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Generelt	
Utlignet eiendomsskatt skal som den klare hovedregel betales, enten det skjer frivillig 
eller etter tvangsinndrivelse. 

Etter eiendomsskatteloven § 25 kan skatteinnkreveren i særlige tilfeller gi en kortere 
utsettelse for innbetaling. Lengre utsettelse må behandles av formannskapet etter 
bestemmelsene i § 28. 

Etter eiendomsskatteloven § 28 første ledd kan den utlignede eiendomsskatten 
settes ned dersom følgende vilkår er til stede: 

 det må foreligge ”særlige grunner” 
 disse særlige grunnene må gjøre det ”særs urimelig” om hele 

eiendomsskatten ble innkrevd. 

Dette skal praktiseres som strenge vilkår etter samme praksis som innbetaling av 
øvrig skatt etter skattebetalingsloven. 

Anstrengt økonomi som følge av høy gjeldsbelastning gir i seg selv ikke grunnlag for 
nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt. Personer med høy gjeldsbelastning 
skal henvises til å søke gjeldsordning. 

Det er ikke anledning å foreta en generell nedsetting eller frafallelse av 
eiendomsskatt for bestemte grupper, for eksempel pensjonister/minstepensjonister. 

Alle vurderinger om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt skal 
gjennomføres som en helhetsvurdering i den enkelte konkrete sak. 

Utsettelse	av	betaling	
Når det foreligger særlige grunner, som for eksempel midlertidige betalingsproblemer 
som følge av sykdom eller ulykke, kan skatteinnkreveren innvilge betalingsutsettelse 
etter § 25 i eiendomsskatteloven. Slik betalingsutsettelse er ikke omfattet av disse 
retningslinjene. 

Formannskapet kan innvilge utsettelse etter § 28, noe som forutsetter søknad og 
behandling i henhold til denne retningslinjen. 

Ved dødsfall kan det innvilges betalingsutsettelse til boet er overtatt til privat skifte 
eller det er åpnet offentlig skifte. 

Brann	eller	annen	skade	på	eiendommen			
Ved brann eller annen skade på eiendommen kan det innvilges nedsettelse eller 
ettergivelse helt eller delvis av eiendomsskatten inntil omtaksering av eiendommen er 
gjennomført. 
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Lav	inntekt	og	økonomiske	vanskeligheter		
Ved midlertidige økonomiske vanskeligheter, for eksempel lavere inntekt på grunn av 
sykdom eller ulykke, kan det innvilges nedsettelse eller ettergivelse dersom 
skatteyter ikke har formue som til å betale eiendomsskatten med. I første omgang 
skal det vurderes utsettelse av innbetaling. 

Ved permanent lav inntekt skal det gjøres en helhetsvurdering av det konkrete tilfellet 
der det skal vurderes om betaling av eiendomsskatt vil gi sterkt urimelige utslag.   

Øvrige	momenter	
Retningslinjene bygger på bestemmelsene i eiendomsskatteloven § 25 og 28 samt 
og skattebetalingsloven §15‐1, §15‐2, §41 og 42 samt veileder om utsettelse, 
nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt utarbeidet av KS eiendomsskatteforum. 
Veilederen vil være aktuell som referanse ved behandling av søknader. 

Søknad	
Søknader om utsettelse, nedsettelse etter ettergivelse av eiendomsskatt etter § 28 
eiendomsskatteloven skal primært skje på eget søknadsskjema. Dette finnes på 
kommunens nettside eller kan hentes på servicetorget. Søknader kan sendes hele 
året og det settes ingen tidsfrist. 

Saksbehandling	
Formannskapet behandler alle søknader etter § 28. Kommunens ordinære 
klageutvalg er klageorgan. Vedtak om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt 
fattes for ett år om gangen. 
 

Søknader	sendes	til	
 
Post 
Iveland kommune 
Frikstadveien 20 
4724 IVELAND 
 
E-post 
postmottak@iveland.kommune.no  
  

Klageadgang	
Det foreligger ingen klageadgang for skatteytere som ikke har fått satt ned eller 
ettergitt eiendomsskatten i henhold til eiendomsskattelovens §28. 


