fra 

«verk og bruk» til «næringseiendom» basert på det som var eiendommens omsetningsverdi 

etter eiendomsskatteloven § 8 A-2 første ledd. Ettersom kommunens siste 10-årlige 

hovedtaksering sist ble utført i 2011, ble det i taksten 14. november 2018 lagt til grunn at 

taksten skulle «[g]jenspeile et markedsnivå lik 2011». Grunnlaget ble taksert til 8 465 513 

kroner. Etter noen mindre justeringer ble grunnlaget for eiendomsskatt for 2019 ved 

takstnemndas vedtak 25. februar 2019 fastsatt til 8 726 000 kroner.  

 

Takstnemnda fastsatte også særskilt grunnlag for eiendomsskatt i henhold til 

overgangsreglene til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Beløpet ble beregnet slik: 

 

Takstdifferanse 2018–2019 (pga lovendring): kr 3 674 000,- 

Særskilt grunnlag for 2019 (6/7 av takstdifferansen): kr 3 149 142,- 

 

Kudos påklaget vedtaket og anførte i hovedsak at kommunen ikke hadde anledning til å 

benytte såkalt «særskilt grunnlag» på deres eiendom siden eiendommen ikke hadde hatt 

produksjonsutstyr eller –installasjoner i eiendomsskattegrunnlaget tidligere.  
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I sitt saksfremlegg til møtet i klagenemnda for eiendomsskatt 29. august 2019 ga 

kommunens eiendomsskattekontor en redegjørelse for overgangsordningen og uttalte blant 

annet: 

 

Ut fra lovteksten kan det se ut som det særskilte grunnlaget kun skal gjelde for de 

eiendommene som inneholdt produksjonsutstyr i sin tidligere takst som verk og bruk. 

Finansdepartementet har uttalt i et møte med KS at det særskilte grunnlaget skal være 

differansen mellom takstene i 2018 og 2019 uansett årsak. Dette skriver også 

Finansdepartementet i deres uttalelse datert 11.01.2018, se vedlegg (eiendomsskattekontorets 

understrekninger): 

 

«Det særskilte grunnlaget er differansen mellom grunnlaget for 2018 og grunnlaget for 2019. 

Med «eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019» menes de grunnlagene som faktisk er 

benyttet ved utskrivingen av eiendomsskatt for hhv. skatteårene 2018 og 2019.» 

 

Eiendomsskattekontoret kan for øvrig bekrefte at klagers eiendom ikke inneholdt 

produksjonsutstyr eller installasjoner i verk og bruk-taksten som var gjeldende frem til 

omtaksering fant sted i 2019. 

 

Klagenemnda tok ikke klagen til følge. Begrunnelsen svarer til saksfremlegget. 

 

Kudos påklaget kommunens vedtak om eiendomsskatt av det særskilte skattegrunnlaget til 

Sivilombudsmannen.   

 

I uttalelse 19. oktober 2020 (SOMB-2020-35) fikk Kudos medhold i klagen med følgende 

konklusjon i uttalelsen på side 8: 

 

Ombudsmannen er kommet til at overgangsregelen i eigedomsskattelova §§ 3 og 4 bare gir 

hjemmel til å skattelegge den delen av differansen som er knyttet til at produksjonsutstyr og 

–installasjoner blir tatt ut fra eiendomsskattegrunnlaget. Eventuell annen differanse i 

skattegrunnlaget etter regelendringen, er ikke omfattet av overgangsregelen. Klagenemnda 

for eiendomsskatt bes behandle saken på nytt i tråd med dette, og ombudsmannen ber om å 

bli orientert om utfallet av den nye vurderingen. 

 

Birkenes kommune traff i samsvar med sin forståelse av overgangsreglene tilsvarende 

vedtak om eiendomsskatt av det særskilte skattegrunnlaget i 2020 og 2021 med 5/7 av 

differansen mellom takstene i 2020 og 4/7 av differansen i 2021. Kudos påklaget også 

disse vedtakene.  

 

Kommunen behandlet saken videre med det endelige utfall at klagenemnda for 

eiendomsskatt i møte 19. august 2021 fastholdt sitt standpunkt og samtidig forkastet klagen 

fra Kudos over vedtakene om eiendomsskatt i 2020 og 2021. Begrunnelsen lyder: 

 

Birkenes kommune opprettholder eksisterende utskrivingsvedtak der særskilt grunnlag 

inngår, og viser til uttalelse fra KS Eiendomsskatteforum datert 12.04.2021 vedrørende 

forståelse av overgangsregelen. Det særskilte grunnlaget skal tilsvare differansen i takstene 

mellom 2018 og 2019 uansett årsak. 
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Spørsmålet om forståelsen av overgangsreglene berørte en rekke kommuner. KS engasjerte 

seg derfor i saken. Uttalelsen det er vist til i vedtaket, er et notat fra KS Advokatene til 

fagrådet i KS Eiendomsskatteforum (KSE). Ved henvisningen inngår uttalelsen i 

begrunnelsen for vedtaket.  

 

I uttalelsen heter det på side 1-2: 

 

KS Advokatene og KSEs standpunkt er at [overgangsregelen] må forstås slik at endret 

verdsettingsmetode er en følge av at produksjonsutstyr og –installasjoner tas ut av 

skattegrunnlaget, og at det derfor ligger innenfor ordlyden i den aktuelle setningen å ta 

hensyn til takstdifferanser som er forårsaket av endret verdsettelsesmetode.  

 

Det er videre vårt syn at loven gir anvisning på en differanseberegning mellom takst 2018 og 

takst 2019 hvor alle årsaker til takstforskjeller mellom 2018 og 2019, også slike som ikke har 

sammenheng med lovendringen. Dette bygger vi på formålet med overgangsregelen, og på at 

en streng ordfortolkning vil gi utilsiktede og urimelige utslag. 

 

Kommunene har praktisert overgangsregelen i tråd med KSEs syn. 

 

Det ble opplyst at cirka 350 kommuner skrev ut eiendomsskatt på verk og bruk i 2018, og 

at det kunne legges til grunn at de aller fleste tok i bruk ordningen med særskilt 

skattegrunnlag i 2019.  

 

KS var uenig i Sivilombudsmannens syn på forståelsen av overgangsregelen. Dette 

kommenteres i uttalelsen på side 6: 

 

Sivilombudsmannen har i en sak som gjaldt et verk og bruk uten skattepliktig 

produksjonsutstyr kommet til at overgangsregelen ikke kunne anvendes [SOMB-2020-35]. 

Det er etter vårt syn en betydelig svakhet ved uttalelsen at den ikke skiller mellom 

produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner. Som det fremgår av redegjørelsen som er 

gitt her, vil bygningsmassen i bedriften med stor sannsynlighet inneholde 

produksjonsinstallasjoner som har kommet til beskatning i 2018, men ikke i 2019. Vi mener 

uttalelsen ikke kan være utslagsgivende for tolkningen. 

 

Ombudsmannen tok for øvrig uttrykkelig forbehold når det gjaldt verk og bruk med 

skattepliktig produksjonsutstyr. Der kunne utfallet bli et annet, det tok ombudsmannen ikke 

stilling til. 

 

Etter klagenemndas vedtak fulgte Sivilombudet opp saken i brev til Birkenes kommune  

22. september 2021. Sivilombudet var uenig i rettsoppfatningen i notatet av KSE  

12. april 2021 og fastholdt sitt standpunkt.  
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Tingretten 

 

Ved stevning til Agder tingrett 20. desember 2021 reiste Kudos sak mot Birkenes 

kommune. Kudos gjorde gjeldende at klagenemndas vedtak 19. august 2021 (20. august 

iht. stevningen) var ugyldig fordi det var skrevet ut eiendomsskatt etter overgangsreglene 

til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Resultatet var at det var utskrevet 18 370 kroner for 

mye i eiendomsskatt for 2020 og 14 696 kroner for mye i 2021. Kudos nedla påstand om at 

vedtaket om eiendomsskatt for 2020 og 2021 var ugyldig. 

 

Kudos utvidet senere påstanden for tingretten med et krav om tilbakebetaling av for mye 

innbetalt eiendomsskatt i 2020 og 2021. 

 

At søksmålet ikke gjaldt vedtaket om eiendomsskatt i 2019, skyldes at søksmålsfristen 

etter eiendomsskatteloven § 23, jf. skatteforvaltningsloven § 15-4 første ledd var oversittet 

for 2019. Bestemmelsen i sivilombudsloven § 14 om oppsettende virkning av klage til 

Sivilombudet trådte i kraft 1. juli 2021. 

 

Kudos var innvilget fri sakførsel for tingretten i medhold av rettshjelploven § 16 første 

ledd nr. 3. Retten skal innvilge fri sakførsel for den private part i saker hvor søksmål er 

anbefalt av Sivilombudet. Etter rettshjelploven § 22 tredje ledd har Kudos fri sakførsel 

også for lagmannsretten. 

 

Birkenes kommune tok til gjenmæle for tingretten. 

 

Tingretten avsa 25. mai 2022 dom med slik domsslutning: 

 
1. Klagenemnda for eiendomsskatt i Birkenes kommunes vedtak av 20.08.2021 vedrørende 

fastsetting av Kudos Eiendom AS eiendomsskatt for 2020 og 2021 for eiendom gnr. 88 

bnr. 710 i Birkenes kommune, er ugyldig. 

2. Birkenes kommune dømmes til å tilbakebetale til Kudos Eiendom AS innbetalt 

eiendomsskatt for skatteårene 2020 og 2021, med fradrag for fastsatt eiendomsskatt etter 

nytt vedtak for skatteårene 2020 og 2021. I tillegg kommer rente iht. 

eiendomsskatteloven § 26, forskrift av 18.desember 1987 nr. 977 § 2. 

3. Birkenes kommune skal i nytt eiendomsskattevedtak for Kudos Eiendoms AS for 

eiendom gnr. 88 bnr. 710 i Birkenes kommune, ikke beregne eiendomsskatt etter 

overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 i lov av 19.desember 2017 nr. 118. 

4. Birkenes kommune dømmes til å betale Kudos Eiendom AS sine sakskostnader med  

kr. 296.038,- pluss rettsgebyret.  

 

Lagmannsretten bemerker for ordens skyld at vedtaket ble truffet 19. august 2021 og 

utsendt i brev dagen etter.  

 

Om saksforholdet for øvrig og partenes anførsler for tingretten, vises til dommen. 
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Anke til lagmannsretten  

 

Birkenes kommune anket 24. juni 2022 tingrettens dom. Anken rettet seg mot tingrettens 

rettsanvendelse og bevisvurdering. Kudos tok til gjenmæle ved anketilsvar 8. juli 2022.  

 

Ved beslutning 22. august 2022 i medhold av tvisteloven § 29-13 første ledd samtykket 

lagmannsretten til at anken ble fremmet selv om verdien av ankegjenstanden er mindre enn 

250 000 kroner.  

 

 Ankeforhandling ble holdt i Kristiansand 10. og 11. januar 2023. 

 

Birkenes kommunes påstand og påstandsgrunnlag 

 

Birkenes kommune nedla følgende påstand: 

 

1. Birkenes kommune frifinnes 

 

2. Kudos Eiendom AS dømmes til å betale Birkenes kommunes sakskostnader for tingretten 

og lagmannsretten 

 

Til støtte for påstanden gjorde ankende part sammenfatningsvis gjeldende: 

 

Kommunens vedtak er basert på en riktig forståelse av overgangsregelen.  

 

Det gjelder ingen spesielle tolkingsregler på skatteområdet, selv om legalitetsprinsippet 

medfører at ordlyden står sentralt.  

 

Etter ordlyden skal det særskilte skattegrunnlaget baseres på differansen mellom 

eiendomsskattegrunnlaget for 2018 og 2019. Lovteksten gir imidlertid ikke anvisning på at 

skattegrunnlaget skal fastsettes til takstverdien av bedriftenes produksjonsutstyr og 

produksjonsinstallasjoner. Det følger av lovforarbeider og uttalelser fra 

Finansdepartementet at det ikke skulle finne sted en særskilt taksering av 

produksjonsutstyr og –installasjoner i forbindelse med lovendringen.  

 

At det særskilte grunnlaget skal fastsettes til differansen mellom skattegrunnlagene for 

2018 og 2019, har klar støtte i lovforarbeidene, bakgrunnen for lovendringen, uttalelser fra 

Finansdepartementet, forvaltningspraksis og sterke reelle hensyn.  

 

Lovendringen i 2017 medførte ikke noen endring av prinsippet for verdsettelsen av 

eiendommene som var skattlagt som verk og bruk. Både for disse eiendommene og andre 

næringseiendommer gjelder etter eiendomsskatteloven § 8 A-2 første ledd, slik 

bestemmelsen er forstått i rettspraksis, at grunnlaget for eiendomsskatt er eiendommens 

objektiviserte omsetningsverdi.  
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At særordningen for beskatningen av verk og bruk ble opphevet, var en vesentlig 

forenkling. Når taksten for disse eiendommene ble lavere i 2019 enn i 2018, følger det 

nærmest per definisjon at differansen skyldes at produksjonsutstyr og –installasjoner var 

tatt ut av grunnlaget for verdsettelsen. At verdsettelsesmetoden ble endret, er en følge av 

dette.  

 

Tingretten har, som Sivilombudet, ikke vært tilstrekkelig oppmerksom på skillet mellom 

produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner. Produksjonsinstallasjoner er et nytt begrep 

i eiendomsskatteloven § 4 annet ledd tredje punktum som kom inn ved lovendringen i 

2017. Det favner i henhold til forarbeidene, Prop.1 LS (2017–2018) side 98, betydelig 

videre og vil kunne omfatte eiendeler som tidligere tilhørte det faste anlegget eller som lå i 

grenselandet mellom arbeidsmaskiner mv. og det faste anlegget. De tidligere 

eiendomsskattetakstene for verk og bruk i 2018 gir derfor ikke opplysninger om verdien av 

produksjonsinstallasjonene. Å foreta en særskilt verdsettelse av produksjonsinstallasjoner i 

forbindelse med omtakseringen av det store antallet verk og bruk i 2018, ville vært en 

svært stor og i praksis helt umulig oppgave med de ressurser som stod til rådighet. Sterke 

konsekvenshensyn taler derfor mot en tolkning av overgangsregelen som medfører at dette 

var nødvendig for å beregne det særskilte grunnlaget for eiendomsskatt.  

 

Tingretten la til grunn at partene var enige om at produksjonsutstyr ikke inngikk i Birkenes 

kommunes takst for 2018. Enigheten gjelder imidlertid ikke produksjonsinstallasjoner. Det 

må antas at objekter som regnes som installasjoner inngår i beregningen av den tekniske 

verdien av bygninger og anlegg, uten at dette fremgår av taksten.  

 

Kommunen har frafalt som selvstendig subsidiært påstandsgrunnlag for lagmannsretten at 

det er en tilstrekkelig betingelse for å anvende overgangsregelen fullt ut, at det føres bevis 

for at det faktisk var produksjonsinstallasjoner på Kudos eiendom i 2018.  Kommunens 

prinsipale syn er at differansen mellom takstene i 2018 og 2019 må legges til grunn for 

beregningen av det særskilte skattegrunnlaget uansett hva som var årsak til differansen. 

Kommunen bestrider imidlertid at man – for tilfellet av at spørsmålet anses av betydning – 

kan legge til grunn at det ikke var produksjonsinstallasjoner der. 

 

Kudos Eiendom AS’ påstand og påstandsgrunnlag 

 

Kudos nedla følgende påstand: 

 

1. I tingrettens dom, domsslutningens punkt 4 tilføyes at kravet på saksomkostninger forfaller 

til betaling to uker etter forkynning av tingrettens dom. 

 

2. For øvrig forkastes anken. 

 

3. Kudos Eiendom AS tilkjennes saksomkostninger for lagmannsretten. 
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Til støtte for påstanden gjorde ankemotparten sammenfatningsvis gjeldende: 

 

Tingrettens dom er riktig.  

 

Klagenemndas vedtak 19. august 2021 er ugyldig fordi det er basert på en uriktig forståelse 

av overgangsregelen.  

 

Det strider mot ordlyden i overgangsregelen at differansen mellom skattetakstene i 2018 og 

2019 skal legges til grunn for beregningen av det særskilte skattegrunnlaget uansett hva 

som faktisk er årsak til differansen. Det særskilte grunnlaget skal baseres på differansen 

«[s]om er forårsaka av at produksjonsutstyr og –installasjonar ikkje skal reknast med i 

grunnlaget.»  

 

Kravet til årsakssammenheng lar seg ikke eliminere ved fortolkning. Ordlyden er klar. 

Legalitetsprinsippet medfører at lovens ordlyd må tillegges særlig vekt i skattesaker. 

Forarbeidene gir heller ikke støtte for kommunens syn, jf. særlig Prop. 1 LS (2017-2018) 

side 94 flg. Forvaltningspraksis til skattyters ugunst kan ikke tillegges vekt når 

rettskildebildet er klart, og måtte i tilfelle vært av lengre varighet. Kommunenes praksis er 

basert på KS’ oppfatning som interesseorganisasjon. 

 

Etterfølgende uttalelser fra Finansdepartementet og Sivilombudet har den rettskildeverdien 

argumentasjonens overbevisningskraft tilsier. Departementets uttalelser er uklare og 

inneholder ikke nærmere begrunnelse. Sivilombudets uttalelse er basert på og begrunnet i 

rettskildebildet. 

 

Kommunen frafalt i sluttinnlegget sin subsidiære anførsel, men oppfattes å opprettholde en 

argumentasjon hvor det anføres at produksjonsinstallasjoner inngikk i skattegrunnlaget for 

2018. Kudos finner anførslene uklare. Vedtaket i klagesaken skal prøves på grunnlag av 

det saksforholdet som lå til grunn for vedtaket. Det ble lagt til grunn at det ikke var 

produksjonsutstyr eller –installasjoner som inngikk i grunnlaget for eiendomsskatt i 2018. 

Taksten i 2011 bekrefter dette. Den er basert på sjablonger for beregningen av 

substansverdien av bygning og tomt uten noen tillegg.  

 

Tingretten unnlot ved en feil å sette oppfyllelsesfrist for sakskostnader etter tvisteloven 

§ 19-7 første ledd. Fristen bes fastsatt av lagmannsretten. For øvrig påstås anken forkastet. 

 

Lagmannsrettens vurdering 

 

Lagmannsretten er kommet til at anken ikke kan føre frem. 
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I saker om eiendomsskatt er det fastslått at domstolene har full prøvelsesrett i forhold til 

forvaltningens vedtak. Men dersom det skjønn som ligningsmyndighetene har utøvd, er 

godt overveid og begrunnet, bør domstolene vise tilbakeholdenhet med å fravike det 

skjønnsresultat ligningsmyndighetene er kommet til, jf. HR-2017-1258-A avsnitt 55 med 

henvisning til jf. Rt-2009-105 avsnitt 112. Begrensningen er uaktuell her. 

 

Bakgrunnen for overgangsregelen 

 

Saken gjelder som nevnt innledningsvis, tolkningen av en overgangsregel som ble gitt i 

forbindelse med at særreglene om grunnlaget for eiendomsskatt for eiendommer definert 

som «verk og bruk» eiendomsskatteloven § 4 annet ledd annet punktum, ble opphevet ved 

endringslov 19. desember 2017 nr. 118 med virkning fra 2019. Heretter beregnes 

eiendomsskatten for disse eiendommene etter de alminnelige reglene for 

næringseiendommer i eiendomsskatteloven § 4, jf. § 8 A-2 første ledd. Endringen har 

medført at de objekter som i 4 annet ledd tredje punktum, slik bestemmelsen nå lyder, er 

betegnet som «produksjonsutstyr og –installasjonar», heretter ikke skal inngå i grunnlaget 

for eiendomsskatt.  

 

Som bakgrunn for forståelsen av overgangsregelen, nevner lagmannsretten kort at 

reformen var begrunnet med at det var uheldig at produksjonsmidler som arbeidsmaskiner 

mv. som var en integrert del av virksomheten, inngikk i grunnlaget for eiendomsskatt for 

denne gruppen næringseiendommer. Ved å fjerne særreglene for verk og bruk, ble 

eiendommene beskattet som andre næringseiendommer. Det medførte en betydelig lettelse 

i skattebyrden for mange bedrifter. At reglene var enklere å praktisere og ga bedre 

forutberegnelighet, ble også fremhevet i lovforarbeidene. 

 

Motsatsen var at reformen medførte en betydelig reduksjon i mange kommuners inntekter 

fra eiendomsskatten, særlig i kommuner med store industrianlegg.  

 

For å gi kommunene mulighet til å tilpasse seg og kompensere for inntektstapet, ble det 

funnet ønskelig å etablere en overgangsordning. Om utformingen av overgangsregelen 

heter det i lovforarbeidene i Prop.1 LS (2017–2018) i avsnitt 7.1.6 på side 117–118: 

 

Det kan være ulikheter kommunene imellom med hensyn til i hvilken grad de kan 

kompensere bortfall av inntekter fra skattlegging av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk 

gjennom utskriving av eiendomsskatt på andre eiendommer. Det vises her til mulighetene for 

å velge andre utskrivingsalternativer, endret skattesats mv. 

 

Enkelte kommuner kan få redusert inntektene fra eiendomsskatt relativt betydelig. 

Regjeringen ser behov for at det vedtas en overgangsregel som vil gi en gradvis utfasing av 

gjeldende regler. På denne måten vil kommunene få bedre mulighet til å tilpasse sine 

budsjetter til endringene som foreslås. 

 

Det foreslås en overgangsregel som skal være lik for alle kommunene, både med hensyn til 

innhold og varighet. Det vil ikke være hensiktsmessig eller praktikabelt med regler som 
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hensyntar ulikheter i størrelsen på inntektsbortfallet, eller mulighetene for økt eiendomsskatt 

på andre objekter mv. Dette gjør samtidig at regelen må utformes slik at den i tilstrekkelig 

grad fanger opp behovet for en lengre overgangsperiode for kommunene med de største 

inntektstapene. 

 

På denne bakgrunn foreslår regjeringen at det fastsettes en overgangsperiode på fem år for 

utfasing av den delen av skattegrunnlaget som utgår. Med en så vidt lang overgangsperiode 

vil kommunene ha tilstrekkelig tid til å omstille seg og tilpasse budsjettene. 

 

Overgangsregelen som foreslås, innebærer at kommunene i overgangsperioden i tillegg til å 

skrive ut eiendomsskatt på grunnlaget fastsatt etter de nye reglene, kan fortsette å skrive ut 

eiendomsskatt på den delen av skattegrunnlaget som skal utgå, men med en stadig mindre 

andel av dette grunnlaget. Som omtalt ovenfor foreslår departementet at endringene skal få 

virkning fra og med 2019. Blir det i 2018 skrevet ut eiendomsskatt på et verk og bruk hvor 

verdien av produksjonsutstyret verdsettes til 20 mill. kroner, vil kommunen i 2019 kunne 

skrive ut eiendomsskatt på det samme utstyret basert på en andel på fire femdeler av 

grunnlaget, det vil si 16 mill. kroner. 

 

Metoden forutsetter at produksjonsutstyret verdsettes. Kommunene må taksere verk og bruk 

på nytt når produksjonsutstyr og -installasjoner ikke skal inngå. Skattegrunnlaget knyttet til 

overgangsregelen vil være differansen mellom eiendomsskattegrunnlagene for 2018 og 2019 

på den enkelte eiendom. 

 

Etter behandling av saken i Stortingets finanskomité, ble overgangsperioden forlenget til 

syv år, jf. Innst. 4 L (2017–2018) side 10. 

 

Utgangspunkter for tolkningen 

 

Overgangsregelen om beregningen av det særlige grunnlaget for eiendomsskatt som skal 

trappes ned over en periode på syv år, fikk følgende ordlyd:  

 

Det særskilte grunnlaget skal baserast på differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 

2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr og -installasjonar ikkje skal reknast 

med i grunnlaget. 
 

Utgangspunktet for tolkningen er ordlyden etter vanlig språklig forståelse.  

 

I Rt-2014-1281-A tok Høyesterett avstand fra den ankende parts anførsel om at det 

innenfor skatte- og avgiftsretten gjelder et strengt legalitetsprinsipp, og at en eventuell 

tolkningstvil må lede til avgiftsfritak. Førstvoterende uttalte i avsnitt 48–49: 

 

(48) Det gjelder […] ikke et slikt eget rettskildemessig tolkningsprinsipp innen skatte- og 

avgiftsretten. Legalitetsprinsippet får anvendelse generelt der staten gjør inngrep overfor den 

enkelte, og krever hjemmel i lov, jf. Grunnloven § 113. Det innebærer at lovens ordlyd står 

sentralt ved tolkningen. Men tolkningstvil må løses ut fra hva som er best i samsvar med en 

avveining av samtlige rettskildefaktorer og som sikrer tilstrekkelig klarhet og forutsigbarhet 

for borgerne. Et prinsipp om at tolkningstvil i en sak skal løses i borgernes favør, vil lett 

kunne slå ut motsatt for andre avgiftspliktige i andre sammenhenger, og er neppe egnet som 

noen god rettesnor. Jeg viser til drøftelsen i Zimmers Lærebok i skatterett 7. utgave fra 2014 

hvor han på side 49 konkluderer slik: 
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«Det gjelder ikke noe prinsipp i norsk skatterett om at skattelover i tvilstilfelle skal 

tolkes i skattyters favør.» 

 

(49) Dette er jeg enig i 

 

Uttalelsen er sitert med tilslutning i senere avgjørelser, se senest HR-2022-2404-A avsnitt 

45. 

 

Hovedproblemstillingen i saken er om overgangsregelen skal tolkes slik at differansen 

mellom grunnlagene for eiendomsskatt i 2018 og 2019 utgjør det særlige grunnlaget for 

eiendomsskatt, uavhengig av hva som i det enkelte tilfelle er årsak til differansen, eller om 

det som vilkår må kreves at differansen helt eller i det minste delvis skyldes at 

produksjonsutstyr og –installasjoner inngikk i grunnlaget for 2018, men ikke i grunnlaget 

for 2019.  

 

For enkelhets skyld bruker lagmannsretten betegnelsene ren eller betinget differanseregel 

om de to tolkningsalternativene. Hvis bestemmelsen er en betinget differanseregel, oppstår 

videre spørsmål om hva kravet om årsakssammenheng innebærer. En aktuell 

problemstilling er om det ved beregningen av det særskilte grunnlaget for eiendomsskatt, 

kan være nødvendig å foreta en fordeling mellom den del av differansen som skyldes at 

produksjonsutstyr og –installasjoner er tatt av grunnlaget, og hva som skyldes andre 

faktorer.    

 

Er overgangsregelen en ren differanseregel? 

 

Vedtakene i klagenemnda for eiendomsskatt i Birkenes kommune bygger på at 

overgangsregelen er en ren differanseregel. Det særskilte grunnlaget skal tilsvare 

differansen i takstene mellom 2018 og 2019 uansett årsak. Standpunktet var i samsvar med 

rettsoppfatningen til KS i uttalelsen fra KS Eiendomsskatteforum 12. april 2021.  

 

Kommunens prinsipale syn er fortsatt at dette er en riktig rettsoppfatning. Under 

ankeforhandlingen oppfattet imidlertid lagmannsretten at det fant sted en viss dreining av 

argumentasjonen i retning av at differansen mellom takstgrunnlagene i 2018 og 2019 

nærmest per definisjon er forårsaket av at produksjonsutstyr og –installasjoner ikke lenger 

skal regnes med i skattegrunnlaget. Lagmannsretten oppfatter dette som en subsidiær 

rettslig argumentasjon, ikke som et nytt påstandsgrunnlag det kunne være spørsmål om å 

avskjære på dette stadium av saken. Det subsidiære påstandsgrunnlaget ble frafalt. 

 

Etter lagmannsrettens oppfatning taler ordlyden klart imot å tolke overgangsregelen som 

en ren differanseregel. Det forutsetter at man setter en strek over hele formuleringen «som 

er forårsaka av at produksjonsutstyr og -installasjonar ikkje skal reknast med i grunnlaget.»  
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Setningsleddet blir i så fall uten selvstendig meningsinnhold. Setningen kan ikke naturlig 

oppfattes på annen måte enn at reduksjonen i skattegrunnlaget fra 2018 til 2019 i det 

minste delvis skyldes at produksjonsutstyr og -installasjoner er tatt ut av grunnlaget for 

eiendomsskatt.  

 

Kommunens tolkning av overgangsregelen er lite forenlig med legalitetsprinsippet som nå 

er nedfelt i Grunnloven § 113 og ville i det minste kreve klare holdepunkter i øvrig 

rettskildemateriale. Det er det etter lagmannsrettens oppfatning ikke. Forarbeidene gir ikke 

nevneverdig støtte for å tolke bestemmelsen slik. Formålet med reformen var å frita 

kategorien av virksomheter definert som verk og bruk for belastningen ved å betale 

eiendomsskatt av produksjonsmidlene, og overgangsregelen ble gitt for å gi kommunene 

mulighet for å tilpasse seg det motsvarende inntektstapet. Denne begrunnelsen slår ikke til 

for eventuelle endringer i skattegrunnlaget for verk og bruk som faktisk ikke betalte 

eiendomsskatt av produksjonsutstyr eller –installasjoner i 2018.  

 

Det er riktignok uttalelser fra Finansdepartementet etter vedtakelsen av overgangsregelen 

som kan tas til inntekt for at hele differansen mellom skattegrunnlagene i 2018 og 2019 

skal utgjøre det særskilte grunnlaget. 

 

I brev til Stortingets finanskomité 9. april 2018 i anledning representantskapsforslag 

Dokument 8: 158 S (2017–2018) som blant annet gjaldt behovet for å presisere 

overgangsregelen, uttalte Finansdepartementet blant annet: 

 

Skattegrunnlaget for overgangsregelen fremkommer som differansen mellom taksten 

kommunen bruker i 2018 og den nye taksten på de samme eiendommene for 2019, hvor 

man ikke skal inkludere «produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner». Det er derfor 

bare nødvendig å foreta én ny taksering. Denne taksten vil bare omfatte tomt og bygning, 

herunder maskiner og utstyr som «tjener bygget». Dette siste vil normalt bestå av for 

eksempel heis og VVS-anlegg i bygget. Jeg legger til grunn at det normalt er 

produksjonsutstyret mv. som er mest krevende å taksere, og at taksering basert på den 

nye avgrensningen vil være vesentlig enklere og mindre tidkrevende enn en full taksering 

av anlegget inkludert maskiner og utstyr som etter de tidligere reglene. De nye takstene 

skal baseres på markedsverdi, mens man for «verk og bruk» bygde på 

«gjenanskaffelsesverdien», noe som normalt krever en bredere vurdering. Taksering etter 

de nye reglene vil kreve mindre spesialkompetanse, og antallet potensielle takstmenn vil 

øke. 

 

Det særskilte grunnlaget er differansen mellom grunnlaget for 2018 og grunnlaget for 

2019. Med «eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019» menes de grunnlagene som 

faktisk er benyttet ved utskrivingen av eiendomsskatt for hhv. skatteårene 2018 og 

2019. Ettersom de nye reglene skal tre i kraft med virkning fra og med skatteåret 2019, 

vil taksten for 2019 være fastsatt etter de nye reglene. Det vil si at den ikke skal omfatte 

produksjonsutstyr og –installasjoner. Det er bare differansen mellom grunnlagene som 

skal nedtrappes i overgangsperioden. 
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I brev til NHO 20. november 2019 uttalte departementet:  

 

Som påpekt ovenfor må det foretas en verdsettelse for å kunne fastsettes det særskilte 

skattegrunnlaget etter overgangsregelen. Departementet legger til grunn at det ikke skal 

foretas en egen verdsettelse av selve det produksjonsutstyret og installasjonen som skal 

fritas. Fastsettelsen må bygge på en sjablonmessig verdsettelse, hvor det særskilte grunnlaget 

fremkommer som "differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er 

forårsaket av at produksjonsutstyr og –installasjoner ikkje skal reknast med i grunnlaget», jf. 

ordlyden i overgangsregelen.  

 

Sivilombudet var ikke enig i dette synet og uttalte i oppfølgingen av saken i brev 22. 

september 2021:  

 

Som nevnt fastholder jeg mitt syn på at det bare er differansen som skyldes at 

produksjonsutstyr og –installasjoner er tatt ut av eiendomsskattegrunnlaget som skal inngå i 

det særskilte skattegrunnlaget. Jeg kan ikke se at et skille mellom produksjonsutstyr og 

produksjonsinstallasjoner er avgjørende for den vurderingen. Når det i tillegg er på det rene 

at eiendommen hverken har produksjonsutstyr eller –installasjoner – som er tilfelle for 

Kudos Eiendom AS – kommer problemstillingen særlig på spissen.  

 

Sivilombudet peker her på et viktig moment. Dersom det er på det rene at eiendommen 

verken har produksjonsutstyr eller –installasjoner, kommer problemstillingen på spissen.  

 

Lagmannsrettens tviler på at Finansdepartementet vurderte som et alternativ at noen av 

eiendommene beskattet som verk og bruk, faktisk ikke hadde produksjonsutstyr eller –

installasjoner ikke inngikk i grunnlaget for eiendomsskatt i 2018. Spørsmålet er ikke 

uttrykkelig drøftet. Det må være svært uvanlig at en virksomhet definert som verk og bruk, 

ikke hadde slike eiendeler.  Det ville i så fall dreie seg om små virksomheter hvor den 

økonomiske betydningen for kommunen av ikke å kunne kreve eiendomsskatt av 

differansen, var beskjeden. Denne saken er et eksempel. Eiendomsskatten som ble skrevet 

ut på det særskilte grunnlaget var 18 370 kroner i 2020 og 14 696 kroner i 2021.  

 

Lagmannsretten tviler derfor på at det vil medføre konsekvenser av betydning for 

kommunene om overgangsregelen tolkes slik at det ikke kan skrives ut eiendomsskatt på 

det særskilte grunnlaget av en nedgang i skattegrunnlagene som i sin helhet skyldes andre 

årsaker enn at produksjonsutstyr og –installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget. 

Konsekvensene beror i praksis heller på hva som skal til for å oppfylle kravet til 

årsakssammenheng når dette er et vilkår. Det drøfter lagmannsretten i neste hovedavsnitt.  

 

Lagmannsrettens konklusjon er at det etter en samlet vurdering ikke er et tilstrekkelig 

rettskildemessig grunnlag for å fravike den løsning som overgangsregelens ordlyd tilsier. 

Bestemmelsen kan ikke tolkes som en ren differanseregel slik at kommunen gis adgang til 

å skrive ut eiendomsskatt på differansen mellom grunnlaget for eiendomsskatt i 2018 og 

2019 uansett hva som er årsak til differansen. Klagenemndas vedtak 19. august 2021 er 



 - 15 - 22-101435ASD-ALAG 

derfor basert på en uriktig rettsoppfatning. Det tilsier at vedtaket må kjennes ugyldig, med 

mindre det er mulig å opprettholde vedtaket med en alternativ rettslig begrunnelse.  

 

Kravet til årsakssammenheng, innledende bemerkninger  

 

Lagmannsrettens konklusjon er at overgangsregelen må tolkes som en betinget 

differanseregel. Det er et vilkår for å skrive ut eiendomsskatt på det særskilte grunnlaget at 

differansen mellom takstene i 2018 og 2019 er forårsaket av at produksjonsutstyr og –

installasjoner ikke skal regnes med. Spørsmålet er dernest hvordan vilkåret er å forstå, og 

om det er oppfylt i denne saken.  

 

Kommunen frafalt sitt subsidiære grunnlag for at kommunens vedtak var gyldig. 

Kommunen gjør likevel gjeldende at klagenemndas vedtak kan opprettholdes med en 

alternativ rettslig begrunnelse som innebærer at vilkåret om årsakssammenheng i 

overgangsregelen er oppfylt i dette tilfelle. 

 

Kudos fant det uklart hvordan kommunens anførsler er å forstå og understreket at 

lagmannsretten ikke kan bygge avgjørelsen på et annet faktisk grunnlag enn klagenemnda. 

Klagenemnda la til grunn at det ikke var produksjonsutstyr eller –installasjoner på 

eiendommen, men at dette ikke hadde betydning. 

 

Kudos har rett i at lagmannsretten i samsvar med disposisjonsprinsippet nedfelt i 

tvisteloven § 11-2 første ledd, bare kan bygge på de påstandsgrunnlagene som er påberopt. 

Påstandsgrunnlagene er de rettsstiftende faktiske forhold en part bygger sin påstand på. 

Innenfor denne rammen skal retten imidlertid av eget tiltak anvende gjeldende rettsregler.  

 

Lagmannsretten har forståelse for at Kudos fant det usikkert hvorvidt kommunen under 

ankeforhandlingen gjorde gjeldende ett nytt påstandsgrunnlag, eller om det dreier seg om 

nye rettslige anførsler til støtte for det prinsipale påstandsgrunnlaget som under saken hittil 

har vært påberopt. Slik lagmannsretten vurderer forutsetningene for klagenemndas vedtak, 

kommer imidlertid spørsmålet ikke på spissen.  

 

Inngikk produksjonsutstyr eller –installasjoner i grunnlaget for 2018? 

 

Lagmannsretten har hittil ikke behandlet spørsmålet om produksjonsutstyr og/eller 

produksjonsinstallasjoner faktisk inngikk i grunnlaget for eiendomsskatt for Kudos i 2018.  

 

Lagmannsretten understreker at det ikke har betydning for avgjørelsen hvorvidt det befant 

seg produksjonsinstallasjoner på eiendommen som kunne inngått i grunnlaget for 

eiendomsskatt på 12 400 000 kroner i 2018. Spørsmålet er om slike objekter faktisk 

inngikk i grunnlaget for eiendomsskatt. Dette spørsmålet må etter bevisførselen klart 

besvares med nei. Lagmannsretten legger avgjørende vekt på at kommunens 
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eiendomsskattekontor i sitt saksfremlegg til møtet i klagenemnda 29. august 2019, 

uttrykkelig uttalte at Kudos eiendom «[i]kke inneholdt produksjonsutstyr eller 

installasjoner i verk og bruk-taksten som var gjeldende frem til omtaksering fant sted i 

2019.»  Klagenemnda tok ikke uttrykkelig standpunkt til spørsmålet. Ettersom 

klagenemnda forutsatte at differansen mellom skattegrunnlagene i 2018 og 2019 skulle 

legges til grunn uansett årsak, var spørsmålet uten betydning. Noen holdepunkter for at 

klagenemnda har vært av en oppfatning enn eiendomsskattekontoret, er det imidlertid ikke. 

 

I betraktning av den klare uttalelsen fra kommunens administrasjon, finner lagmannsretten 

det ikke nødvendig å foreta noen inngående vurdering av grunnlaget for taksten i 2011, 

som i henhold til tiårsregelen i eiendomsskatteloven § 8 A-3 annet ledd fortsatt utgjorde 

grunnlaget for beregningen av eiendomsskatt i 2018. I taksten ble det uttrykkelig sagt at 

produksjonsutstyret ikke inngår i skattegrunnlaget. Lagmannsretten finner heller ingen 

opplysninger i taksten som indikerer at noe som etter endringsloven i 2017 skal regnes som 

produksjonsinstallasjoner, inngikk i taksten. Verdsettelsen er basert på en vurdering av 

bebyggelsens tekniske verdi beskrevet i punkt 2.2 som  

 

«[s]ummen av investeringskostnadene, korrigert for slit, eldre og kurans. 

Investeringskostnadene dvs byggekostnadene beregnes iht. dagens normale byggepriser  

pr. m2 BTA (bruttoareal) i det området objektet befinner seg.» 

 

Det dreier seg om en enkel substansverdiberegning basert på sjablonger for 

byggekostnader.  

 

Lagmannsretten legger for den videre drøftelse til grunn at produksjonsutstyr og  

–installasjoner ikke inngikk i eiendomsskattegrunnlaget i 2018. Det er samme faktiske 

forutsetninger som klagenemndas vedtak bygger på. Hvilke rettslige konsekvenser dette 

har, står lagmannsretten fritt til å vurdere. 

 

Betydningen av at differansen er en følge av lovendringen i 2017 

 

Det kan reises spørsmål om det er tilstrekkelig for å oppfylle kravet til årsakssammenheng 

i overgangsregelen at differansen mellom skattegrunnlagene i 2018 og 2019 er en avledet 

følge av lovendringen. At det i 2018 ble nødvendig å foreta en ny taksering av alle 

eiendommer kategorisert som verk og bruk, var en følge av at produksjonsutstyr og –

installasjoner ikke lenger skulle regnes med i grunnlaget.  

 

Den alminnelige regelen om grunnlaget for verdsettelsen i eiendomsskatteloven § 8 A-2 

første ledd ble ikke endret i 2017. Bestemmelsen ble videreført i § 8 A-2 første ledd første 

punktum og lyder: 
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Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si 

innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved 

fritt sal.   

 

At man ved verdsettelsen av eiendomsskattepliktig eiendom skal bygge på 

omsetningsverdien ved fritt salg, er et prinsipp som ble lovfestet i byskatteloven § 5 første 

ledd i 1911. Ved den lovtekniske revisjon i 2012 (endringslov 22. juni 2012 nr. 44), ble 

regelen videreført i modernisert språkdrakt, men med samme innhold, i 

eiendomsskatteloven § 8 A-2 første ledd første punktum.  

 

Gjennom en langvarig rettspraksis er det fastslått at grunnlaget for verdsettelsen skal være 

eiendommens «objektiviserte omsetningsverdi». I dette ligger at man ved takseringen skal 

søke å finne frem til den verdi eiendommen eller anlegget har i seg selv, objektivt bedømt. 

Den aktuelle eiers interesse i eiendommen er i prinsippet ikke gjenstand for vurdering. Det 

vises til Rt-2007-149 (LKAB 2) og Rt-2011-51 (Sydvaranger) avsnitt 34 med henvisninger 

til tidligere avgjørelser, jf. også Rt-2012-1359 avsnitt 69 og Rt-2015-1054 avsnitt 53. 

 

Prinsippet gjelder uavhengig av hva slags eiendom det er tale om og hvilken 

verdsettelsesmetode som skal anvendes, jf. Rt-1999-192.  

 

Når grunnlaget for eiendomsskatten både i 2018 og 2019 var eiendommens objektiviserte 

omsetningsverdi, kan det sies å være en presumsjon for at årsaken til en reduksjon i taksten 

under ellers like vilkår er at produksjonsutstyr- og –installasjoner er tatt ut av 

takstgrunnlaget. Finansdepartementets uttalelser om forståelsen av overgangsregelen kan 

oppfattes å reflektere et slikt syn. Det er forutsatt at taksten som gjaldt i 2018 skal legges til 

grunn uten noen overprøving, og at det bare skal finne sted én ny taksering. Da er det en 

naturlig konsekvens at differansen mellom takstene utgjør det særskilte grunnlaget for 

eiendomsskatt etter overgangsregelen.  

 

Særlig om betydningen av at verdsettelsesmetoden er endret 

 

Kudos har med støtte i Sivilombudets uttalelser gjort gjeldende at en reduksjon i taksten fra 

2018 til 2019 kan være en følge av at verdsettelsesmetoden er endret, og at en differanse 

som skyldes endret metode ikke skal inngå i det særskilte grunnlaget.  

 

Lagmannsretten ser slik på dette spørsmålet:  

 

Lagmannsrettens utgangspunkt er at den alminnelige regelen om grunnlaget for 

verdsettelsen ikke er endret. Verdsettelsen skal baseres på den objektiviserte 

omsetningsverdien – det vi si markedsverdien – av eiendommen. At takseringsmetoden 

likevel er endret, fremgår ikke av lovteksten. Problemstillingen har oppstått fordi det i 

rettspraksis var etablert spesielle retningslinjer for beregningen av skattegrunnlaget for 
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verk og bruk som var annerledes enn metoden som ble brukt for næringseiendommer 

ellers.  

 

Selv om normen var eiendommens «objektiviserte omsetningsverdi», var det i rettspraksis 

fastslått at verdsettelsen av verk og bruk som hovedregel skulle skje på grunnlag 

substansverdien. I Rt-2007-149 (LKAB 2) avsnitt 43–44 ga førstvoterende følgende 

begrunnelse for dette: 

 

(43)  Som hovedregel skal verdsettelsen skje på grunnlag av substansverdien. Dette har 

kommet til uttrykk i en rekke avgjørelser av Høyesterett, jf. særlig Rt-1912-501, Rt-1919-73, 

Rt-1974-332, Rt-1987-1290, Rt-1991-98 og Rt-1999-192. Ved verdsettelse etter 

substansverdien tas det utgangspunkt i den tekniske verdien, dvs. gjenanskaffelsesverdien 

med fradrag for slit, elde og eventuell utidsmessighet. 

 

(44) Begrunnelsen for at substansverdien som hovedregel legges til grunn, er at det er svært 

vanskelig å beregne salgsverdien 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. 

 

Unntaksvis kunne man bygge vurderingen på avkastningsverdien, men unntaksregelen 

hadde et begrenset anvendelsesområde, jf. Rt-2007-149 (LKAB 2) avsnitt 50.  

 

For beregningen av substansverdien av bygninger, ga Høyesterett nærmere retningslinjer i 

Rt-2011-51 (Syd-Varanger), hvor førstvoterende uttalte i avsnitt 50: 

 

Nemnda må etter min mening ved substansverdiberegninger kunne fastsette teknisk verdi 

med utgangspunkt i sjablonger; det vil si enhetspriser som bygger på et relevant 

gjennomsnitts- eller erfaringsprisnivå. Det er fra kommunens side under prosedyren for 

Høyesterett opplyst at sjablongene har vært forankret i lokale pris- og omsetningsdata. Bruk 

av slike standard enhetspriser er antakelig – om ikke den eneste – så i hvert fall den mest 

praktiske fremgangsmåten. 

 

Eiendomsskattetaksten for Kudos i 2011 anses som nevnt ovenfor å være basert på en 

beregning av substansverdien utarbeidet etter disse retningslinjene. Det er sagt uttrykkelig i 

punkt 1.1.6 at teknisk verdi er lagt til grunn i samsvar med hovedprinsippene i rettspraksis 

oppsummert i LKAB-dommen, jf. også punkt 2.1. 

 

For næringseiendommer ellers baseres ofte verdsettelsen på avkastningsverdien ved å 

kapitalisere fremtidige antatte leieinntekter, jf. Rt-2012-1359 avsnitt 73 og 74 og 

Prop. 1 LS (2017–2018) side 110. Det er imidlertid adgang til å basere verdsettelsen på 

sjablonger, som kan være basert på omsetningstall eller antatte leiepriser. Taksten for 

Kudos i 2018 kan anses å være en typisk sjablongbasert næringstakst. 
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Substansverdi og avkastningsverdi er metoder som etter lagmannsrettens syn prinsipielt 

hadde status som retningslinjer som i rettspraksis ble lagt til grunn som midler til å finne 

frem til den objektiviserte omsetningsverdien. Det var derfor heller ikke noe veien for at 

metodene kunne kombineres for ulike deler av samme eiendom. I Rt-2012-1359-A uttalte 

førstvoterende i avsnitt 71: 

 

I Rt-1974-332 (Hydro-dommen) ble det fremholdt på side 336 at «[d]et er vanlig praksis 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». Høyesterett kunne her ikke se at det 

var «grunnlag for å reise innvendinger mot denne framgangsmåte» når det gjaldt å finne 

substansverdien. 

 

I sin kommentarutgave til eiendomsskatteloven ga Einar Harboe i kommentaren til § 8 A-2 

(Juridika, bekreftet à jour 1. juli 2022) dette svaret på spørsmålet om omsetningsverdien er 

avhengig av valget av verdsettelsesmetode:  

 

Ettersom lovens verdsettelsesnorm – omsetningsverdien – er gitt, skal ulike 

verdsettelsesmetoder i prinsippet lede frem til samme resultat dersom tilgangen på relevante 

opplysninger er tilstrekkelig og metodene er riktig anvendt. Men dessverre vil tilgjengelige 

opplysninger sjelden være uttømmende, og metodene vil også måtte anvendes med 

varierende innslag av skjønn. Dermed vil anvendelsen av forskjellige verdsettelsesmetoder 

kunne lede til forskjellige verdianslag i praksis. Med lovens referanse til omsetningsverdi bør 

verdsettelsesmetoder reflektere gjengs praksis i markedet, altså hvorledes uavhengige 

kjøpere resonnerer. Metoder som ikke anvendes i markedet har – forsiktig sagt – innebygget 

et element av vilkårlighet. 

 

Anvendelsen av lovens verdsettelsesnorm kompliseres av den viktige modifikasjon som 

ligger i at verdien skal være objektivisert […] 

 

Av dette følger at det i praksis vil være en svært vanskelig oppgave å skille ut eventuelle 

endringer i verdsettelsesmetoden som en selvstendig årsak til differansen mellom 

skattegrunnlagene i 2018 og 2019, adskilt fra virkningen av at produksjonsmidlene er tatt 

ut av skattegrunnlaget. Det vil ofte kreve en inngående analyse av grunnlaget for den 

forrige taksten. 

 

Begrunnelsen for at substansverdien som hovedregel ble lagt til grunn for «verk og bruk», 

var som nevnt i Rt-2007-149 avsnitt 44 at det «[d]et er svært vanskelig å beregne 

salgsverdien av et industrianlegg ved hjelp av prognoser over driftsresultatene […]. Når 

produksjonsmidlene tas ut av skattegrunnlaget og eiendomsskatten i praksis blir basert på 

verdien av bygninger og tomt, blir det som regel enklere å beregne den objektiviserte 

omsetningsverdien – markedsverdien – av eiendommen. Da kan det være at 

avkastningsverdien av bygningene ved taksten for 2019 blir vurdert til å være lavere enn 

verdien bygningene hadde som integrerte elementer i en virksomhet hvor taksten i 2018 i 

sin helhet ble basert på substansverdien. Det er en avledet følge av at produksjonsmidlene 

ble tatt ut av grunnlaget for verdsettelsen.  
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Om begrepene produksjonsutstyr og –installasjoner heter det i Prop. 1 LS (2017–2018) 

side 114–115: 

 

Begrepet «produksjonsutstyr» er ment å omfatte eiendeler som utøver en funksjon i 

produksjonsprosessen, for eksempel maskinell bearbeiding av råvarer. Begrepet omfatter alt 

produksjonsutstyr uten hensyn til graden av fysisk integrasjon. Det vil si at både mer eller 

mindre frittstående utstyr og utstyr som er fysisk integrert i grunnen eller i et bygg, skal 

omfattes av begrepet. 

 

Begrepet «produksjonsinstallasjoner» skal omfatte faste innretninger med varig forankring 

som har en funksjon i produksjonsprosessen. Ved vurderingen av om noe er å anse som 

produksjonsinstallasjon eller eiendom som skal eiendomsbeskattes, må det i første omgang 

tas hensyn til tilknytningen til produksjonsprosessen. Har installasjonen (nær nok) 

tilknytning til produksjonsprosessen, skal den etter forslaget falle utenfor 

eiendomsskattegrunnlaget selv om den har slik varig forankring at den etter gjeldende regler 

inngår i det faste anlegget. Departementet legger til grunn at begrepet vil omfatte vesentlige 

deler av store industrianlegg, og at det for slike anlegg hovedsakelig vil være bygninger og 

grunnarealer som blir igjen i eiendomsskattegrunnlaget. 

 

For at noe skal anses å være en «produksjonsinstallasjon» må tilknytningen til 

produksjonsprosessen være av en viss styrke. Et sentralt moment vil være installasjonens 

funksjon. Dersom den transporterer råvarer eller bidrar i selve tilvirknings- eller 

transformasjonsprosessen er vilkåret klart oppfylt. En installasjon kan imidlertid ha en nær 

tilknytning til produksjonsvirksomheten uten at den inngår i selve produksjonskjeden. Dette 

gjelder særlig installasjoner som er en forutsetning for eller en nødvendig konsekvens av den 

bestemte produksjonsvirksomheten på eiendommen. Som eksempler kan nevnes særskilte 

anlegg for rensing, brannsikkerhet og avfallsbehandling som er nødvendige av hensyn til den 

typen produksjon som foregår på anlegget. Slike installasjoner bør etter departementets 

oppfatning også være fritatt for eiendomsskatt, og er omfattet av begrepet 

«produksjonsutstyr og -installasjoner». 

 

Produksjonsutstyr og -installasjoner må avgrenses mot maskiner som tjener bygningen/den 

faste eiendommen. Dette er maskiner som er nødvendige for at bygningene skal fungere som 

sådan, det vil si uten hensyn til produksjonen og omfatter blant annet belysning, ventilasjon, 

sanitæranlegg og heiser. 

 

Om skattegrunnlaget for verk og bruk før lovendringen i 2017 var det gitt følgende regler i 

eiendomsskatteloven § 4 annet ledd tredje og fjerde punktum:   

 

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. 

 

Bestemmelsene ble erstattet av ny § 4 annet ledd tredje punktum som lyder: 

 

Produksjonsutstyr og -installasjonar skal ikkje reknast med i eigedomsskattegrunnlaget for 

næringseigedom. 

 

Begrepet «produksjonsutstyr» antas å svare til alternativet arbeidsmaskiner mv. i tidligere  
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§ 4 annet ledd fjerde punktum. Det var et innarbeidet begrep, og det fremgikk av tidligere 

takster hva disse objektene var verdsatt til i skattegrunnlaget for 2018. Derimot ville det 

regelmessig ikke fremgå hva som var produksjonsinstallasjoner. En del av disse 

gjenstandene må antas å ha inngått i taksten for bygninger mv.  

 

Å fastsette hvor stor del av differansen mellom skattegrunnlagene i 2018 og 2019 som 

skyldes at produksjonsutstyr og –installasjoner ikke skulle regnes med, og hvilken del som 

kunne tilskrives at verdsettelsesmetoden for eiendommen eksklusive disse objektene var 

endret som avledet følge av dette, ville vært en svært krevende oppgave som det neppe 

ville vært kapasitet til å gjennomføre på den tiden som stod til rådighet før reformen skulle 

tre i kraft fra 1. januar 2019. Etter lagmannsrettens oppfatning strider det også mot 

lovgiverens forutsetninger for reformen at man skulle gå frem på denne måten. Det var 

forutsatt at skattegrunnlaget for 2018 skulle legges til grunn uten noen ny vurdering, og at 

det bare skulle gjennomføres én ny taksering. 

 

For formålet med overgangsregelen var det uten betydning hvilken del av differansen 

mellom skattegrunnlagene som skyldtes at produksjonsmidlene var tatt ut, og hvilken del 

som skyldes endret verdsettelsesmetode. Det var det samlede inntektstapet som følge av 

reformen, kommunene hadde behov for å tilpasse seg.  

 

For verk og bruk hvor produksjonsutstyr og –installasjoner inngikk i grunnlaget for 

eiendomsskatt i 2018, bør overgangsregelen etter lagmannsrettens oppfatning tolkes slik at 

kravet til årsakssammenheng som hovedregel er oppfylt når det ikke kan påvises noen 

andre årsaker til differansen mellom skattegrunnlagene i 2018 og 2019 enn at disse 

objektene ikke er regnet med i taksten for 2019.  

 

Forutsetningen må imidlertid etter lagmannsrettens oppfatning være at eiendommen hadde 

produksjonsutstyr og/eller –installasjoner som inngikk i skattegrunnlaget i 2018. Hvis det 

ikke er tilfelle, ville det bryte for sterkt med ordlyden i overgangsregelen om differansen 

legges til grunn som særskilt grunnlag for eiendomsskatt. Da har man i realiteten oppgitt 

kravet om årsakssammenheng, og det er det samme som å si at differansen skal legges til 

grunn uansett årsak. At nedgangen i taksten alene skyldes endret verdsettelsesmetode som 

avledet virkning av lovendringen, er da ikke tilstrekkelig til å oppfylle vilkåret om at 

differansen skal være forårsaket av at produksjonsutstyr og –installasjoner ikke lenger skal 

regnes med i grunnlaget for eiendomsskatt. 
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Konklusjon 

 

Lagmannsretten har etter dette kommet til samme resultat som tingretten. Birkenes 

kommune har ikke rett til å skrive ut eiendomsskatt av det særskilte grunnlag for 

eiendomsskatt etter overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4. Klagenemndas 

vedtak er derfor ugyldig, og Kudos’ krav på tilbakebetaling av for mye betalt 

eiendomsskatt i 2020 og 2021 tas til følge. 

 

Som nevnt ovenfor, var Kudos’ frist for å reise sak om vedtaket om eiendomsskatt i 2019 

utløpt. Lagmannsretten går ut fra at kommunen som konsekvens av avgjørelsen omgjør 

vedtaket for 2019 og refunderer for mye betalt eiendomsskatt også for det året. 

 

Sakskostnader 

 

Kudos har vunnet saken for lagmannsretten og tilkjennes full erstatning for sakskostnader 

etter hovedregelen i tvisteloven § 20-2 første ledd. Det foreligger ikke tungtveiende 

grunner som gjør det rimelig å fravike hovedregelen ved å frita kommunen for 

kostnadsansvaret, helt eller delvis, i medhold av § 20-2 tredje ledd. 

 

Erstatningen fastsettes etter tvisteloven § 20-5 første ledd i samsvar med 

prosessfullmektigens oppgave. Salær utgjør 388 450 kroner. I tillegg kommer utlegg på 

2 378 kroner. Samlet erstatning er 390 828 kroner. 

 

Lagmannsretten er enig i tingrettens avgjørelse om sakskostnader.  

 

Advokat Fjermeros uttalte at tingretten ved en feil unnlot å sette frist for oppfyllelse av 

kravet på sakskostnader. Han nedla påstand om at det i tingrettens dom gjøres den endring 

at kravet på sakskostnader forfaller to uker etter forkynning av tingrettens dom. Den 

ankende part hadde ikke særskilte innvendinger mot dette. 

 

I henhold tvisteloven § 19-7 første ledd tredje punktum skal det i dommen fastsettes en 

oppfyllelsesfrist på to uker for pengeforpliktelser. At det ikke ble gjort i tingrettens 

domsslutning, var derfor en feil. Feilen kunne vært avhjulpet ved tilleggsavgjørelse etter 

§ 19-9, men det ble ikke gjort.  

 

Ettersom kommunen ikke hadde innsigelser mot denne delen av påstanden, tar 

lagmannsretten kravet til følge uten å problematisere at forfallstidspunktet dermed settes 

tilbake i tid.  

 

Dommen er enstemmig. 
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DOMSSLUTNING 

 

 

1. I tingrettens dom, domsslutningens punkt 4 tilføyes at kravet på saksomkostninger 

forfaller til betaling to uker etter forkynning av tingrettens dom. 

 

2. For øvrig forkastes anken. 

 

3. I sakskostnader for lagmannsretten betaler Birkenes kommune innen 2 – to – uker 

fra forkynnelsen av dommen, 390 828 – trehundreognittitusenåttehundreog- 

tjueåtte – kroner til Kudos Eiendom AS.  

 

 

 

Dag Bugge Nordén 

(sign.) 

Erik Holth 

(sign.) 

Hanne Helle Arnesen 

(sign.) 
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