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Eiendomsskatt, taksering og satser 

Innstillingssak.  
Medsaksbehandlere: 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Med hjemmel i Lov om eigedomsskatt til kommunene av 1. januar 2019 §§ 2og 3 a 
utskrives eiendomsskatt for hele kommunen. 
 

2. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 er 5,2 promille jfr 
eiendomsskattelovens § 11. Differensiert skattesats for eigedommer med 
sjølvstendige bustadsdeler for skatteåret 2020 er 3 promille jfr eigedomsskattelovens 
§ 12. Den samme satsen legges også til grunn for fritidseiendommer.  
 

3. Det er ikke bunnfradrag for «Sjølvstendige bustadsdelar». 
 

4. Takstvedtekter for eiendomsskatt i Sarpsborg kommune vedtatt av bystyret 
13.12.2018 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2020, jfr eiendomsskattelovens § 10. 
 

5. For eiendomsskatteåret 2020 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt 
fastsatt grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eigedomsskattelovens §§ 3 og 4 
første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2020 være lik 5/7 av differansen mellom 
eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- 
og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 
2019 ble ansett som næringseiendom. Skattesatsen for det særskilte 
skattegrunnlaget settes til 7 promille. 
 

6. I henhold til eiendomsskattelovens § 7 fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt:  

Eiendommer/bygninger som eies av:  
(a) Frivillige organisasjoner. En slik organisasjon defineres som en 

organisasjon som ikke har erverv som formål. 
Aksjeselskap, stiftelser eller institusjoner og som har som formål å 
sysselsette yrkeshemmede. 
Trossamfunn som likestilles med kirker eller kirkesamfunn, herunder 
bedehus. Fritaket gjelder bare den delen av eiendommen som benyttes til 
organisasjonens aktivitet eller formål.  
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(b) Barneparker og barnehager 
 
Formannskapet gis fullmakt til å avgjøre enkeltsaker om fritak for eiendomsskatt. 
 

7. Eiendomsskatt faktureres med 4 terminer. 
 

8. Skattesatser som vedtas i denne sak innarbeides i handlingsplan og budsjett 2020-
2023. 
 

 
Vedlegg:  
 
Sammendrag: 
Eiendomsskatten er en kommunal skatt og det er bystyret som fastsetter eiendomsskatten. 
 
Bystyret i Sarpsborg vedtok 12. oktober 2017 å igangsette ny alminnelig taksering for 
eiendomsskatt i hele kommunen med virkning fra skatteåret 2020. 
 
Det er to vesentlige lovendringer i Eiendomsskatteloven. Det blir innført en obligatorisk 
reduksjonsfaktor på 30 % med virkning fra 01.01.2020. Det er også en endring i 
eiendomsskatteloven for promillesatsen for bolig og fritidseiendommer. Boliger og 
fritidsboliger fikk en maksimal promillesats på 5 promille i 2019. 
 
Kommunedirektøren foreslår en skattesats på 3 promille for bolig og fritidseiendommer.  
Etter innføring av en lovpålagt reduksjonsfaktor på 30% forslår kommunedirektøren å sette 
bunnfradraget til 0 kr. 
 
For næringseiendommer settes skattesatsen til 5,2 promille. Skatteobjekter som til nå har 
vært beskattet som verk og bruk beskattes fra 2019 som næringseiendom. For beskatning av 
produksjonsutstyr og installasjoner gjelder en egen overgangsordning for disse 
eiendommene. Dette er et særskilt skattegrunnlag, der skattesatsen er foreslått satt til 7 
promille. 
 
Kommunedirektøren foreslår at det ikke lenger skal gis et fritak for eiendomsskatt i 3 år for 
nye eiendommer. 
 
I kommunedirektørens forslag til budsjett for 2020 foreslås det en økning i de totale 
inntektene fra eiendomsskatten med totalt 24,2 mill. kr. i forhold til budsjett for 2019.  
 
Utredning: 
Eiendomsskatten er en kommunal skatt og det er bystyret som fastsetter eiendomsskatten. 
Over 370 norske kommuner hadde i desember 2018 innført eiendomsskatt 
(www.ks.no/fagområder/eiendomsskatt). 
 
Sarpsborg kommune vedtok i bystyret 12. oktober 2017 å igangsette ny alminnelig taksering 
for eiendomsskatt i hele kommunen med virkning fra skatteåret 2020. Kommunen har 
benyttet seg av en ekstern leverandør til å gjennomføre takseringsarbeidet. Leverandør ble 
valgt etter en anbudsrunde.  
 
Arbeidet med takseringen startet opp i 2018 og det jobbes nå med å ferdigstille alle takster 
slik at disse skal være klare til skatteåret 2020. Omfanget av takseringen har vært stort. Om 
lag 42 000 objekter fordelt på 27 000 bolig- fritids, landbruks- og næringseiendommer er blitt 
taksert. 

http://www.ks.no/fagområder/eiendomsskatt
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Det er sakkyndig nemd som vedtar eiendomsskattetaksten. Bystyret fastsetter eventuelt 
bunnfradrag og skattesatsen. Eiendomsskatten vil bli beregnet ut fra takst, obligatorisk 
reduksjonsfaktor, eventuelt bunnfradrag og skattesats. 
 
Endringer i eiendomsskatteloven 
Det er to vesentlige endringer i Eiendomsskatteloven med virkning fra 1. januar 2020. Det blir 
innført en obligatorisk reduksjonsfaktor som innebærer at takstene for bolig- og 
fritidseiendommer reduseres med 30%. En slik reduksjonsfaktor gjelder ikke ubebygde 
tomter og næringseiendommer (§ 8 A-2 (1)). 
 
Med hjemmel i Eiendomsskattelovens §11 kan kommunestyret fastsette bunnfradrag for alle 
selvstendige boenheter som ikke er tilknyttet næringsvirksomhet. En selvstendig boenhet 
inneholder alle hovedfunksjoner for bolig som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett. Den 
må ha egen inngang og være fysisk adskilt fra det øvrige boligarealet i den eksisterende 
boligen (det kan ikke være en intern forbindelse mellom boenhetene). Et bunnfradrag 
innebærer at takstene reduseres med et fast beløp som er likt for alle. I motsetning til 
reduksjonsfaktoren som regnes ut i prosent, og som vil gi alle skattebetalere en lik reduksjon, 
vil et bunnfradrag basert på et fast kronebeløp gi størst lettelse til de med lavest takst.  
 
For 2019 fastsatte Sarpsborg bystyre bunnfradraget til 300 000 kr per godkjent boenhet. 
 
Det er også en endring i eiendomsskatteloven for promillesatsen for bolig og 
fritidseiendommer. I dag er maksimal promillesats for alle typer skatteobjekter 7 promille. 
Boliger og fritidsboliger vil ha en maksimal promillesats på 5 promille fra 2020. For øvrige 
skatteobjekter videreføres 7 promille. 
 
Regjeringen har i forslag til statsbudsjettet for 2020 forespeilet en ytterligere reduksjon av 
maksimal eiendomsskatt for boliger og fritidsboliger fra 2021. Denne kan da bli redusert til 4 
promille. 
 
Fastsetting av skattesatser 
Takstene fastsettes på bakgrunn av retningslinjer som vedtas av skattetakstnemndene.  Det 
er en egen nemd for bolig- og fritidseiendommer og en for næringseiendommer. I tillegg er 
det en egen klagenemd for eiendomsskattesaker. 
 
For boliger er det bygningens bruksareal som legges til grunn for taksten. Det er særskilte 
regler for arealberegninger for kjeller, underetasjer og loft. Eiendommens beliggenhet vil 
også påvirke taksten. Kommunen er delt inn i fire geografiske soner, og hvilken sone 
eiendommen ligger i vil ha betydning for taksten.  
 
Alle takstene må være fastsatt innen 1. mars 2020. Ny skatteseddel1 skal sendes ut for alle 
eiendommer innen samme dato.  
 
Skatteyteren kan klage på utskrevet eiendomsskatt. Klagen må sendes skriftlig til 
eiendomsskattekontoret innen seks uker etter skatteseddelen er sendt ut. Eiendomsskatten 
skal uansett betales frem til klagen er behandlet. 
 
Nivå på eiendomsskatt 
For budsjettåret 2019 er det budsjettert med 215,8 mill. kr i inntekter fra eiendomsskatt i 
Sarpsborg kommune. Skattesatsen for 2019 er: 

 Generell skattesats, 7 promille. 
 Bolig- og fritidseiendommer, 5 promille. 

                                                
1 Skatteseddel – et detaljert grunnlag for takst og skatt. 
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Når takseringen er gjennomført vil de fleste eiendommer i kommunen få en økning i 
skattegrunnlaget fra sist taksering i 2008. Nivået fra siste taksering i 2008 er lavt i forhold til 
dagens omsetningsverdi. Tall fra SSB viser at prisen for brukte boliger har steget med om 
lag 70 % siden 2008. Økte takster og videreføring av dagens promille vil føre til økt skatt på 
den enkelte eiendom. Det betyr at promillesatsen bør vurderes på nytt for at innbyggerne og 
næringsvirksomheter i Sarpsborg kommune ikke skal oppleve for stor økning i eiendomsskatt 
fra ett år til annet. 
 
Bystyret behandler handlingsplan 2020 – 2023 i samme møte som sak og eiendomsskatt 
legges frem. Kommunedirektøren foreslår å øke den totale inntekten på eiendomsskatt med 
24,2 mill. kr. i 2020 sammenliknet med budsjett 2019. Beløpet omfatter blant annet økt 
eiendomsskatt fra kraftselskapene, flere skatteobjekter og oppgradering av eiendommer. 
Foreløpige estimat viser at økningen fordeler seg på følgende måte: 
Bolig og fritidseiendommer: 

 2 mill. kr i volumøkning (flere eiendommer) 
 4 mill. kr gjennom fjerning av fritak for nye bygninger i 3 år. 
 10 mill. kr endringer i areal for eksisterende eiendommer og økt beskatning etter 

alminnelig taksering 
Næring:  

 1 mill. kr i volumøkning (flere eiendommer) 
 2 mill. kr økning fra kraftselskaper 
 5 mill. kr endringer i areal for eksisterende eiendommer og økt beskatning etter 

alminnelig taksering 
 
Kommunedirektøren foreslår en skattesats på bolig og fritidseiendommer på 3 promille. Det 
tidligere bunnfradraget på 300.000 kr fjernes. 
 
En justering på 0,1 promille for bolig- og fritidseiendommer vil utgjøre om lag 5,2 mill. kr. 
Inntektene fra bolig og fritidseiendommer er i 2020 budsjettert til 156,3 mill. kr. Det betyr at 
med en promillesats på 2,9 vil inntektene reduseres med 5,2 mill. kr til 151, 1 mill. kr. Med en 
promillesats på 3,1 vil inntektene øke med 5,2 mill. kr til 161,5 mill. kr. 
 
Kommunedirektøren foreslår en skattesats på næringseiendommer på 5,2 promille. En 
justering på 0,1 promille vil utgjøre om lag 1,5 mill. kr. Inntektene næringseiendommer er i 
2020 budsjettert til 84,8 mill. kr. Det er inkludert det særskilte fastsatte grunnlaget på 6,3 mill. 
kr. Det betyr at med en promillesats på 5,1 vil inntektene reduseres med 1,5 mill. kr til 83,3 
mill. kr. Med en promillesats på 5,3 vil inntektene øke med 1,5 mill. kr til 86,3 mill. kr. 
 
Bolig og fritidseiendommer 
Etter en innføring av en obligatorisk reduksjonsfaktor vil det være naturlig å vurdere nytt nivå 
for bunnfradraget. Kommunedirektøren foreslår at bunnfradraget fjernes, siden takstene 
allerede er redusert med 30% gjennom den obligatoriske reduksjonsfaktoren. 
 
Kommunedirektøren foreslår at det fastsettes en skattesats på 3 promille for bolig- og 
fritidseiendommer. Tabellen nedenfor viser eksempler på hva en slik promillesats vil bety i 
eiendomsskatt. 
Takst 30% 

reduksjon 
Bunnfradrag Eiendomsskatte-

grunnlag 
Eiendomsskatt 2020 

3 promille 
2 mill. kr 0,6 mill. kr 0 1,4 mill. kr 4 200 
3 mill. kr 0,9 mill. kr 0 2,1 mill. kr 6 300 
4 mill. kr 1,2 mill. kr 0 2,8 mill. kr 8 400 
5 mill. kr 1,5 mill. kr 0 3,5 mill. kr 10 500 
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Tabellen nedenfor viser den gjennomsnittlige eiendomsskatten for en enebolig på 120 kvm 
for 4 kommuner i 2019. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå sine sider. 
 
Kommune Eiendomsskatt 
Sarpsborg 6 505 kr 
Halden 3 900 kr 
Fredrikstad 8 500 kr 
Moss 6 083 kr 
 
Mange boliger og fritidseiendommer i Sarpsborg kommune har hatt en økning i verdi siden 
forrige taksering i 2008. Den gang var det totalt 24 bolig- og fritidseiendommer som hadde en 
takst på over 5 mill. kr. Foreløpige tall viser at etter ny taksering er det 272 bolig- og 
fritidseiendommer som har en takst på over 5 mill. kr.  
 
Alderskorrigering 
I 2008 valgte sakkyndig nemd å innføre en obligatorisk alderskorrigering for bolig- og 
fritidseiendommer. Med en alderskorrigering reduseres kvadratmeterprisen på bygningen 
ved å gange med en gitt faktor avhengig av byggeåret. Hensynet til likebehandling tilsier at 
det ikke lenger bør gis et aldersfradrag, da alderskorrigering ikke tar hensyn til boligens 
faktiske standard. Eldre bygninger som er fullt rehabilitert kan nesten fremstå som nye. Ved 
en omtaksering vil uansett boligens alder skjønnsmessig bli vurdert sammen med andre 
faktorer som har betydning for fastsettelse av taksten på eiendommen.  
 
Alderskorrigering ble gitt ved å redusere kvadratmeterprisen på en bygning. Det betyr at en 
gitt kvadratmeterpris multipliseres med en faktor. En bolig som er bygget i 1937 multipliseres 
med 0,7, uavhengig av boligens standard. En bolig fra 1920 multipliseres opp med en faktor 
på 0,6. I eksempelet nedenfor vises det hvordan alderskorrigeringen har slått ut (promillesats 
på 5 i 2019). 
 
Byggeår Størrelse Aldersfradrag Takst Eiendomsskatt 
1937 120 kvm 0,7 1 108 800 5 544 
2008 120 kvm 1,0 1 584 000 7 920 
1937 250 kvm 0,7 1 617 000 8 085 
2008 250 kvm 1,0 3 300 000 16 500 
 
Dersom det bygges på 150 nye kvadratmeter på boligen fra 1937, vil eiendomsskatten 
beregnes med en alderskorrigering for hele boligen. Dette kan fremstå som urettferdig i 
forhold til andre boliger. 
 
Store eiendommer som de senere år har blitt påkostet og oppgradert til dagens standard, 
som i 2008 ble taksert med alderskorrigering, vil få en større økning i eiendomsskatt enn en 
gjennomsnittlig bolig. Alderskorrigeringen forsvinner og taksten på boligen har steget mye i 
verdi siden 2008. 
 
Næring 
Næringseiendommer omfatter butikker, kontorer, lager, verksted, hotell og andre foretak. 
Ved forrige taksering i 2008 var det 5 bedrifter (tidligere betegnet som verk og bruk) som ble 
taksert etter avkastningsprinsippet. Avkastningsprisnippet betyr at det takseres med 
bakgrunn i bedriftens lønnsomhet sett frem i tid. Når verk og bruk fra 2019 skulle betegnes 
som næringseiendom var det ikke lenger anledning til å taksere disse etter 
avkastningsprinsippet, men etter leieverdi og unntaksvis teknisk verdi/substansverdi. 
Lønnsomheten for flere av disse har også endret seg siden 2008 og det er ingen etter ny 
taksering som har kommet inn under dette prinsippet. De fem bedriftene er: 
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 Borregaard 
 Glomma Papp 
 Nordic paper 
 Peterson emballasje 
 Østfold korn 

 
I løpet av høsten 2019 skal nemdene fastsette skattegrunnlaget for næringseiendommene. 
Arbeidet med takstene er ikke ferdig og det er derfor tidlig å legge frem helt eksakte tall. Det 
er imidlertid gjort en stikkprøve på om lag 100 eiendommer. Stikkprøvekontrollen viser at for 
flere eiendommer er skattegrunnlaget nesten doblet. I stikkprøvekontrollen er det ikke sett på 
om det er store bygningsmessige endringer siden forrige taksering. Det er ikke ønskelig at 
næringsvirksomhetene skal få for stor økning i eiendomsskatten sammenliknet med tidligere 
år. Promillen er derfor redusert fra 7 til 5,2 promille i kommunedirektørens forslag, for at 
økningen i eiendomsskatten ikke skal bli for stor for den enkelte næringsvirksomhet.  
 
Verk og bruk 
I desember 2017 ble det vedtatt nye regler for eiendomsbeskatning av verk og bruk2. Etter de 
nye reglene skal produksjonsutstyr og installasjoner ikke inngå i eiendomsskattegrunnlaget, 
fra og med 2019.  
 
Endringene innebærer også at kategorien verk og bruk har opphørt. Eiendommer som i dag 
hører inn under denne kategorien har, fra og med 2019, blitt betegnet som næringseiendom 
og følger eiendomsskattereglene for slik eiendom. I Sarpsborg gjelder dette 31 eiendommer. 
Eiendomsskattegrunnlaget for disse eiendommene vil i hovedsak bestå av bygninger og 
tomt. Det følger av en overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 at 
eiendomsskattegrunnlaget som faller bort med de nye reglene skal fases ut gradvis. Det skal 
beregnes et særskilt eiendomsskattegrunnlag, som trappes ned med en sjuendedel hvert år i 
overgangsperioden. For 2019 har staten dekket 1/7 av tapte inntekter og virksomheten selv 
6/7. For denne delen vil det videreføres en beskatning på 7 promille.  
 
11 nettselskaper trappes ned i sin helhet og vil få kr. 0,- i skattegrunnlag fra år 2025. 
Eiendomsskatteinntektene som er særskilt fastsatt vil utgjøre om lag 6,3 mill. kr i 2020. 
 
Fritak fra eiendomsskatt 
Ved den årlige budsjettbehandlingen i bystyret har bystyret vedtatt hvilke eiendommer som 
skal gis et fritak for eiendomsskatt. Fritak for eiendomsskatt er regulert i 
eiendomsskatteloven §5 og §7. 
 
I henhold til eiendomsskatteloven §5 er det en del eiendommer som skal fritas for 
eiendomsskatt. Dette gjelder statlige eiendommer, eiendommer som kommunen selv eier, 
kirker, helseforetak med mer, som tjener allmennyttige formål. 
 
Fri for eiendomsskatt er også eiendommer som drives som gårdsbruk eller skogbruk, 
herunder gartnerier og planteskoler som er tilknyttet slik drift. 
 
Reglene for fritak i §7 videreføres fra forrige takseringsperiode, med ett unntak. Unntaket 
som ikke videreføres er fritak for eiendomsskatt i 3 år for nye boliger. 
Eiendommer som fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens §7 er: 
Eiendommer / bygninger som eies av:  

a. Frivillige ideelle organisasjoner, som kan defineres som en organisasjon som ikke har  
erverv som formål. 
Aksjeselskap, stiftelser eller institusjoner som har som formål å sysselsette 
yrkesvalghemmede. 

                                                
2 Verk og bruk – blant annet eiendommer som fabrikker, sagbruk, møllebruk, industrielle verk 



7 
 
 

Trossamfunn som likestilles med kirker eller kirkesamfunn, herunder bedehus.  
Fritaket gjelder bare den delen som benyttes til organisasjonens aktivitet eller formål. 

b. Barnehager og barneparker. 

Nye boliger som helt eller delvis blir brukt til bolig har tidligere hatt fritak for eiendomsskatt i 3 
år etter at bygningen var ferdig (tatt i bruk). Bakgrunnen for et slik fritak var i sin tid at det 
skulle være gunstigere for nyetablerte å komme inn på boligmarkedet. Hovedtyngden av 
nyetablerte i dag kjøper brukt bolig. Kommunedirektøren foreslår derfor i sitt forslag til 
budsjett og handlingsplan at dette fritaket fjernes fra 2020. Det betyr at bygg fra 2017, 2018 
og 2019 blir fakturert for eiendomsskatt fra 2020. I 2018 ble det registrert om lag 150 nye 
boliger i Sarpsborg kommune.  
  
Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: 
 
Økonomi: 
Siden forrige taksering i 2008 har verdien av eiendommene endret seg mye, og ny taksering 
vil utjevne forskjeller som har oppstått siden forrige taksering. Etter en omtaksering vil 
verdien av det som skattelegges øke. Dette kan gi en tilsvarende økning i kommunens 
inntekter fra eiendomsskatt. Inntektene fra eiendomsskatt er med på å finansiere tjenester i 
kommunen som blant annet skole og omsorgstjenester. Kommunedirektøren foreslår at store 
deler av den økte inntekten settes av til egenkapital til investeringer. 
 
Nemdene skal fastsette takstene og foreløpig opereres det kun med estimater. Totalt er 
takstgrunnlag for bolig- og fritidseiendommer og tomter foreløpig estimert til 74 mrd. kr før 
takstene reduseres med en reduksjonsfaktor på 30%. Næringseiendommer er estimert til 
14,9 mrd. kr 
 
I 2019 er det budsjettert med samlede inntekter på 215,8 mill. kr. Det fordeler seg med 142,3 
mill. kr på bolig- og fritidseiendommer og 73,5 mill. kr på næringseiendommer. For 2020 
foreslår kommunedirektøren å øke de samlede inntektene til 240 mill. kr. Økningen er 
estimert på bakgrunn av blant annet volumøkninger, økte inntekter fra kraftverkene og 
regelendringer. Regelendringer er blant annet at fritak for eiendomsskatt i 3 år for nye 
bygninger og alderskorrigering fjernes. I de foreløpige estimatene ligger det inne en inntekt 
fra bolig- og fritidseiendommer på 156,3 mill. kr og 83,6 mill. kr fra næringseiendommer. 
Dette er kun estimater da alle takstene skal vedtas i nemdene og en eventuell 
klagebehandling. 
 
Det er i statsbudsjettet for 2020 signalisert at promillesatsen for bolig og fritidseiendommer 
kan bli redusert til 4 promille fra og med skatteåret 2021. Kommunedirektørens forslag 
innebærer at Sarpsborg kommune vil ligge lavere enn dette maksimale nivået, og det vil ikke 
påvirke kommunens inntekter dersom det ikke skjer andre endringer i lovverket. 
 
Miljø: 
Ingen vesentlige konsekvenser. 
 
Folkehelse: 
Ingen vesentlige konsekvenser. 
 


