
Omtakseringsvedtak – fra verk og bruk til næringseiendom  
 

Eiendom 282/49 i Gran kommune 

Saksnummer: 18/01271 

Møtedato:  

Til stede: Sakkyndig nemd eiendomsskatt 
 

 

1. Bakgrunnen for at eiendommen omtakseres  

Ved lov 19. desember 2017 ble det gjort endringer i eiendomsskattelovens regler om verk og bruk. 

De nye reglene går ut på at verk og bruk fra 2019 skal defineres og takseres som andre 

næringseiendommer, og at adgangen til å skattlegge produksjonsutstyr og produksjonsinstallasjoner 

fjernes. Det vises til eiendomsskatteloven § 4 andre ledd vedørende disse endringene.  

Som næringseiendommer skal de tidligere verk og bruk verdsettes til anleggets objektiviserte 

omsetningsverdi hvis det er mulig. Hvis det ikke er mulig å fastsette en omsetningsverdi, skal 

anlegget verdsettes til teknisk verdi. Vurderingen av hvilken verdsettelsesmetode som skal brukes, 

gjøres særskilt for den enkelte bygning. Disse reglene fremgår av eiendomsskatteloven § 8 A-2 første 

ledd.  

De nye reglene er gitt virkning fra skatteåret 2019. Dette er bakgrunnen for at eiendommen nå blir 

omtaksert. Det må tas stilling til om den verdsettelsesmetoden som er benyttet på bygninger og 

grunn i gjeldende takst skal videreføres, og om det er medtatt produksjonsutstyr og -installasjoner i 

gjeldende takst.  

Det er vedtatt en overgangsregel til eiendomsskatteloven § 4 som gir kommunene anledning til å 

videreføre beskatning av verdien av produksjonsutstyr og -installasjoner til og med 2024 på 

eiendommer der dette er relevant, men med en reduksjon i skattegrunnlaget på 1/7 hvert år. På 

bakgrunn av denne regelen vil også takstverdien av produksjonsutstyr og -installasjoner bli skilt ut og 

tallfestet.  Kommunen har også mulighet til å ta bort beskatning på produksjonsutstyr i sin helhet fra 

1.1.2019. 

Overgangsregelen når det gjelder skatt på produksjonsutstyr skal ikke benyttes. 

 
 
 
2. Fastsetting av eiendommens takst som næringseiendom  

Eiendommen / anlegget består av bygninger og tomt. Se faktarapport vedlagt. Nemnda finner at 
verdsettelsesmetoden i gjeldende takst skal videreføres. Begrunnelsen for dette er at gjeldende takst 
bygger på bygninger og tomt, på lik linje med andre næringseiendommer. 
Verdiene som er satt på grunnarealene i gjeldende takst blir å videreføre.  



Eiendommens næringstakst fra 2019 settes etter dette lik verdien av bygninger + verdien av 

grunnarealer. Se faktarapport. 

3. Vedtak  

Takst på eiendom 282/49 som næringseiendom, settes til kr 16.184.000,-  

Skatt på produksjonsutstyr og installasjoner fjernes  fra 1.1.2019 

Taksten legges til grunn for eiendomsskatteutskrivingen fra og med skatteåret 2019.  

 
 
 
 
 


