
KRAFTSKATTESKOLEN 2022

LVK skolen



Målgruppe: 
Kraftskatteskolen er for som politiker eller ansatt i kommunens administrasjon,
eiendoms-skattekontor eller medlem av takstnemnd og klagenemd, deg som vil lære
mer om eiendomsskatt og kraftskatteregimet. LVK har arrangert eiendomsskatte-
skolen flere ganger tidligere med svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. 

Hva lærer du: 
Kurset gir god kompetanse i spørsmål om eiendomsskatt og behandler praktiske,
økonomiske og juridiske problemstillinger som kommuner møter ved forvaltning av
eiendomsskatt. Deltakerne vil også få kunnskap om forvaltningsloven, skattelovens
bestemmelser om eiendomsskatt på kraftanlegg, naturressursskatt, grunnrenteskatt
og inntektsutjevning. 

Eiendomsskatten er en sentral inntektskilde for kraftkommunene. God forvaltning av
eiendomsskatten er viktig for rettssikkerheten til innbyggere og lokalt næringsliv, og
en forutsetning for å bevare eiendomsskatten som en kommunal skatteordning.
Formålet med kurset er å styrke fagkompetansen i kommunene. 

Opplegg:
Det blir to kursdager for kraftskatteskolen våren 2022: Den 15. og 16. juni 2022 fysisk
møte i Oslo. Deretter følger et digitalt webinar 228. juni 2022. Kursdeltakerne blir
inndelt i grupper. Vi legger opp til at oppgaven som deltakerne skal løse skjer i grupper
og med rollespill. Samhandlingen her vil skje digitalt.

Program og oppgaver vil skje via LVKs hjemmesider – på en egen side. Her legger vi ut
pensum, oppgaver, program og nyttige lenker. Informasjon til deltakerne vil også bli
sendt ut per e-post i forkant av samlingene.

Kursholdere
Kursholderne er alle advokater med eiendomsskatt som spesialområde. Advokatene i
LVKs sekretariat utgjør i dag ett av Norges største fagmiljø for eiendomsskatt og
kraftskatteregimet, og rangeres som ledende innenfor sine spesialområder.
Kursholderne har lang erfaring i rådgivning og prosessoppdrag innen et bredt spekter
av energirettslige og eiendoms-skatterettslige problemstillinger, og er mye brukt som
foredragsholdere. 
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OM KRAFTSKATTESKOLEN 2022



Dag 1Dag 1
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Kurssamling 15.-16. juni 2022

På første kurssamling får deltakerne en introduksjon til LVK,
kraftskatteregimet og vertskommuneordningene, juridisk
metode og relevante dataverktøy, samt en grundig innføring i
eiendomsskatten. Vi legger opp til pauser ved behov.
Rammeprogrammet er som følger:

09.00-09.30

   

09.30-10.00

10.00-10.30

10.30-10.45
  

Åpning og introduksjon
Kraftskatteregimet – de ulike skatte og avgiftsartene
Hvem er skattedebitor for de ulike skattene?
Sammenhengen mellom skattartene
Lovverk og andre kilder 

Grunnleggende metodelære - Eiendomsskatt – spesiell
forvaltningsrett
Grunnleggende juridisk metode til bruk i forvaltningen av
eiendomsskatt og kraftskatten 

Eiendomsskatten - økonomisk betydning
Hva er eiendomsskatt?
Hvem gjør hva? 
Historiske lovendringer
Økonomisk betydning for kommunene 
Inntektssystemet og Inntektssystemutvalgets mandat

Pause

RAMMEPROGRAM 15. JUNI
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Kurssamling 15.-16. juni 2022

10.45-11.15
  

11.15-11.45

11.45-12.45
  
12.45-13.15

 13.15-13.45 

13.45-14.00

14.00-16.30   

18.00              

Skatteobjektet – den faste eiendommen
Hva er fast eiendom? 
Eiendomskategorier
Eiendomsskatt på vindkraft, kraftnett, vannkraft,
oppdrettsanlegg, og næring 
Hva skal med i taksten? 

Eiendomsskatt - Hvilke utskrivningsalternativer har
kommunene? 
Utskrivningsalternativer, sats og bunnfradrag

Lunsj

Fritak o.l.
Obligatoriske og valgfrie fritak
Lemping og betalingsutsettelse 
Forholdet til statsstøttereglene

Hvem har ansvaret for verdsettelsen
Hva er alminnelig taksering?
Hva er særskilt omtaksering?
Bruk av formuesgrunnlag som eiendomsskattegrunnlag
Kontorjustering

Pause

Gruppeoppgaver

Felles middag for de som ønsker det



Dag 2Dag 2
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Kurssamling 15.-16. juni 2022

09.00-09.45

  
09.45-10.45

 

10.45-11.00

11.00-12.00 
   
12.00-13.00

13.00-13.30

13.30-14.30

14.30-15.15

15.15-15.30

15.30

Retting og omgjøring
Kommunen oppdager feil
Skattyter ber om retting l 
Frister, begrunnelse mv. 

Søksmål om eiendomsskatt
Vilkår om klage og søksmålsfrist
Kan søksmål forebygges/unngås? 
Hva gjør du når kommunen mottar prosessvarsel eller stevning
Kan kommunen inngå forlik?  

Pause

Gjennomgang av gruppeoppgavene 

Lunsj

Naturressursskatt 
Beregningsgrunnlag
Manglende indeksjustering
Manglende klage og søksmålskompetanse
Inntektsutjevning

Grunnrenteskatt  
Hva er grunnrenteskatt
Skattegrunnlaget
Endringene – kontantstrømskatt for nye anlegg

LVKs rettspolitiske arbeid 

Spørsmål 

Avslutning 
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Tirsdag 28. juni 2022

Kurset avsluttes med et digitalt møte 28. juni.

Alle kursdeltakerne vil få kursbevis. 

SISTE KURSDAG GJENNOMFØRES DIGITALT


