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Forslag til vedtak:
Andøy kommunestyre vedtar følgende endringer i utskriving av eiendomsskatt fra 01.01.20:
1. Skatteetatens formuesgrunnlag benyttes for boliger og fritidsboliger.
2. Boliger uten beregnet formuesgrunnlag beholder gjeldende kommunal takst med et påslag
på 10%.
3. Næringseiendom beholder gjeldende kommunal takst med et påslag på 10%.

Kirsten Lehne Pedersen
rådmann

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret i Andøy gjorde i sak KS-105/08 følgende vedtak:
«Eiendomsskatt innføres i hele kommunen og på verker og bruk fra 01.01.2009.
Eiendommene takseres i løpet av 2008.»
Dette ble endret i sak KS-004/09 med følgende vedtak:
«I medhold av eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 innføres i 2009 eiendomsskatt for verker og
bruk. Fra 2010 innføres eiendomsskatt i hele kommunen.»
Eiendomsskatteloven § 8 A-3, andre ledd stadfester at «Det skal være ei allmenn taksering i
kommunen kvart tiande år.»
Det er vedtatt endringer i eiendomsskatteloven etter at Andøy kommune innførte
eiendomsskatt:
* Fra skatteåret 2014 avgjør kommunestyret om eiendomsskatten for boliger/fritidsboliger
skal bygge på verdien i skatteloven (formuesverdien) eller kommunal taksering.
* Fra skatteåret 2020 er maksimal skattesats for boliger/fritidsboliger 5 promille (nedsatt fra 7
promille), og det innføres en obligatorisk reduksjonsfaktor på minimum 30% i skattelovens
takster på boliger/fritidsboliger.
Kommunestyret må ta stilling til om eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger skal følge
skattelovens takster eller om det skal gjennomføres en retaksering på samme måte som ved
innføring av eiendomsskatt i Andøy kommune, evt en kontorjustering med en prosentvis
økning. Det er ikke foretatt retaksering siden innføringen av eiendomsskatt i kommunen, dvs
takstene er uendret siden 2009/2010.

Faktiske opplysninger:
Da Andøy kommune innførte eiendomsskatt i 2009/2010 ble det opprettet et prosjekt med
100% prosjektleder og flere prosjektmedarbeidere, som gjennomførte oppmåling mv av alle
eiendommer (boliger/fritidsboliger, næringseiendom mv) i kommunen. Dette var et
samarbeidsprosjekt med Sortland kommune.
Eiendomsskattenemda vedtok takster på alle eiendommer, og klagenemda behandlet de
klagene som kom inn.
Det ble brukt ekstern kompetanse for å taksere verker og bruk.
Innføringen av eiendomsskatt hadde en tidsramme på ca 1,5 år, og medførte en kostnad på
kr 4 mill.
Kommunestyret avgjør iht eiendomsskatteloven § 8 A-3 om det skal gjennomføres ny
taksering hvert tiende år, evt tidligere eller senest etter 13 år.
Alternativt til retaksering kan kommunestyret iht §8 A-4 vedta en prosentvis øking av
opprinnelig takst, maksimalt 10% hvert år etter tiårsfristen.
Fra skatteåret 2014 er det iht § 8 C-1 anledning til at eiendomsskatten kan bygge på
skattelovens verdi ifm formues- og inntektsskatt (formuesgrunnlag).
Fra 01.01.2020 skal eiendomsskattetakstene reduseres med 30% og maksimal skattesats
reduseres fra 7 til 5 promille på boliger/fritidsboliger.
Flere av kommunene i Vesterålen bruker formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt
på boliger og fritidsboliger (Øksnes fra 2019, Hadsel fra 2015).

Verker og bruk er oppdelt i fast eiendom og produksjonsutstyr. Fra 2019 er verker og bruk
omdefinert og taksert som næringseiendommer, og det er ikke lenger anledning til å ta med
produksjonsutstyr i skattegrunnlaget. Skatteinntektene fra produksjonsutstyret trappes ned
over en periode på syv år, med grunnlag i en overgangsregel. Det er ikke foretatt retaksering
av næringseiendom.
Andøy kommune har hatt inntekt på kr 110 mill fra innføringen til 31.12.2018.
I 2018 var inntekt fra eiendomsskatt kr 16,4 mill.
Dersom skattetakstene ikke endres, vil kommunen ha et inntektstap på kr 6,5 mill hvert år
når maksimal skattesats endres og obligatorisk reduksjonsfaktor innføres fra 01.01.2020.
Det lar seg ikke gjøre å beregne hvordan overgangen til formuesverdi vil endre kommunens
inntekter på eiendomsskatt før kommunestyret gjør sitt vedtak, da kommunen ikke får tilgang
til formuesverdiene før vedtaket foreligger.
Andøy kommune bruker inntektene fra eiendomsskatt til å yte tjenester til kommunens
innbyggere. En endring av disse inntektene vil kunne bety endringer i kommunens
tjenestetilbud.

Vurdering:
Da Andøy kommune innførte eiendomsskatt i 2009/2010 var lovhjemmelen i § 8 om bruk av
skatteetatens takster kun tatt i bruk for kraftverk. Kommunen måtte derfor gjennomføre egen
taksering av eiendommene.
Fra skatteåret 2014 har det vært anledning til å bruke skatteetatens verdier (formuesverdi)
som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt.
Det er første gang Andøy kommune foretar retaksering, og rådmannen anbefaler å bruke
formuesverdiene som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger fra
01.01.2020.
Som hovedregel skal skattegrunnlaget som kommunen selv har fastsatt, vurderes på nytt
hvert tiende år. Dette kan gjøres ved en full retaksering (§ 8 A-3) eller det kan gjøres en
kontorjustering (§ 8 A-4).
Rådmannen anbefaler å gjøre en kontorjustering med 10% økning av verdigrunnlaget for
næringseiendom samt boliger/fritidsboliger uten beregnet formuesgrunnlag.
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Eiendomsskatt 2020 - økonomiske beregninger
Rådmannen har mottatt slik tilbakemelding fra støttefunksjonen:
Behandling av sak om eiendomsskatt 2020 (KS-52/2019) ble utsatt i kommunestyrets
møte 17.06.19. Administrasjonen ble bedt om å utarbeide økonomiske konsekvenser
av å benytte skatteetatens formuesgrunnlag for boliger.
Skatteetatens formuesgrunnlag er beregnet ut fra opplysninger om beliggenhet,
boligtype, byggeår, areal mv. som boligeierne selv har rapportert, bl.a ifm
Finansdepartementets register i 2010.
KS utarbeidet en rapport i 2017, der det bl.a ble konkludert med at:
«I gjennomsnitt er det godt samsvar mellom Skatteetatens boligverdi og
markedsverdi. I 2015 var Skatteetatens formuesgrunnlag i gjennomsnitt 3 prosent
lavere enn markedsverdien for alle boliger i vårt utvalg. Likevel kan det være
betydelige avvik for enkeltboliger.»
Andøy kommune har nå fått tilgang til formuesgrunnlagene.
Det er gjort økonomiske beregninger, og i tabellen vises følgende alternativer:
E-skatt 2019:
Eiendomsskatten slik den ble utskrevet i 2019, med 7 promille. Takstene er de
samme som ved innføringen av eiendomsskatt i 2009 / 2010.
Takst 2019 – 30% red:
Eiendomsskatten slik den ble utskrevet i 2019 med 30% reduksjon iht nye regler,
med 5 promille på boliger og 7 promille på næringseiendommer.
Takst 2019 + 10% økning:
Eiendomsskatten slik den ble utskrevet i 2019 med 10% økning iht lovens §8 A-4
samt 30% reduksjon, med 5 promille på boliger og 7 promille på næring.
Formuesgrunnlag:
Eiendomsskatt utskrevet på boliger iht skatteetatens formuesgrunnlag.
Reduksjonsfaktor på 30% og 5 promille. Næringseiendommer økes med 10%, og er
beregnet med 7 promille.

E-skatt 2019

Takst - 30% red.

Takst +10% - 30% red.

Formuesgr.lag

1 858 340 000
7
13 008 380

1 300 838 000
5
6 504 190

1 430 921 800
5
7 154 609

2 704 529 000
5
13 522 645

E-skatt 2019

Takst

Takst +10%

Takst +10%

Grunnlag næring
Promillesats
Kommunens inntekt

488 444 500
7
3 419 112

488 444 500
7
3 419 112

537 288 950
7
3 761 023

537 288 950
7
3 761 023

Total inntekt

16 427 492

9 923 302

10 915 632

17 283 668

Grunnlag bolig
Promillesats
Kommunens inntekt

Differanse

-6 504 190

-5 511 860

Beregningene viser følgende:
• Ved å bruke takstene på 2019-nivå uten endring, men med lovpålagt 30%
reduksjonsfaktor, vil kommunens inntekter reduseres med kr 6,5 mill.
• Ved å øke gjeldende satser med 10% (kontorjustering etter 10 år) og lovpålagt
30% reduksjonsfaktor, vil kommunens inntekter reduseres med kr 5,5 mill.
• Ved å bruke skatteetatens formuesgrunnlag på boliger (inkl 30% reduksjonsfaktor) og 5 promille, vil kommunens inntekter på boliger øke med ca 0,5 mill.
Verdien på næringseiendommer økes med 10% ift takstene som ble vedtatt i
2009, og kommunens inntekter på næring øker dermed med ca kr 350 000,-.
Dvs en total økning på ca kr 850 000,-.

Ved å bruke skatteetatens formuesgrunnlag ifm utskriving av eiendomsskatt, er det
mulig at enkelte boligeiere vil klage på formuesgrunnlaget. Slike klager rettes til
skatteetaten, som behandler disse, og kommunen vil måtte forholde seg til endrede
grunnlag. Derfor kan det være sannsynlig at kommunens inntekter vil kunne bli noe
redusert.
Kommunestyret skal i denne saken vedta hvilke beregningsgrunnlag
eiendomsskatten skal bygge på ved utskriving av eiendomsskatt i 2020.
I sak om budsjett for 2020 vil kommunestyret vedta promillesatser for boliger og
næring samt evt bunnfradrag på boliger.

Eva Nylén Fagermyr
Økonomikonsulent
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