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Bakgrunn: 

I 2016 ble det besluttet å inføre eiendomsskatt på boliger og annen fast eiendom i Oslo. 

Eiendomsskatten beregnes ut fra verdien på eiendommen. Verdien avhenger av hva 
eiendommen brukes til.  

Det settes et bunnfradrag for 2018 på 4,6 millioner kroner for boliger og fritidsboliger. I 2017 
er den alminnelige skattesatsen 3 promille.  

Utsendelse av varsel 

Varsel om eiendomsskatt sendes nå kun digitalt til selskapets meldingsboks i Altinn.no. 

Brevet ligger også tilgjengelig på Oslo kommunes tjeneste «Min side». 

Oslo kommune vil ikke lengre sende papirpost til virksomheter. For å åpne virksomhetens 
post i Altinn eller på Min side må du ha rettigheter som funksjon «daglig leder». Se mer her. 
https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/digital-post/ 

Brev til virksomheter eller organisasjoner 

 

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/digital-post/


Skatt på næringseiendom 

Fra 2017 skrives det også ut eiendomsskatt på næringseiendom samt verk og bruk i Oslo 
kommune. Taksering av disse eiendommene startet høsten 2016. 

Oslo kommune sendte ut varslingsbrev i oktober 2016 til de eiendommene der matrikkelen 

viste næringsareal. Med utgangspunkt i dette har det blitt avhold befaring av aktuelle 

eiendommer. Dersom dere ikke har mottatt brev fra kommunen vedrørende eiendomsskatt 

på næring, men har næringslokaler der det drives kommersiell virksomhet, anbefaler vi at 

dere kontakter Eiendomsskattekontoret. 

 

For næringseiendommer settes det ikke et bunnfradrag, skatten beregnes ut ifra en 

sjablongtakst med utgangspunkt i areal og en kvadratmeterpris som varierer med 

eiendomstype og område eiendommen ligger i. Skattesatsen for eiendomsskatt på næring i 

2018 er på 3 promille. 

 

Hvor finner jeg oppdatert informasjon om eiendomsskatten i Oslo? 

På Oslo kommune sine hjemmesider ligger det oppdatert informasjon om eiendomsskatten: 
https://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/ 

Nyttig informasjon finner du også på skatteetaten sine hjemmesider:  

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Bolig/Kommunal-
eiendomsskatt/ 

Her vil du også kunne finne beregningsmodeller baser på ligningsverdi som kan gi deg svar 
på om du får eiendomsskatt eller ikke.  

For forklaring av relevante ord og begrep knyttet til eiendomsskatt, se Oslo kommune sine 
hjemmesider. 

 
Skatteseddel og faktura  

Borettslaget/boligaksjeselskapet skal motta en skatteseddel fra Oslo kommune. 
Skatteseddelen beskriver hvordan kommunen har kommet frem til beløpet som 
borettslaget/boligaksjeselskapet skal betale. På skatteseddelen vil det fremgå informasjon 
om hva som er lagt til grunn for beregningen, hvilket bunnfradrag som gjelder og hvilken 
skattesats som anvendes på det som til slutt kalles skattegrunnlaget. 

Fakturaene for eiendomsskatt i 2018 skrives ut i 4 terminer og forfaller sammen med øvrige 
kommunale avgifter. 

 

Hvem skal betale skatten, og hvordan skal borettslaget/boligaksjeselskapet fordele 
kostnaden mellom boligene? 

Borettslaget/boligaksjeselskapet er forpliktet til å betale skatten. Vi foreslår at styret fordeler 
kostnadene på de andelene/aksjene som i henhold til skatteseddelen skal betale skatt. 
OBOS vil innkreve skattebeløpet fra de aktuelle andels- /aksjeeierne på basis av 
informasjonen i skatteseddelen, med mindre vi får annen instruks fra styret.  

Når det gjelder næring og eventuell viderefakturering av denne til leietager må boligselskapet 

vurdere dette i forhold til den inngåtte kontrakten. 

https://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/eiendomsskatt/-eiendomsskatt/
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/hjelp-til-riktig-skatt/bolig-og-eiendeler/bolig-eiendom-tomt/eiendomsskatt/-eiendomsskatt/
https://www.oslo.kommune.no/skatt-og-naring/skatt-og-avgift/eiendomsskatt/betaling-av-eiendomsskatt/


 

Kan styret publisere skatteseddelen internt i borettslaget/boligaksjeselskapet?  

Andels-/aksjeeierne i borettslaget/boligaksjeselskapet bør bli informert om innholdet i 
skatteseddelen. Den bør derfor publiseres/distribueres på den måten styret finner det 
hensiktsmessig, f. eks på borettslagets-/boligaksjeselskapets hjemmesider.  

De andels-/aksjeeierne som skal betale skatt bør informeres så snart som mulig, sammen 
med informasjon om at de kan klage, og fristen og prosedyren for dette.  

 

Feil i skatteseddelen 

Det er sannsynlig at skatteseddelen inneholder "feil" blant annet når det gjelder areal i 
boligene. Informasjonen i skatteseddelen er blant annet basert på innberetning av såkalt p-
areal fra de enkelte andels-/aksjeeierne og eventuelle "feil" kan derfor ha sammenheng med 
andels-/aksjeeiernes egen innberetning av arealer.  

Styret i borettslaget/boligaksjeselskapet kan overlate til den enkelte andels-/aksjeeier å 
eventuelt klage på dette.  

Det kan heller ikke utelukkes at det er andre forhold som borettslaget/boligaksjeselskapet 
kan klage på. Det må eventuelt bero på en konkret vurdering av skatteseddelen.  

 

Hvordan klage på eiendomsskatten? 

Det er adgang til å klage på utskrevet eiendomsskatt. Forvaltningslovens regler om klage og 
omgjøring gjelder i eiendomsskattesaker. Eiendomsskatten skal betales til forfall selv om det 
klages.  

 

Hva kan det klages på:  

Du har anledning til å klage på eiendomsskatt både beregningsgrunnlaget og andre forhold. 
Det er to klageinstanser for eiendomsskatt, kommunen og skatteetaten. Hvilken instans man 
skal klage til og hvem som kan sende inn klagen, avhenger av hva klagen gjelder.  

Klage til skatteetaten:  

Hvis andels-/aksjeeier mener at boligverdien kommunen har fått oppgitt fra Skatteetaten er 
feil, må andels-/aksjeeier selv klage til Skatteetaten. Boligverdien kommunen mottar fra 
Skatteetaten er beregnet ut fra likningsverdien. Dersom P-ROM (areal), byggeår eller 
boligtype er feil er skatteetaten klageinstans. Andels-/aksjeeier kan også klage til 
skatteetaten dersom boligopplysningene er riktige, men boligverdien er feil. Boligverdien er 
Skatteetatens anslag på markedsverdi og fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris 
beregnet av Statistisk sentralbyrå (SSB). Se mer om klage på ligningsverdi på skatteetaten 
sine nettsider.  

Klage til skatteetaten kan sendes elektronisk på: www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Klage-
pa-likning eller pr post til ditt nærmeste skattekontor.  

 

Det er utarbeidet et forslag til klage – se link under avsnitt merket «klagens innhold».  

Dersom styret skal sende inn klage på ovennevnte forhold må den/ de berørte eier (e) 
samtykke. I praksis kan dette gjøres ved at andels-/aksjeeieren sender klagen til styret som 
videreformidler den til skatteetaten.  

Klage til kommunen:  

http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Klage-pa-likning
http://www.skatteetaten.no/no/Skjemaer/Klage-pa-likning


Hvis man mener at eiendomsskatten som er skrevet ut på eiendommen er feil, og feilen ikke 
gjelder boligverdien kommunen har fått oppgitt fra skatteetaten (se punktet ovenfor), kan 
styret i boligselskapet klage til kommunen. Eksempelvis kan dette gjelde: 

 bruk av differensierte skattesatser 

 tilordning av bunnfradrag 

 fritak for nybygde boliger 

 feil ved kommunes taksering av eiendommen 

Klage på utskrevet eiendomsskatt eller klage på vedtatt eiendomsskattetakst må sendes av 
eier av eiendommen, altså styret i borettslaget/boligaksjeselskapet. Klagen sendes fra styret 
til Eiendomsskattekontoret enten elektronisk på ww.oslo.kommune.no/eiendomsskatt/klage 
eller pr post til Eiendomsskattekontoret, Pb. 2 St. Olavs plass, 0130 Oslo.  

Det er utarbeidet et forslag til klage – se link under avsnitt merket «klagens innhold». Dette 
klageforslaget kan også brukes som utgangspunkt for styret der styret ønsker å klage på 
utskrevet eiendomsskatt.  

 

Frist for å sende inn klage:  

Fristen for å klage er seks uker fra det seneste tidspunktet av den dagen det kunngjøres at 
eiendomsskattelisten er lagt ut eller den dagen eiendomsskatteseddelen ble sendt. 

 

Klagens innhold:  
Det må gå fram av klagen hva som er feil og begrunnelsen for dette. Dere må også oppgi 
gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer (dette står på mottatt eiendomsskatteseddel) og din 
kontaktinformasjon.  

Forslag til klagebrev som styret kan videreformidle til andels-/aksjeeiere:  

Klage på boligverdi som skal sendes skatteetaten 

Klage på utskrevet eiendomsskatt til kommunen 

Dersom styret skal videreformidle klagen til klageinstansen på vegne av andels-/aksjeeierne 
er det viktig at dere setter en frist for andels-/aksjeeiernes innsending av klagen til styret som 
er tilstrekkelig for at dere kan holde dere innenfor 6 ukers fristen.  

 

Utsatt klagefrist:  
Etter forvaltningsloven § 29 4 ledd kan underinstans eller klageinstans i særlige tilfell gi utsatt 
klagefrist. Dersom styret oppdager at det er feil i skatteseddelen og det av tidsmessige 
årsaker, for eksempel ferieavvikling, ikke er mulig å få sendt inn klage så kan ovennevnte 
bestemmelse benyttes som grunnlag for en søknad om utsatt klagefrist. Det bemerkes 
imidlertid at lovgiver har lagt opp til at det ikke skal være kurant å få slik utsettelse. Fristen for 
klage bør følgelig overholdes.   
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