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Notat - Vurdering av lovlighetskontroll K-16/21 – Kriterier for 
ettergivelse av eiendomsskatt 

 
Kommunestyret har i møte 24.3.2021, sak K-17/21 – Kriterier for ettergivelse av 
eiendomsskatt, vedtatt kriterier for ettergivelse og nedsettelse av eiendomsskatt.  

Formannskapet har i møte 10.3.2021,  sak  14/21 innstilt til kommunestyret på 
vedtak i saken.  

 
Det er mottatt lovlighetskontroll i K-16/21 – Kriterier for ettergivelse av 
eiendomsskatt. Klagen gjelder kommunestyrets punkt  

punkt 7: «Dersom det gis avslag på søknad om ettergivelse, legges søknaden 

frem for formannskapet for endelig avgjørelse.»  

 

Klagerne skriver: «Eiendomsskatteloven § 28 sier at skatten kan settes ned eller 

ettergis av formannskapet, dersom det foreligger særlige grunner, som gjør det 

særs urimelig om hele eiendomsskatten blir innkrevd.»  

 

Klagerne skriver videre: «Etter vår oppfatning legger eiendomsskatteloven opp til 

at formannskapet skal avgjøre søknadene i sin helhet, ikke kun i de tilfellene det 

gis avslag, slik vedtakets pkt. 7 legger opp til.» 

 

Bakgrunn 

 

Eiendomsskatteloven § 28 sier følgende:  

Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile 

eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av 

formannskapet. 
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KS skriver i sin veileder av mars 2021 følgende under avsnitt 3.: 

Vedtakskompetansen  

Eiendomsskatteloven § 28 bestemmer at det er formannskapet som fatter 

avgjørelse om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt. Det er 

uavklart i hvilken utstrekning formannskapet kan delegere sin 

avgjørelsesmyndighet. 

 

Vurdering  

 

Kommunedirektøren viser til KS sin veileder som uttaler at det er uavklart i 
hvilken utstrekning formannskapet kan delegere sin avgjørelsesmyndighet. 
 
 

Da dette ikke er tydeliggjort bør det legges vekt på hva som er formålstjenlig for 
å oppfylle målet med § 28 i eiendomsskatteloven.  Målet må være å sikre at det 
gis ettergivelse eller nedsettelse av eiendomsskatten der det er særs urimelig.  

Videre må det sikres en effektiv saksbehandling som ivaretar likebehandling.  
 

 
Kommunestyret i Ås har i møte 24.3.2021 vedtatt kriterier for ettergivelse og 
nedsettelse av eiendomsskatt.  Kriteriene vil legge til rette for likebehandling og 

en effektiv saksbehandling. Det er ønskelig at skattytere som har rett til 
ettergivelse eller nedsettelse av eiendomsskatt kan få en rask behandling av sin 

søknad. Da er det hensiktsmessig at kommunedirektøren kan behandle og 
avgjøre søknader som oppfyller kommunestyrets kriterier for ettergivelse eller 
nedsettelse.  

 
Kommunestyrets vedtak punkt 7. sier følgende; 

«Dersom det gis avslag på søknad om ettergivelse, legges søknaden frem for 
formannskapet for endelig avgjørelse.»  
 

Dette betyr at dersom kriteriene ikke oppfylles eller det er tvil om kriteriene 
oppfylles, må søknaden legges frem for formannskapet.   

 
Kommunestyrets vedtak punkt 6 sier følgende; 
«Kommunedirektøren delegeres myndighet til å behandle søknadene i henhold til 

disse kriteriene. Alle søknadene legges årlig frem for Formannskapet til 
orientering».   

 
Dette vedtakspunktet sikrer at formannskapet har kontroll på hvordan vedtaket 

praktiseres.  
 
I kommunestyrets vedtak av 24.3.2021 punkt 4 står følgende: 

Dersom det er andre grunner for at det er særs urimelig at det eiendomsskatten 
innkreves, kan den ettergis eller reduseres eter § 28 i eiendomsskatteloven.  

 
Dette punktet sikrer at skatteytere kan søke om fritak for eiendomsskatt etter § 
28 for forhold som ikke dekkes av kriteriene.  Alle slike søknader vil 

kommunedirektøren fremlegge for formannskapet da det her ikke foreligger 
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kriterier for saksbehandling.  Dette kunne med fordel vært presisert i 

kommunestyrets vedtak.  
 

Kommunedirektøren vil utarbeide interne rutiner for behandling av søknader om 
ettergivelse og nedsettelse av eiendomsskatt.   
 

Konsekvenser av å ikke delegere myndighet 
 

Konsekvensene av å ikke delegere myndighet i saken vil være at 
saksbehandlingstiden øker.  Med delegering av myndighet til kommunedirektøren 
kan søknader som oppfyller kriteriene vedtas fortløpende og eiendomsskatten 

kan ettergis fortløpende.  Dersom alle saker skal legges frem for formannskapet 
må det etter at søknadene er behandlet av administrasjonen, utarbeides et 

saksfremlegg og dette må legges frem for formannskapet med gjeldende frister.  
I enkelte møter er møteplanen slik at det er 3 uker fra kommunedirektøren 
legger frem saken til den behandles i formannskapet. Videre vil det være lite 

effektivt å legge fremm en og en søknad for formannskapet.  Dette innebærer at 
flere søknader må samles opp før det lages en sak for formannskapet.  Det vil da 

innebære ytterligere forsinkelse.  Dersom det f. eks skal legges frem 3 saker i 
året, april, september og desember, vil de som søker om ettergivelse i januar få 

sin sak tidligst behandlet i april.  
 
Kommunedirektørens anbefaling.  

 
Dersom det er tydelige kriterier for behandling av søknad om ettergivelse og 

nedsettelse av eiendomsskatt er det hensiktsmessig at dette delegeres til 
kommunedirektøren. Punkt 1 til 3 i kommunestyrets vedtak er tydelige kriterier.  
 

Det kan med fordel presiseres i vedtaket at kommunedirektøren kun delegeres 
myndighet til å behandle søknader som oppfyller kriteriene i punkt 1 til 3.  

Søknader om fritak etter punkt 4 skal legges frem for formannskapet for vedtak.  
 
Følgende vedtakspunkter bør eventuelt endres: 

1. Følgende kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt på bolig vedtas, der alle 
kriteriene 1 til 3 eller kriterie 4 skal oppfylles for å få ettergivelse av 

eiendomsskatt: 
  
6. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å behandle søknadene i henhold 

til kriteriene 1 til 3. Alle søknader legges årlig frem for formannskapet til 
orientering. Søknader om fritak eller ettergivelse etter punkt 4 delegeres ikke og 

skal behandles av formannskapet. 
 
Konklusjon 

Det er uavklart i hvilken utstrekning formannskapet kan delegere sin 
avgjørelsesmyndighet. Hensynet til en effektiv saksbehandling taler for at 

myndigheten bør delegeres.  
 

Ved å legge saken frem for statsforvalteren kan kommunen få en nærmere 
avklaring i saken.  Kommunedirektøren må da i påvente av en avklaring 

legge frem alle søknader for formannskapet. 
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Det bør uansett tydeliggjøres i kommunestyrets vedtak at det kun er 

behandling av søknader etter kriteriene 1 til 3 som eventuelt skal delegeres 
til kommunedirektøren.  

 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og uten håndskrevne signaturer 
 

 
 
Vedlegg:  

Veileder-EttergivelseNedsettelseUtsettelse (002) 


