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Notat 
 

 
Til Kommunestyret 

         

  

         

Fra Kommunedirektøren 

Saksbehandler Emil Schmidt 

Vår ref. 20/03890-19 Dato 13.10.2021 

 

Lovlighetskontroll - Svar på spørsmål om rett klageinstans for vedtak og 
delegering av myndighet etter eigedomsskattelova 
 

 

Kommunestyret vedtok16.6.2021 følgende vedtak i punkt 7.  i sak  
 Lovlighetskontroll - K-sak 16/21 Kriterier for  

ettergivelse av eiendomsskatt: 
 
7. Kommunedirektøren innhenter en vurdering fra statsforvalteren om avklaring 

av gjeldende rett i saken om delegering av § 28 i eiendomsskatteloven. Inntil 
dette er avklart legges alle søknader om ettergivelse av eiendomsskatt frem for 

formannskapet for endelig vedtak. 
 

 

Kommunedirektøren har innhentet en vurdering fra statsforvalteren om avklaring 

av gjeldende rett i saken om delegering av § 28 i 

eiendomsskatteloven.  Statsforvalteren har fått en vurdering fra departementet, 

jf. vedlagt brev fra finansdepartementet av 7.9.2021.  Her uttales følgende: 

 

Basert på lovens ordlyd, og at denne ikke har blitt endret hverken i 

forbindelse med kommuneloven av 1992 eller 2018, antar departementet at 

det ikke er adgang til delegasjon av vedtakskompetansen etter 

eigedomsskattelova § 28. 

 

Kommunedirektøren vil på denne bakgrunn legge frem alle søknader om 

ettergivelse for behandling i Formannskapet.  
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Med hilsen 

 
 

 
Emil Schmidt Emil Schmidt 
Økonomisjef Økonomisjef 
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Svar på spørsmål om rett klageinstans for vedtak og delegering av myndighet 

etter eigedomsskattelova   

 

Vi viser til deres henvendelse av 23. juni 2021. Dere reiser her to spørsmål. Det ene 

gjelder hvilket organ det er som er rett klageinstans for vedtak kommunestyret treffer 

etter eigedomsskattelova § 7. Det andre er om formannskapets myndighet etter 

eigedomsskattelova § 28 kan delegeres. Departementet tar stilling til disse to 

spørsmålene nedenfor.  

 

1. Spørsmålet om hvilket organ det er som er rett klageinstans for vedtak 

kommunestyret treffer etter eigl. § 7 

 

Ved lov 22.  juni 2012 nr. 44 ble det vedtatt nye regler for saksbehandling i lov om 

eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova).  Det følger av eigedomsskattelova 

§ 29 første ledd at reglene i forvaltningsloven gjelder for behandling av saker etter 

loven, med de unntak som følger direkte av loven. 

 

Det følger av forvaltningsloven § 28 annet ledd tredje punktum at 

 

«Departementet er likevel klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret eller 

fylkestinget eller av det øverste organet i et eget rettssubjekt som har fått overført 

myndighet fra kommunen eller fylkeskommunen».  

 

Eigedomsskattelova § 20 fastsetter at: 



 

Side 2 

 

«Klage vert avgjort av ei nemnd som kommunestyret vel, dersom ikkje kommunen tar 

klagen til følgje. Kommunestyret kan anten opprette ei eiga nemnd til å ta seg av 

oppgåvene eller leggje oppgåvene til ei anna kommunal nemnd». 

 

Dette innebærer en annen løsning enn det som følger av forvaltningslovens hovedregel,   

jf.  ovenfor. 

 

Med hensyn til det konkrete spørsmålet i henvendelsen om klagenemnda i 

eigedomsskattelova § 20 også skal behandle klager over vedtak fattet med hjemmel i 

eigedomsskattelova §  7, vises det til forarbeidene til lovendringen i 2012.  Det heter i 

Prop.  112 L (2011-2012) 3.5.9.2 (side 38 og 39): «Etter ei ny vurdering har 

departementet kome til at det bør vere eit klageorgan i eigedomsskattesaker.», og 

«Med bakgrunn i desse vurderingane har departementet kome til at klageordninga bør 

vere kommunal for alle eigedomsskattevedtak.»  

 

  

 

2. Spørsmålet om formannskapets myndighet etter eskl. § 28 kan 

delegeres 

 

Videre er det i henvendelsen reist spørsmål om formannskapets myndighet etter 

eigedomsskattelova § 28 kan delegeres. 

 

Det følger av eigedomsskattelova § 28 at: «Gjer særlege grunnar at det kom til å verta 

særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller 

ettergjevast av formannskapet». 

 

Ordlyden «formannskapet» peker mot at det er formannskapet – og ingen annen 

instans – som innehar den kompetansen bestemmelsen gir anvisning på.  

 

Spørsmålet om delegasjon er ikke omtalt i lovforarbeidene, se Ot.prp. nr. 44 (1974-

1975). Det står imidlertid «formannskapet» i merknadene til bestemmelsen, noe som 

underbygger at det er formannskapet – og ingen andre organer – som er kompetente 

etter bestemmelsen, se proposisjonens side 15.  

 

I Einar Harboes kommentarutgave til eigedomsskattelova side 150 

(Universitetsforlaget, 2.  utgave 2004) er det uttalt at formannskapets kompetanse etter 

eigedomsskattelova § 28 neppe kan delegeres til andre organer.  

 

Basert på lovens ordlyd, og at denne ikke har blitt endret hverken i forbindelse med 

kommuneloven av 1992 eller 2018, antar departementet at det ikke er adgang til 

delegasjon av vedtakskompetansen etter eigedomsskattelova § 28.  

 



 

Side 3 

 

 

Som det går frem av deres henvendelse benyttes i kommuenloven en lovteknikk som 

innebærer at det foreligger en delegeringssperre hvis loven fastslår at kommunestyret 

eller et annet organ «selv» skal gjøre noe, jfr. Prop. 46 L (2017-2018) side 63.  

 

Selv om det ville vært naturlig å innta «selv» eller lignende for tydelig å indikere at 

delegasjonsadgang ikke foreligger, er eigedomsskattelova – som dere også nevner – 

skrevet i 1975. Kommuneloven er fra 2018. Dette reduserer betydningen av at ordlyden 

i eigedomsskattelova ikke innehar «selv» eller lignende formulering.  

 

 

 

Ole Todal Jenssen 

lovrådgiver 

 

          Benedikte Frøseth e.f. 

          rådgiver 
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