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Spørsmål om delegering av myndighet og rett klageinstans for vedtak 
etter eigedomsskattelova 

Statsforvalteren har mottatt spørsmål knyttet til reglene i lov 6. juni 1975 om eigedomsskatt til 
kommunane (eskl.) når det gjelder hvilket organ som er rett klageinstans for vedtak kommunestyret 
treffer etter lovens § 7 om fritak fra eiendomsskatt, samt om det er adgang til å delegere den 
myndigheten formannskapet er gitt etter lovens § 28 til å sette ned eller ettergi eiendomsskatten. 
 
Etter hva vi kan se, er ikke Statsforvalteren gjennom delegeringsvedtak eller tildelingsbrev tildelt 
noen myndighet eller konkrete oppgaver knyttet til eigedomsskattelova. Statsforvalteren har 
imidlertid et generelt veiledningsansvar etter forvaltningsloven og kommuneloven når det gjelder 
spørsmål om hvilket organ som er rett klageinstans og om adgangen til å delegere myndighet. 
 
Finansdepartementet har ansvaret for eigedomsskattelova, mens det er Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet som har gitt Statsforvalteren i å oppgave å veilede generelt om 
kommuneloven og forvaltningsloven. Dette brevet går derfor til begge departementer.  
 
1. Hvilket organ er rett klageinstans for vedtak kommunestyret treffer etter eskl. § 7? 
Det følger av eskl. § 7 at kommunestyret kan frita eiendommene som er opplistet i bokstav a til e 
helt eller delvis fra eiendomsskatt. Vi legger til grunn at et helt eller delvis avslag på søknad om fritak 
fra eiendomsskatt etter denne bestemmelsen vil regnes som et enkeltvedtak som kan påklages etter 
forvaltningslovens regler.   
 
Det forvaltningsrettslige utgangspunktet er at enkeltvedtak som kommunestyret treffer går til 
klagebehandling i departementet (ev. til Statsforvalteren om myndigheten er delegert), jf. 
forvaltningsloven § 28 andre ledd, tredje setning. Andre regler om klageinstans kan imidlertid følge 
av særlov, jf. rettskildeprinsippet om at spesiell lov går foran generell lov. Vi forstår det slik at eskl.  
§ 20 er en slik spesiell regel, og at den slår fast at klager blir avgjort av en nemnd som 
kommunestyret velger.  
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I sak 2015/25141 undersøkte Sivilombudsmannen av eget tiltak klageadgangen og klageordningen i 
saker om nedsettelse/ettergivelse av og fritak for eiendomsskatt. Ombudsmannen uttalte bl.a.: 
 

«Klageordningen i eigedomsskattelova § 20 er utformet generelt, og gir spesifikk anvisning 
på en kommunal nemnd oppnevnt av kommunestyret som klageorgan. Imidlertid forutsetter 
en klageadgang en reell to-instansbehandling. Dette er en grunnleggende 
rettssikkerhetsgaranti for borgeren som nå kommer til anvendelse for eiendomsskattytere 
ved at forvaltningsloven er gjort generelt gjeldende i eiendomsskattesaker. Ordlyden i 
eiendomsskattelova § 20 er klar. Samtidig vil ombudsmannen peke på at en klageordning 
med en kommunal nemnd oppnevnt av det samme kommunestyret som har truffet 
enkeltvedtaket i første instans, ikke er en tillitvekkende klageordning for å sikre en reell 
prøving i to instanser.  
… 
Undersøkelsene av saken herfra har vist at den klageordningen eigedomsskattelova § 20 
generelt gir anvisning på, også for fritakssaker etter § 7, harmonerer dårlig med de 
grunnleggende behov for rettssikkerhet ved reell to-instansbehandling som følger av 
hovedregelen i forvaltningsloven § 28. Det er derfor spørsmål om det her har oppstått en 
utilsiktet virkning av regelverket. Ombudsmannen ber Finansdepartementet om å vurdere å 
gå gjennom klageadgang og klageordning for disse sakene på nytt. Ombudsmannen ber 
også om å bli orientert om departementets arbeid med dette.» 

 
Vi forstår dette siste som en oppfordring fra ombudsmannen til departementet om å gå gjennom 
regelverket, for eventuelt å komme med et forslag til endring av reglene når det gjelder klageadgang 
og klageordning. Etter hva vi kan se, er ikke reglene endret, dvs. at det etter gjeldende rett er den 
kommunale klagenemnda for eiendomsskatt som er klageinstans i alle saker på 
eiendomsskatteområdet, herunder også klage på vedtak i kommunestyret om ikke å innvilge fritak i 
medhold av eskl. § 7 etter søknad. Dette fremgår også av punkt 2.2 i veilederen «Myndighet og 
oppgavefordeling i eiendomsskattesaker», utgitt av KS i november 2016, sist revidert i november 
2020.2 Statsforvalteren har for øvrig fått innsyn i to brev som Finansdepartementet sendte til 
henholdsvis Nittedal kommune og Nesodden kommune den 23. juni 2016 hvor spørsmål om riktig 
klageinstans var tema. Vi antar at disse brevene ble sendt før ombudsmannen kom med sin 
uttalelse. 
 
Vi ber vennligst om en tilbakemelding på om vår forståelse er i tråd med departementets forståelse 
av hva som er gjeldende rett når det gjelder klageinstans for kommunestyrets vedtak etter § 7.  
 
2. Kan formannskapets myndighet etter eskl. § 28 delegeres? 
Det følger av kommuneloven § 5-3 andre ledd at det som utgangspunkt er kommunestyret som 
fatter vedtak på vegne av kommunen, hvis ikke noe annet følger av lov. I dette tilfellet følger det av 
eskl. § 28 at søknader om nedsettelse av eiendomsskatt skal behandles av formannskapet, dvs. at 
særloven fastslår at myndigheten ligger til formannskapet. 
 
Videre følger det av kommuneloven § 5-4 første ledd at for saker som gjelder lovpålagte oppgaver, 
kan kommunestyret delegere myndigheten til å treffe vedtak til andre rettssubjekter så langt 
lovgivningen åpner for det. 
 

 
1 Sak 2015/2514, publisert 27. mars 2017  
2 https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/okonomi/kse/MyndighetOppgavefordeling.pdf 
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Systemet i kommuneloven er slik at det foreligger en delegeringssperre hvis loven sier at 
kommunestyret eller et annet organ selv skal gjøre noe.3 Hvis det f.eks. i kommuneloven står at 
myndigheten ligger til «formannskapet selv», vil ikke myndigheten kunne delegeres videre til f.eks. 
administrasjonen. Dette var også systemet etter kommuneloven av 1992. 
 
Eigedomsskattelova er fra 1975, og vi antar at lovgivningsteknikken da ikke brukte samme «system». 
Sivilombudsmannen synes å legge til grunn at kommunestyrets myndighet til å frita for 
eiendomsskatt etter lovens § 7 ikke kan delegeres, selv om det i lovteksten står «kommunestyret».4 
Dette taler for å tolke § 28 tilsvarende, dvs. at formannskapets myndighet etter § 28 ikke kan 
delegeres til f.eks. administrasjonen i kommunen. I ombudsmannsuttalelsen er det vist til en bok av 
Harboe «Eiendomsskatt, kommentarutgave» 2. utgave (2004) side 71 som vi antar gir støtte for dette 
synet.  
 
Vi ber vennligst om en avklaring fra departementet på om det er adgang til å delegere 
formannskapets myndighet etter § 28. 
 
Med hilsen 
 
Anne D. Haugland 
seksjonssjef 

  
 
Gøril Hjelseth 
seniorrådgiver 
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3 Jf. Prop. 46 L (2017-2018) s. 63 
4 Sak 2015/2514 
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