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Høring - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk 

 

Norsk Trevare er en bransjeorganisasjon for produsenter av dører, vinduer, trapper, kjøkken og 

spesialinnredninger, og har mer enn 300 medlemsbedrifter rundt i hele landet. Bedriftene varierer 

i størrelse fra små lokale snekkerverksteder, til de store industribedriftene innen 

vindusproduksjon.  

Norsk Trevare har følgende kommentarer på høring om forslag om endring i reglene om 

eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eiendomsskatt 

til kommunene (eiendomsskattelova). 

Norsk Trevare er positive til at regjeringen foreslår nødvendige endringer i 

eiendomsbeskatningen. Dagens regelverk medfører betydelig uforutsigbarhet, med 

ressurskrevende og unødvendige konflikter som følge av reglenes skjønnsmessige innhold.  

Dette påfører næringen og bedriftene unødvendig usikkerhet og risiko. Samlet sett, svekker 

dagens regelverk for eiendomsskatt lønnsomheten for våre medlemsbedrifter. I mange tilfeller 

fjerner eiendomsskatten lønnsomheten i bedrifter, da skattebelastningen ikke er avhengig av 

overskudd. Dagens regelverk undergraver prinsipper for likebehandling, og medfører 

konkurransevridning. 

I flere tilfeller har medlemsbedrifter i Norsk Trevare bragt spørsmål knyttet til utskriving av 

eiendomsskatt inn for rettssystemet, og vi ser at ressursbruken knyttet til uklart regelverk, og 

utøvelse av skjønnsmessige vurderinger skaper en uheldig belastning for bedriftene.  

 

Eiendomsskatt bør prinsipielt være en skatt på grunnarealer og bygg. Alternativ 1 støtter dette 

prinsippet, ved å fjerne produksjonsutstyr og –installasjoner fra eiendomsskatt. 
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Alternativ 2 fjerner kategorien verk og bruk. Dette alternativet gir størst grad av klarhet og setter 

grenser for uforutsigbar utvidelse av eiendomsskattens omfang, noe som igjen medfører minst 

utilsiktede og tilfeldige utslag for bedriftene – og kommunene.  

 

Avsluttende bemerkning: 

 
Norsk Trevare støtter behovet for klargjøring av regelverket, og mener primært at verk og bruk 

må opphøre som egen kategori. Begge foreslåtte alternativer er egnet til å redusere 

forskjellsbehandling, men alternativ 2 som vil fjerne verk og bruk som egen kategori er å 

foretrekke.  

Det vises for øvrig til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Byggenæringens 

Landsforening (BNL) sine uttalelser.  
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