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Investeringer i infrastruktur og omregulering av areal gir opphav til planskapte verdier 

Investeringer i ny infrastruktur og omregulering av arealer kan ha stor betydning for verdien på nærliggende 

tomtearealer. Nye veier, utvidelse av kollektivtilbud, etablering av park- og rekreasjonsområder og utbed-

ring av infrastruktur for vann og avløp er eksempler på offentlige investeringer som bidrar til å løfte et 

områdes attraktivitet. Dette gjør at flere innbyggere og bedrifter ønsker å lokalisere seg i området, noe som 

resulterer i økte priser på tomtearealer. 

Også endringer i regulering av utnyttelsesgrad og reguleringsformål kan øke verdien av eiendom, eksem-

pelvis ved at det tillates økt eller en annen bebyggelse på eiendom. 

Gevinstene som følger av omregulering eller offentlige investeringer er i liten grad resultat av grunneierens 

egeninnsats på tomten. Selv om noe av verdiøkningen trolig kan tilskrives private utarbeidelser av planfor-

slag, vil dette i seg selv være et begrenset bidrag til den verdiøkningen som følger av kommunens inves-

teringer i infrastruktur og overordnet planarbeid. Det er derfor ønskelig at en del av denne gevinsten kom-

mer hele samfunnet til gode, og ikke bare den som tilfeldigvis eier tomten. 

De planskapte verdiene kan gjennom bruk av ulike instrumenter føres tilbake til samfunnet 

Land Value Capture (LVC) dreier seg om å identifisere verdiøkninger i eiendomsmarkedet som følge av 

offentlige investeringer og reguleringer, og å føre (hele eller deler av) verdiøkningen tilbake til samfunnet. 

Normativt er ideen med LVC enkel: De som nyter godt av infrastrukturen bør også være med å betale for 

den. Slikt sett representerer LVC til dels et motstykke til den generelle «norske modellen» for finansiering 

og forsyning av kollektive goder, hvor utgangspunktet heller er å yte etter evne og motta etter behov. 

Det er viktig å forstå LVC som et meget generelt konsept som omfavner mange ulike modeller for tilbake-

føring av verdier. Ulike LVC-modeller har vært tatt i bruk i mange land i en årrekke, noen også i Norge. 

Eiendomsskatt og utbyggingsavtaler er begge å betrakte som LVC-modeller. 

Valg av instrument må henge sammen med kontekst og motivasjon for innføring 

Ulike lands bruk av forskjellige LVC-modeller må sees i sammenheng med den økonomiske, institusjonelle, 

politiske, sosiale og juridiske konteksten i det enkelte land. Erfaringene fra utviklingsland synes generelt å 

være noe bedre enn i industrialiserte land. Dette kan ha sammenheng med at tilliten til at myndighetene 

forvalter skatteinntekter på en god måte er lavere i disse landene, noe som kan være en viktig motivasjon 

for å ta i bruk instrumenter som sikrer prosjektfinansiering av kollektive goder. I land hvor det generelle 

skatte- og avgiftstrykket er lavt, kan manglende tilbud av kollektive goder fra det offentlige være en annen 

motivasjon for å ta i bruk LVC-instrumenter. I slike land kan det være behov for LVC-instrumenter rett og 

slett fordi myndighetens skatteinntekter ikke er tilstrekkelige for å finansiere de kollektive goder samfunnet 

etterspør. 

I tillegg til å være kontekstavhengig, bør bruken og valg av LVC-instrumenter reflektere motivasjonen for å 

i det hele tatt ta i bruk slike instrumenter. Hverken svak tillit til offentlig forvaltning eller et lavt skattetrykk er 

relevant i Norge. Bruken av LVC-instrumenter kan imidlertid motiveres av flere andre forhold. Det første er 

knyttet til hvordan skattlegging av eiendom kan betraktes som en form for skattlegging av grunnrente. 

Sammendrag 
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Grunnrente betegner den meravkastningen utnyttelse av knappe naturressurser gir opphav til, og skattleg-

ging av denne meravkastningen er på generell basis er en samfunnsøkonomisk effektiv form for skattleg-

ging. Økt bruk av grunnrenteskatter muliggjør en reduksjon av vridende skatter og avgifter, for eksempel 

skatt på personinntekt, og vil slikt sett bidra til økt samfunnsøkonomisk effektivitet. 

Det andre forholdet er knyttet til en vurdering av rettferdig fordeling av ressurser i samfunnet. Økning i 

eiendomspriser som følge av offentlige investeringer og reguleringer er ikke knyttet til grunneiers egeninn-

sats, men mer å betrakte som en grunnrente skapt av samfunnsutvikling. Det kan derfor være argumenter 

for at gevinstene av offentlige investeringer og reguleringer bør føres tilbake til de som blir stående med 

kostnadene – det vil si fellesskapet. Fordelingspolitisk kan skattlegging av disse verdiene også bidra til en 

overføring fra eiendomsbesittere til husholdninger uten fast eiendom. 

Det tredje forholdet som kan motivere bruk av LVC-modeller er at det også for land med relativt høyt skat-

tenivå kan være utfordrende å finansiere offentlig infrastruktur over skatteseddelen uten direkte bidrag fra 

private. Også i Norge opplever både utbyggere og kommuner at finansieringen av spesielt sosial infrastruk-

tur i noen tilfeller utgjør en flaskehals for eiendomsutvikling. Med sosial infrastruktur menes ulike bygg og 

anlegg som er nødvendige for at et boligområde skal fungere sosialt, som skoler, barnehager og sykehjem. 

Når investeringer i sosial infrastruktur er nødvendig som en del av en større områdeutvikling, kan bruk av 

LVC-instrumenter bidra til økt samsvar mellom behovet for og investeringer i kommunal infrastruktur. 

Tre utvalgte instrumenter er utredet nærmere 

I denne utredningen har vi gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av tre LVC-instrumenter som ligger 

utenfor dagens lovverk (sentrale egenskaper ved de ulike modellene er oppsummert i Tabell I): 

1. Utbyggingsavgift 

2. Omreguleringsavgift 

3. Prosjektrettet forbedringsavgift 

En utbyggingsavgift ligger nærmest dagens praksis med bruk av utbyggingsavtaler. Modellen pålegger en 

avgift per utbygde kvadratmeter, basert på kostnader ved å imøtekomme behov for kommunal infrastruktur 

innenfor et område. Betaling av avgiften fristiller utbygger fra rekkefølgekrav, som kommunen er forpliktet 

til å innfri for å understøtte utbyggingen. 

En omreguleringsavgift søker å skattlegge planskapte verdier i eiendomsmarkedet direkte. Skatten kreves 

inn ved verdiøkninger i eiendomsmarkedet som følge av endret reguleringsformål eller utnyttelsesgrad, og 

forfaller ved realisering av gevinst – enten ved delings-, bygge eller brukstillatelse eller salg av eiendom-

men. Inntektene fra omreguleringsavgiften er ment å finansiere infrastrukturen som kreves for å realisere 

utviklingen omreguleringen åpner for. Kommunen er ansvarlig for denne finansieringen. 

En prosjektrettet forbedringsavgift er en direkte skatt på verdiøkninger i eiendomsmarkedet som følge av 

store offentlige investeringsprosjekter. Eksempler på slike prosjekter kan være etableringen av en ny metro-

stasjon eller investeringsprogrammer for å pusse opp nedslitte nabolag. Slike investeringer bidrar ofte til 
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økt attraktivitet og økt betalingsvillighet for eksisterende bebyggelse i det berørte området. Forbedringsav-

giften har til hensikt å kanalisere deler av denne verdiøkningen tilbake til finansieringen av investeringen 

den ble utløst av. Skatten forfaller først ved realisering av gevinst, det vil si ved salg av eiendom, noe som 

innebærer at prosjektet må lånefinansieres og forskuttere framtidige inntekter fra instrumentet. 

Instrumentene kan påvirke byrdefordelingen i eiendomsmarkedet 

Instrumentenes virkning på byrdefordelingen i eiendomsmarkedet vil avhenge av om instrumentene mulig-

gjør investeringer eller reguleringer av areal som ellers ikke ville vært mulig. Selv om deler av avgiftene 

isolert sett trolig kan veltes over i økte eiendomspriser, kan instrumentene samlet sett ha en dempende 

virkning på eiendomsprisene dersom de bidrar til mer effektiv arealutnyttelse.  

En omreguleringsavgift og en forbedringsavgift er engangsskatter som pålegges grunneier når offentlige 

investeringer eller omreguleringer har bidratt til en verdiøkning for grunneier. Denne avgiften forfaller ved 

realisering av gevinst, uavhengig av utviklingen på tomten, og vil på lang sikt måtte betales av grunneier i 

sin helhet, det vil si uten at dette gir utslag i økte eiendomspriser. 

En utbyggingsavgift vil bidra til økt forutberegnelighet sammenlignet med dagens bruk av utbyggingsavta-

ler. Dette vil gjøre det lettere for utbyggere å innlemme bidrag til infrastruktur i forhandling om tomtepris 

med grunneier. Instrumentet vil således, isolert sett for et uendret avgiftsproveny, gi lavere tomtepriser og 

eiendomspriser. Dersom avgiftsprovenyet derimot øker, noe vi har lagt opp til i utredningen, vil fordelingen 

av denne kostnaden mellom grunneier og sluttbruker avhenge av aktørenes relative prisfølsomhet. Det er 

naturlig å legge til grunn at avgiften vil bidra både til redusert tomtepris og økt pris for sluttbruker av eien-

dommen. Kostnader for utbygger, hvis avkastningskrav antas å være gitt på lang sikt, vil ikke påvirkes på 

lang sikt. 

Instrumentene kan samtidig gi store samfunnsøkonomiske gevinster 

Nytte-kostnadsanalysen viser at det potensielt er knyttet store effektivitetsgevinster til innføring av en ut-

byggingsavgift og en omreguleringsavgift. Dette skyldes for det første at bruk av disse instrumentene mu-

liggjør reduksjon av mindre effektive skatter og avgifter. I tillegg kommer gevinster gjennom bedre samsvar 

mellom investeringer i og behov for infrastruktur, samt reduksjon av enkelte utfordringer med dagens prak-

sis med utbyggingsavtaler. Sistnevnte omfatter blant annet økt forutberegnelighet og utfordringen med at 

noen utbyggere i dag avventer utbygging til rekkefølgekrav innfris av andre (gratispassasjerproblematikk). 

Innenfor analyseperioden på 40 år, mener vi en utbyggingsavgift i størst grad vil kunne anvendes til skatt-

legging av planskapte verdiøkninger. På lang sikt vil en omreguleringsavgift kunne anvendes i like stor 

grad, men på kort sikt vil det forekomme en del eiendomsutvikling innenfor gjeldende reguleringsplaner 

som ikke medfører behov for omregulering. Kostnadene er imidlertid også størst ved innføring av en utbyg-

gingsavgift. Det skyldes særlig behovet for implementering og rullering av et plangrunnlag for beregning av 

denne avgiften, men også at selve lovarbeidet antas å være mer ressurskrevende. 

Noe begrenset mulighet til å kunne anvende en omreguleringsavgift innenfor analyseperioden innebærer 

samtidig at dette instrumentet i mindre grad enn en utbyggingsavgift kan erstatte bruken av utbyggingsav-

taler. Nyttevirkningene av at identifiserte utfordringer med dagens bruk av utbyggingsavtaler reduseres, er 
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dermed større ved innføring av en utbyggingsavgift. Som følge av at utbyggingsavgiften i større grad kan 

komme til anvendelse innenfor analyseperioden, vil dessuten dette instrumentet i større grad enn en om-

reguleringsavgift bidra til bedre samsvar mellom behov for og investeringer i kollektive goder. 

En tilleggsgevinst som kun er relevant ved innføring av en utbyggingsavgift er gevinster gjennom forbed-

ringer i kommunenes plangrunnlag. Innføring av en utbyggingsavgift medfører behov for utarbeiding av 

investeringsplaner som danner grunnlag for å beregne størrelsen på avgiften innenfor et område. Arbeidet 

med å etablere og rullere disse planene er ressurskrevende, men fører samtidig med seg en rekke gevins-

ter. Eggen mfl. (2018) viser at innføring av en «infrastrukturplan» vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt i 

storbykommuner. Selv om vi betrakter et større utvalg av kommuner enn storbykommunene, er det grunn 

til å tro at nyttevirkningene av å innføre et beregningsgrunnlag for fastsettelse av størrelsen på en utbyg-

gingsavgift til dels forsvarer etablerings- og rulleringskostnadene. Den samlede vurderingen og rangeringen 

av tiltakene er imidlertid robust overfor om vi inkluderer gevinster og kostnader knyttet til implementering 

av en infrastrukturplan eller ikke. 

Innføring av en utbyggingsavgift vil gi størst samfunnsøkonomisk nytte 

Vår samlede vurdering av de prissatte og ikke-prissatte virkningene er at en utbyggingsavgift er det instru-

mentet som vil bidra til størst samfunnsøkonomisk lønnsomhet innenfor analyseperioden. 

På lang sikt mener vi imidlertid at en omreguleringsavgift kan være mer anvendelig. En slik avgift har en 

fordel ved at den retter seg mot grunneier og de gevinster grunneier har oppnådd som følge av omregule-

ringsvedtak, i motsetning til en utbyggingsavgift som retter seg mot utbyggere og utvikling av eiendommen. 

Mens en omreguleringsavgift vil forfalle ved salg av eiendommen, uavhengig av utviklingsstatus, vil utbyg-

gingsavgiften kunne unngås ved å avstå fra å utvikle eiendommen. 

Det er knyttet stor usikkerhet til flere av forutsetningene som er lagt til grunn i beregningen. Likevel mener 

vi sannsynligheten for at vi underestimerer netto lønnsomhet er større enn at vi overvurderer den. 

Vi anbefaler at det innføres en kommunal utbyggingsavgift  

Basert på disse resultatene anbefaler vi at det igangsettes arbeider med å se nærmere på implementering 

av enten en utbyggingsavgift eller en omreguleringsavgift.  

Implementering av begge instrumentene samtidig vil trolig ikke være effektivt. Et parallelt løp vil innebære 

økte kostnader til lovarbeid, både fordi begge instrumentene må lovhjemles og fordi hver lov må ta stilling 

til eventuell avregning ved bruk av det andre instrumentet. Erfaringer fra Storbritannia viser i tillegg at et 

slikt parallelt løp medfører store kostnader for aktører som må forholde seg til et komplisert regelverk. De 

to instrumentene representerer dessuten to prinsipielt forskjellige modeller for finansiering av offentlig infra-

struktur. Mens en utbyggingsavgift vil representere en dreining mot økt bruk av direkte, privat finansiering, 

vil en omreguleringsavgift innebære en dreining mot offentlig finansiering over skatteseddelen, men der 

skattleggingen effektiviseres. 
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Hensynet til fordeling og effektivitet i skatteinnkrevingen tilsier trolig at en omreguleringsavgift vil være best 

egnet. Implementering av en utbyggingsavgift vil imidlertid trolig være lettere, all den tid den er nært be-

slektet dagens praksis med bruk av utbyggingsavtaler. 

Samlet sett er vår anbefaling at det arbeides videre med implementering av en utbyggingsavgift i Oslo og 

alle andre kommuner. Det skyldes både at dette instrumentet gir høyest lønnsomhet innenfor analysepe-

rioden, og at dette instrumentet trolig er lettest å implementere. Implementering medfører behov for endring 

av plan- og bygningsloven. 

Tabell I: Oppsummering av egenskaper ved modellene 

Egenskaper 
Alternativ 1: 

Utbyggingsavgift 
Alternativ 2: 

Omreguleringsavgift 
Alternativ 3: 

Forbedringsavgift 

Avgiftssubjekt Utbygger Grunneier Grunneier 

Avgiftsobjekt 

Proporsjonal andel av kostnaden 
ved å etablere kommunal infra-
struktur i et område, men gjen-

sidig begrenset oppad av 30 
prosent av verdiøkningen inves-

teringene genererer. 

30 prosent av verdiøkning som 
følge av omregulering av regule-
ringsstatus og/eller utnyttelses-

grad 

30 prosent av verdiøkning som 
følge av kommunale investe-

ringer i større infrastrukturpro-
sjekter, men gjensidig begrenset 
oppad av verdiøkningen investe-

ringen generer. 

Forfallstidspunkt Ved byggetillatelse 
Ved delings-, bygge eller bruks-

tillatelse eller ved salg 
Ved realisering av gevinst 

Skattekreditor Kommune Kommune eller stat Kommune 

Behov for lovendring Ja Ja Ja 

Relevant lov Plan- og bygningsloven Plan- og bygningsloven Egen lov 

Nødvendighetskrav mellom tiltak 
som bygges og tiltak som finan-
sieres 

Ja Nei Ja 

Øremerkede inntekter Ja Nei Ja 

Ansvar for å innfri rekkefølgekrav Kommune Kommune Kommune 

Erstatter utbyggingsavtaler Ja Ja, men gradvis Nei, kun i relevante prosjekter 

MVA-problematikk Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 

Kilde: SØA 
 

Tabell II: Sammenstilling av virkninger i nytte-kostnadsanalysen (prissatte virkninger i mill. 2017-kr.) 

Samfunnsøkonomiske virkninger 
Alternativ 1: 

Utbyggingsavgift 
Alternativ 2: 

Omreguleringsavgift 
Alternativ 3: 

Forbedringsavgift 

Utforming av lov og forskrifter (stat) -7 -4 -4 

Utforming av modeller og beregningsgrunnlag (kom-
mune) 

-298 -10 -10 

Administrasjonskostnader (kommune) -2 942 -1 247 -1 053 

Skattefinansieringskostnader 5 862 4 887 1 089 

Sum prissatte virkninger 2 617 3 626 22 

Bedre samsvar mellom investeringsbehov og faktiske in-
vesteringer 

++/+++ ++ 0/+ 

Forenklede forhandlinger mellom kommune og utbyg-
ger 

+/++ 0/+ 0 

Økt forutberegnelighet ++/+++ ++ 0 

Gevinster ved bedre plangrunnlag ++/+++ 0 0 

Tapt fleksibilitet 0/- 0 0 

Kostnader ved å etterleve regelverket - /- - 0/- 0 

Reduksjon av gratispassasjerproblem ++/+++ ++ 0/+ 

Rangering, prissatte virkninger 2 1 3 

Rangering, ikke-prissatte virkninger 1 2 3 

Samlet rangering 1 2 3 

Kilde: SØA  
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Ethvert samfunn har behov for flere typer goder som 

er tilgjengelig for alle. Slike goder omtales gjerne 

som kollektive goder og er kjennetegnet av at én 

persons bruk ikke forringer en annens glede av go-

det. Når mange har glede av godet er samfunnets 

samlede nytte høy, selv om den enkelte persons 

nytte av godet er begrenset. 

Finansiering av investeringer i kollektive goder byr 

imidlertid på store utfordringer. I et fritt marked vil 

det sjelden være mulig å hente ut privat fortjeneste 

av å investere i kollektive goder. Det følger av at go-

det er tilgjengelig for alle. Dermed må finansieringen 

koordineres. Normalt vil investeringer i kollektive 

goder kreve koordinering fra en overordnet myndig-

het som kan finansiere investeringen gjennom skat-

ter og avgifter. Uten en slik offentlig tilrettelegging 

av kollektive goder vil tilbudet bli lavere enn samfun-

nets samlede betalingsvilje for slik infrastruktur.1 

Videre har myndighetene et ansvar for å sikre reali-

sering av andre samfunnsgoder som ikke faller un-

der definisjonen av «kollektive goder», men der ko-

ordineringsproblemer eller andre former for mar-

kedssvikt hindrer optimal realisering. Et eksempel 

på én markedssvikt er når investeringer gir nytte 

også for andre enn investorene eller investorenes 

kunder. Det er da knyttet positive eksterne effekter 

til investeringen. Eksempelvis er det knyttet store 

positive eksterne effekter til t-banen i Oslo gjennom 

reduserte klimagassutslipp og mindre kø. Samfun-

nets gevinst av t-baneutbygging er derfor større enn 

summen av enkeltindividenes nytte av å bruke t-ba-

 

 

                                                      

1 Gjennom historien har det riktignok vært flere eksempler på at goder som 
veier, parker og offentlige forsamlingssteder også er finansiert gjennom 
innsamling av midler, via midlertidige eller permanente frivillige organisa-
sjoner. I praksis er slik organisering administrativt krevende og har et lite 
omfang i moderne økonomier. 

nen. Tilsvarende er det knyttet positive eksterne ef-

fekter til utdanning ved at kunnskapsnivået i sam-

funnet øker og vi til sammen blir bedre i stand til å 

løse oppgaver på en god måte. Produktivitetsge-

vinstene av bedre utdanning gjør at samfunnets ge-

vinst av skolegang er høyere enn enkeltindividets. 

Dette medfører at det vil være umulig å sikre et sam-

funnsøkonomisk optimalt tilbud av t-bane og skole-

gang i fravær av en overordnet koordinerende sam-

funnsplanlegger.2 Dette gjelder nær sagt all form for 

offentlig infrastruktur. 

Tilrettelegging av god infrastruktur er derfor en 

grunnleggende oppgave for byer og deres myndig-

heter. Samtidig er investeringer i infrastruktur kost-

bart, og i rasktvoksende storbyområder hvor det er 

knapphet på utviklingsarealer kan det være vanske-

lig å finne rom til investeringene i budsjettene. Der-

som nødvendige investeringer ikke lar seg finansi-

ere over offentlige budsjetter, må infrastrukturbehov 

som følge av befolkningsvekst finansieres gjennom 

en av følgende kanaler: 

• Dårligere kvalitet på offentlig tjenestetilbud 

• Kostnadseffektivisering i offentlig sektor 

• Økte skatter og avgifter 

• Overføringer fra private 

I utgangspunktet vil det ikke være ønskelig å redu-

sere kvaliteten på det offentlige tjenestetilbudet.  

Hvis vi også ser bort fra potensielle gevinster gjen-

nom kostnadseffektivisering i offentlig sektor (som 

kan benyttes til mange formål), vil infrastrukturutvik-

lingen måtte finansieres ved å øke det offentliges 

2 Hvis vi forutsetter bort veldedighet, altså at privat sektor ikke er villige til 
å bevisst investere i bedriftsøkonomisk sett ulønnsomme prosjekter. 

1 Innledning og bakgrunn 
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inntekter. De økte inntektene kan enten komme 

gjennom generelle skatter og avgifter fra hele be-

folkningen, eller ved å kreve at grunneiere og utbyg-

gere som blir berørt av investeringene bidrar i større 

grad enn hva de gjør i dag. 

Offentlige investeringer i infrastruktur medfører som 

regel økte eiendomspriser i berørte områder. Dette 

er en følge av positive eksterne virkninger av tilta-

kene (eiendommene blir mer attraktive) som ikke til-

faller kollektivet, men grunneierne. Når positive eks-

terne effekter ikke tas hensyn til i investeringsbe-

slutningen, tilsier samfunnsøkonomisk teori at in-

vesteringsomfanget blir lavere enn hva som er sam-

funnsøkonomisk ønskelig. 

Det kan ikke utelukkes at myndighetene tar innover 

seg de positive eksterne virkningene av investe-

ringsbeslutninger og reguleringsvedtak, og dermed 

investerer optimalt til tross for eksternalitetene.3 Det 

vil imidlertid likevel innebære et tap for samfunnet, 

dersom investeringene må finansieres gjennom mer 

vridende skatter enn det som er nødvendig. 

Økende eiendomspriser som følge av offentlige in-

vesteringer eller reguleringsvedtak er ikke knyttet til 

grunneiernes egeninnsats. Verdistigningen er en 

ren grunnrente av å besitte eiendom som blir mer 

attraktiv som følge av andres investeringer. 

Når grunnrente kan knyttes til uthenting av begren-

sede naturressurser har vi i Norge valgt å skattlegge 

slik grunnrente høyt, både av effektivitets- og forde-

lingshensyn. Det gjelder særlig grunnrente knyttet til 

petroleumsutvinning og utnytting av vannkraft. I ei-

endomsmarkedet har vi i Norge derimot innført fritak 

 

 

                                                      

3 Transportøkonomisk institutt (2015) viser riktignok hvordan det er lite 
sammenheng mellom offentlige investeringsprosjekter i transportsektoren 
og beregnet samfunnsøkonomisk netto nytte i prosjektene. 

for ordinær gevinstbeskatning av primæreiendom, 

som øker i verdi. Det betyr at hverken ordinær eller 

ekstraordinær verdistigning på primæreiendom blir 

beskattet.  

Deler av verdistigningen på eiendom som følge av 

infrastrukturtiltak føres riktignok tilbake til det offent-

lig ved salg av sekundærboliger og annen eiendom 

enn boligeiendom. I tillegg er eiendom også beskat-

tet gjennom dokumentavgift, eiendomsskatt, for-

muesskatt og private bidrag fra utbyggere gjennom 

utbyggingsavtaler. Skattene utenom gevinstbeskat-

ning utgjør imidlertid kun en moderat andel av den 

samlede verdistigningen. 

Som følge av lav eiendomsbeskatning må kommu-

nene og de statlige infrastruktureierne finansiere 

mesteparten av infrastrukturutviklingen ved hjelp av 

såkalte vridende skatter. Skatt på personinntekt er 

det vanligste eksemplet på en vridende skatt, der 

vridningen består i at skatt på lønn reduserer insen-

tivene til arbeid og dermed den samlede arbeids-

styrken i økonomien. Innhenting av vridende skatter 

vil dermed i seg selv innebære et samfunnsøkono-

misk tap. Spørsmålet blir normalt om nytten av et 

gode – som et infrastrukturtiltak – overstiger tapet 

som følger av at tiltaket må finansieres over skatte-

seddelen. 

Dersom samfunnet kan «hente tilbake» hele eller 

deler av den verdistigningen grunneiere nyter godt 

av som følge av investeringer i ny infrastruktur i 

nærområdet, vil de positive eksterne effektene bli 

tatt hensyn til. Dette vil kunne bidra til bedre sam-

svar mellom investeringer i og behov for infrastruk-

tur. Så fremt skattlegging av denne verdistigningen 
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er mindre vridende enn ordinær inntektsbeskatning, 

noe det er naturlig å legge til grunn, vil det offentli-

ges skattefinansieringskostnad i tillegg kunne redu-

seres. 

Det eksisterer mange instrumenter som søker å 

føre gevinster fra offentlig infrastrukturutvikling til-

bake til samfunnet. Internasjonalt omtales slike in-

strumenter gjerne under paraplybetegnelsen «Land

Value Capture» (LVC). I denne rapporten presente-

rer vi noen slike instrumenter, internasjonale erfa-

ringer med bruk av dem og en vurdering av instru-

mentenes juridiske og institusjonelle egnethet i 

Norge. Vi gjennomfører også en nytte-kostnadsana-

lyse av tre alternative nye modeller, som avsluttes 

med en anbefaling av tiltak. 



 

 

12 UTREDNING AV NYE MODELLER FOR GRUNNEIERBIDRAG | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 

Investeringer i ny infrastruktur kan ha stor betydning 

for verdien på nærliggende tomtearealer. Nye veier, 

utvidelse av kollektivtilbud, etablering av park- og 

rekreasjonsområder og utbedring av infrastruktur 

for vann og avløp er eksempler på offentlige inves-

teringer som bidrar til å løfte et områdes attraktivitet. 

Dette gjør at flere innbyggere og bedrifter ønsker å 

lokalisere seg i området, noe som resulterer i økt 

prisvekst på tomtearealer. Denne gevinsten er ikke 

knyttet til grunneierens egeninnsats på tomten, men 

er en direkte følge av offentlige vedtak og beslut-

ninger. 

Land Value Capture (LVC) dreier seg om å indenti-

fisere verdiøkninger i eiendomsmarkedet som følge 

av offentlige investeringer og reguleringer, og å føre 

(hele eller deler av) verdiøkningen tilbake til sam-

funnet. Det vil si at LVC internaliserer den positive 

eksternaliteten som grunneierne kan oppleve gjen-

nom offentlige investeringer. Normativt er ideen 

med LVC enkel: De som nyter godt av infrastruktu-

ren bør også være med å betale for den. 

I diskusjoner om LVC-modeller legges det ofte som 

et premiss at modellene ikke bare skal bidra til å 

hente tilbake verdiøkninger til samfunnet, men at 

inntektene skal kanaliseres tilbake til finansieringen 

av nettopp den eller de investeringene som utløste 

verdiøkningen. Legger man til grunn dette premis-

set, kan konseptet med LVC forstås som et verktøy 

for selvfinansiering av infrastrukturutvikling.  

LVC som verktøy for selvfinansiering er illustrert i 

finansieringskretsløpet i Figur 2.1. Behovet for selv-

finansiering bygger på en erkjennelse av at utvikling 

av ny infrastruktur ofte er nødvendig for å tilrette-

legge for og understøtte eiendomsutvikling. Ny 

infrastruktur muliggjør transformasjon og endret ut-

nyttelse, og kan bidra til å gjøre området mer attrak-

tivt. Dette bidrar til å øke verdien av berørte tomter. 

Gjennom ulike direkte eller indirekte skatter og av-

gifter kan samfunnet hente tilbake deler av denne 

verdiøkningen. Dersom tilbakeføringen også kana-

liseres til nettopp det prosjektet som utløste verdi-

økningen, vil dette kunne bidra inn i finansieringen 

av infrastrukturen. Ved å forskuttere framtidige tilba-

keføringer av verdiøkninger, vil dermed beslutnings-

myndigheten unngå å måtte finansiere investe-

ringen ved å trekke på generelle skatter eller redu-

sere andre investeringer. LVC kan dermed brukes 

som et verktøy for (iallfall delvis) selvfinansiering av 

infrastruktur. 

Figur 2.1: Finansieringskretsløp 

 

Kilde: SØA 

Begrepsmessig er trolig grunneierbidrag eller -fi-

nansiering det nærmeste man kommer LVC i 

Norge. Grunneierbidrag er imidlertid som oftest 

brukt om de bidrag utbyggere yter, enten gjennom 

realytelser eller kontantbidrag, i forbindelse med 

innfrielse av rekkefølgebestemmelser i en regule-

ringsplan. LVC er et mer generelt konsept som om-

favner en lang rekke ulike modeller. I det påføl-

gende presenterer vi flere av disse. 

2 Land Value Capture – Hva, hvordan og hvorfor? 
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2.1 LVC kan praktiseres gjennom ulike modeller 

Det er viktig å forstå LVC som et meget generelt 

konsept som omfavner mange ulike modeller for til-

bakeføring av verdier, og der noen allerede er im-

plementert i Norge. I dette kapittelet ser vi nærmere 

på ulike LVC-modeller. Vi kommer tilbake til hvor-

dan konkrete modeller har blitt praktisert i ulike land 

i kapittel 3. 

Tabell 2.1: Kategorisering av LVC-modeller 
                   Formål 

Virkemåte 
Finansiering av 

infrastruktur 
Inntekter til det 

offentlige 

Skatte- og avgifts-
baserte 

Forbedringsav-
gift, «Tax-incre-
ment-financing» 
(øremerking av 
eiendomsskatt) 

Eiendomsskatt, 
Tomteskatt, For-
muesskatt, Skatt 
på kapitalinntekt, 
Dokumentavgift, 
Omregulerings-
avgift 

Utviklingsbaserte 

Utbyggingsavta-
ler, Utbyggings-
avgifter, OPS, 
Salg/utleie av of-
fentlig grunn, 
«Air-rights» (salg 
av utviklingsret-
tigheter) 

 

Kilde: SØA 

I Tabell 2.1 har vi gruppert en rekke instrumenter, 

eller grupper av instrumenter, i en matrise med fire 

ruter. Langs den dimensjonen har vi kategorisert in-

strumentene etter hvilken virkemåte instrumentene 

har:4 

i. Skatte- og avgiftsbaserte instrumenter 

ii. Utviklingsbaserte instrumenter 

 

 

                                                      

4 En slik kategorisering gjøres også i Suzuki mfl. (2015). 
5 Walters (2013) bruker en lignende, men ikke identisk kategorisering. Der 
har instrumentene enten som formål å gjeninnhente kostnader ved infra-
strukturutvikling, eller å fordele gevinster som følge av offentlige investe-
ringer med utgangspunkt i en rettferdighetsbetraktning. 

Langs den andre dimensjonen har vi kategorisert in-

strumentene etter hva som er formålet med instru-

mentene:5 

i. Finansiering av infrastruktur. 

ii. Generell inntektskilde for det offentlige 

Tabellen er langt fra uttømmende, men inneholder 

mange av de vanligst brukte LVC-instrumentene. 

Instrumenter som er tatt i bruk i Norge er markert 

med fet skrift.6 En overvekt av instrumentene tilhø-

rer gruppen av skatte- og avgiftsbaserte instrumen-

ter som har som formål å skaffe til veie inntekter for 

det offentlige. I det påfølgende ser vi først nærmere 

på skatte- og avgiftsbaserte instrumenter, og deret-

ter utviklingsbaserte. 

 Skatte- og avgiftsbaserte instrumenter 

Det vanligste instrumentet blant skatte- og avgifts-

baserte modeller for LVC er eiendomsskatt. De 

fleste utviklede land benytter eiendomsbeskatning i 

en eller annen form, men omfanget varierer fra land 

til land. Selv om beskatning av landarealer er mer 

effektivt i samfunnsøkonomisk forstand, er eien-

domsskatt langt vanligere. Dette skyldes trolig at 

dekomponering av verdien på eiendom og landareal 

kan være utfordrende.7 

Tradisjonell eiendomsskatt er riktignok først og 

fremst en formuesbeskatning, og skatten må i de 

fleste tilfeller betales uavhengig av prisvekst på ei-

endommen. Prisvekst vil imidlertid resultere i et 

høyere skattegrunnlag, og således også økte 

skatteinntekter. Tradisjonell tomte- og eiendoms-

6 OPS (Offentlig-Privat-Samarbeid) er ikke markert med fet skrift, selv om 
det riktignok har vært utprøvd i noen få prosjekter. 
7 Slik dekomponering er imidlertid mulig, og blir praktisert. I Danmark be-
taler man tomteskatt («grundskyld», altså grunnrente) til kommunen, og 
eiendomsskatt til staten. Klikk her for å lese mer om den danske skatten. 

http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/%C3%98konomi/Ejendomsskatter_og_ejendomsvurdering/frig%C3%B8relsesafgift
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skatt må derfor kunne betraktes som et LVC-instru-

ment, om enn noe indirekte. Skattesatsene på eien-

dom er imidlertid ofte svært lave, og slike skatter er 

dermed sjelden en effektiv finansieringskilde for 

infrastrukturutvikling.8 

Forbedringsavgifter eller særskilte avgifter (på eng-

elsk: «betterment charges/levies» og «special as-

sessments») er derimot instrumenter direkte innret-

tet som LVC-modeller. Disse har som intensjon å 

skattlegge prisveksten på eiendom som følge av of-

fentlige reguleringer og vedtak og investeringer i 

infrastruktur, og har gjerne en langt høyere effektiv 

skattesats enn tradisjonell eiendomsskatt. Slike av-

gifter kan ofte utgjøre 30-60 pst. av verdistigningen 

(Peterson, 2009), og kan bidra til finansiering av 

infrastruktur både i forkant av og etter at investe-

ringen er gjort (Suzuki et al., 2015). Dette instru-

mentet er LVC i sin reneste form, og er ofte det man 

assosierer med metodikken. 

Skatteøkningsfinansiering (på engelsk: «Tax incre-

ment financing (TIF)») er et LVC-instrument desig-

net for «oppussing» av nedslitte nabolag, og ble ut-

viklet i California i 1951. Først må et område (ett el-

ler flere kvartaler eller større distrikter) klassifisere 

som «slitt» av kommunen. Deretter beregnes mar-

kedsverdien av alle eiendommene i området, og all 

verdistigning på eiendom i området er gjenstand for 

en toppskatt over en lengre periode – i USA: 10-25 

år (Mathur & Smith, 2012). Toppskatten går direkte 

til nedbetaling av gjeld tilhørende de gjennomførte 

offentlige investeringene i området. 

 

 

                                                      

8 På samme vis kan alle andre avgifter knyttet til verdien av en bolig, for 
eksempel den norske dokumentavgiften, fange opp deler av verdistig-
ningen på eiendom som følge av investeringer i infrastruktur, og således 
betraktes som et LVC-instrument. 

 Utviklingsbaserte instrumenter 

De utviklingsbaserte LVC-instrumentene er desig-

net for å gjeninnhente verdistigning som følge av 

infrastrukturinvesteringer gjennom ulike former for 

transaksjoner av eierskap og rettigheter til utnyt-

telse av landarealene. Salg/utleie av offentlige land-

arealer er et slikt instrument i sin enkleste form. Der-

som det offentlige selv besitter landarealer hvis 

verdi vil stige som følge av investeringene, vil tom-

tesalg eller salg av utviklingsrettigheter på eiendom-

mene gi disse gevinstene tilbake til det offentlige, 

som således vil redusere kostnadene av investe-

ringene. Bidragene fra tomtesalg avhenger naturlig-

vis av det offentliges besittelse av landarealer, og 

eventuelle muligheter for ervervelse og videresalg 

av tomter i privat eie. 

Ulike former for offentlig-privat samarbeid er også å 

betrakte som utviklingsbaserte LVC-instrumenter. 

Utgangspunktet er en avtale mellom private aktører 

og det offentlige for å sikre vinn-vinn-situasjoner, 

der både den private aktøren og myndigheten nyter 

godt av inntektene og tar sin del av kostnadene. Et 

enkelt eksempel er at grunneiere frivillig bidrar til å 

finansiere infrastrukturinvesteringer, vel vitende om 

at dette vil gi avkastning i form av verdistigning på 

landarealene. Samtidig kan det være knyttet gjen-

gjeldende lovnader om utbyggingstillatelse på eien-

dommene. 

Slike samarbeid kan også inngås der infrastruktur-

investeringene berører offentlig eiendom. Private 

kan bidra til finansiering av offentlig infrastruktur mot 

konsesjoner om utvikling eller drift på, under, over 

eller ved siden av infrastrukturen. Slike avtaler kan 
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også inkludere rettigheter til utvikling «i luften» over 

eksisterende eiendom, ofte omtalt som «air rights». 

Dette vi også innebære at det offentlige som eier av 

grunnen under veier og skinneanlegg vil kunne dis-

ponere arealet ovenfor anleggene. Der forholdene 

ligger til rette, for eksempel der det kan bygges et 

lokk over en kulvert eller lignende, kan deler av ny 

infrastruktur finansieres enten ved at det offentlige 

selv benytter utbyggingsmulighetene, eller ved å 

selge disse videre til andre interessenter. 

Blant de utviklingsbaserte verktøyene for å sikre pri-

vat finansiering av offentlig infrastruktur, er det like-

vel ulike former for utbyggingsavgifter eller utbyg-

gingsavtaler som er de vanligste. 

En utbyggingsavtale er kort fortalt en avtale mellom 

utbygger og kommunen om utbygging i henhold til 

en bindende arealplan. Planen kan være arealdelen 

av en kommuneplan, detaljregulering eller område-

regulering. Gjennom utbyggingsavtaler kan kom-

munen sikre finansiering av infrastruktur, tilgang på 

boliger til kommunale formål og pålegge utbyg-

gingskriterier på en mer fleksibel og omfattende 

måte en plansystemet legger opp til. 

Til forskjell fra utbyggingsavtaler, som søker å sikre 

finansiering til infrastrukturtiltak gjennom fremfor-

handlete avtaler med utbyggere, er utbyggingsav-

gifter mer standardiserte satser utbyggere må be-

tale for utviklingstillatelse. Avgiften vil typisk betales 

som et kontantbidrag fra utbygger til kommunen, og 

gjerne være knyttet til antall kvadratmeter utviklet 

 

 

                                                      

9 Redusert avkasting på sparing vil isolert sett gjøre det mer attraktivt å 
konsumere i dag framfor senere i livet (substitusjonseffekt). Men redusert 
avkastning på sparing vil samtidig redusere en persons livsløpsinntekt. 

areal. Utbyggingsavgifter kan både være et alterna-

tiv til eller inngå som et element av en utbyggings-

avtale. 

2.2 Bruk av LVC kan ha flere motivasjoner 

Bruk av LVC-modeller kan være begrunnet utfra 

flere hensyn. I dette kapittelet går vi gjennom de tre 

viktigste. 

 Samfunnsøkonomisk effektivitet 

Offentlig sektor utgjør normalt en vesentlig andel av 

et lands økonomi. I Norge utgjorde for eksempel 

sysselsatte i offentlig forvaltning 30 prosent av alle 

sysselsatte i 2017, mens konsumet i offentlig for-

valtning utgjorde 35 prosent av totalt konsum. 

Offentlig konsum og investeringer vil primært måtte 

finansieres gjennom skatter og avgifter. Det å ut-

forme et optimalt skatte- og avgiftsregime er imid-

lertid en krevende oppgave. En grunnleggende ut-

fordring med skatter og avgifter er at de har en vri-

dende virkning på atferden til markedsaktører. For 

eksempel bidrar skatt på inntekt til at arbeidstaker-

nes insentiver til å arbeide reduseres, alt annet holdt 

uendret. Skatt på kapitalinntekt og formue vil på sin 

side redusere den reelle avkastningen på sparing, 

noe som normalt reduserer insentivene til sparing.9 

Kostnaden av vridende skatter og avgifter er først 

og fremst at de bidrar til at knappe ressurser alloke-

res annerledes enn hva som vil være samfunnsøko-

nomisk optimalt, men også at skatte- og avgiftspro-

venyet påvirkes ved at skattebasen endres. 

Optimal skatteteori tilsier at et skatteregime bør ut-

formes på en slik måte at skattekilene i økonomien 

Hvis man sparer til pensjon, og har mål om å oppnå en bestemt utbetalt 
inntekt ved pensjonsalder, vil man måtte spare mer i dag for å oppnå målet 
dersom avkastningen på sparingen reduseres (inntektseffekt). 
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minimeres. Det innebærer at man tar i bruk skatter 

og avgifter som i liten grad har innvirkning på mar-

kedsaktørenes beslutninger, ved mindre slike skat-

ter har egenskaper man ønsker å unngå av andre 

årsaker.10 

Skatteteori tilsier at samfunnet er tjent med først å 

ta i bruk korrigerende skatter, der adferdsendringer 

er ønskelige, eksempelvis som følge av at en aktør 

eller individs adferd uten skatt påfører andre skade. 

Eksempler på slike skatter er avgift på alkohol og 

tobakk, CO2- og NOX-utslipp, veibruksavgift på driv-

stoff og lignende. 

Videre tilsier teori at man bør ta i bruk skatter og 

avgifter med så få vridende effekter som mulig. 

Hensynet til effektivitet må imidlertid balanseres mot 

hensynet til fordeling. For eksempel vil en «kopps-

kapp», som innebærer at alle personer betaler et 

flatt beløp i skatt, eller en skatt som er knyttet til 

kjønn, alder eller andre karakteristika som den en-

kelte ikke har mulighet til å påvirke, være heftet med 

få eller ingen vridninger. Slike skatter er imidlertid 

lite solidariske, og ikke nødvendigvis ønskelige når 

man tar hensyn til hvordan ressurser fordeles på 

tvers av samfunnet. 

Et eksempel på en ikke-vridende skatt, som mange 

også mener har positive fordelingsmessige implika-

sjoner, er skatt på grunnrentenæringer. Slik skatt er 

i dag innført innen utvinning av petroleum og vann-

kraft, og vurderes innført i oppdrettsnæringen.11 

Grunnrente betegner den meravkastningen utnyt-

telse av knappe naturressurser gir opphav til. Så 

fremt skattlegging av grunnrente kun berører selve 

 

 

                                                      

10 Den mest effektive skatten vil være en «koppskatt», som innebærer at 
alle personer betaler et flatt beløp i skatt, eller en skatt som er knyttet til 
kjønn, alder eller andre karakteristika som den enkelte ikke har mulighet 

grunnrenten, hvor normalavkastningen er skjermet, 

vil ikke skattleggingen vri investeringsinsentivene 

og virke nøytralt på aktørenes markedstilpasning. 

Skattlegging av grunnrentenæringer vil heller ikke 

påvirke lokaliseringsbeslutninger da det ikke er mu-

lig å flytte skattegrunnlaget ut av landet. 

Landarealer er et eksempel på en knapp naturres-

surs som gir opphav til merprofitt utover normal av-

kastning. Mens tilgangen til utnyttbare landarealer 

er gitt fra naturens side, vil etterspørselen være et 

resultat av samfunnsutvikling, befolkningsvekst og 

kollektiv innsats. Faktisk er opphavet til grunnrenten 

nettopp knyttet til knapphetsprofitt på eiendom, og 

økonomer har i århundrer tatt til orde for skattleg-

ging av denne merprofitten.12 

Investeringer i offentlig infrastruktur, som bidrar til 

transformasjon og mer effektiv utnyttelse av land-

arealer, tilfører grunneiere en grunnrente av å eie 

landarealer. LVC-instrumenter som søker å over-

føre hele eller deler av denne grunnrenten til sam-

funnet vil dermed være eksempler på ikke-vridende 

skatter. Når det er nødvendig å benytte skattlegging 

for å finansiere offentlige investeringer, vil økt bruk 

av ikke-vridende skatter muliggjør redusert bruk av 

vridende skatter, som skatt på personinntekt. Dette 

vil virke effektivitetsfremmende. Bruk av LVC-instru-

menter kan således være motivert utfra et ønske om 

mer effektiv skattlegging. 

 Fordeling av ressurser 

Ved utbygging av for eksempel en ny undergrunns-

bane, vil passasjerer som benytter seg av kollektiv-

til å påvirke. Slike skatter vil imidlertid ha åpenbare uheldige fordelings-
messige implikasjoner. 
11 Finansdepartementet (2018) 
12 Se for eksempel Smith (1776) 
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tilbudet betale gjennom billettkostnader. Men billett-

inntekter er langt fra nok til å finansiere slike inves-

teringer alene, og realiseringen av utbyggingen vil 

som oftest kreve finansiering over skatteseddelen 

eller ved å redusere tilbudet av andre offentlige tje-

nester (Smith & Gihring, 2006). Dette er kostnader 

hele samfunnet må betale for, også de som ikke ny-

ter godt av den nye undergrunnsbanen. 

I tillegg til å øke verdien av eksisterende bebyggelse 

gjennom økt attraktivitet i et område, vil offentlige 

investeringer ofte være nært knyttet til offentlige re-

guleringsvedtak. Omregulering av eiendom kan 

både transformere eiendom til en endret bruk og 

øke utnyttelsen av tomtearealer. Slik omregulering 

kan på den ene siden medføre kraftig verdiøkning 

som tilfaller private grunneiere, men på den andre 

siden være betinget av utvikling av infrastruktur som 

skal tilrettelegge og understøtte utbygging. 

Med et pennestrøk kan dermed private oppnå store 

gevinster på den ene siden, såkalte «planskapte 

verdier», mens det offentlige påtar seg store forplik-

telser på den andre. Normativt kan det framstå lite 

rettferdig at samfunnet, over skatteseddelen, skal fi-

nansiere en utvikling som noen få grunneiere nyter 

svært godt av. 

Dersom (i det minste deler av) de planskapte verdi-

ene, altså grunnrenten av å eie tomtearealer, kan 

overføres til samfunnet, vil det bli større sammen-

heng mellom de som nyter godt av investeringer og 

de som tar kostnadene. 

Videre vil skattlegging av eiendom normalt bidra til 

en omfordeling av velstand fra de som har mest, til 

de som har minst. LVC-instrumenter kan derfor 

være effektive kilder til omfordeling, som følge av at 

store deler av landarealene ofte er eid av den ri-

keste delen av befolkningen. 

 Utfordringer med å finansiere infrastruktur 

på annet vis 

En tredje motivasjon for å ta i bruk LVC-instrumen-

ter kan være at det offentlige har utfordringer med å 

finansiere offentlig infrastruktur i et optimalt omfang 

og tempo uten slike instrumenter. 

Effektiv realisering av utviklingsprosjekter krever at 

det offentlige, og særlig kommunene, er beredt til å 

understøtte og tilrettelegge for utbygging gjennom 

investeringer i nødvendig teknisk og sosial infra-

struktur. Utbyggingsprosjekter, og særlig boligut-

bygging, medfører i noen sammenhenger økt be-

lastning på eksisterende infrastruktur, og i andre 

sammenhenger behov for etablering av infrastruktur 

i nye områder. 

Investeringer i nødvendig offentlig infrastruktur er 

derfor som regel en betingelse for realisering av ut-

byggingsprosjekter. Dette operasjonaliseres gjen-

nom rekkefølgebestemmelser i reguleringsplanen. 

Samtidig som slike bestemmelser på den ene siden 

er helt nødvendige for å sikre en bærekraftig og 

hensiktsmessig utvikling som tilrettelegger for god 

bo- og livskvalitet, kan kravene bidra til å forsinke 

utbygging dersom de av ulike grunner ikke innfris. 

Det kan være ulike årsaker til at en kommune ikke 

er i stand til eller ønsker å investere i infrastruktur: 

1. Manglende lønnsomhet: Den årlige kapital-

kostnaden, altså kostnaden av å opprettholde 

verdien av investeringene (summen av kapital-

slit og rentekostnad), kan i noen tilfeller tenkes 

å overgå den samlede betalingsvilligheten for 

infrastruktur. Dette kan være tilfellet i prosjekter 

som av ulike årsaker medfører særlig stort in-

vesteringsbehov relativt til antall innbyggere 

infrastrukturen kan betjene. Slike investeringer 

vil ikke være samfunnsøkonomisk lønnsomme, 



 

 

18 UTREDNING AV NYE MODELLER FOR GRUNNEIERBIDRAG | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 

og det vil heller ikke være ønskelig å innføre in-

strumenter som stimulerer til ineffektiv sam-

funnsutvikling. 

 

2. Risiko: Utbygging som medfører krav om etab-

lering av ny kommunal infrastruktur, med ve-

sentlige tilhørende investeringsutgifter, kan 

framstå risikabelt for en kommune. Selv om 

etablering av infrastrukturen vil muliggjøre en 

befolkningsvekst som vil bidra til å betjene in-

vesteringskostnadene, vil det for mange kom-

muner være en reell risiko for at befolkningspo-

tensialet ikke realiseres. Store investeringer i ny 

infrastruktur som er ment å understøtte befolk-

ningsvekst er kun rasjonelt dersom utsiktene til 

befolkningsveksten er reelle, og jo større usik-

kerhet knyttet til framtidig befolkningsutvikling – 

jo større risiko påtar en kommune seg når den 

gjennomfører store investeringer i infrastruktur. 

 

De fleste LVC-instrumenter vil bidra til å redu-

sere kommunens risiko i infrastrukturprosjekter. 

For eksempel vil en utbyggingsavtale overføre 

deler av risikoen for at befolkningspotensialet 

ikke realiseres til utbygger, som risikerer å fi-

nansiere infrastruktur som understøtter utvik-

lingen av boliger som ikke blir solgt. 

 

3. Likviditet: Det kan også tenkes at kommuner 

står overfor utfordringer knyttet til likviditet. Selv 

om en kommune både mener det er realøkono-

misk lønnsomt og lite risikabel å gjennomføre 

bestemte investeringer i infrastruktur, kan kom-

munens gjeldssituasjon og føringer fra stat eller 

fylkeskommune legge begrensninger på kom-

munens låneopptak. Det kan heller ikke uteluk-

kes at enkelte kommuner kan støte på ulike for-

mer for kredittrasjonering i det private finans-

marked.  

 

I storbyområder kan det oppstå en særskilt lik-

viditetsutfordring ved at høy befolkningsvekst 

gir arealtrengsel og knapphet på utviklingsarea-

ler, med høye tomtepriser som resultat. Kom-

munen kan da bli nødt til å binde opp mye likvi-

ditet gjennom kjøp av tomter, med mindre den 

kan utvikle det meste av infrastrukturen på kom-

munal grunn. 

 

Alle LVC-instrumenter vil i prinsippet kunne bi-

dra til å redusere kommunens likviditetsutford-

ringer. Selv om kommunen kanskje må forskut-

tere framtidige inntekter fra et instrument, bør 

dette uansett gi bedre betingelser i kredittmark-

edene. 

 

4. Vilje: Det kan tenkes at kommuner i noen tilfel-

ler heller ikke ønsker å gjennomføre de investe-

ringer som er nødvendige for å understøtte ei-

endomsutvikling. Det kan oppstå situasjoner 

der private eiendomsutviklere ønsker å reali-

sere prosjekter som ikke er i tråd med kommu-

nens utviklingsvisjoner. Dette kan være knyttet 

til at man ikke ønsker for sterk vekst, da man 

frykter dette vil påvirke opplevd livskvalitet til ek-

sisterende innbyggere negativt. 

Det er ikke opplagt at LVC-instrumenter vil løse 

utfordringer med at investeringer i infrastruktur 

ikke er i samsvar med behovet, dersom dette 

skyldes at kommunen motsetter seg utvik-

lingen. Dersom det kun mangler vilje til å finan-

siere utviklingen, vil dette riktignok kunne løses 

med alle LVC-instrumenter som bidrar til privat 

finansiering. Men dersom kommunen motsetter 

seg utviklingen uavhengig av hvem som finan-

sierer den, for eksempel fordi den mener en be-

stemt utvikling ikke er i samsvar med kommu-

nens overordnede ambisjoner for byutvikling, 

kan det være vanskeligere. 
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5. Kunnskap: En siste potensiell årsak til treghet 

i utviklingen av kommunal infrastruktur kan 

være manglende evne til langsiktig planlegging 

i et utviklingsøyemed. For eksempel kan det 

være utfordrende for en rekke kommuner å ta 

innover seg konsekvensene av store, statlige 

infrastrukturprosjekter som medfører funda-

mentale endringer i potensialet for bosetting og 

næringsutvikling. Begrensede planressurser 

kan gi manglende evne til å planlegge hvordan 

potensial for høy vekst må følges opp av en bæ-

rekraftig infrastrukturutvikling som ivaretar både 

eksisterende og nye innbyggere. En konse-

kvens kan i så fall bli at kommuner «stritter 

imot» utviklingen – enten bevisst eller ubevisst. 

Dersom det er utfordrende å finansiere kommunal 

infrastruktur som er nødvendig for eiendomsutvik-

ling, vil bruk av LVC-instrumenter kunne bidra til økt 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet gjennom bedre 

samsvar mellom behov for og investeringer i infra-

struktur. Som sagt, fordrer dette riktignok at utvik-

lingen er samfunnsøkonomisk lønnsom. 
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Ulike LVC-modeller har vært tatt i bruk i mange land 

i en årrekke, og det vil være naturlig å legge til grunn 

at mange av de utfordringer og muligheter man har 

erfart internasjonalt også vil være gjeldende i 

Norge. Samtidig kan institusjonelle, politiske og juri-

diske forhold gjøre at ulike erfaringer vil være mer 

eller mindre relevante. I dette kapittelet går vi kort 

gjennom hvordan ulike instrumenter har vært tatt i 

bruk i forskjellige deler av verden. 

3.1 Europa 

Walters (2013) gir en bred gjennomgang av litteratur 

som studerer ulik praktisering av LVC-modeller ba-

sert på erfaringer fra flere land, blant annet i Storbri-

tannia. Storbritannia har ved flere anledninger for-

søkt å innføre skattemodeller for gjeninnhenting av 

grunneieres gevinst som følge av infrastrukturutvik-

ling. Modellene har imidlertid vært upopulære og gitt 

små gevinster. Derfor har de ulike modellene hatt 

kort levetid. Den korte levetiden har resultert i at ut-

byggere og tomteeiere ofte har klart å vri seg unna 

skattene, ved å spekulere i at modellene forsvinner 

ved politiske skifter. 

Etter en rekke mislykkede forsøk med innføring av 

forbedringsavgifter, har Storbritannia de siste ti-

årene i økende grad belaget seg på fremforhand-

lede avtaler om konkrete bidrag til bestemt infra-

struktur, gjennom bruk av utbyggingsavtaler (Booth, 

2012, ss. 84-85). Dette skiftet ble enda tydeligere i 

2010, men innføringen av en utbyggingsavgift 

(«Community infrastructure levy»). Bestemmelsene 

gir anledning for lokale myndigheter til å kreve en 

 

 

                                                      

13 Det er verdt å merke seg at det er en begrenset adgang til å kreve yt-
terligere ytelser fra utbyggere gjennom utbyggingsavtaler der det kan på-
legges avgift etter ovennevnte regler. Avgiften er også ment å erstatte bru-
ken av utbyggingsavtaler helt på sikt. 
14 I Norge er utbyggingsavtaler mellom kommuner og utbygger det sent-
rale virkemiddelet for å innhente finansiering til infrastruktur. Community 

planavgift for oppføring av bygninger eller utvidelse 

av bruksareal i bestående bygninger, der byg-

ningene er ment til opphold for mennesker, enten 

som bolig eller andre formål. Avgiften fastsettes av 

de lokale myndighetene etter en prosedyre som sik-

rer samråd med berørte aktører. Det er eier eller ret-

tighetshaver til eiendommen som blir ansvarlig for 

innbetaling av avgiften. Inntekten fra avgiften kan 

benyttes til utbygging av et vidt spekter av sosial 

og/eller teknisk infrastruktur, som skoler, sykehus, 

veier, opparbeidelse av parkområder mv. Det er en 

forutsetning for avgiften at en stor del av den tilfaller 

tiltak i det området utbyggingen vil finne sted, for å 

avhjelpe en eventuell belastning for området.13,14 

Overgangen til fremforhandlede avtaler om infra-

strukturbidrag innebærer imidlertid ikke at arbeidet 

med å innhente private bidrag til finansiering av 

infrastrukturinvesteringer er skrinlagt. Tvert imot 

legger Storbritannias nasjonale infrastrukturplan fra 

2014 opp til privat finansiering av 65,6 prosent, i til-

legg til delvis privat finansiering av 13,8 prosent, av 

de samlede infrastrukturinvesteringene for perioden 

2014-2021 (HM Treasury, 2014, s. 104). 

Et eksempel på bruk av utbyggingsavtaler/-avgifter 

i Storbritannia, er utbyggingen av det nye fotballsta-

dionet Emirates for fotballklubben Arsenal i London. 

Både Arsenal fotballklubb og utbyggerne måtte ut 

med bidrag til offentlig infrastruktur for å få utbyg-

gingstillatelse. Betaling tok form ved direkte beta-

linger til myndighetene og ved bidrag i lokalsamfun-

net. Disse bidragene omfattet bygging av en større 

Infrastrukture Levy skiller seg fra dette systemet på vesentlig punkter. Av-
giften angir et generelt bidrag pr. m2 for all utbygging som omfattes av 
avgiften i kommunen. Det er ingen forutsetning at det foreligger rekkeføl-
gebestemmelser eller annen tilknytning til konkrete planer. Videre er det 
ikke et krav om at behovet for infrastrukturutbyggingen skal ha en direkte 
sammenheng med utbyggingen. Denne vil da også ramme utbygger i om-
råder der infrastrukturen allerede er etablert. 

3 Internasjonale erfaringer med LVC 
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avfalls- og gjenvinningsstasjon, teknisk infrastruk-

tur, bygging av sosialboliger, barnehager og helse-

stasjoner (Huxley, 2009). 

Det er imidlertid ikke bare Storbritannia som tar i 

bruk LVC-instrumenter for å finansiere offentlig 

infrastruktur i Europa. Huxley (2009) trekker fram 

flere eksempler fra europeiske byer: 

• Barcelona: I 2001 omregulerte bystyret i 

Barcelona et større område sørøst i byen 

fra industriområde til et område for tjenes-

teytende næring og boligformål. Dette åp-

net for høyproduktive næringer og høy be-

folkningstetthet, noe som økte verdien av 

landarealene dramatisk. Bystyret vedtok to 

tiltak for å gjenvinne noe av denne verdien: 

For det første tilfalt 30 pst. av de ferdig ut-

viklede landarealene (eller tilsvarende beta-

ling) bystyret, og for det andre ble utbyg-

gere pålagt en utviklingsavgift på €80/m2. 

Alle midler ble overført til et offentlig sel-

skap for reinvestering i distriktet, og land-

arealer som tilfalt myndighetene ble brukt til 

sosialboliger, forskningsbasert infrastruktur 

og grøntarealer. 

 

• Berlin: Da planmyndighetene i Berlin åpnet 

for å utvikling av «Mercedes-Benz-arena» 

(tidligere O2-arena) steg prisene på de ak-

tuelle landarealene. Byen forpliktet seg 

samtidig til å bidra til å dekke deler av kost-

nadene knyttet til infrastruktur, noe som re-

sulterte i ytterligere økning i prosjektets 

verdi. Utviklerne ble til gjengjeld avkrevd 

flere bidrag til investeringer i nærliggende 

infrastruktur. Bidragene omfattet avgifter 

som dekket planleggingskostnader, tilfør-

selsveier og gangveier til metro- og jernba-

nestasjoner. I tillegg måtte utvikler kjøpe 

nærliggende tomtearealer som siden ble ut-

viklet til offentlig parkområde. 

 

• Hamburg: Bestemmelsen om re-utviklingen 

av de gamle havnekvartalene i Hamburg til 

bysentrum med boliger, hoteller, kontorer, 

butikker og parker, resulterte i økt verdi på 

landarealene i området. Salg av offentlig ei-

endom til utviklere og investorer betalte for 

infrastrukturen i området. 

Flere eksempler på bruk av LVC-instrumenter i ut-

byggingsprosjekter i Europa er å finne i Medda og 

Medewska (2011): 

• København: Utbygging av t-banen i København 

ut til Ørestad i perioden 2002-2007 hadde en 

samlet investeringskostnad på 1,6 milliarder 

euro. Nye banestrekninger økte verdien på om-

kringliggende landarealer i offentlig eie, og salg 

og utvikling på disse tomtene genererte en inn-

tekt på 623 millioner euro. Videre ble eiendoms-

skatt, direkte private bidrag og driftsoverskudd 

på strekningen brukt til å betale for investe-

ringen. 

• Milano: I Milano ble alle eiendommer innenfor 

en radius av 500 meter rundt metrostasjoner 

pålagt en forbedringsavgift i perioden 1972-

2002. Avgiften genererte betydelige inntekter, 

men ble i 2002 erstattet av skatt på salg av ei-

endom.  

Med unntak av eksempelet med forbedringsavgifter 

i Milano, er alle disse eksemplene illustrerende for 

Booths merknad over, om hvordan generell skatt-

legging av verdistigning som følge av investeringer 

i infrastruktur har blitt erstattet av konkrete fremfor-

handlede private bidrag til offentlige investeringer. 

Polen er ett av få OECD-medlemsland der forbed-

ringsavgifter brukes som et generelt verktøy for å 

gjeninnhente verdistigning som følge av planvedtak 

(OECD, 2011, s. 185). I 1997 ble lokale styrings-

makter gitt hjemmel til å pålegge en forbedringsav-

gift på inntil 50 prosent av investeringskostnadene. 
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Et flertall av kommunene i Polen har tatt i bruk 

denne muligheten. Innsamling av avgiften har imid-

lertid vist seg å være administrativt krevende, og i 

mange tilfeller har administrasjonskostnadene vært 

høyere enn inntektene fra avgiftene. Dette skyldes 

delvis tekniske utfordringer med beregning av ver-

distigning på eiendommene, noe som må ses i sam-

menheng med at privat eiendomsrett og det frie bo-

ligmarkedet er nokså ferskt i Polen (OECD, 2011, s. 

186). Dette har resultert i mange rettsaker som be-

strider takstmennenes beslutning. Som følge av at 

avgiften kun kan innhentes ved salg av eiendom, og 

senest innen fem år etter vedtaket ble fattet, har det 

samtidig vært lett å omgå avgiften. OECD anbefaler 

en overgang til mer tradisjonell eiendomsbeskat-

ning, kombinert med utviklingsavgifter, salg av «air 

rights» og økt fokus på offentlig-privat samarbeid 

(OECD, 2011). 

I Danmark har man tidligere benyttet seg av en form 

for generell forbedringsavgift, men som kun har om-

fattet omregulering av eiendommers bruksformål. I 

perioden 1970-2004 måtte man i Danmark betale 

en «frigørelsesafgift» for eiendom som etter poli-

tiske vedtak ble omgjort fra landbruksareal til by-

areal/fritidsboliger. Differansen mellom verdivurde-

ring etter vedtaket og 150 prosent av verdivurde-

ringen før vedtaket utgjorde skattegrunnlaget. Skat-

tesatsen for de første 200 000 var 40 prosent og 60 

prosent for det resterende. 

3.2 USA, Canada og Australia 

Bruken av LVC-instrumenter i USA er utbredt. Mat-

hur og Smith (2012) kartlegger bruken av LVC i fi-

 

 

                                                      

15 I tillegg trekker studien fram beskatning av tomtearealer som et ofte om-
talt LVC-instrument, men som ikke er brukt i casene studert. Tomtebeskat-
ning er kun brukt i noen byer i Pennsylvania (Mathur & Smith, 2012, s. 11), 

nansieringen av transportorienterte investerings-

prosjekter i USA, og går i dybden på 14 prosjekter i 

ni stater. De identifiserer fem hovedgrupper av mo-

deller som har vært benyttet:15 

• Utviklingsavgifter 

• Skatteøkningsfinansiering («TIF») 

• Særskilte skatter 

• Offentlig-privat samarbeid 

• «Air-rights» 

Minst fire av prosjektene har fått finansiering fra in-

strumenter innenfor hver av disse fem gruppene 

(noen prosjekter har benyttet flere instrumenter). 

Basert på erfaringen fra disse prosjektene gis en 

vurdering av utfordringer og gevinster knyttet til hver 

enkelt modell for LVC-finansiering. Oppsummert vi-

ser evalueringen at: 

• Finansiering gjennom opprettelsen av skat-

tedistrikter (TIF) og særskilte skatter ser ut 

til å gi størst finansieringsbidrag. 

• Ulike modeller for LVC lar seg fint kombi-

nere. 

• Skatteøkningsfinansiering («TIF») fordrer 

betydelig institusjonell tilrettelegging og 

støtte i befolkningen. 

• Utviklingsavgifter er hyppig brukt, men sjel-

den knyttet til transportprosjekter (kun et få-

tall av statene tillater å pålegge transportin-

vesteringer slike avgifter). 

• Utviklingsavgifter og særskilte skatter må 

være nøye utformet for å hindre skjev og 

urettferdig skattlegging. 

til forskjell fra beskatning av eiendom – som er brukt i utstrakt grad i alle 
stater. 



 UTREDNING AV NYE MODELLER FOR GRUNNEIERBIDRAG | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 23 

• Offentlig-privat samarbeid fordrer en bære-

kraftig utvikling i boligmarkedet, institusjo-

nell tilrettelegging og tydelige politiske ret-

ningslinjer. 

Etableringen av såkalte TIF-distrikter er svært van-

lig i USA, og er et tillatt finansieringsinstrument i alle 

stater utenom Arizona (Mathur & Smith, 2012, s. 4). 

Det er imidlertid knyttet flere problematiske forhold 

til den utstrakte bruken av instrumentet. Kritikere 

peker på hvordan mangelen på transparens og an-

svarliggjøring har resultert i samfunnsmessige feil-

prioriteringer og berikelse av velstående innbyggere 

på samfunnets bekostning (Kerth & Baxandall, 

2011). Dette er delvis et resultat av vage formule-

ringer i lovgivningen som regulerer kriterier for TIF-

distrikter. Instrumentet er ment å finansiere oppgra-

deringer av «slitte» eller «sjenerende» byområder, 

men tolkningen av «slitt» er ofte svært liberal.16  

Samtidig kan en oppstykket administrativ inndeling 

av byer skape insentiver til opprettelse av TIF-dis-

trikter av helt andre årsaker. For eksempel tilfaller 

en stor andel av tradisjonell eiendomsskatt det til-

hørende skoledistriktet, mens alle skatteinntekter av 

verdistigningen tilfaller TIF-administrasjonen – kon-

trollert av kommunen. Ved å opprette et TIF-distrikt 

kan dermed kommunen ta en større andel av verdi-

stigning som uansett ville inntruffet i et distrikt – uav-

hengig av nyinvesteringer, på bekostning av skole-

budsjettene (Dye & Merriman, 2006). I California ble 

en slik praksis så utbredt at flere skoler valgte å gå 

til rettsak mot kommunen på grunn av tapte skatte-

inntekter (Kerth & Baxandall, 2011, s. 4).17 

 

 

                                                      

16 For eksempel ble et helt nytt utviklingsområde i Fort Worth, Texas be-
tegnet som «slitt» fordi det rant en bekk og lå en innsjø på eiendommen 
(Kerth & Baxandall, 2011, ss. 1-2). 

Særskilte skatter, som trekkes framt blant LVC-in-

strumentene identifisert av Mathur og Smith (2012), 

er i bunn og grunn det samme som forbedringsav-

giftene omtalt over (Suzuki et al., 2015, s. 55). I USA 

brukes imidlertid betegnelsen «special assess-

ment» om dette instrumentet, med hensikt å trekke 

oppmerksomheten mot brukergebyr for de forbed-

rede tjenester eiendommene nyter godt av – og 

vekk fra «skatt» og «avgift» (National Association of 

Home Builders, 2014). På samme måte som med 

skatteøkningsfinansiering, er det vanlig å opprette 

egne distrikter som definerer hvem som nyter godt 

av infrastrukturen og som skal betale for den, med 

egne administrasjoner ansvarlig for investerings-

prosjektene, eventuell drift og innkreving. 

Opprettelsen av slike distrikter bidro for eksempel til 

å dekke halvparten ($25,7 millioner) av investe-

ringene i «South Lake Union Line» - en ny trikke-

trasé i Seattle. Myndighetene finansierte i første 

omgang utbygging med hjelp av låneopptak, med 

nedbetalte lånet gjennom innkreving av avgifter fra 

berørte grunneiere. Beregningen av avgiften tok ut-

gangspunkt i eiendommenes opprinnelige bruk (lei-

lighet, hotell, butikk, næring osv.) og avstand fra trik-

kelinjen. 

Canada var tidlig ute med å ta i bruk instrumenter 

for å LVC-finansiere offentlige infrastrukturinveste-

ringer. Under utbyggingen av Canadian Pacific Rail-

way på slutten av 1800-tallet, ble det solgt utvik-

lingsrettigheter i en om lag 80 km bred korridor 

langs hele jernbanestrekningen, noe som var med 

å finansiere utbyggingen (Metrolinx, 2013). Også 

opprettelse av TIF-distrikter er brukt i Canada, for 

17 I California og Minnesota justeres riktignok den opprinnelige verdivur-
deringen av eiendommene med konsumprisindeksen, for å fange opp ge-
nerell prisvekst som ikke kan tilskrives oppgraderinger i distriktet (Weber 
& Goddeeris, 2007, s. 61). 
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eksempel i forbindelse med revitaliseringsplanen for 

Rivers District i Calgary, Alberta. Avgiften går under 

navnet «The Community Revitalization Levy», og 

innebærer at alle skatteinntekter av verdistigning på 

eiendom i distriktet 20 år fram i tid vil tilfalle et of-

fentlig selskap ansvarlig for investeringene i distrik-

tet (The City of Calgary, 2007).18 

I Australia fulgte man i britenes fotspor med forsøk 

på implementering av en forbedringsavgift 

(Peterson, 2009, ss. 39-40). På starten av 1970-tal-

let innførte man en skatt på 30 prosent av verdistig-

ning på eiendom som følge av offentlige regule-

ringsbestemmelser. Alt overskudd fra innsamling av 

avgiften skulle gå til finansiering av investeringer i 

infrastruktur, med vektlegging av vann og kloakk. 

Administrasjonskostnader utgjorde i gjennomsnitt 

moderate 10 pst. av skatteinntektene, trolig som 

følge av at rutiner for beregning av eiendoms mar-

kedsverdi allerede var etablert gjennom den ordi-

nære eiendomsbeskatningen.  

Skatten var imidlertid upopulær blant befolkningen, 

og systemet ble skrinlagt før det var gått fem år. 

Dette skyldtes delvis tiltakende boligprisvekst fordi 

eiendomsbesittere utsatte salg i påvente av politisk 

skifte. Doherty (2004) peker imidlertid på at skrin-

legging av skatten ikke resulterte i et tilsvarende 

prisfall, og stiller spørsmål ved beslutningen om å 

gå vekk fra det som må betraktes som et vellykket 

LVC-instrument. 

3.3 Asia 

Det finnes flere gode eksempler på bruk av LVC-

instrumenter i Asia og i utviklingsland. Suzuki (2015, 

 

 

                                                      

18 Skattebyrden for innbyggerne blir imidlertid uendret (The City of 
Calgary, 2007, s. 73), så finansieringsplanen innebærer således ingen 
toppskatt. 

ss. 71-96) peker på kollektivtrafikken i Hong Kong 

som en unik suksesshistorie om LVC-finansiering 

innen transportsektoren. Kombinasjonen av svært 

høy befolkningstetthet og landarealer i offentlig eie 

har skapt et perfekt utgangspunkt for ulike former 

for offentlig-privat samarbeid. Sammen med et solid 

og nøye gjennomtenkt lovverk har dette resultert i at 

Hong Kong er ett av få steder i verden med et of-

fentlig transporttilbud som går med betydelig over-

skudd. I kjernen av suksessen ligger forretningsmo-

dellen «Rail Plus Property» - altså «jernbane pluss 

eiendom». Gjennom langsiktig utleie av arealer 

over, under og omkring kollektivårene med tilhø-

rende rettigheter til eiendomsutvikling, har trans-

portselskapet sikret inntekter til investeringer, drift 

og vedlikehold. Sammen med et svært godt passa-

sjergrunnlag har dette resultert i et av verdens mest 

anerkjente kollektivtransporttilbud. 

Transporttilbudet i Tokyo består av flere offentlige, 

private og delvis private transportlinjer, og også her 

er det tradisjon for utstrakt bruk av LVC-instrumen-

ter til å finansiere investeringer, drift og vedlikehold. 

I Tokyo har man hatt suksess med omlegging av 

landarealer («land readjustments») (Suzuki, 2015, 

ss. 97-128). Som Medda og Modelewska (2011, s. 

17) skriver, kan dette betraktes som en form for of-

fentlig-privat samarbeid, men der private utbyggere 

samarbeider med en allianse av grunneiere. Tokyo 

Corporation organiserte grunneierne berørt av jern-

baneutbyggingen i et kooperativ som slo sammen 

alle grunneiernes landarealer uten noen overføring 

av eierrettigheter. Etter utbygging av jernbanen fikk 

grunneierne tilbake landarealer som var mindre i 
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størrelse, men langt mer verdifulle. Overskuddsare-

alene gikk til Tokyo Corporation som solgte og ut-

viklet bolig- og forretningseiendom på tomtene. 

Dette ga både direkte inntekter, samt indirekte inn-

tekter i form av høyere passasjergrunnlag. 

3.4 Latin-Amerika 

Walters (2013) viser til erfaringer med LVC i flere 

utviklingsland i sin case-studie, og trekker fram de 

latinamerikanske landene som ledende innen bru-

ken av LVC-instrumenter. Forbedringsavgifter har 

blitt tatt i bruk i både Brasil, Argentina og ikke minst 

i Colombia. I løpet av de siste 50 årene har forbed-

ringsavgifter bidratt til betydelige inntekter i flere Co-

lombianske byer, deriblant Bogotá, Cali og Medellin. 

Lovgivningen krever at avgiften skal beregnes av 

verdistigningen som følge av infrastrukturinveste-

ringene, og at skatteinntektene utelukkende skal 

brukes til å finansiere de samme investeringene 

(Walters, 2013, s. 8). I 1997 ble det innført en na-

sjonal lov som pålegger lokale styringsmakter å ut-

arbeide en plan som definerer framtidige infrastruk-

turinvesteringer, og der finansieringen skal skje 

gjennom «Participación en plusvalías» («deltakelse 

i verdistigning»). Loven pålegger myndighetene å 

kreve inn 30-50 pst. av verdistigningen grunneiere 

opplever. Innkrevingen har imidlertid vist seg å 

være krevende i praksis grunnet juridiske utford-

ringer, samtidig som grunneiere lar være å selge for 

å unngå skatten – noe som reduserer tilbudet av 

landarealer. 

I Brasil har man etablert en rekke instrumenter for 

finansiering av offentlig infrastruktur, hvorav flere 

baserer seg på salg av utviklingsrettigheter, altså 

 

 

                                                      

19 En utnyttelsesgrad på 400 prosent kan for eksempel tilsvare en bygning 
8 etasjer som dekker 50 prosent av tomtearealet, eller 16 etasjer som dek-
ker 25 prosent av tomtearealer. 

salg av «air rights» (Suzuki, 2015). Ett instrument 

innebærer at kommunen selger utvidede utviklings-

rettigheter – OODC («Outorga Onerosa do Direito 

de Construir»). I områder som praktiserer verktøyet 

blir utnyttelsesgraden for alle eiendommer definert i 

to klasser: ordinær og maksimum. Den ordinære ut-

nyttelsesgraden (totalt gulvareal delt på tomteareal) 

varierer mellom 100 og 200 prosent, avhengig av 

område, mens den maksimale utnyttelsesgraden 

varierer mellom 100 og 400 prosent.19 Utviklingen 

opp til ordinær utnyttelsesgrad er gratis, mens rett 

til utvikling mellom ordinær og maksimal utnyttel-

sesgrad må kjøpes. Inntektene av slike salg settes 

av i egne fond som skal brukes til framtidig byutvik-

ling. 

Et annet instrument man benytter seg av i Brasil er 

salg av såkalte CEPACs («Certificates of Additional 

Construction Potential») gjennom auksjoner. På 

samme måte som OOCD er CEPAC basert på salg 

av utviklingsrettigheter, men er ikke begrenset til 

kjøp av utvidet utnyttelsesgrad. De kan for eksem-

pel gi utviklingsrettigheter i forbindelse med omre-

gulering av områder (Smolka, 2013). Byer som be-

nytter seg av instrumentet setter en minimumspris 

på utviklingsrettigheten, før den selges til høystby-

dende gjennom regulerte, elektroniske auksjoner. 

Auksjonene er et effektivt verktøy for å sikre mest 

mulig inntekter til myndighetene, uten å risikere at 

avgiften settes høyere enn den planskapte verdiøk-

ningen. 

Utstrakt bruk av salg av utviklingsrettigheter i Brasil, 

og særlig i São Paulo, må ses i sammenheng med 

en gjeldstynget offentlig sektor som er helt avhengig 
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av store private bidrag for å kunne finansiere offent-

lig infrastruktur (Suzuki m.fl., 2015). Gevinstene fra 

verktøyene må videre ses i sammenheng med en 

kunstig struping av det «ordinære» utviklingspoten-

sialet, ved at man i São Paulo nedjusterte utnyttel-

sesgraden i forkant av implementeringen av verkt-

øyene. Dette har blant annet medført at det er lite 

attraktivt å renovere bygninger som i utgangspunk-

tet oppfylte hele utnyttelsesgraden, men som nå lig-

ger over den ordinære og kostnadsfrie grensen. I til-

legg har utvikling gjennom kjøp av OOCD eller 

CEPAC vist seg å være mest utnyttet i bykjernen, 

hvor prisnivået er svært høyt. Suzuki (2015) viser til 

at dette kan ha bidratt til å presse middelklassen og 

arbeiderklassen til forstadsstrøkene omkring byen, 

med lang reisevei til arbeidsplassene til sentrum 

som resultat. 

3.5 Oppsummering 

Erfaringen med LVC-instrumenter varierer både 

med region og type instrument. Walters (2013) opp-

summerer sin case-studie av hvordan LVC-instru-

menter har vært praktisert i Storbritannia, India og 

Latin-Amerika med noen observasjoner:  

• Modeller som søker å gjeninnhente kostna-

der ved konkrete prosjekter synes å være 

mer vellykkede enn «rettferdighetsfundert» 

skattlegging. 

 

• Støtte i (lokal)befolkningen er essensielt, 

noe som lettere kan oppnås dersom skatten 

er knyttet til konkrete prosjekter innbyg-

gerne ser et reelt behov for. 

 

• Politikere må våge å fronte, implementere 

og iverksette skattleggingen. 

 

• Implementering krever institusjonell tilrette-

legging, herunder: god skattelovgivning og 

juridisk handlingsrom for lokale myndighe-

ter. 

• Juridiske og politiske hensyn innebærer at 

myndighetene som regel må vente med 

gjeninnhenting av kostnader til etter inves-

teringen er gjort. 

 

Implementering og innkreving av generelle forbed-

ringsavgifter har ofte vist seg å være tidkrevende og 

vanskelig. Juridiske, politiske og administrative ut-

fordringer har ofte vært til hinder for effektiv imple-

mentering. Dette har på den ene siden resultert i 

vekslende lovgiving og skrinlegging av modeller, og 

på den andre siden gjort innsamling av avgiftene 

ressurskrevende. 

Avgifter som inntreffer innenfor definerte og avgren-

sede skattedistrikter har derimot vært mer vellyk-

kede. For eksempel er bruken av skatteøkningsfi-

nansiering («TIF») utstrakt i USA. Bruken av disse 

instrumentene er imidlertid blitt kritisert fra flere 

hold, og erfaringen herfra viser at en klar og tydelig 

lovgivning er viktig for å unngå at instrumentene 

misbrukes av lokale myndigheter. 

Gjennomgangen av de ulike instrumentene viser at 

utviklingsbaserte instrumenter, framfor generelle og 

prinsipielle skatteinstrumenter, ser ut til å være de 

mest effektive verktøyene for å finansiere infrastruk-

tur. Samtidig synes disse instrumentene å være let-

test å implementere, håndheve og forsvare. 

Ulike lands bruk av LVC-instrumenter må sees i 

sammenheng med ulike økonomiske, institusjo-

nelle, politiske, sosiale og juridiske utgangspunkt. 

Erfaringene fra utviklingsland synes generelt å være 

noe bedre enn i industrialiserte land. Dette kan ha 

sammenheng med at tillitten til at myndighetene for-

valter skatteinntekter på en god måte er dårligere i 

disse landene, noe som kan være en viktig motiva-

sjon for å ta i bruk instrumenter som sikrer finansie-

ring av kollektive goder her. 
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I land hvor det generelle skatte- og avgiftstrykket er 

lavt, kan manglende tilbud av kollektive goder fra 

det offentlige være en annen motivasjon for å ta i 

bruk LVC-instrumenter. I noen land kan det være 

behov for LVC-instrumenter rett og slett fordi myn-

dighetens skatteinntekter ikke er tilstrekkelige for å 

finansiere kollektive goder det er etterspørsel etter.

Vurderingen av LVC-instrumenter er med andre ord 

kontekstavhengig. Hvilke modeller det kan være 

hensiktsmessig å innføre i et land vil avhenge av 

økonomiske, politiske, juridiske, sosiale og institu-

sjonelle forhold i landet. I tillegg må valg av instru-

ment reflektere motivasjonen for å i bruk slike instru-

menter. 
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I dette kapittelet redegjør vi kort for de regler som 

finnes i dagens lovverk for å kreve hel eller delvis 

finansiering til opparbeidelse av offentlig infrastruk-

tur i byggeområder. En mer grundig gjennomgang 

er gitt i kapittel 9 i prosjekts første fase, jf. Eggen 

mfl. (2017). 

4.1 Utbyggingsavtaler 

En utbyggingsavtale, i plan- og bygningslovens for-

stand, er i all hovedsak en avtale mellom utbygger 

og kommunen om utbygging av nødvendig infra-

struktur inntatt i rekkefølgebestemmelser i en bin-

dende arealplan. Planen kan være arealdelen av en 

kommuneplan, detaljregulering eller områderegule-

ring. Gjennom utbyggingsavtaler kan kommunen 

sikre finansiering av infrastruktur, tilgang på boliger 

til kommunale formål og pålegge utbyggingskriterier 

på en mer fleksibel og omfattende måte en plansys-

temet legger opp til. 

Loven åpner for at det kan inngås avtaler om at en 

tiltakshaver besørger eller helt eller delvis bekoster 

infrastruktur som er nødvendig for å kunne gjen-

nomføre tiltaket. Ved denne formuleringen gis par-

tene anledning til å velge om utbygger skal sørge 

for den fysiske gjennomføringen av det avtalte tilta-

ket, eller bidra økonomisk til kommunens gjennom-

føring av tiltaket. 

I saksbehandlingsforskriftens (SAK) § 18-2 er det 

gitt et positivt forbud mot å inngå utbyggingsavtaler 

om opparbeidelse av sosial infrastruktur. Forbudet 

ble vedtatt som en forutsetning under Stortingets 

behandling av forslagene til regler om utbyggings-

avtaler i 2003. 

4.2 Eiendomsskatt 

Eiendomsskatt er en kommunal skatt som den en-

kelte kommune utskriver med hjemmel i lov om ei-

endomsskatt av juni 1975 nr. 29 (eigedomsskatte-

lova). Etter loven er det kommunestyret som avgjør 

om det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. 

I 2017 var det 366 kommuner som hadde eien-

domsskatt i Norge, jf. figur 4.1. Dette tilsvarer 86 

prosent av alle kommuner i landet, og er en økning 

fra 66 prosent i 2007. I Østfold, Telemark og Aust-

Agder hadde alle kommunene eiendomsskatt i 

2017. Flest kommuner uten eiendomsskatt befinner 

seg i Akershus og Møre og Romsdal. 

Eiendomsskatteloven §§ 11 til 13 regulerer hvilke 

skattesatser kommunene kan benytte ved utskriving 

av eiendomsskatt. Utgangspunktet er at kommune-

styret fastsetter en generell skattesats som gjelder 

for alle typer eiendommer. Unntak fra dette ut-

gangspunktet forutsetter hjemmel i loven. Her skal 

den generelle skattesatsen oppgis. Adgangen til å 

fastsette forskjellige (differensierte) skattesatser for 

ulike typer eiendommer reguleres av eiendomsskat-

teloven § 12. Dette spørsmålet skal kun besvares 

dersom kommunen har en skattesats for boligeien-

dommer som avviker fra den generelle satsen. 

Selv om det er opp til kommunestyret å fastsette 

den generelle skattesatsen for eiendom, begrenses 

den til å utgjøre minst to og maksimalt sju promille 

av boligverdien. 

Hvor kommunene med eiendomsskatt velger å 

legge skattesatsen varierte betydelig i 2017, jf. figur 

4.1. Nesten to tredeler av kommunene med eien-

domsskatt i 2017 la seg på en generell skattesats 

på sju promille. Resten av kommunene fordeler seg 

relativt likt mellom satser fra to til seks prosent. Vi 

tar her ikke høyde for om kommunene åpner for yt-

terligere reduksjoner i boligverdien eller fritak for en-

kelte typer eiendommer eller lignende. 

Fra og med 2017 har kommunene mulighet for å gi 

fritak fra eiendomsskatt for fritidsboliger. Bare fem 

av i alt 282 kommuner med eiendomsskatt på boli-

ger valgte å innføre et slikt fritak i 2017 (SSB, 2017). 

4 Muligheter for privat finansiering av infrastruktur innenfor dagens 
lovverk  
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Norske kommuner hadde i 2017 eiendomsskatte-

inntekter på 13,6 milliarder kroner. Disse inntektene 

står like fullt for beskjedne tre prosent av kommune-

nes samlede brutto driftsinntekter samme år. Om-

fanget av eiendomsskatteinntekter har derimot økt, 

både i kroner og som andel av kommunenes inntek-

ter i perioden 2007-2017. 

Deler av all verdiøkning i eiendomsmarkedet som 

følge av offentlige investeringer og reguleringsved-

tak, fanges opp hvert år gjennom eiendomsskatten. 

Selv om skattesatsen er lav, vil verdiøkningen gi 

økte inntekter fra eiendomsbeskatningen i all frem-

tid. En verdistigning på én krone vil derfor være inn-

hentet etter om lag 143 år, når man legger til grunn 

høyeste tillatte sats på syv promille. 

Som følge av at konsum i dag verdsettes høyere 

enn i framtiden, vil imidlertid ikke verdsettingen av 

de inntektene man henter tilbake svare til hele ver-

distigningen. Med en diskonteringsrate på 4 pro-

sent, vil verdien i dag av alle framtidige økte inntek-

ter fra eiendomsskatten konvergere mot 17,5 pro-

sent av verdistigningene. 

Inntektene fra eiendomsskatten tilfaller kommunen, 

men øremerkes ikke nødvendigvis infrastrukturin-

vesteringer. Kommunestyret kan, dersom enighet 

om det, velge å øremerke eiendomsskatteinntekter 

til finansiering av spesifikke investeringer. 

Gjeldende lovverk åpner ikke for å øke eiendoms-

skattene i spesielt stor grad med tanke på at de aller 

fleste kommunene allerede opererer med den høy-

este mulige skattesatsen. Eiendomsskatt kan der-

imot være et virkemiddel for økte inntekter i kommu-

ner uten eiendomsskatt i dag, med betydelige fritak 

eller lave satser. Hvorvidt eventuelle inntektsøk-

ninger benyttes for å finansiere infrastrukturinveste-

ringer blir opp til det enkelte kommunestyre å av-

gjøre. 

Figur 4.1: Eiendomsskattesats i norske kommu-
ner per 2017 

 

Kartgrunnlag: Kartverket 
Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB) 

4.3 Formuesskatt på eiendom 

Boligeiendom inngår som en del av privathushold-

ningers kapitalformue. Verdien av boligeiendom har 

følgelig betydning for utlignet formuesskatt. For-

muesskatt beregnes kun for personer med netto for-

mue større enn 1,48 millioner kroner. Netto formue 

betyr i dette tilfelle formue fratrukket gjeld. Skatte-

satsen på formuesskatten er per 2018 på 0,85 pro-

sent, hvorav 0,7 prosentpoeng betales til kommu-
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nen og 0,15 prosentpoeng betales til staten. For-

muesskatten utgjør om lag tre prosent av bruttos-

kattene.20 

All formue skal i utgangspunktet verdsettes til mar-

kedsverdi. Dette gjelder derimot ikke boligeiendom-

mer som omfattes av gunstige verdsettelsesregler. 

Primærboliger inngår i formuen med 25 prosent av 

markedsverdi. Eier personer boliger ut over dette, 

såkalte sekundærboliger, verdsettes boligene til 90 

prosent av antatt markedsverdi. Disse reglene gjel-

der for både 2017 og 2018. Skattemessige verdier 

kalles formuesverdier (tidligere ligningsverdier). 

Som et forenklet eksempel vil en person med fire 

millioner i eiendom og ingen lån, ikke betale for-

muesskatt på bolig. Dette fordi formuesverdien av 

leiligheten er én million, altså under bunnfradraget 

på 1,48 millioner. 

Boligformuen, som målt ved formuesverdi, utgjorde 

38 prosent av husholdningenes skattepliktige brut-

toformue i 2016. Totalt utlignet formuesskatt ut-

gjorde samme år i overkant av 14 milliarder kroner. 

Hvis vi legger til grunn at forholdet mellom boligka-

pital og annen kapital er det samme for alle hushold-

ninger, kan vi som en forenkling legge til grunn at 

også andelen av utlignet formuesskatt som kan til-

skrives boligformue også utgjør 38 prosent, det vil 

si ca. 5,4 milliarder kroner. Målt som andel av mar-

kedsverdien av boligformuen, gir dette en effektiv 

gjennomsnittlig formuesskatt på boligeiendom på 

0,09 prosent. 

Det betyr også at all verdistigning på boligeiendom 

skattlegges med 0,09 prosent årlig. Ser vi bort fra 

 

 

                                                      

20 Basert på SSB tall på utlignet skatt i gjennomsnitt for personer 17 år og 
eldre, fordelt på ulike skatter. 

neddiskontering, innebærer det at verdiøkninger på 

boligeiendom som følge av offentlige investeringer 

og reguleringer hentes tilbake først etter 1 112 år. 

Den neddiskonterte verdien av all framtidig økt inn-

tekt gjennom formuesskatten tilsvarer 2,3 prosent 

av verdistigningen. 

Svært lav effektiv skattesats gjør formuesskatten et 

lite egnet instrument for å hente tilbake den verdi-

stigning som oppstår i eiendomsmarkedet som 

følge av offentlige investeringer og reguleringer. 

Riktignok tilfaller størsteparten av inntektene fra for-

muesskatten kommunene direkte, noe som inne-

bærer at de midlene som faktisk hentes tilbake til 

samfunnet lettere kan øremerkes infrastrukturutvik-

ling. 

4.4 Skatt på gevinst ved salg av eiendom 

Kapitalgevinster eller -tap er generelt skattepliktig. 

Gevinst skattlegges med 23 prosent i 2018, tilsva-

rende vil 23 prosent av et eventuelt tap være fra-

dragsberettiget i tråd med skatteloven § 6-2 første 

ledd. Eiendom er et formuesobjekt slik drøftet over, 

og realisasjon av eiendom er derfor skattepliktig. 

Skatteloven § 9-2 andre ledd definerer derimot fritak 

fra den generelle gevinstbeskatningen ved realisa-

sjon av egen boligeiendom. Personer som har eid 

boligeiendommen i mer enn ett år før realisasjon og 

som har brukt eiendommen som bolig (primærbolig) 

i minst ett av de to siste årene før realisasjonen slip-

per skattepliktig gevinst. Tilsvarende vil eventuelle 

tap ikke være fradragsberettiget. Realisering av ge-
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vinst eller tap ved salg av fritidsboliger er også unn-

tatt fra den generelle gevinstbeskatningen, forutsatt 

at visse vilkår er oppfylt. 

Det finnes ingen offentlig tilgjengelig statistikk over 

omfanget av inntekter fra skatt på gevinst av reali-

sering av eiendom, og det er betydelige usikkerhe-

ter knyttet til beregninger. Vi kan like fullt tilnærme 

oss en gjennomsnittlig skattesats for gevinst ved 

realisering av eiendom basert på omsetningssta-

tistikk. Statistikk fra SSB gir oversikt over alle hjem-

melsoverføringer av fast eiendom per kvartal for pe-

rioden 2000-2017. Fra denne statistikken framgår 

det at 69 prosent av eiendomsomsetningene i 2017 

var omsetning av boligeiendom med bygning, mens 

12 prosent gjaldt fritidseiendom med bygning. 

I det følgende vil vi legge til grunn at fritidseiendom 

i mindre grad enn annen eiendom opplever verdiøk-

ning som følge av offentlige investeringer og regu-

leringer. All annen eiendom er i utgangspunktet be-

rørt.21 I 2017 utgjorde denne gruppen av omsatte 

«berørte eiendommer» 143 100 eiendommer. Av 

disse utgjorde omsetning av boligeiendom med 

bygning 124 600 eiendommer. De resterende 

18 500 omsetningene gjelder boligeiendom uten 

bygning (råtomt), forretnings-/kontorlokaler, indu-

strieiendom og landbrukseiendom. Dette er eien-

dom hvor gevinst/tap av realisasjon er skatteplik-

tig/fradragsberettiget. Gevinst ved salg av disse ei-

endommene skattlegges derfor med 23 prosent. 

Når det gjelder de omsatte 124 600 boligeiendom-

mene med bygning, utgjøres disse av både primær- 

og sekundærboliger. Tall fra Skattedirektoratet viser 

 

 

                                                      

21 Vi har i tillegg fjernet eiendom merket som «kommunikasjon», «annen» 
eller «ikke oppgitt». 

at sekundærboliger utgjør 15 prosent av den sam-

lede boligmassen i Norge. Hvis vi antar at sekun-

dærboligene utgjør den samme andelen av bolig-

omsetningen, innebærer dette at det i 2017 ble om-

satt i underkant av 18 700 sekundærboliger. Ge-

vinst ved salg av disse eiendommene skattlegges 

også med 23 prosent. 

Når vi tar hensyn til fritak fra gevinstbeskatning på 

primærbolig, blir den gjennomsnittlige skattesatsen 

på en eiendomsomsetning 6 prosent av realisert ge-

vinst. Hvis vi forutsetter at eiendomsprisene har 

vokst proporsjonalt for de ulike eiendomstypene, in-

nebærer dette at 6 prosent av den årlige verdistig-

ningen på eiendom som følge av offentlige investe-

ringer og reguleringsvedtak skattlegges i dag. 

Av skattesatsen på alminnelig inntekt, 23 prosent 

per 2018, tilfaller 11,8 prosentpoeng kommunen, 

2,65 prosentpoeng fylkeskommunen og 8,55 pro-

sentpoeng staten. Det innebærer at kun 3,1 prosent 

av verdistigningen som følge av kommunale inves-

teringer går direkte tilbake til kommunen gjennom 

gevinstbeskatningen. Samlet sett er derfor gevinst-

beskatning lite egnet både til å hente tilbake gevins-

ter i eiendomsmarkedet og til å kanalisere inntek-

tene til infrastrukturinvesteringer. Førstnevnte skyl-

des særlig fritaket fra skatt på realisert gevinst ved 

salg av primærbolig. 

4.5 Dokumentavgift 

Det skal som hovedregel betales dokumentavgift 

ved tinglysning av dokumenter som overfører fast 

eiendom og reguleres etter lov av 12. desember 

1975 om dokumentavgift (dokumentavgiftsloven). 
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Dokumentavgiften utløses ved tinglysning av et do-

kument som overfører grunnbokshjemmel til fast ei-

endom. Per 2018 er dokumentavgiften på 2,5 pro-

sent av salgsverdien på eiendommen på tidspunktet 

for tinglysningen. Verdier av bygninger og faste an-

legg medregnes, og bestemmes i dokumentavgifts-

loven § 6 og § 7. Salgsverdien er summen selger 

kan få for eiendommen i boligmarkedet, også kalt 

markedsverdien. Ved salg i markedet er salgs- og 

markedsverdien den samme. 

Ved kjøpesummer for mindre enn markedsverdien 

på grunn av for eksempel overtagelse av gjeld, skal 

det like fullt betales dokumentavgift på den totale 

markedsverdien. Selv om eiendommen gis i gave 

må dokumentavgift betales av markedsverdi.  

Dokumentavgiften ga staten en inntekt på 8,5 milli-

arder kroner i statsregnskapet for 2016, noe som ut-

gjorde 0,9 prosent av statens inntekter samme år. 

Avgiften er som beskrevet på 2,5 prosent ved ting-

lysing av dokument som overfører grunnbokshjem-

mel til fast eiendom. Imidlertid er det enkelte over-

føringer som er fritatt fra avgiftsplikten. Dette gjelder 

blant annet ved overføring mellom ektefeller, ved 

skilsmisse eller samlivsbrudd for samboere, arve-

oppgjør, omsetning av borettslagsandeler og lig-

nende.22 I 2017 utgjorde denne typen overføringer 

drøyt 30 prosent av alle overføringer av fast eien-

dom. 

Med dette som grunnlag bidrar dokumentavgiften 

dermed til å hente tilbake 1,7 prosent av verdistig-

ningen i eiendomsmarkedet som følge av offentlige 

investeringer og reguleringsvedtak. Som følge av at 

avgiften kreves i sin helhet inn av staten, tilfaller ikke 

inntektene kommunene direkte. Dokumentavgiften 

 

 

                                                      

22 Se lenke hos Kartverket for en fullstendig oversikt over unntakene.  

framstår således som et lite egnet instrument for fi-

nansiering av kommunal infrastruktur, annet enn at 

den kan bidra til å øke de generelle overføringene 

til kommunene og dermed bidra til bedre kvalitet på 

infrastruktur i hele landet. 

4.6 Øvrige eksisterende ordninger i norsk rett 

De fleste virkemidler har eksistert over lang tid i lov-

verket. Plan og bygningsloven av 2008, kapittel 18, 

omhandler en utbyggers plikt til å opparbeide offent-

lig veg, vann- og avløp som betingelse for innvil-

gelse av dele- eller byggetillatelse. Offentlige vann- 

og avløpsanlegg kan også finansieres gjennom krav 

om gebyrer etter lov om kommunale vass- og av-

løpsanlegg av 16. mars 2012 § 3. I en litt annen gate 

pålegger Energiloven § 3-4 alle som har konsesjo-

ner for nettanlegg (områdekonsesjon) plikt til å fo-

reta nødvendige investeringer i anleggene for å 

dekke framtidige behov for elektrisk kraft. Den 

samme plikten gjelder ved produksjons- og for-

bruksøkninger som medfører behov for investe-

ringer i nett. 

Det kan også nevnes at det gjennom offentlig og pri-

vat samarbeid, vil kunne oppnås en andel privat fi-

nansiering av infrastruktur, der det kan være felles 

interesser i en utbygging, som f.eks. parkerings-

plass til offentlige og private formål.  Et slikt samar-

beid vil i utgangspunktet følge alminnelig kontrakts-

regler, men dette må suppleres med reglene om of-

fentlige anskaffelser og forbud mot statsstøtte som 

virker konkurransevridende. 

https://www.kartverket.no/eiendom/priser-og-gebyr/dokumentavgift/fritak-for-dokumentavgift/
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 Gebyrer for infrastruktur og tjenester 

Lov av 16.03.2012 nr. 12 om kommunale vass- og 

avløpsanlegg (vann- og avløpsanleggsloven) regu-

lerer eierskap, etablering og avgifter for tilknytning 

til vann- og avløpsinfrastrukturen. 

Det sentrale formålet med loven er å sikre kostnads-

inndekning for kommunen for utgifter knyttet til eier-

skap og drift av vann- og avløpsanlegg. Det er også 

et sentralt formål å sikre at vann- og avløpsinfra-

strukturen forblir heleid av det offentlige, ved kom-

munene. Loven og dens tilhørende forskrifter gir 

kommunene adgang til å kreve inn tilknytningsavgift 

og årsavgift fra brukerne av de aktuelle tjenestene. 

Når det gjelder finansiering av veger er hovedrege-

len at staten har det økonomiske ansvaret for riks-

vegene, fylket for fylkesvegene og kommunene for 

de kommunale vegene. Dette er fastsatt i veglovens 

§ 19 mv. Vegloven åpner imidlertid for at brukerbe-

taling i form av bompenger kan benyttes som finan-

sieringskilde for utbygging av veginfrastruktur, jern-

bane og kollektivtrafikk i byområder. Bompenger 

regnes som en offentlig avgift og er hjemlet i veglo-

ven. 

Bompenger kan benyttes for «alle tiltak som denne 

lova gir heimel for». Dette åpner for at bompenger i 

prinsippet kan benyttes for å finansiere planlegging, 

grunnerverv, bygging, drift og vedlikehold av offent-

lig veg. Utover disse rammene er det i utgangspunk-

tet ikke satt formelle begrensninger for på hvilke 

prosjekter som kan tillates som bompengeprosjekt. 

Den praktiske begrensningen vil ligge i Stortingets 

føringer i Nasjonal transportplan og gjennom enkelt-

saker.23 

 

 

                                                      

23 Statens vegvesen, Håndbok V718 (2004) 

I hovedsak er det tre typer bompengeprosjekter: en-

keltprosjekter, bomringer i by og «vegpakker» på 

det høytrafikkerte vegnettet. Inntektene fra bom-

ringer i by brukes til å finansiere både vegprosjekter 

og infrastruktur for lokal kollektivtrafikk. For øvrige 

bompengeprosjekter vil formålet være finansiering 

av veginvesteringer.24 

Normalt har ikke løpende drift og vedlikehold av ek-

sisterende veg blitt finansiert ved bompenger. 

 Opparbeidelsesplikt og refusjonssystemet 

Refusjonssystemet er en forholdsvis komplisert ord-

ning for den som har opparbeidet et areal å få re-

fundert sine utgifter. I den senere tid er også refu-

sjonsordningen blitt praktisert mest i forbindelse 

med privat utbygging av refusjonsberettigede vei-, 

vann- og avløpsanlegg. Kommune har i større grad 

søkt dekning for sine utgifter gjennom vann- og 

kloakkavgifter, eller ved at utbygger gjennom utbyg-

gingsavtaler finansierer eller opparbeider nødven-

dige anlegg. 

 Tilgrensede ordninger  

I henhold til energiloven gjelder det krav om konse-

sjon for bygging og drift av kraftanlegg over en viss 

størrelse. Dette gjelder alle former for kraftanlegg, 

enten det dreier seg om nettanlegg eller produk-

sjonsanlegg.  I forbindelse med konsesjonsplikten 

er det også innført bestemmelser om tilknytnings-

plikt for nettselskapene, herunder også en plikt til å 

foreta nødvendige investeringer. 

Tilknytningsplikten innebærer at produksjon på alle 

nettnivå – det vil si kraftproduksjonen til de ulike 

overføringsnettene – gis en rett til å bli koblet til 

24 St.meld. nr. 24 (2003-2004) – Nasjonal transportplan 2006-2015, s. 67 
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kraftnettet. Tilsvarende gjelder ved endringer i for-

bruk, slik at også forbruksenheter gis tilknytningsrett 

ved behov. 

4.7 Vurdering av dagens virkemidler 

Gjennomgangen over viser at det eksisterer en 

rekke virkemidler hjemlet i norsk rett som henter til-

bake deler av gevinsten grunneiere nyter godt av 

som følge av offentlige investeringer og regulerings-

vedtak, og som i prinsippet kan brukes til å finansi-

ere offentlig infrastruktur. 

De ulike instrumentene kan fordeles i to kategorier 

basert på hva formålet med instrumentet er: 

a. Skattlegging av kapital og kapitalinntekter 

a. Eiendomsskatt 

b. Formueskatt på eiendom 

c. Skatt på gevinst ved salg av eien-

dom 

d. Dokumentavgift 

 

b. Finansiering av infrastruktur 

a. Utbyggingsavtaler  

b. Offentlige gebyrer og refusjonssys-

temet 

 Skatte- og avgiftssystemet 

Med unntak av eiendomsskatt, hvor den enkelte 

kommune er skattekreditor og selv bestemmer skat-

tesatsen, innenfor et intervall satt av Finansdepar-

tementet, inngår instrumentene i den første katego-

rien som en del av det generelle skatte- og avgifts-

systemet i Norge. Det generelle skatte- og avgifts-

systemet har til hensikt å dekke utgifter i forbindelse 

med leveranse av det statlige, fylkeskommunale og 

kommunale tjenestetilbudet, samt bidra til en velst-

andsfordeling mellom ulike grupper i samfunnet. 

Skatte- og avgiftsinstrumentene nevnt her er altså 

først og fremst begrunnet ut fra fiskale hensyn, og 

er i utgangspunktet hverken knyttet til den norma-

tive betraktningen om at verdiøkning på eiendom 

som følge av offentlige investeringer «tilhører» det 

offentlige, eller at skattlegging av grunnrente er en 

effektiv ikke-vridende inntektskilde for det offentlige. 

Den er i enda mindre grad koblet til kostnaden av å 

opparbeide den offentlige infrastrukturen som ligger 

til grunn for kapitalverdien og -gevinsten.  

Sistnevnte er en sentral, generell egenskap ved den 

norske skatte- og avgiftsmodellen: Skatteinntektene 

og det offentliges utgifter er egentlig løsrevet fra 

hverandre, annet enn at det må sikres balanse i 

statsbudsjettet. Innkreving av skatter og avgifter er 

basert på prinsipper for effektiv skatteinnkreving, 

hensynet til rettferdig velstandsfordeling og sist, 

men ikke minst prinsippet om nøytral skattlegging 

av arbeid og kapital. Det offentlige velferdstilbudet 

er derimot tuftet på den sentrale oppgaven til en 

overordnet myndighet om å koordinere samfunnets 

betalingsvilje for kollektive goder, i tillegg til å sikre 

alle innbyggere et grunnleggende, kostnadsfritt vel-

ferdstilbud – begrunnet utfra fordelingshensyn. 

Selv om instrumentene i denne kategorien ikke først 

og fremst er utformet for å hente tilbake verdistig-

ning som følge av offentlige investeringer og beslut-

ningsvedtak, slik mange LVC-instrumenter er, bi-

drar de likevel til å hente tilbake deler av den ge-

vinsten grunneiere nyter godt av.  

Med dagens satser henter eiendomsskatten tilbake 

i gjennomsnitt 3,3 promille av verdistigningen årlig 

for all framtid. Formueskatten henter totalt 8,5 pro-

mille av økningen i eiendommenes ligningsverdi, 

forutsatt at skatteyter har en samlet nettoformue 

som overstiger innslagspunktet. Gevinst ved salg av 
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fast eiendom skattlegges i utgangspunktet som al-

minnelig inntekt,25 men det er innført et omfattende 

unntak for primærboliger og fritidseiendom. Doku-

mentavgiften vil til slutt hente tilbake 1,7 prosent av 

verdistigningen ved salg av eiendom som medfører 

tinglysning av hjemmelsoverføring.26 

I likhet med andre land, består ikke «det offentlige» 

i Norge av én myndighet, men et administrasjons-

hierarki med én stat, 18 fylkeskommuner, 422 kom-

muner, samt bydeler i de største kommunene.27 En 

vesentlig andel (40-45 prosent) av investeringen i 

fast realkapital gjøres av kommunene. Ved at kom-

munene er skattekreditor for mange skatter, bidrar 

man til at koblingen mellom de som betaler skatten, 

de lokale beslutningstakerne og de som mottar de 

kommunale tjenestene styrkes. Likevel tilfaller 

knapt 10 prosent av de samlede skatte- og avgifts-

inntektene kommunene direkte  

(Finansdepartementet, 2012).  

Skatte- og avgiftsinntekter utgjør ca. 40 prosent av 

kommunenes samlede inntekter (Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet, 2017). Om lag en 

like stor andel utgjøres av overføringer fra stat til 

kommune, gjennom inntektssystemet for kommu-

nene. Systemet har til hensikt å bidra til et likeverdig 

tjenestetilbud i de ulike kommunene rundt om i lan-

det. Selv om mesteparten av overføringene gjen-

nom inntektssystemet til kommune kan disponeres 

fritt av den enkelte kommunen, bidrar en slik inn-

tektsmodell til at de potensielle inntektene fra 

skatte- og avgiftsbaserte instrumenter ikke nødven-

 

 

                                                      

25 Det vil si med 23 prosent fra og med 1. januar 2018. 
26 Avgiftsatsen er på 2,5 prosent, men den gjelder ikke ved salg av andels-
boliger (borettslagsboliger og aksjeboliger), samt ved overføring mellom 

digvis tilfaller den kommunen hvor infrastrukturbe-

hovet og påfølgende verdistigning i eiendomsmar-

kedet oppstår. 

Inntektssystemet inneholder riktignok nøkler som 

søker å kompensere kommunene for de utgiftene 

den stilles overfor. Det gis et tilskudd per innbygger, 

og det gis ekstra tilskudd til kommuner hvor den de-

mografiske aldersfordelingen medfører ekstra be-

lastninger på det kommunale tjenestetilbudet. I til-

legg gis det tilskudd til kommuner som opplever 

sterk vekst og kommuner som opplever fraflytting. 

Inntektssystemet innebærer dermed at deler av an-

svaret for å finansiere behovet for offentlig infra-

struktur er overført fra kommune til stat. 

For de skatteinstrumentene hvor kommunen er 

alene, eller nær ved å være alene om å være skat-

tekreditor, er det i utgangspunktet heller ingen øre-

merking som sikrer at inntektene fra skatten går til-

bake til infrastrukturutvikling i det aktuelle området. 

Det er altså ingen mekanisme som sikrer at inntek-

tene fra disse instrumentene ikke brukes til andre 

formål. 

Dagens skatte- og avgiftsbelegging av eiendom er 

med andre ord lite egnede verktøy for å finansiere 

konkrete infrastrukturprosjekter, selv om de favner 

relativt bredt og bidrar til å hente tilbake deler av 

verdistigningen i eiendomsmarkedet som følge av 

offentlige investeringer og reguleringsvedtak. Det er 

imidlertid gode verktøy for å bidra til at kvaliteten på 

den kommunale infrastrukturen jevnt over er god på 

tvers av kommuner. Gjennom øremerking eller av-

setting av skatteinntekter til infrastrukturformål kan 

ektefeller, ved skilsmisse eller samlivsbrudd for samboere, arveoppgjør 
osv. 
27 Per 1. januar 2018. 
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man trolig bidra til å gjøre slike instrumenter bedre 

egnet til finansiering av konkrete prosjekter. 

 Instrumenter med formål om å finansiere 

infrastruktur 

I tillegg til instrumentene som først og fremst har til 

hensikt å skattlegge strømnings- og beholdnings-

verdier fra kapital, eksisterer det i dag flere ord-

ninger i norsk rett som direkte har til hensikt å bidra 

til finansiere offentlig infrastruktur. I gjennomgangen 

over har vi i hovedsak begrenset oss til en kort om-

tale av virkemidler hjemlet i plan- og bygningsloven, 

men som påpekt i Eggen mfl. (2017) ligger det også 

muligheter til å finansiere infrastrukturutvikling i 

energiloven, vegloven, jordskifteloven og vann- og 

avløpsanleggsloven. 

Virkemidlene i plan- og bygningsloven omfatter pri-

vate utbyggeres opparbeidelsesplikt av bestemt 

infrastruktur og tilhørende refusjonssystemer, samt 

kommunenes mulighet til å finansiere infrastruktur 

gjennom inngåelse av utbyggingsavtaler med ut-

byggere. Refusjonssystemet er en forholdsvis kom-

plisert måte for den som har opparbeidet et areal å 

få refundert sine utgifter. I den senere tid er også 

refusjonsordningen blitt praktisert mest i forbindelse 

med privat utbygging av refusjonsberettigede an-

legg. Kommunene har i større grad søkt dekning for 

sine utgifter gjennom vann- og kloakkavgifter, eller 

ved at utbygger gjennom pålegg om opparbeidelse 

og utbyggingsavtaler finansierer eller opparbeider 

nødvendige anlegg. 

Utbyggingsavtaler har derimot blitt en etablert prak-

sis ved utbygging av større områder i mange kom-

muner. En undersøkelse gjennomført av Asplan 

Viak i 2009 viser at omfanget av bruken av utbyg-

gingsavtaler synes å være relativt høyt. Utbyggere 

vi har intervjuet i forbindelse med dette prosjektet, 

mer enn åtte år etter evalueringen fra Asplan Viak, 

tyder på at bruken av utbyggingsavtaler varierer. 

Det trekkes fram at avtalene i størst grad brukes i 

storbykommuner og innenfor større utviklingsområ-

der, men at det likevel gjennomføres en del utbyg-

ging – også i Oslo – uten at man tar i bruk verktøyet.  

Inntektspotensialet i utbyggingsavtaler er trolig 

større enn hva man realiserer i dag. Det blir pekt på 

at bruken av utbyggingsavtaler er voksende, og at 

det særlig i Oslo ventes en kraftig økning i bruken. 

Samtidig er det vårt inntrykk at Oslo er et skritt foran 

mange andre kommuner i arbeidet med utbyggings-

avtaler, og at det gjenværende potensialet i andre 

kommuner således kan tenkes å være større. Bru-

ken av utbyggingsavtaler vil imidlertid være begren-

set i mange kommuner, rett og slett fordi gevinstene 

fra eiendomsutvikling er for små. 

Selv om Oslo trolig er blant kommunene som har 

kommet lengst i arbeidet med utbyggingsavtaler, 

opplever kommunen selv at bruken av instrumentet 

tidvis er krevende. Dette skyldes hovedsakelig at re-

gelverket ikke er tilstrekkelig tilpasset utvikling og 

transformasjon i byområder. Kommunen mener det 

har etablert seg en enhetlig og forutsigbar praksis i 

transformasjonsområder hvor det er en overordnet 

plan, slik som i Ensjø og Hovinbyen. Det arbeides 

med å etablere en forutsigbar og enhetlig praksis 

utenfor transformasjonsområdene som sikrer like-

behandling av utbyggerne. 

Utbyggerne vi har intervjuet har overordnet meddelt 

misnøye med bruken av utbyggingsavtaler, selv om 

de fleste også presiserer at det finnes mange ek-

sempler på prosjekter hvor utbyggingsavtaler har 

vært et viktig verktøy i utbyggingsprosessen. Utbyg-

gingsavtalene bidrar til en viss grad til bedre samar-

beid mellom utbygger og kommune, og de fleste er 

enige om at avtalene bidrar til bedre informasjon om 

rekkefølgebestemmelser, prosjektets tidshorisont 

og fordeling av ansvar mellom partene.  
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Flere har også trukket fram at bruk av utbyggings-

avtaler kan være hensiktsmessig i store utviklings-

området med mange aktører, men ikke nødvendig-

vis i mindre prosjekter. Misnøyen med utbyggings-

avtalene knytter seg særlig til følgende: 

• Liten grad av forutberegnelighet 

• Ofte vanskelig å se nødvendigheten av til-

takene 

• Enkelte rekkefølgebestemmelser oppleves 

som urimelige 

• Urettferdig fordeling av kostnader mellom 

utbyggere 

• Gratispassasjerproblematikk 

• Kostnadskrevende 

• Varierende praksis knyttet til tilbakebetaling 

av merverdiavgift ved realytelser fra utbyg-

ger 

Alle momentene handler til syvende og sist om stør-

relsen på de samlede kostnadene utbyggerne påfø-

res, direkte eller indirekte. Den største utfordringen 

for alle utbyggere er manglende grad av forutbereg-

nelighet. I utbyggers forhandlinger med grunneiere 

om tomtepris, legges det i dag ned store ressurser i 

arbeidet med å kartlegge og beregne sannsynlige 

bidrag til opparbeidelse av infrastruktur. Arbeidet til 

tross: Det er som regel stor grad av usikkerhet til 

den samlede kostnaden til infrastrukturbidrag ved 

kjøp av tomtearealer. Varierende praksis med tilba-

kebetaling av refusjon av merverdiavgift når utbyg-

ger selv opparbeider infrastruktur, bidrar til å øke 

denne usikkerheten. Alle utbyggerne mener denne 

usikkerhet gir seg utslag i økte kostnader, med re-

dusert prosjektlønnsomhet og økte eiendomspriser 

som resultat, selv om deler av kostnaden i noen til-

feller kan veltes over på grunneier i form av en risi-

kopremie. 

Liten grad av forutberegnelighet knytter seg særlig 

til usikkerhet og uenighet omkring rekkefølgebe-

stemmelsene som vedtas i reguleringsplanen, som 

får følger for størrelsen på bidragene i utbyggings-

avtalen. Alle utbyggerne vi har vært i kontakt med 

påpeker at opplevd brudd på nødvendighetskriteriet 

i plan- og bygningsloven stadig forekommer. En-

kelte utbyggere hevder rekkefølgebestemmelsene 

brukes aktivt for å maksimere bidragene fra utbyg-

gere framfor å være rotfestet i det reelle behovet for 

infrastruktur. 

Utover beregning av størrelsen på de samlede kost-

nadene for alle berørte utbyggere i et område, trek-

ker flere utbyggere fram urettferdig fordeling av 

kostnader mellom utbyggere som et stort problem. 

Dette dreier seg først og fremst om gratispassasjer-

problematikk ved utbygging av større områder. Ut-

byggere på tomter hvor inntektene fra dagens bruk 

av tomten er brukbare, har mindre hastverk med å 

igangsette utbygging enn utbyggere på tomter uten 

eksisterende opparbeidelse (eller med opparbei-

delse med lav eller ingen inntekt). Enkelte utbyg-

gere kan derfor se seg tjent med å avvente utbyg-

ging i påvente av at andre utbyggere finansierer 

nødvendig infrastruktur i området. Når rekkefølge-

bestemmelsene i reguleringsplanen er innfridd, kan 

utbyggere som har sittet på gjerdet kreve byggetil-

latelse uten at kommunen kan kreve bidrag til infra-

struktur. 

I tillegg til gratispassasjerproblematikk ble det av 

enkelte utbyggere påpekt at fordelingen av kostna-

der mellom utbyggere også påvirkes av den enkelte 

utbyggers forhandlingsstyrke. 

Til sist har det av flere utbyggere blitt påpekt at ar-

beidet med utbyggingsavtalene er kostnadskre-

vende. Kostnadene inkluderer intern ressurskost-

nad og innleie av juridisk bistand i forhandlingene 

med kommunen. For store utbyggingsprosjekter 

kan utbyggers administrasjonskostnader med ut-

byggingsavtalen fort beløpe seg til en million kroner. 

Det er likevel ventetid som utgjør den største kost-

naden for utbyggere. Noen utbyggere peker på at 
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saksbehandlingstiden med en utbyggingsavtale 

normalt er 6 til 9 måneder i Oslo kommune, selv 

uten noen form for protest eller innsigelse fra utbyg-

ger. Viktigheten av tidselementet i utbyggers kost-

nader leder derfor ofte til at utbygger vegrer seg mot 

å protestere, da forsinkelseskostnader i prosjektet 

ofte overgår kostnadene for opparbeidelse av infra-

struktur. 

De fleste utbyggerne vi har snakket med ønsker å 

beholde dagens forbud mot privat finansiering av 

sosial infrastruktur. Det fremheves at sosial infra-

struktur er en lovpålagt oppgave for kommunen, 

som allerede bør være finansiert gjennom de gene-

relle skatter og avgifter. Et fåtall av utbyggerne har 

imidlertid vært mer positive til en opphevelse av et 

slikt forbud, og mener infrastrukturens egenskap er 

irrelevant så lenge nødvendighetskriteriet er oppfylt. 

Omfang av utbyggingsavtaler, opparbeidelsesplikt, 
refusjonssystemet osv. i dag 

Vi har gjennomgått kommuneregnskap i KOSTRA 

for å kartlegge omfanget av private bidrag til kom-

munal infrastruktur i forbindelse med utbyggings-

prosjekter. Kartleggingen viser at omfanget av 

denne typen avtaler varierer mye mellom kommu-

ner, og bekrefter hypotesen om at bruken av dette 

er mer utbredt i bynære kommuner. Videre viser 

kartleggingen at det er varierer en del hvordan inn-

tektene fra private bidrag føres i kommuneregnska-

pene. Dette følger av at bidragene kan overføres 

som rene kontantbidrag eller som realytelser. 

Basert på samtaler med et utvalg kommuner har vi 

identifisert at inntektene fra denne type overføringer 

i hovedsak føres i investeringsregnskapets art 0770 

«Refusjon fra andre (private)» og 0890 «Overfø-

ringer fra andre (private)». Basert på samtaler med 

kommuner har vi identifisert at det i hovedsak er 

funksjonene 315 «Boligbygging og fysiske bomiljø-

tiltak», 332 «Kommunale veier», 345 «Distribusjon 

av vann» og 353 «Avløpsnett/innsamling av avløps-

vann» som er relevante til disse formålene. I 2016 

utgjorde inntektene fra disse funksjonene 1 019 mil-

lioner kroner for 0770 og 505 millioner kroner for 

0890.   

Samtidig viser gjennomgangen at disse postene in-

neholder inntekter til andre formål også, noe som 

gjør at det er vanskelig å konkludere med hvor store 

de samlede overføringene fra private utbyggere til 

kommunal infrastruktur er. Likevel gir det en god pe-

kepinn på omfanget i 2016. 
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Offentlige investeringer, reguleringer og politiske 

vedtak vil ofte medføre verdiøkning på berørte eien-

dommer. Denne økningen vil først og fremst komme 

grunneier til gode gjennom økning i tomteverdien. 

Andre aktører som rådgivere, utbyggere, eiendoms-

meglere og lignende vil også få en inntjening, men 

denne vil da være et resultat av innsats i form av 

eget arbeid. 

Når et areal er aktuelt for utbygging vil det kunne 

forekomme en positiv endring i verdi, selv om area-

let ikke en gang er avsatt til byggeområde i en areal-

plan. Det kan for eksempel være at eiendommen 

grenser til arealer som er utbygget, og det er nær-

liggende at dette arealet står for tur til utbygging. 

Verdiøkningen vil ofte manifestere seg ved at en ut-

bygger tilbyr en opsjonsavtale, der grunneier for en 

opsjonspremie eller type vederlag sier seg villig til å 

avhende et område på gitte betingelser dersom det 

blir omregulert eller gitt dispensasjon for utbygging 

innen en viss tid. 

Når det åpnes opp for utbygging vil arealene nor-

malt oppleve ytterligere en betydelig verdiøkning. 

Arealet kan ha gått fra landbruksjord til å bli bolig- 

eller næringstomt, noe som i det fleste tilfeller med-

fører en langt større mulighet for økonomisk inntje-

ning på arealet. Det behøver heller ikke være slik at 

arealet går over fra å være ubebygget til bebygget. 

Det kan også være at et allerede regulert og helt 

eller delvis utbygget areal omreguleres med et mer 

verdifullt formål eller en høyere utnyttelse, noe som 

også kan medføre store verdiøkninger. Det vises for 

eksempel til at kommuneplanen for Oslo har avsatt 

enkelte områder som i dag er regulert til småhusbe-

byggelse med en utnyttelse på 24 prosent BYA til 

 

 

                                                      

28 Jf. for eksempel denne nyhetsartikkelen. 

konsentrert boligbebyggelse med opptil 200 prosent 

utnyttelse. Dette har ført til en klar verdiøkning selv 

for allerede relativt dyre utbygde eneboligtomter.28 

Verdiøkningen vil oppstå selv om det gjenstår en 

rekke aktiviteter som må gjennomføres før arealene 

kan bebygges. Hvis arealet er lagt ut til utbygging i 

kommuneplans arealdel, vil planen selv som hoved-

regel både stille krav om at det skal utarbeides og 

vedtas en reguleringsplan før området kan utbyg-

ges, og at enkelte tekniske og/eller sosiale infra-

strukturtiltak må være opparbeidet før utbyggingen 

kan starte eller bygninger tas i bruk. 

Når disse elementene er på plass, og tiltakene kan 

bygges ut, vil arealene kunne selges som bygge-

tomter. Selv om det forutsettes at grunneier og ut-

bygger har bidratt faktisk eller økonomisk til deler av 

utbyggingen av infrastruktur gjennom utbyggings-

avtaler og tilknytningsavgifter, vil likevel mye av 

dette falle på det offentlige. Dette vil særlig gjelde 

sosial infrastruktur, som i dag er forbudt å inkludere 

i utbyggingsavtaler. 

Det meste av verdiøkningen av at et område gjøres 

utbyggingsklart vil dermed tilfalle grunneier. Verdi-

økningen grunneier opplever vil særlig komme av to 

ting: Det offentliges beslutning om å endre arealbru-

ken og det offentliges allerede foretatte og fremti-

dige investeringer. Normativt kan man således ar-

gumentere med at det ikke vil være urimelig at en 

del av denne gevinsten innhentes av det offentlige 

for å sikre en høyere andel av dekningsbidrag til 

denne infrastrukturutbyggingen. 

Her er det interessant å trekke fram at norsk rett al-

lerede har regler som tar hensyn til den offentlige 

5 Vurdering av alternative modeller for grunneierfinansiering 

http://www.estatenyheter.no/2016/09/14/utbyggere-frir-til-tomteeiere-pa-smestad/
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verdiskapningen på grunneiers hånd. I lov om ve-

derlag ved Oreigning er det fastslått følgende i den 

§ 5 tredje og fjerde ledd: 

«Det skal ikkje takast omsyn til ver-

diendringar som kjem av oreigningstiltaket,4 

eller av gjennomførde eller planlagde inves-

teringar eller verksemd som har direkte 

samanheng med oreigningstiltaket. 

Det skal ikkje takast omsyn til verdiendringar 

som kjem av andre investeringar som oreig-

naren5 har gjennomført i dei siste 10 åra før 

hovudførehavinga i underskjønet tok til. Det 

skal heller ikkje takast omsyn til ver-

diendringar som kjem av planar som oreigna-

ren har om framtidige investeringar. Når eit 

offentleg organ er oreignar,5 skal det sjåast 

bort frå verdiendringar som kjem av offent-

lege investeringar som nemnt, anten dei er 

statlege, fylkeskommunale eller kommu-

nale.» 

Etter tredje ledd skal man altså ved fastsettelse av 

erstatning for ekspropriasjon ikke ta hensyn til den 

verdistigningen tiltaket man eksproprierer til medfø-

rer. Skal kommunen ekspropriere til t-bane, skal 

men se bort fra den verdiøkningen t-banen medfø-

rer. Det offentlige skal ikke både betale for t-banen 

og verdiøkningen den medfører. 

I fjerde ledd slår man i tillegg fast at man skal se bort 

fra den verdiøkningen som kommer av offentlige in-

vesteringer i området de siste ti årene før hovedfor-

handlingene i skjønnet begynner. Dette er også mo-

tivert ut fra tanken at det offentlige ikke skal betale 

to ganger. 

Sett i sammenheng kan det dermed påpekes at 

nevnte fradrag rammer de som må avgi grunn til 

infrastrukturtiltak. Tilliggende eiendommer vil nyte 

godt av den verdiøkningen tiltaket innebærer, og 

verdiøkningen av offentlige investeringer de siste ti 

årene. Sett i sammenheng med disse reglene, er 

det kanskje ikke helt urimelig at også den som ikke 

avgir grunn, avgir en del av verdiøkningen til det of-

fentlige. I alle fall når det er det offentliges investe-

ringer som utløser verdiøkningen. 

I det følgende vil vi beskrive tre instrumenter vi me-

ner det er fruktbart å studere nærmere: 

1. Utbyggingsavgift 

2. Omreguleringsavgift 

3. Prosjektrettet forbedringsavgift 

I kapittel 6 gjennomfører vi en nytte-kostnadsanaly-

sen av de tre instrumentene. 

5.1 Alternativ 1: Utbyggingsavgift 

En utbyggingsavgift vil normalt basere seg på en 

fast avgift som ilegges i forbindelse med utbygging. 

Denne avgiften skal så gå til å dekke bestemte infra-

strukturtiltak i det aktuelle området. Idéen om en slik 

avgift er tidligere blitt omtalt blant annet av Norsk 

Eiendom (2017) under navnet «Strøksprismodell». 

Utbyggingsavgifter bygger på et prinsipp om at de 

aktører som enten har behov for, eller drar økono-

misk nytte av, infrastrukturutbygginger skal gi noe 

av denne verdiøkningen tilbake til samfunnet i form 

av finansieringsbidrag. Utbyggingsavgifter skiller 

seg fra verdibeskatning og andre tiltak basert på 

skattlegging, ved at disse i større grad retter seg 

mot selve utbyggingsprosessen og ikke eiendom-

mens verdi som sådan. En utbyggingsavgift hører 

således hjemme i kategorien av instrumenter som 

retter seg direkte mot finansiering av infrastruktur, 

jf. kapittel 4.7. 

Utbyggingsavgifter har noen klare fortrinn som ikke 

gjelder for skatte- og avgiftsbaserte instrumenter. 

På utvalgte punkter skiller også utbyggingsavgifter 
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seg fra øvrige utviklingsbaserte avgifter, som for ek-

sempel utbyggingsavtaler etter plan- og bygningslo-

ven. Hovedforskjellen er at en utbyggingsavgift nor-

malt vil kunne følge et langt enklere saksbehand-

lingsspor, og ilegges sjablongmessig med mindre 

rom for skjønn og variasjoner. Dette kommer vi nær-

mere tilbake til. 

Man har sett tendenser til at flere kommuner har er-

faringer med å ilegge forutbestemte og sjablong-

messige utbyggingsavgifter per kvadratmeter i ut-

byggingsavtaler, framfor fremforhandlede bidrag 

(Harborg, E., 2017; Asplan Viak, 2016). Det finnes 

også eksempler på at kommuner har forsøkt å på-

legge utbyggere slike avgifter uten lovhjemmel. 

Sandnes kommune la i sin kommunedelplan for 

Sandnes sentrum inn en bestemmelse om at alle 

utbyggere ville bli avkrevd en infrastrukturavgift per 

kvadratmeter som skulle dekke det generelle infra-

strukturbehovet i hele sentrumsområdet. Sivilom-

budsmannen konkluderte i sin uttalelse av 3. sep-

tember 2015 (sak 2015/1194) at denne modellen 

var i strid med plan- og bygningsloven § 17-3 tredje 

ledd. Per i dag finnes det altså ikke tilstrekkelig 

hjemmel i lovverket for å innføre en slik avgift. Tilta-

ket forutsetter derfor en lovendring. 

 Nærmere om utbyggingsavgiften 

En utbyggingsavgift kan i korte trekk beskrives som 

en utviklingsbasert avgift som kan pålegges grunn-

eiere, utviklere eller andre som er involvert i utbyg-

ging og utvikling av eiendom. Det sentrale trekket 

ved utbyggingsavgiften vil normalt være at denne 

fastsettes som en engangsavgift, basert på et be-

stemt beløp per kvadratmeter som bygges ut, reno-

veres eller utvides. I utgangspunktet vil avgiftssat-

sen være den samme for ulike typer prosjekter, noe 

som kan forenkle fastsettelse og innkreving av av-

giften. Avgiftssatsen bør imidlertid differensiere mel-

lom ulik bruk av eiendommen, da ulik bruk vil utløse 

ulikt behov for kommunal infrastruktur. I prinsippet 

kan vi tenke oss en bestemt avgift per kvadratmeter 

som varierer mellom: 

• Handel/forretning 

• Bolig 

• Kontor 

• Industri/lager 

• Bevertning 

Avgiften ilegges av de lokale myndighetene som 

deretter kan benytte avgiften til å finansiere nær-

mere angitte formål, fortrinnsvis infrastrukturtiltak 

som har sammenheng med eller geografisk nærhet 

til eiendommen som omfattes. Ideelt sett vil avgiften 

kunne dekke de behov for infrastrukturinvesteringer 

som følger av utbyggingsprosjektet. 

Fremfor å hente tilbake verdiøkninger som skapes 

ved offentlige investeringer, er utbyggingsavgiften 

således basert på å dekke inn kostnader ved slike 

investeringer på forhånd. 

Avgiftssubjekt 

Utbyggingsavgiften forutsetter at kommunen gis 

lovhjemmel til å kreve inn avgiften fra aktører i eien-

domsmarkedet. Det er nærliggende å ta utgangs-

punkt i at avgiften retter seg mot utbygger. Et syns-

punkt er i denne sammenheng at utbygger (i kraft 

av å være eier, og eventuelt selger eller utleier av 

eiendommen) normalt er den som i første rekke vil 

kunne hente ut en økonomisk gevinst i forbindelse 

med etablering av ny infrastruktur som kommer ei-

endommen til gode. Plikten til å betale utbyggings-

avgiften vil som hovedregel kunne knyttes opp mot 

grunnbokens gårds og bruksnummer, slik at hjem-

melshaver til eiendommen er den som blir forpliktet. 

Det kan likevel også være slik at flere aktører med 

ulike roller er involvert i et gitt prosjekt, og at grunn-

eier ikke nødvendigvis bør være den som står an-

svarlig for avgiften ved utbygging. Dette kan eksem-
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pelvis bero på innbyrdes avtaler om risiko og kost-

nadsfordeling mellom partene. Det bør derfor være 

muligheter for at andre aktører etter forholdene kan 

erklære ansvar for avgiften i det konkrete prosjekt.  

Da utbyggingsavgiften gjerne vil være knyttet til en 

søknadsprosess for rammetillatelse/byggetillatelse 

vil det også være en mulighet at ansvaret for avgif-

ten følger den som står som tiltakshaver for prosjek-

tet. 

For de tilfeller hvor det er uklart hvem står ansvarlig 

eller ingen uttrykkelig har påtatt seg ansvaret for av-

giften, vil det være hensiktsmessig å falle tilbake på 

vedkommende som står som hjemmelshaver til ei-

endommen.  

Omfang og fastsettelse av avgiften 

For å ivareta formålet om lik fordeling av utgifter til 

infrastruktur vil det være nærliggende å innføre et 

system hvor alle byggeprosjekt i et gitt område (by-

del, planområde, utviklingsområde eller tilsvarende) 

pålegges en utbyggingsavgift. Innenfor den samme 

kommunen kan det være forhold som tilsier at ulike 

områder bør ha ulike avgiftssatser. Det kan også 

være grunnlag for å unnta enkelte typer byggesa-

ker. Dette kan for eksempel være tilfelle for bygg 

som ikke skal benyttes til bolig- eller næringsformål, 

eller som av andre årsaker vil få liten eller ingen ver-

diforskjell som følge av infrastrukturutbygging. 

Videre er det naturlig å avgrense mot tiltak av be-

grenset omfang, hvor det også kan antas at eventu-

elle verdiøkninger vil være ubetydelige. Dette kan 

tilsi at det settes en generell nedre grense for areal, 

for eksempel ved at tiltak som omfatter mindre enn 

50 eller 100 kvadratmeter faller utenfor ordningen. 

Det kan også være aktuelt å foreta en nærmere av-

grensning mot enkelte prosjekter som av andre 

grunner bør unntas, som for eksempel sosialboliger 

og lignende. 

Utbyggingsavgiften kan basere seg på et fast beløp 

per kvadratmeter. Det er nærliggende at avgiften 

fastsettes på grunnlag av antall kvadratmeter 

økt/nytt bruttoareal som bygges ut. Etter forholdene 

kan det være grunnlag for å differensiere avgiftssat-

sene ut fra ulike geografiske områder, byggepro-

sjekt/-formål, og/eller utbyggingens samlede om-

fang. Fastsettelsen av avgiftsnivået bør være for-

ankret i en nærmere vurdering som hensyntar både 

behovet for finansiering av infrastruktur, og de øko-

nomiske rammevilkårene for utviklingsprosjekter.  

I det videre vil vi legge til grunn at avgiften beregnes 

med utgangspunkt i kostnaden ved å opparbeide 

den offentlige infrastrukturen som den samlede ut-

byggingen i området utløser behov for. Infrastruktu-

ren som utbyggingsavgiften skal være med å finan-

siere må altså være nødvendig for utviklingen av 

området. Hvilken infrastruktur som vil være nødven-

dig i et område vil bestemmes i overordnede planer. 

Den totale kostnaden vil deretter fordeles på totalt 

antall utbyggbare kvadratmeter (tomteareal multipli-

sert med utnyttelsesgrad) i henhold til byggetilla-

telse. 

Hensynet til fleksibilitet og endringer i lokale forhold 

kan tilsi at avgiften etter forholdene også bør kunne 

brukes på andre infrastrukturprosjekter enn det som 

opprinnelig var fastsatt. Inntektene generert fra ut-

byggingsavgiften skal imidlertid i sin helhet brukes 

til investeringer i infrastruktur innenfor det avgren-

sede området. 

Avgiften må settes til et nivå som ikke medfører uri-

melige høye utbyggingskostnader. Den nærmere 

avveiningen og fastsettingen vil være gjenstand for 

en konkret fastsettelse basert på lokale forhold. En 

grunnleggende regel bør være at utbygger ikke skal 

belastes større kostnader enn den verdistigning 

arealet har oppnådd som følge av reguleringsved-

tak som forutsetter at utbyggingen understøttes av 
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kommunal infrastrukturutvikling. Av effektivitetshen-

syn bør det fastsettes en nedre grense for hvor lave 

avgifter som skal kreves inn. 

Innkreving av utbyggingsavgiften 

Vi legger til grunn at innføringen av en utbyggings-

avgift kan gjennomføres uten at det er behov for 

store administrative reformer. Ved den ordinære be-

handlingen av plan- og byggesaker i kommunene vil 

det i utgangspunktet innhentes tilstrekkelig informa-

sjon om det enkelte prosjekt til at utbyggingsavgif-

ten kan fastsettes.29 Vi foreslår videre at myndighe-

ten til å fastsette og innkreve utbyggingsavgiften bør 

tillegges den enkelte kommune. 

Med tanke på tidspunkt for innkreving av avgiften 

kan forfall knyttes opp mot vedtakelse av plan, inn-

vilget byggetillatelse, oppstart av arbeid på eien-

dommen eller ved ferdigstillelse. Det bør også være 

adgang til å kreve inn avgiften i avdrag for å sikre 

en løpende finansiering og utbygging. 

Utgifter som kan dekkes av utbyggingsavgiften 

Det bør legges føringer for hvilke formål avgiften 

kan benyttes til å finansiere. For å sikre at hensy-

nene bak avgiften ivaretas bør det kreves at avgif-

ten går til å dekke infrastrukturtiltak og –prosjekter i 

det aktuelle området. Her bør det skilles mellom ny-

etableringer og oppgraderinger på den ene siden, 

og vedlikehold av eksisterende anlegg på den an-

nen side. Formålet med avgiften tilsier at kun først-

nevnte kan omfattes. 

 

 

                                                      

29 Det er naturlig å knytte avgiften og utbyggingen til en bestemt regule-
ringsplan, ettersom det er denne plantypen som legger til rette for utbyg-
ging. Hva som kreves av infrastruktur vil måtte fastsettes generelt ved ut-
arbeidelse av planen, men avgiftsvedtaket vil være en selvstendig hjem-

Så lenge det kan underbygges at infrastrukturpro-

sjektene som finansieres har tilknytning til eller be-

tydning for utbygging av eiendommer i området, er 

det ikke nødvendigvis behov for å avgrense hvilke 

formål og tiltak som kan omfattes av ordningen. 

Dette vil være en forskjell fra dagens bruk av utbyg-

gingsavtaler, hvor det er nedlagt forbud mot å inklu-

dere privat finansiering av sosial infrastruktur (jf. 

eget avsnitt nedenfor). Imidlertid bør det settes krav 

til det enkelte prosjekt/plangrunnlag, ved at det her 

defineres på forhånd hvilke formål man ønsker å 

kreve inn avgiften til inntekt for. Dette vil tydeliggjøre 

sammenhengen mellom tiltakene som bygges og til-

takene som skal finansieres (nødvendighetskrav). 

Sosial infrastruktur 

Som beskrevet i kapittel 4.6.1 er det i dag nedlagt 

forbud i plan- og bygningsloven mot å søke dekning 

for kostnader til sosial infrastruktur gjennom utbyg-

gingsavtaler. Dagens lovgivning tillater derfor bare 

at kostnader til opparbeidelse av teknisk infrastruk-

tur dekkes helt eller delvis gjennom avtalene. 

Det prinsipielle grunnlaget for å forby finansiering av 

sosial infrastruktur, men tillate finansiering av tek-

nisk infrastruktur, framstår som tynt. Det vises 

gjerne til at sosial infrastruktur må betraktes som et 

lovpålagt kommunalt tjenestetilbud som skal dekkes 

gjennom det generelle skatte- og avgiftssystemet, 

og at privat finansiering av slik infrastruktur således 

blir å betrakte som dobbeltbeskatning. Sett i sam-

menheng med begrunnelsen av alle LVC-instru-

menter, nemlig at verdistigning som følge av offent-

lige investeringer og reguleringsvedtak skal tilfalle 

samfunnet som helhet – og ikke grunneier, framstår 

mel for å kreve bidrag, og vil da trolig måtte knyttes til rekkefølgebestem-
melser. Imidlertid vil rekkefølgebestemmelsene i planen kunne være bin-
dende for hvilke tiltak som iverksettes først, og dermed ha en selvstendig 
betydning. 



 

 

44 UTREDNING AV NYE MODELLER FOR GRUNNEIERBIDRAG | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 

skillet mellom sosial og teknisk infrastruktur irrele-

vant. Man vil måtte påregne at verdiøkningen vil ha 

sin bakgrunn i investeringer i både teknisk og sosial 

infrastruktur. Det er derfor vanskelig å se hvordan 

det kan være rimelig å beholde en verdiøkning som 

har sin årsak i utbygging av en sosial infrastruktur, 

men måtte skattlegge en verdiøkning som skyldes 

teknisk infrastruktur. 

Det vises til at plan og bygningslovgivningens for-

slag til lovendring ikke opprinnelig var omfattet av et 

slikt forbud. Departementet hadde i sin innstilling 

begrunnet sitt forslag om at utbyggingsavtaler skulle 

gjelde alle typer infrastrukturtiltak med: 

 «Departementet har i sitt forslag gått videre på Byg-

ningslovutvalgets måte å begrense urimelige avta-

levilkår, men har også tatt opp elementer fra Plan-

lovutvalgets forslag. Det foreslås ytterligere vilkår, 

først og fremst forutsigbarhet og forholdsmessighet 

(som også er nevnt av utvalgene, men ikke i så kon-

kret form). Intensjonen er at urimelige avtalevilkår 

unngås, og at finansiering/kostnadsfordeling av ‘so-

sial infrastruktur’ eller andre elementer som ikke føl-

ger direkte av plan- og bygningslovens bare kan bli 

tatt med i den grad de er innenfor rammen av nød-

vendighet, gjensidighet og forholdsmessighet i det 

enkelte utbyggingsprosjekt, jf. lovutkastet § 64 b.»  

Ot.prp. nr. 22 (2004-2005) s. 44 

Regjeringens ville således ikke innføre forbud mot å 

avtale bidrag til sosial infrastruktur, men ville at slike 

tiltak skulle være undergitt strenge skjønnsmessige 

 

 

                                                      

30 Ytterligere to eksempler på bruk av utbyggingsavgifter er gitt i kapittel 
3.1. 

kriterier. På dette punkt ble det betydelig innstram-

ming i reglene som følge av at flertallet i Kommunal-

komitéen hadde en annen oppfatning. 

Det er etter vår mening infrastrukturens nødvendig-

het til utbyggingen som er relevant for hvilken type 

infrastruktur som bør kunne finansieres med plan-

skapte verdier. Vi legger dermed til grunn at en ut-

byggingsavgift skal kunne omfatte både teknisk og 

sosial infrastruktur. 

 Erfaring fra Storbritannia – Community Infra-

structure Levy 30 

Den britiske «Community Infrastructure Levy» 

(«Regulativet») er en ordning for utbyggingsavgifter 

som trådde i kraft i England og Wales i april 2010.31 

Regulativet er hjemlet i den britiske planloven av 

2008 («The Planning Act»). Disse bestemmelsene 

gir anledning for lokale myndigheter til å kreve en 

planavgift for oppføring av bygninger eller utvidelse 

av bruksareal i bestående bygninger, der byg-

ningene er ment til opphold for personer, enten som 

bolig eller andre formål. Avgiften fastsettes av de lo-

kale myndighetene etter en prosedyre som sikrer 

samråd med berørte aktører. 

Avgiften består av et bestemt beløp per kvadratme-

ter utbygging. Det er eier eller rettighetshaver til ei-

endommen som blir ansvarlig for innbetaling av av-

giften. Inntekten fra avgiften kan benyttes til utbyg-

ging av et vidt spekter av sosial og/eller teknisk 

infrastruktur, som skoler, sykehus, veier, opparbei-

delse av parkområder og lignende. Det er en forut-

31 Fremstillingen her baserer seg på dokumentet «Guidance - Community 
Infrastructure Levy» fra Departement for Communities and Local Govern-
ment, publisert 12. juni 2014 



 UTREDNING AV NYE MODELLER FOR GRUNNEIERBIDRAG | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 45 

setning for avgiften at en tilstrekkelig del av den til-

faller tiltak i det området utbyggingen vil finne sted, 

for å avhjelpe en eventuell belastning for området. 

Det er verdt å merke seg at det er begrenset adgang 

til å kreve ytterligere ytelser fra utbyggere gjennom 

utbyggingsavtaler («planning obligations») der det 

kan pålegges avgift etter nevnte regler. 

Nærmere om avgiften 

Regulativet gir de lokale myndighetene i England og 

Wales hjemmel til å kreve inn avgifter fra eiendoms-

utviklere og utbyggere som iverksetter nye bygge-

prosjekter i deres myndighetsområde. Det følger av 

Regulativet at inntektene bare skal kunne benyttes 

til tiltak som skal betjene ny utbygging. Det vil bare 

kunne brukes penger på oppgradering eller forny-

else av eksisterende infrastruktur dersom dette er 

for å kompensere for en belastning den utsettes for 

ved ny utbygging. Det er også tillatt å bruke inntek-

tene til bygging av tiltak utenfor planområdet, så 

lenge dette kommer utbyggingsområdet til gode. 

Det er også anledning for flere myndigheter å bruke 

inntektene til å finansiere interkommunale tiltak som 

hovedveier, rassikringstiltak og lignende. Det er 

bare bygninger til varig opphold som kan ilegges en 

utbyggingsavgift.  

Avgiften skal beregnes med et beløp per kvadrat-

meter netto økning av tillatt utbygging. Det er eier 

av utbyggingseiendommen som til enhver tid er an-

svarlig for innbetaling av avgiften. 

Opp til fem prosent av inntektene vil kunne benyttes 

til å dekke administrative kostnader. Utgifter utover 

dette vil kommunen selv måtte dekke. Meningen er 

at mest mulig av inntektene faktisk skal brukes til 

infrastrukturtiltak. 

Regulativet åpner også for at kommunene skal 

kunne foreta en forsiktig opplåning mot fremtidige 

inntekter fra denne avgiften. Dette forutsetter riktig-

nok tillatelse fra statlig myndighet. For å sikre innsyn 

i bruken av avgiften, er det pålagt utarbeidelse av 

en årsrapport som redegjør for hvor mye som ble 

mottatt av inntekter, hva de ble brukt til, og hvor mye 

som ennå ikke er brukt. 

Myndigheter som ønsker å benytte seg av ad-

gangen til å innføre en utbyggingsavgift, må presen-

tere et foreløpig skjema for innkreving av avgiften, 

herunder hvilket nivå avgiften skal ligge på. Forsla-

get sendes på høring til berørte parter. 

Innføringen og fastsettelsen av en utbyggingsavgift 

må i henhold til Regulativet inneholde en angivelse 

av de totale infrastrukturkostnadene som søkes inn-

dekket av avgiften. Her skal det sees hen til hvilke 

tiltak som er nødvendige i området, som følge av 

eiendomsutvikling og utbygging, og hvilke øvrige fi-

nansieringskilder som finnes. Når behovet for finan-

siering vurderes skal dette gjøres på grunnlag av 

eksisterende plangrunnlag for området. Det stilles 

krav om at lokale myndigheter kan dokumentere og 

underbygge hvordan utbyggingsavgiften vil bidra til 

infrastrukturutvikling. 

Det er adgang for myndighetene til å akseptere 

areal som helt eller delvis oppgjør for avgiften. Det 

er imidlertid en betingelse at arealet skal benyttes til 

infrastrukturtiltak som skal finansieres gjennom 

denne avgiften. Det er forutsatt av avgiften samord-

nes med annen innbetaling fra grunneiere for infra-

struktur, for eksempel gjennom utbyggingsavtaler. 

Foreløpige erfaringer 

For å undersøke hvilke erfaringer man har gjort seg 

så langt etter innføringen av CIF, har vi vært i kon-

takt med Justin Carr – Senior Manager, Housing & 
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Land – I Greater London Authority (GLA).32 Selv om 

det foreløpig er for tidlig å konkludere, vitner tilbake-

meldingene om at innføringen har vært mer admini-

strativt krevende enn først antatt.  

Mens administrasjonskostnadene for det offentlige 

er lave, og muligens lavere enn da man kun benyttet 

seg av utbyggingsavtaler, opplever utbyggerne det 

juridiske regulativet som støtter opp om avgiften 

som svært krevende å forholde seg til. Et komplekst 

regelverk bidrar trolig til mye usikkerhet, særlig nå i 

en startfase for avgiften, samtidig som ulike unn-

taksbestemmelser og detaljer inviterer til skatteopti-

malisering. 

Innføringen av en utbyggingsavgift i Storbritannia 

var ment å skulle avløse bruken av utbyggingsavta-

ler («Section 106»). Overgangen til en forutbereg-

nelig avgift kom ikke minst etter ønske fra utbyg-

gerne, som opplevde utbyggingsavtalene som lite 

forutsigbare. I dag har man til en viss grad lykkes 

med å gå over til å bruke den nye avgiften, men ut-

byggingsavtaler er fortsatt i bruk mange steder. Den 

parallelle bruken av CIF og utbyggingsavtaler bidrar 

til forvirring og usikkerheten blant utbyggere. 

Parallell bruk av utbyggingsavtaler og den nye av-

giften skyldes trolig først og fremst at det tar tid å 

avvenne tradisjonen med bruk av utbyggingsavta-

ler, men også at enkelte typer infrastruktur ikke kan 

sikres finansiert gjennom avgiften. I Storbritannia 

har det vært vanlig at utbyggere avsetter en andel 

av boligene til såkalt «affordable housing», altså bo-

liger som selges til subsidiert pris. Dette kan ikke 

 

 

                                                      

32 Det presiseres at alle svar og innspill er å betrakte som personlige syns-
punkter, og kan ikke nødvendigvis tilskrives Greater London Authority eller 
Mayor of London. 

sikres på samme måte gjennom utbyggingsavgiften 

som i en utbyggingsavtale. 

Startvansker og utfordringer med et komplekst lov-

verk har medført flere tilpasninger, tilføyinger og 

spesifiseringer av lovteksten i etterkant av imple-

menteringen. Videre ser man at avgiften først og 

fremst har blitt innført sør/øst i England og i kommu-

nene omkring London. Kommuner som sliter med 

fraflytting og lite vekst i liten grad velger å innføre 

avgiften, i frykt for at en slik avgift vil forhindre utvik-

ling i kommunen. 

 Behov for lovendringer 

Gjennom systemet med utbyggingsavtaler er det et-

ter norsk rett allerede innført en ordning der utbyg-

ger er med på å dekke kostnadene ved finansiering 

av infrastruktur. Det er ikke uvanlig at bidragene til 

infrastruktur som er fastsatt i avtalene er angitt som 

et bestemt kontantbidrag per kvadratmeter utbyg-

ging.  

Utbyggingsavgiften vil imidlertid fungere på en an-

nen måte enn de eksisterende utbyggingsavtalene. 

Avgiften vil pålegges alle utbyggere i planområdet, 

uavhengig av avtaleinngåelse med kommunen. 

Hverken plan- og bygningsloven eller lovverket for 

øvrig gir per i dag adgang for ileggelse av en slik 

generell utbyggingsavgift. Det vil derfor være nød-

vendig å vedta ny lovgivning som hjemler denne av-

giften. 

Samtidig vet vi at kontantbidragene kun utgjør en 

andel av de samlede private bidragene til kommunal 

infrastruktur, som følge av at det også gis mange 
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bidrag gjennom realytelse, altså at utbygger oppar-

beider den kommunale infrastrukturen for egen reg-

ning. 

I denne forbindelse er det også verdt å merke seg 

at en slik avgiftsordning vil basere seg på at utbyg-

gernes bidrag kommer i form av pengebidrag. Ved 

innføring av en utbyggingsavgift vil det være kom-

munen som er byggherre og bestiller av infrastruk-

turutbyggingen. Dette innebærer at prosjektet må 

lyses ut etter vanlig prosedyre for offentlige anskaf-

felser. 

Man kan alternativt tenke seg at det innføres et fra-

drag i innbetalingen av avgift, mot utført arbeid, men 

dette vil i prinsippet også kunne anses som en be-

taling for arbeid utført for det offentlige, og vil 

komme i konflikt med nevnte regler om offentlige 

anskaffelser. 

Til forskjell fra dagens praksis med realytelser gjen-

nom utbyggingsavtaler, vil det her bli snakk om en 

ytelse der kommunen betaler i form av fradrag i av-

giften. Forskjellen blir at om kommunen får overle-

vert en rundkjøring vederlagsfritt, er det ikke inter-

essant for det offentlige om den er utført dyrt eller 

billig – det er utbyggers problem. Det blir ikke det 

samme når utbygger overleverer samme rundkjø-

ring, men krever motregning i avgiften for kostna-

dene ved å oppføre rundkjøringen. Kostnaden for 

opparbeidelsen blir derved i hovedsak det offentli-

ges risiko og ikke utbyggers. Dette tilsier at det ikke 

bør være en åpning for naturalytelser etter et slikt 

system. 

Etter vårt syn vil det være hensiktsmessig at even-

tuelle nye lovbestemmelser inntas i plan- og byg-

ningslovgivningen. Det vil kreves et relativt omfat-

tende regelverk for å sikre deltakelse, forutberegne-

lighet, transparens mv. i prosessen, og rettferdige 

og gjennomførbare vedtak. 

Det vil for det første måtte fastsettes regler om 

hvilke arealer som skal omfattes av utbyggingsav-

giften, deretter må det foretas en vurdering av infra-

strukturbehovet den aktuelle utbyggingen utløser. I 

Oslo kan det antas at Plan- og bygningsetatens ar-

beide med VPOR kan benyttes som utgangspunkt 

for modell. 

Videre bør det lages prosessuelle regler som sikrer 

at det tidlig blir kjent at det vil komme krav om ut-

byggingsavgifter, og hvilke nivå denne avgiften vil 

være på. Utgangspunktet vil være at vedtaksmyn-

digheten bør legges til kommunestyret/bystyret etter 

at forslaget har vært på høring. 

Det bør legges opp til at prosessen med fastsettelse 

av utbyggingsavgift kan gjøres enten integrert eller 

parallelt med planprosesser. 

5.2 Alternativ 2: Omreguleringsavgift 

Omregulering av eiendom kan potensielt generere 

svært store verdier for berørte grunneiere, samtidig 

som den påfører kommunen forpliktelser om å un-

derstøtte eventuell påfølgende befolkningsvekst 

med nødvendig offentlig infrastruktur. En omregule-

ringsavgift vil søke å skattlegge den gevinsten på 

grunneiers hånd for å bidra til å finansiere nødven-

dig infrastruktur. 

Omregulering av eiendom kan for eksempel inne-

bære at et område går fra å være regulert til ube-

bygget område til utbygging, for eksempel fra Land-

bruks- Natur-, Friluftsliv og Reindriftsformål i kom-

muneplan til ny boligbebyggelse eller næring. Om-

regulering kan også være knyttet til endring av ut-

nyttelsesgrad, for eksempel ved omregulering fra 

småhus- til høyhusbebyggelse. 

Et eksempel på hvor en planendring fører til en ver-

diøkning er de områder som i kommuneplanens 

arealdel for Oslo er avsatt til fortettingsområder. 

Arealene er som regel eksisterende områder med 
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god tilgang til kollektivtransportnettet, som tog, t-

bane, trikk, etablerte bussruter eller lignende. I om-

rådene legges det opp til en transformasjon fra små-

hus, lavblokker og mindre kjøpesentre til fortetting 

med mer konsentrert bebyggelse, herunder høye 

boligblokker. 

 Nærmere om avgiften 

Til forskjell fra utbyggingsavtaler og -avgifter forut-

setter ikke omreguleringsavgiften en nødvendig 

sammenheng mellom reguleringsvedtak og rekke-

følgebestemmelser som grunnlag for bidrag til of-

fentlig infrastruktur. Snarere enn å være begrunnet 

fra et kostnadsdekningsbehov, er omreguleringsav-

giften begrunnet som en skattlegging av gevinster 

som ikke er knyttet til grunneiers verdiskapning på 

eiendommen, men planskapte verdier – en grunn-

rente. Avgiften vil derfor være direkte knyttet til den 

verdistigning som tilkommer både ubebyggede 

arealer som ennå ikke er bygget ut, men også alle-

rede utbyggede områder, som følge av omregule-

ringen. 

Skatteobjekt  

Selve avgiften vil ramme den verdistigningen eien-

dommen får som følge av omreguleringen. Ved be-

regning av verdistigningen bør det ikke innføres en 

for grovmasket sjablongmessig avgift, da verdiøk-

ningen ikke vil være lik for alle arealer. For det første 

vil det være et spørsmål om beliggenheten til de om-

regulerte arealer. Det vil være en større verdiøkning 

på et område omregulert til boliger i et sentrums-

nært område i forhold til et mer perifert område. I 

tillegg er det et spørsmål om hva arealet omregule-

res til og hvilken utnyttelse som tillates. Det vil være 

 

 

                                                      

33 Jf. Finansdepartementets oversikt over skatter og avgifter for 2018. 

forskjell på om eiendommen reguleres til enebolig-

tomter med lav utnyttelse eller til boligblokker eller 

høyhus. 

Skatteobjektet beregnes altså utfra estimert verdi-

stigning på eiendommen som følge av omregule-

ringen. Verdistigningen kan både bestå av økt ut-

nyttelsesgrad innenfor ett bruksformål, endret areal-

formål til en bruk med høyere kvadratmeterpris eller 

en kombinasjon av disse. 

Størrelsen på avgiften 

Grunnrente skattlegges i dag innen utvinning av pe-

troleum og vannkraft, med en skattesats på hen-

holdsvis 55 og 35,7 prosent – i tillegg til skatt på al-

minnelig inntekt, som per 1. januar 2018 er 23 pro-

sent.33 I tillegg har det flere ganger vært diskutert 

om det bør innføres grunnrentebeskatning i fiskeri-

næringen.34 Skatt på grunnrente i andre næringer 

tilsier dermed at en omreguleringsavgift kan ligge et 

sted mellom 30 og 60 prosent. I nytte-kostnadsana-

lysen senere i rapporten legger vi til grunn en skat-

tesats på 30 prosent av verdistigningen. 

Det vil måtte spesifiseres om avgiften skal avstem-

mes med ordinær skattlegging av kapitalgevinster. 

Med unntak av gevinst på salg av primærboliger, 

skattlegges all gevinst som følge av verdiøkning i 

eiendomsmarkedet som alminnelig inntekt, det vil si 

med en sats på 23 prosent. Legger man til grunn de 

samme premisser som ved skattlegging av grunn-

rente, så skal all næringsinntekt utover normal kapi-

talavkastning skattlegges med grunnrentesats 

pluss skatt på alminnelig inntekt. 

34 Se for eksempel NOU 2016:26 (Nærings- og fiskeridepartementet, 
2016) 

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/skattesatser-2018/id2575161/
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I avstemmingen mellom ordinær gevinstbeskatning 

og omreguleringsavgiften er det derfor relevant å 

definere hva man mener med normal kapitalavkast-

ning i eiendomsmarkedet. Her er det viktig å presi-

sere at avgiften kun skal pålegges den verdistigning 

som skyldes omreguleringen. Skatteobjektet er så-

ledes kun den «planskapte» verdiøkningen, og ikke 

den verdiøkningen som ellers ville ha funnet sted.  

Den planskapte verdiøkning må være å betrakte 

som en avkastning utover normalavkastning av å in-

vestere i eiendom. Forutsatt at skatteobjektet er kor-

rekt beregnet vil det derfor ikke være behov for å 

definere hvilken del av verdistigning som kan tilskri-

ves henholdsvis verdiskapning i produksjonen og 

ressursinntekt. Det innebærer at skatteobjektet skal 

pålegges en avgift på 30 prosent, og at all verdistig-

ning (inkludert den planskapte) skal skattlegges 

med 23 prosent ved realisering av gevinst. Det in-

nebærer en effektiv skattesats på den planskapte 

verdiøkningen med 53 prosent for all annen eien-

dom enn primærboliger, som er fritatt ordinær ge-

vinstbeskatning. 

Forfallstidspunkt 

Som regel vil grunneier oppleve en verdistigning al-

lerede når det blir aktuelt med fortetting, og denne 

vil øke etter hvert som en fortetting virker mer rea-

listisk, og nær i tid. 

Når eiendommen er bebygget, vil som regel et 

eventuelt salg og utbetaling av gevinst være knyttet 

til tidspunktet hvor eiendommen blir byggemoden, 

altså når nødvendig infrastruktur for å understøtte 

fortetting av den aktuelle eiendommen er sikret. 

Forfall av avgiften bør kanskje derfor knyttes til det 

tidspunkt det gis tillatelse til utbygging, eventuelt når 

det gis brukstillatelse for bygningen. 

Dette innebærer på den annen side at finansie-

ringen fra grunneiere og utbyggere vil foreligge en 

tid etter at store deler av infrastrukturen er ferdigstilt 

eller er igangsatt. Forfall før denne tiden kan imid-

lertid medføre at grunneiere blir tvunget til å selge 

arealet for å betale gevinsten. I den forbindelse må 

det også tas i betraktning at inntil arealet er ferdig 

regulert, og byggetillatelse gitt, kan arealet bli omre-

gulert til et annet formål eller utnyttelsen bli redu-

sert. I et slikt tilfelle vil det da ikke foreligge noen 

gevinst, og eventuell innbetalt avgift må tilbakefø-

res. 

For å finansiere utbygningen kan det enten tenkes 

at kommunen selv forskutterer pengene i sine bud-

sjetter. Det kan også tenkes et system der kommu-

nen i samarbeid med private finansieringsinstitusjo-

ner eller en statsinstitusjon utsteder obligasjoner 

som skal nedbetales etter hvert som inntektene fra 

avgiften materialiserer seg. I det siste tilfellet vil man 

kunne skape et klart skille mellom utgifter og inntek-

ter til opparbeidelse av infrastrukturen i området fra 

andre utgifter og inntekter i kommunen. Dette vil 

sikre at avgiften går til å dekke finansiering av rele-

vant infrastruktur, og ikke blir en del av kommune-

nes generelle inntektsdeling. Dette vil sikre en 

større legitimitet for avgiften. 

 Erfaringer fra den danske «frigjøringsavgif-

ten» (1969- 2004) 

Danmark innførte et system i 1969, der det ble av-

krevet en avgift ved omregulering av arealer. Loven 

var en del av en omfattende reform av plan- og jord-

loven i 1968-69. Bakgrunnen for at man innførte lo-

ven var dels at «By og landzoneloven» delte Dan-

mark inn i tre typer soner, henholdsvis landsoner, 

bysoner eller sommerhussoner. Oppdelingen inne-

bar at de eiendommer som lå i landsonen, ikke uten 

tillatelse fra offentlige myndigheter kunne deles eller 

bebygges bymessig. 

Innføringen at frigjøringsavgiftsloven var ment å 

skulle sikre en inndragning av den verdivekst en 

omregulering fra landsone til utbyggingsområde 

medførte. Avgiften ble innført på et tidspunkt hvor 
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byområdene ble utvidet kraftig over hele landet, og 

kommunene overførte store arealer fra landsone til 

bysone. Det ble ansett som rimelig at det offentlige 

inndro noe av denne verdistigningen som fulgte av 

en offentlig regulering, ettersom verdiøkningen 

måtte anses å være samfunnsskapt. Inntektene fra 

avgiften ble delt likt mellom den danske stat og den 

enkelte kommune. 

Frigjøringsavgiften rammet bare eiendommer som 

opprinnelig var benyttet til landbruk, gartneri, plan-

teskole eller fruktplantasje, med enkelte unntak. Av-

giften ble beregnet ut fra frigjøringsverdien og ble 

fastsatt for den enkelte eiendom. Verdien framkom 

ved differansen mellom et basisbeløp, som ble fast-

satt på grunnlag av siste verdifastsettelse før omre-

gulering, og et sluttbeløp, som tilsvarte 150 prosent 

av verdien av arealet ved første vurdering etter om-

regulering. Skattesatsen for de første 200.000 var 

40 pst. og 60 pst. for det resterende. 

I prinsippet forfalt avgiften til betaling i forbindelse 

med omreguleringen. Dette skilte frigjøringsavgiften 

fra gevinstbeskatning som først forfalt ved salg av 

eiendommen. Imidlertid kunne grunneier innvilges 

henstand med betaling i inntil tolv år, så lenge eien-

dommen det gjaldt ga tilstrekkelig sikkerhet for be-

løpet. Utsettelsen var rentefri de første fire årene. 

Kommunen var videre pålagt å innløse eiendom-

men til sluttbeløpet innen fire år, dersom grunneier 

krevet det, og eiendommen fortsatt var i bruk som 

landbrukseiendom, gartneri, planteskole eller frukt-

plantasje. Dersom eiendommen ble tilbakeregulert 

til landeiendom, og samme grunneier som betalte 

avgiften fortsatt eide den, ville vedkommende ha 

krav på å få tilbake innbetalt avgift. Ved salg av ei-

endommen, kom opptil det dobbelte av innbetalt av-

gift til fradrag i gevinstbeskatningen. 

Frigjørelsesavgiften ble opphevet i 2004 i sammen-

heng med en større lovreform for å forenkle det 

danske skattesystemet. Begrunnelsen for opphe-

velsen var at man ikke lenger gjennomførte omre-

gulering av større områder til utbygging i det omfang 

som hadde vært gjort tidligere. Behovet for dette vir-

kemiddelet var derfor mindre. Det ble i proposisjo-

nen påpekt at opphevelsen ikke innebar at den 

samfunnsskapte verdistigningen ble beholdt på 

grunneiers hånd. Beskatningen ble bare utsatt til 

salg, hvor gevinsten ved transaksjonen uansett ble 

skattlagt gjennom ordinær gevinstbeskatning. 

 Behov for lovendringer 

Hverken plan- og bygningslovgivningen eller skatte-

retten hjemler innkreving av en avgift eller skatt på 

gevinsten ved omregulering. Ettersom en slik avgift 

vil være en negativ forpliktelse for private rettssub-

jekter, kreves det at en slik avgift forankres i et lov-

vedtak. 

En slik bestemmelse vil både ha elementer av plan-

lovgivning og skatt/og avgiftsregulering i seg. Etter-

som det forhold som utløser skatteplikten har en så 

vidt nær innholdsmessig tilknytning til planlovgiv-

ningen, kunne det være naturlig å innføre bestem-

melser om en slik avgift i plandelen av plan- og byg-

ningsloven, supplert med forskrifter med bereg-

ningsregler, regulering av nivå, samt administrative 

bestemmelser om forfall, innbetalingsmåte og lig-

nende. 

5.3 Alternativ 3: Prosjektrettet forbedringsavgift 

En forbedringsavgift er egentlig land value capture i 

sin reneste form. Modellen innebærer direkte skatt-

legging av verdiøkningen i eiendomsmarkedet som 

følge av offentlige investeringer. I litteraturen omfat-

ter ofte modellen i tillegg verdiøkning som følge av 

reguleringsvedtak. Siden vi i denne analysen utre-

der en omreguleringsavgift som et eget alternativ, 

ser vi her på en forbedringsavgift som kun skattleg-

ger verdiøkning som følge av investeringsprosjek-

ter. 
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Vi har spesifisert at forbedringsavgiften vi utreder er 

«prosjektrettet». Med det menes at instrumentet 

ikke åpner for en generell, løpende skattlegging av 

verdiøkninger i eiendomsmarkedet som følge av 

alle offentlige investeringer, men at det et verktøy 

som kan tas i bruk i forbindelse med konkrete inves-

teringsprosjekter. Ofte vil det da være snakk om 

store investeringsprosjekter, for eksempel ved ut-

bygging av tog eller t-bane. Det er vår oppfatning fra 

litteraturgjennomgangen at det også er slik forbed-

ringsavgifter normalt har vært tatt i bruk i andre land. 

Bakgrunnen for en slik avgrensning av instrumen-

tets potensiale, er at vi vurderer det dithen at en ge-

nerell skatt på all verdistigning som følge av offent-

lige investeringer, mer eller mindre vil sammenfalle 

med å skattlegg all verdistigning i eiendomsmarke-

det. Det offentlige gjennomfører små og store inves-

teringer i ulike sektorer hele tiden, og det ville vært 

svært krevende å skulle identifisere den resulte-

rende verdistigningen fra hver og en av disse inves-

teringene. 

 Nærmere om forutsetninger for avgiften  

Det er gjennomført undersøkelser og vurderinger i 

flere land og regioner om en utbygging av infrastruk-

tur til et område vil medføre en verdiøkning for ek-

sisterende område. Enkelte av disse studiene er 

omtalt i Walters (2013). Det henvises her til en rekke 

forfattere som påpeker en klar sammenheng mel-

lom offentlige investeringer og verdiøkning på tillig-

gende eiendom.35  

Ved at det innføres en avgift som betales av de ei-

endommer som får en verdiøkning som følge av til-

takene, vil man kunne sikre dekning av hele eller 

 

 

                                                      

35 Jf. referanser oppgitt i Walters (2013) 

deler av utleggene for det offentlige innenfor en for-

utsigbar tidshorisont. Avgiften vil kunne pålegges 

den verdistigning som kommer eksisterende bebyg-

gelse til gode ved at et område blir oppgradert. 

Prosjekter som vil kunne ta i bruk forbedringsavgif-

ten kan både være større enkeltprosjekter, som for 

eksempel bygging av en ny trasé for t-banen, men 

også investeringsprogrammer innenfor et område. 

Slike investeringsprogrammer kan dreie seg om 

programmer for opprusting av nedslitte eller belas-

tede områder, gjennom såkalte områdeløft. 

Skatteobjekt 

Objektet for skattekravet vil være differansen mel-

lom opprinnelig verdi før regulering og infrastruktur-

investeringer og ny verdi etter at tiltakene er gjen-

nomført. Det bør ikke skilles mellom hvorvidt verdi-

stigningen kan tilskrives tiltak om omfatter teknisk 

eller sosial infrastruktur. Skillet mellom teknisk og 

sosial infrastruktur framstår som lite relevant i vur-

deringen av en prosjektrettet forbedringsavgift, hvor 

det heller er infrastrukturinvesteringens omfang og 

betydning for eiendomsprisene som vil være rele-

vante kriterier når man vurderer bruk av instrumen-

tet. 

Ved fastsettelsen av avgiftsgrunnlaget vil det være 

sentralt å skille mellom hva som er eller ville vært 

en verdiøkning som ville tilkommet området uav-

hengig av tiltaket. Dette vil måtte sikres ved å gjøre 

et fradrag for den verdistigning sammenlignbare 

områder opplever. I det enkelte prosjekt som søkes 

finansiering gjennom en forbedringsavgift bør det 

på forhånd defineres et nedslagsområde for avgif-

ten og et sammenlignbart referanseområde. Videre 
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bør det også gis anledning til å fradragsføre utgifter 

til oppgradering av eksisterende eiendom. 

Til forskjell fra omreguleringsavgiften omtalt i alter-

nativ 2, hvor avgiftsgrunnlaget er knyttet til endring i 

en eiendoms bruksformål eller utnyttelsesgrad, er 

avgiftsgrunnlaget for en forbedringsavgift altså knyt-

tet til verdistigningen per kvadratmeter innenfor det 

enkelte bruksformål.  

Størrelsen på avgiften 

I motsetning til generell eiendomsskatt, vil en for-

bedringsavgift være direkte rettet mot en verdige-

vinst som vil tilfalle grunneier som følge av offentlige 

infrastrukturtiltak. Det er derfor direkte sammen-

heng mellom gevinst hos grunneier og offentlige in-

vesteringer. En bør derfor kunne se for seg en rela-

tivt høy effektiv skattesats. 

I gjennomgangen av forutsetninger for en utbyg-

gingsavgift i alternativ 1 la vi til grunn at avgiften vil 

bestemmes med utgangspunkt i kostnaden for det 

offentlige ved å opparbeide nødvendig infrastruktur 

for å understøtte utbyggingen. Omreguleringsavgif-

ten i alternativ 2 begrunnet vi derimot som en skatt-

legging av den grunnrenten grunneiere henter ut fra 

tomtearealer, og la derfor til grunn en relativt høy 

skattesats uavhengig av den offentlige infrastruktur-

kostnaden. 

En prosjektrettet forbedringsavgift som omtalt her er 

på sett og vis en mellomting mellom alternativ 1 og 

2. I likhet med en utbyggingsavgift har avgiften til 

hensikt å finansiere hele eller deler av en bestemt 

infrastrukturutvikling. Samtidig ligger den nærmere 

en omreguleringsavgift ved at det er en direkte skatt 

på den verdistigning offentlig infrastrukturutvikling 

påfører eiendomsmarkedet, begrunnet utfra den 

normative vurderingen om at dette er gevinster som 

bør tilfalle samfunnet. 

Internasjonalt har forbedringsavgiften blitt praktisert 

som en grunnrentebeskatning, men ofte med krav 

om at inntekter fra avgiften skal gå til å finansiere 

bestemte investeringsprosjekter, eller i det minste 

tilfalle infrastrukturinvesteringer innenfor det skatt-

lagte området. Trolig vil det være utfordrende å ut-

forme en forbedringsavgift på en slik måte at inntek-

tene fra avgiften hverken dekker mer eller mindre 

enn investeringsutgiften i et bestemt prosjekt. Dette 

vil kreve eksakt kjennskap til hvilken betydning 

infrastrukturtiltaket vil ha for eiendomsmarkedet i 

forkant av prosjektet for å fastsette skattesatsen 

korrekt. 

Peterson (2009) viser til at ulike praktiseringer av 

forbedringsavgifter internasjonalt gjerne har benyt-

tet en skattesats på 30-60 prosent av verdistig-

ningen. Dette er på nivå med grunnrentebeskat-

ningen som pålegges olje- og vannkraftnæring i 

dag. På bakgrunn av denne observasjonen, forut-

setter vi i det følgende at skattesatsen vil settes i 

forkant av investeringsprosjektet, med en skattesats 

som reflekterer grunnrenten tomteeiere drar nytte 

av.  

I nytte-kostnadsanalysen senere i rapporten legger 

vi til grunn en skattesats på 30 prosent av verdistig-

ningen, tilsvarende skattesatsen lagt til grunn for 

omreguleringsavgiften i alternativ 2. Vi legger imid-

lertid til grunn at skatteinntektene fra instrumentet 

begrenses oppad til de offentlige investeringsutgif-

tene som knytter seg til å oppføre infrastrukturen. 

Forfallstidspunkt 

Her kan man tenke seg flere innslagspunkter, men 

vi legger til grunn at det er vil være mest naturlig å 

knytte forfall til avgiften ved salg av eiendommen. 

 Behov for lovendringer 

Forbedringsavgift er ikke et virkemiddel i dagens 

lovgivning. Innføring av en slik avgift vil kreve lov-

hjemmel. 
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Som det fremgår ovenfor, vil en slik avgift utløses 

av en planlagt infrastrukturutbygging. Selv om dette 

vil ha en viss tilknytning til planvedtak etter plan- og 

bygningsloven, vil det også ha en sammenheng 

med andre beslutninger og lovverk, som veglov, 

jernbanelov og bevilgningsvedtak i det offentlige. 

For å fange opp nyanser ved fastsettelse av avgifts-

subjekter og objekter vil reglene være relativt komp-

lekse. Selv om et slikt regelverk vil ha en innholds-

messig sammenheng med plan- og bygningslovgiv-

ningen, vil den også måtte inneholde en rekke reg-

ler om sammenheng mellom saksbehandling og 

verdifastsettelse, som vil kunne ha et helt annet inn-

hold en plan- og bygningslovgivningen. 

I tillegg tilsier tilknytningen til disse reglene at et slikt 

regelverk ikke vil passe begreps- eller innholdsmes-

sig til eksisterende skatte – og avgiftslovgivning. Det 

naturlig vil derfor være at en slik avgift innføres som 

en egen lov med tilhørende forskrifter. 

5.4 Oppsummering og sammenstilling av alterna-

tiver 

Alle de tre modellene som foreslås er innenfor kate-

gorien LVC-instrumenter. De skiller seg likevel fra 

hverandre på en rekke områder. I Tabell 5.1 opp-

summerer vi noen sentrale egenskaper ved de tre 

modellene. 

 

 

 

 

Tabell 5.1: Oppsummering av de tre alternativene 

 
Alternativ 1: 

Utbyggingsavgift 
Alternativ 2: 

Omreguleringsavgift 
Alternativ 3: 

Forbedringsavgift 

Avgiftssubjekt Utbygger Grunneier Grunneier 

Avgiftsobjekt 

Proporsjonal andel av kostna-
den ved å etablere kommunal 
infrastruktur i et område, men 
gjensidig begrenset oppad av 

30 prosent av verdiøkningen in-
vesteringene genererer. 

30 prosent av verdiøkning som 
følge av omregulering av regu-
leringsstatus og/eller utnyttel-

sesgrad 

30 prosent av verdiøkning som 
følge av kommunale investe-

ringer i større infrastrukturpro-
sjekter, men gjensidig begren-
set oppad av verdiøkningen in-

vesteringen generer. 

Forfallstidspunkt Ved byggetillatelse 
Ved delings-, bygge eller bruks-

tillatelse eller ved realisering 
Ved realisering av gevinst 

Skattekreditor Kommune Kommune eller stat Kommune 

Behov for lovendring Ja Ja Ja 

Relevant lov Plan- og bygningsloven Plan- og bygningsloven Egen lov 

Nødvendighetskrav mellom tiltak 
som bygges og tiltak som finan-
sieres 

Ja Nei Ja 

Øremerkede inntekter Ja Nei Ja 

Ansvar for å innfri rekkefølgekrav Kommune Kommune Kommune 

Erstatter utbyggingsavtaler Ja Ja Nei, kun i relevante prosjekter 

MVA-problematikk Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant 
 

Kilde: SØA  
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En innføring av nye modeller for grunneierfinansie-

ring kan få konsekvenser for flere aktører i samfun-

net. For å få oversikt over alle konsekvensene som 

oppstår i forbindelse med dette, har vi gjennomført 

en samfunnsøkonomisk analyse. 

En samfunnsøkonomisk analyse er en nyttig me-

tode for å identifisere og synliggjøre virkninger og 

konsekvenser av hvordan en endring (herunder inn-

føring av modeller for grunneierfinansiering) påvir-

ker ulike grupper i samfunnet.  

Samfunnsøkonomiske analyser benyttes ofte for å 

vurdere bruken av de offentliges knappe ressurser 

og for å vurdere hvordan ulike tiltak slår ut i resten 

av samfunnet.  

Det er ofte utfordrende å identifisere og kvantifisere 

alle virkninger. For å sikre at ulike analyser kan 

sammenlignes er det utviklet en felles metodikk for 

slike analyser36. Dermed gir metodeverket godt 

rammeverk for på en systematisk måte å kartlegge, 

sammenligne og vurdere virkninger som oppstår 

ved ulike prosjekter og politiske valgalternativer. 

6.1 Metode 

Generelt skal en samfunnsøkonomisk analyse gjen-

nomføres som en stegvis prosess som typisk består 

av 8 ulike trinn (jf. Figur 6.1). I praksis vil analysen 

være en dynamisk prosess hvor man går fram og 

tilbake mellom de ulike gjøremålene ettersom man 

tilegner seg mer kunnskap. 

 

 

                                                      

36 Finansdepartementet (2014) og Direktoratet for økonomistyring 
(2014) DFØ beskriver den generelle metoden for gjennomføring av 
samfunnsøkonomiske analyser. 

En systematisk framgangsmåte sikrer at alle sider 

ved endringen fanges opp og at man ikke utelater 

berørte grupper eller virkninger av betydning.  

Figur 6.1: Flytdiagram samfunnsøkonomiske analy-
ser 

 

Kilde: DFØ (2014) 

Identifiserte nytte- og kostnadsvirkninger av fore-

slåtte forenklingstiltak tallfestes i kroner så langt det 

er mulig og hensiktsmessig (prissatte virkninger) i 

samfunnsøkonomiske analyser. Der dette ikke er 

mulig, skal virkningene vurderes kvalitativt (ikke-

prissatte virkninger). Både prissatte og ikke-pris-

satte konsekvenser skal hensyntas i analysen. I nyt-

tekostnadsanalysen beregnes nåverdien av nytte-

virkninger og kostnadsvirkninger for de ulike tilta-

kene i forhold til nullalternativet i kroner. 

6 Samfunnsøkonomisk analyse 
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For å vurdere virkningene kvalitativt på en systema-

tisk måte vil vi benytte den såkalte «pluss-minusme-

toden». Dette er en velegnet metode til denne type 

analyser og anbefales i DFØ (2014).  

Det er tre viktige begreper i denne metoden: betyd-

ning, omfang og konsekvens. Først vurderes hvil-

ken betydning det området som blir berørt av tiltaket 

har for grupper av samfunnet og for samfunnet som 

helhet.  

Deretter vurderes i hvilken grad de ulike tiltakene 

påvirker dette området sammenlignet med sam-

menligningsalternativet (omfang).  

Med utgangspunkt i vurderingene for betydning og 

omfang etableres en konsekvensmatrise hvor man 

avleder konsekvensen av tiltaket relativt til sam-

menligningsalternativet.  

Tabellen under viser en konsekvensmatrise for 

ikke-prissatte virkninger. 

Konsekvensmatrise for ikke-prissatte virkninger 
              Betydning 
 

Omfang Liten Middels Stor 

Stort positivt +/++ ++/+++ +++/++++ 

Middels positivt 0/+ ++ ++/+++ 

Lite positivt 0 0/+ +/++ 

Intet 0 0 0 

Lite negativt 0 0/- - /- - 

Middels negativt 0/- - -  - - / - - - 

Stort negativt - /- - - - / - - - - - - / - - - - 

 Forutsetninger som er lagt til grunn 

For å anslå størrelsen på antatte virkninger har vi 

har lagt til grunn forutsetninger om diskonterings-

rente og skattefinansieringskostnader i tråd med 

 

 

                                                      

37 Se lovdata 

veilederen i samfunnsøkonomiske analyser (DFØ, 

2014).  

I samfunnsøkonomiske analyser av større investe-

ringsprosjekter er det vanlig å legge til grunn en 

analyseperiode på 40 år. Dette handler blant annet 

om forventet levetid på investeringer og for at de po-

tensielle nyttevirkningene skal slå inn innen analy-

seperioden er over.  

Forutsetninger i analysen 

 Forutsetning 

Analyseperiode 40 år 

Verdsettingsår 2017-kroner 

Diskonteringsrente 4 prosent 

Skattefinansieringskostnader 20 prosent 
 

Kilde: SØA  

I denne analysen vurderer vi innføring av ulike in-

strumenter som krever endringer i lovverket. Lov-

endringer kan potensielt bli stående i lang tid, og 

lenger enn 40 år. Samtidig pågår det kontinuerlig 

oppdateringer, utskiftninger og tilføyinger i lover og 

forskrifter for å sikre at rettsvesenet utvikles i takt 

med samfunnet for øvrig. Dagens plan- og byg-

ningslov ble for eksempel utarbeidet for bare ti år 

siden, som erstatning for den tidligere loven fra 

1985.37 Dette kan tale for at vi legger til grunn en 

mer begrenset analyseperiode. 

Vi velger å legge til grunn en analyseperiode på 40 

år, da dette er det vanligste å legge til grunn i nytte-

kostnadsanalyser. Valg av analyseperiode har uan-

sett liten betydning for resultatene i analysen. 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
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6.2 Nullalternativet 

Nullalternativet beskriver dagens situasjon og for-

ventet utvikling i fravær av nye tiltak. Det er imidler-

tid viktig å poengtere at nullalternativet ikke kun er 

dagens situasjon, da den også inkluderer allerede 

vedtatt politikk (regelverk og lover) og eventuelle 

endringer i markedet som med stor sannsynlighet 

kan forventes å finne sted i analyseperioden. Null-

alternativet skal fungere som et sammenlignings-

grunnlag for virkningene som oppstår av å gjennom-

føre de ulike tiltakene. 

 Befolkningsvekst og infrastruktur 

For å imøtekomme befolkningsvekst vil det være 

nødvendig med betydelige investeringer i ny og 

oppgradert infrastruktur. Investeringer i kommunal 

infrastruktur er imidlertid kostbart, og begrensninger 

i kommunens finansielle handlingsrom vil dermed 

kunne virke veksthemmende eller redusere innbyg-

gernes bokvalitet. 

Forskningen på sammenhengen mellom befolk-

ningsvekst og investeringskostnader er nokså sam-

stemt om at det på lang sikt er stordriftsfordeler i in-

vesteringer i kommunal infrastruktur.38 Høy vekst 

gjør det med andre ord lettere for en kommune å 

investere i infrastruktur, forutsatt at veksten er ved-

varende. 

I enkelte kommuner, som eksempelvis Oslo, vil 

imidlertid høy befolkningstetthet stadig gjøre inves-

teringer i infrastruktur mer kostbart som følge av økt 

kompleksitet i arbeidet. Samtidig vil arealknapphet 

og høye tomtepriser kunne innebære likviditetsut-

fordringer dersom kommunen må kjøpe utviklings-

arealer til infrastrukturen. 

 

 

                                                      

38 Se Håkonsen, Kallager og Lunder (2017) samt referansene her. 

Det bør også tillegges at analyser som vurderer his-

toriske investeringer i forhold til historisk befolk-

ningsvekst har en svakhet, da kommunale investe-

ringer i infrastruktur og befolkningsvekst står i et 

gjensidig forhold til hverandre. I storbykommunene, 

der knapphet på ledige tomtearealer legger press 

på eiendomsprisene, vil den potensielle befolk-

ningsveksten normalt være høyere enn den fak-

tiske. Høye eiendomspriser kan her bidra til å 

presse husholdninger og næringsliv ut av sentrum 

og til omkringliggende kommuner. Større investe-

ringer i kommunal infrastruktur som kunne under-

støttet raskere eiendomsutvikling, ville trolig mulig-

gjort økt befolkningsvekst og dermed lavere bolig-

priser. Den samlede betalingsviljen for kommunal 

infrastruktur i pressområder kan derfor tenkes å 

være større enn betalingsviljen fra kommunens inn-

byggere. 

Alt i alt innebærer dette at den samfunnsøkono-

miske kostnaden av manglende samsvar mellom in-

vesteringer i kommunal infrastruktur og samfunnets 

samlede betalingsvilje for denne infrastrukturen, tro-

lig er størst i pressområdene. 

 Effektivitet i skatteinnkrevingen 

Investeringer i ny infrastruktur kan ha stor betydning 

for verdien på nærliggende tomtearealer. Nye veier, 

utvidelse av kollektivtilbud, etablering av parker og 

rekreasjonsområder og utbygging av vann- og av-

løpsnettet bidrar til å løfte et områdes attraktivitet. 

Dermed vil flere innbyggere og bedrifter ønske å lo-

kalisere seg i området, med økt prisvekst på tomte-

arealene som resultat. 

Med noen få unntak finansieres offentlig infrastruk-

tur i dag fra skatteinntekter på arbeid og kapital. 
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Dette innebærer at kostnaden ved infrastrukturut-

bygging dekkes inn av alle skattebetalerne i landet, 

mens verdistigningen i eiendomsmarkedet tilfaller et 

fåtall (grunneierne). 

Skattefinansiering av offentlige tiltak innebærer 

kostnader for samfunnet. Det vil oppstå et effektivi-

tetstap for samfunnet fordi ressursbruken blir påvir-

ket av skatteøkningen. Kostnaden består i at skatter 

og avgifter medfører at prisene konsumentene og 

produsentene stilles overfor blir ulike. Dette avviket 

omtales som skattekiler og bidrar til en vridning i 

ressursbruken, som gir et effektivitetstap i økono-

mien som helhet. Det er dette vi mener med vri-

dende skatter, jf. kapittel 2.2.1. 

Økte skatteinntekter er ikke i seg selv en samfunns-

økonomisk gevinst, men omfordeling av ressurser 

mellom aktører i samfunnet. I en samfunnsøkono-

misk analyse skal imidlertid alle tiltak som finansie-

res over offentlige budsjetter inngå med en skattefi-

nansieringskostnad. Ifølge veilederen (DFØ, 2014) 

settes skattefinansieringskostnaden til 20 prosent. 

Eiendom er normalt å anse som et gunstig skatte-

objekt. Dette gjelder særlig skattlegging av rene 

tomtearealer, fratrukket opparbeidelser. En ren tom-

teskatt vil i teorien være en ikke-vridende skatt. Til-

budet av tomter er gitt fra naturens side,39 og aktø-

renes bopreferanser endres ikke som følge av at en 

slik skatt innføres. Det som derimot påvirkes er tom-

teprisen, som faller tilsvarende den neddiskontert 

summen av framtidige skatteforpliktelser. I et per-

fekt konkurransemarked vil tomteeiere dermed ta et 

umiddelbart tap ved innføring av tomteskatten som 

 

 

                                                      

39 Nå vil riktignok beboelige tomtearealer også avhenge av kommunal re-
gulering. 
40 Intervju med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune tyder på at utgifter 
til slike investeringer normalt tas gjennom kommunale avgifter, og ikke ut-

følge av prisfallet, men vil ikke kunne velte tapet 

over på andre markedsaktører. 

Økte skatteinntekter fra ikke-vridende skatter og av-

gifter gjør det mulig å redusere nivået på de vri-

dende skattene, som igjen vil bidra til å redusere ef-

fektivitetstapet i økonomien. Skattefinansierings-

kostnaden vil med andre ord bli lavere. 

For å beregne eventuelle endringer i skattefinansie-

ringskostnadene av de nye modellene for grunnei-

erfinansiering, må vi først ha en formening om hvor 

stor andel av investeringsutgiftene og tilhørende 

verdiskaping som potensielt kan innhentes ved inn-

føring av de nye modellene. 

Avgrensning av kommuner og investeringer 

Vi har avgrenset analysen til å se på kommunale in-

vesteringsutgifter for et utvalg av landets kommu-

ner, hvor vi har vurdert at det kan være aktuelt å 

innføre LVC-modeller. I tillegg har vi gjort en av-

grensning av hvilke investeringer det er aktuelt å fi-

nansiere med grunneierbidrag. 

Når det gjelder type investeringer har vi valgt en 

bred inngang. Utgangspunktet for analysen er å ink-

ludere alle infrastrukturprosjekter som kan tenkes å 

ha positiv innvirkning på eiendomsverdien i områ-

det. Samtidig er det en forutsetning at denne infra-

strukturen ikke allerede finansieres direkte fra andre 

kilder. Dette innebærer blant annet at vi ser bort fra 

investeringer i vann, avløp og renovasjon (VAR), 

som finansieres gjennom kommunale gebyrer i hen-

hold til selvkostprisnippet.40 

byggingsavtaler. Det kan riktignok tenkes at noen kommuner også finan-
sierer denne typen investeringer gjennom utbyggingsavtaler for å holde 
nivået på kommunale avgiftene nede. 
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Det vil være betydelig variasjon i hvor stor grad ulike 

kommunale investeringer påvirker verdien på eien-

dom i nærliggende områder. For eksempel vil trolig 

en ny T-banestasjon ha større positiv innvirkning på 

eiendomsprisene i nærområdet enn etablering av 

omsorgsboliger eller sykehjem. Samtidig vil all type 

offentlig infrastruktur bidra til å øke tjenestetilbudet i 

kommunen generelt, og dermed også øke bokvali-

teten i både nærområdet og i kommunen i videre 

forstand. Vi har derfor valgt å inkludere all infra-

struktur, men altså ekskludert VAR. 

I tillegg til å ekskludere VAR-investeringer, har vi 

forsøkt å trekke ut andelen av investeringsutgiftene 

som er knyttet til vedlikehold av eksisterende infra-

struktur. Vi legger dermed til grunn at kostnader for 

kommunen av å opprettholde verdien av eksiste-

rende kapital ikke bidrar til særlig verdiøkning i ei-

endomsmarkedet. Som en tilnærming til vedlike-

holdskostnader har vi lagt til grunn avskrivninger i 

kommunenes driftsregnskap. 

Vi har videre gjort en vurdering av i hvilke kommu-

ner det kan være aktuelt å innføre denne type mo-

deller. Dette er utfordrende å avgrense. Trolig vil det 

kun være relevant i kommuner hvor det er lønnsomt 

å investere i større utbyggingsprosjekter og hvor 

disse prosjektene vil utløse et ikke ubetydelig behov 

for infrastruktur. 

Vi vurderer det dermed dithen at innføring av nye 

instrumenter for grunneierfinansiering først og 

fremst vil være aktuelt i kommuner som vil oppleve 

befolkningsvekst, samt at kommunene er av en 

størrelse som gjør at utbyggingsprosjektene er rela-

tivt omfattende. For å operasjonalisere dette har vi 

 

 

                                                      

41 ECON Nye boliger er en statistikk som utarbeides og eies av Samfunns-
økonomisk analyse. 

definert utvalget utfra kommuner registrert med nye 

boligprosjekter i nyboligstatistikken ECON Nye boli-

ger41. Denne statistikken inkluderer kun boligpro-

sjekter bestående av mer enn 15 boenheter. Det at 

vi har registrert ett eller flere boligprosjekter i en 

kommune i ECON Nye boliger, er en indikasjon på 

utviklingspotensial i kommunen. I perioden 2013 til 

2017 er det 268 av landets kommuner som tilfreds-

stiller dette kravet.42 

Tabell 6.1: Antall kommuner innenfor utvalget og 
utenfor utvalget etter befolkningsstørrelse i 2017 

Befolkning 

Kommuner i 

utvalg 

Kommuner 

utenfor utvalg 

Mindre enn 5 000 75 150 

Mellom 5 000-10 000 80 9 

Mellom 10 000-15 000 37 0 

Mellom 15 000-30 000 46 0 

Mellom 30 000-50 000 16 0 

Mellom 50 000-100 000 10 0 

Mellom 100 000-250 000 3 0 

Mellom 250 000-1 000 000 2 0 
 

Kilde: SØA  

De utvalgte kommunene utgjøres i hovedsak av de 

største kommunene i landet (jf. Tabell 6.1), og sam-

let sett utgjør disse kommunene 92 prosent av lan-

dets befolkning. Tilsvarende utgjør de samme kom-

munene 92 prosent av de kommunale investe-

ringene i perioden 2003-2017, og i 2017 var de sam-

lede kommunale brutto investeringsutgiftene i disse 

kommunene 31,2 milliarder kroner, fratrukket VAR 

og avskrivninger. 

42 Vi har ikke registrert noen prosjekter i Narvik kommune, men har likevel 
valgt å ta med denne kommunen i datagrunnlaget ettersom innbyggertallet 
er snaut 19.000 personer. 
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Utvikling i investeringsutgifter i analyseperioden 

Analyseperioden for den samfunnsøkonomiske 

analysen strekker seg fra 2018-2057. Vi har fram-

skrevet de kommunale investeringsutgiftene43 med 

forventet befolkningsvekst og forventet vekst i BNP 

per innbygger. Som grunnlag for framskrivingen har 

vi lagt til grunn befolkningsframskrivinger fra SSBs 

MMMM-alternativ, samt forventet vekst i BNP per 

innbygger fra Perspektivmeldingen 

(Finansdepartementet, 2017) for perioden 2016-

2060 på 0,8 prosent. 

Figur 6.2: Bruttoinvestering i fast realkapital. 
Faste 2017-priser (mill. kr). Ekskl. VAR og avskriv-
ninger 

 

Kilde: SSB og SØA 

Framskrivingen av de årlige investeringsutgiftene 

for analyseperioden for de utvalgte kommunene er 

gjengitt i Figur 6.2. Figuren viser at investeringsut-

giftene vil øke fra 31,8 milliarder 2017-kroner i 2018 

til 56,5 milliarder 2017-kroner i 2057. Veksten i in-

 

 

                                                      

43 Vi har tatt utgangspunkt i kommunale brutto investeringsutgifter fra 
KOSTRA. Vi har trukket fra investeringsutgifter til vann- og avløp (som i 

vesteringsutgiftene i perioden er en funksjon av be-

folkningsvekst og generell vekst i økonomisk aktivi-

tet. For hele analyseperioden summerer de neddis-

konterte investeringsutgiftene seg til 812,2 milliar-

der 2017-kroner. 

Deler av de kommunale investeringene i analysepe-

rioden vil imidlertid være knyttet til infrastruktur kom-

munen er forpliktet til å finansiere for å dekke behov 

utløst av utvikling som allerede er gitt rammetilla-

telse eller igangsettingstillatelse. Verdiøkningene 

fra disse investeringene har trolig allerede påløpt. 

Basert på boligregnskapet til Plan- og bygningseta-

ten i Oslo kommune, og andelen boenheter i samlet 

boligpotensiale som er gitt ramme- eller igangset-

tingstillatelser, legger vil grunn at dette gjelder 10 

prosent av investeringene. De neddiskonterte in-

vesteringsutgiftene det vil være relevant å regne 

verdiøkning fra, beløper seg dermed til 731,0 milli-

arder 2017-kroner. 

Verdistigning i eiendomsmarkedet av omregulering 
av arealer og investeringer i infrastruktur 

Offentlige investeringer i infrastruktur vil i mange til-

feller komme i sammenheng med omregulering av 

arealer. Det er utfordrende å skille ut effekten på 

verdistigningen og avgjøre hvor stor andel som skyl-

des investeringen og hvor mye som skyldes omre-

guleringen.  

Verdistigningen som følger av en omregulering vil 

avhenge av eiendommens beliggenhet (sentralt el-

ler usentralt), samt i hvilken grad det aktuelle områ-

det har tilstrekkelig offentlig infrastruktur til å ta imot 

befolkningsendringene som følger omreguleringen. 

Ved en omregulering i et transformasjonsområde, 

perioden 2003-2016 utgjorde 17 prosent av de totale kommunale investe-
ringene. Vi har også trukket fra avskrivninger som i perioden 2003-2016 
utgjorde 31 prosent av investeringsutgiftene. 
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for eksempel en tomt som blir omregulert fra land-

bruksareal til boligareal, vil verdistigningen på tom-

ten både komme direkte som følge av omregule-

ringen (ny bruk av tomt har mye høyere verdi enn 

tidligere), men også som følge av at det offentlig 

bygger ut tilstrekkelig infrastruktur til de nye innbyg-

gerne i området. Dette kan være teknisk infrastruk-

tur som veg og uteområder, men også sosial infra-

struktur som skoler når økt innbyggertall i områder 

gjør at eksisterende skolekapasitet ikke er tilstrek-

kelig. 

Omregulering av bruk og utnyttelse av eiendom 

skaper utvilsomt stor verdiøkning for eiendom som 

berøres av vedtakene, og slike planskapte verdier 

er trolig langt mer omfattende enn verdiøkningen 

som følge av økt attraktivitet gjennom investerings-

prosjekter. Men omreguleringsvedtakene forplikter 

samtidig kommunen til å gjennomføre nødvendige 

infrastrukturinvesteringer i området for å under-

støtte konsekvensene av vedtaket. Området blir 

heller ikke byggemodent før den nødvendige infra-

strukturen er på plass. 

Det er utfordrende å på forhånd tallfeste framtidig 

verdistigning som følge av omreguleringer. Samti-

dig er det vanskelig å anslå hvor stor andel av de 

kommunale investeringene i analyseperioden som 

kommer som følge av en omregulering av arealer. 

Av tekniske og beregningsmessige grunner har vi 

derfor videre i denne analysen valgt å behandle alle 

offentlige investeringer likt, enten de har vært gjen-

stand for en større omregulering på forhånd eller om 

de kommer uten en omregulering av arealer. Dette 

gjør trolig at vi undervurderer verdistigningen av 

omregulering av arealer, men som vi vil se senere i 

analysen, vil ikke dette ha avgjørende betydning i 

analysen. 

Som omtalt tidligere er det knyttet stor usikkerhet til 

hvordan ulike typer offentlig investeringer påvirker 

prisene i eiendomsmarkedet. Som en forenkling har 

vi tatt utgangspunkt i et stilisert eksempel, hvor vi 

beregner verdistigningen i eiendomsmarkedet av en 

gitt infrastrukturinvestering, hvor beregningene av 

verdistigning er basert på en rekke forutsetninger 

basert på internasjonal empirisk litteratur og interv-

juer med aktører i det norske eiendomsmarkedet. 

Eksempelet er som følger: La oss ta utgangspunkt i 

at en kommune investerer 500 millioner kroner i en 

bestemt type infrastruktur, for eksempel en ny bar-

neskole. En investering av denne typen vil påvirke 

verdien på eiendommene som ligger i nærheten po-

sitivt. Hvilken avstand fra skolen som kan defineres 

som «i nærheten» og hvor stor verdistigning som 

følger med, er imidlertid mer utfordrende å tallfeste. 

Vi har beregnet verdistigningen basert på en vurde-

ring av følgende steg: 

1. Hvor mange boenheter blir berørt av en investering 

i offentlig infrastruktur? 

Det er gjennomført en rekke studier som analyserer 

empirisk hvordan offentlige investeringer i infra-

struktur påvirker eiendomspriser. De fleste av disse 

konsentrerer seg riktignok om investeringer innen-

for transportsektoren, som er den sektoren hvor 

ulike LVC-instrumenter i størst grad har blitt tatt i 

bruk. RICS Policy Unit (2002) har gjort en omfat-

tende sammenstilling av ulike empiriske studier, og 

finner blant annet at verdiøkningen kan ha en geo-

grafisk utbredelse på inntil 1.000 meter for boligei-

endom og 400 meter for næringseiendom. 

En utbredelse på mellom 400 og 1.000 meter i alle 

retninger innebærer et nedslagsområde på mellom 

0,5 og 3,1 kvadratkilometer. Som en forenkling leg-

ger vi til grunn et nedslagsområde for verdistig-

ningen på 1 kvadratkilometer. Dette er nokså kon-

sistent med tilbakemeldinger vi har fått fra eien-

domsaktørene vi har intervjuet. 

Ifølge SSB var gjennomsnittlig befolkningstetthet i 

tettsteder i Norge på om lag 2.500 personer per 
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kvadratkilometer. Hvis man i tillegg legger til grunn 

at det bor om lag 2,19 personer per bolig, betyr det 

at det er om lag 1.140 boliger som vil få en verdi-

stigning som følge av infrastrukturinvesteringen. 

Sannsynligvis vil dette variere mye mellom ulike 

kommuner. For eksempel har vi en hypotese om at 

verdistigningen i eiendomsprisene av en offentlig in-

vestering avtar hurtigere med avstanden i storby-

kommuner (for eksempel Oslo) enn i andre mindre 

kommuner. Samtidig er befolkningstettheten høy-

ere i storbykommunen slik at antall boenheter som 

blir påvirket av verdistigningen trolig er flere. Forut-

setningen vår ovenfor kan derfor ansees som kon-

servativ. 

2. Hvor stor vil verdistigningen være? 

Studien fra RICS Policy Unit finner at verdistig-

ningen på eiendom som følge av transportinveste-

ringer varierer fra marginalt positivt til mer enn 100 

prosent. Størrelsen på verdiøkningen avhenger 

både av type investeringer, kvalitet på eksisterende 

infrastruktur og type eiendom.   

Intervjuer med norske eiendomsmeglere- og utvik-

lere bekrefter at offentlig infrastruktur har stor betyd-

ning for eiendomsprisene for eiendommene som lig-

ger i nærheten, men at det er utfordrende å tallfeste 

hvor stor denne effekten er på generell basis. Sva-

rene fra respondentene tyder på at verdistigningen 

ligger et sted mellom 3 og 10 prosent, men at verdi-

stigningen vil være klart høyest tett inntil den nye 

infrastrukturen og avta etter hvert som avstanden 

blir større. 

 

 

                                                      

44 Beregningen er videre basert på at en gjennomsnittlig selveierbolig ble 
omsatt for 3,8 millioner kroner i utvalgskommunene i 2017. Tallene er et 

Tilbakemeldingene fra respondentene omhandler 

først og fremst større investeringsprosjekter. Som 

påpekt tidligere investeres det trolig også i infra-

struktur som kun gir meget begrensede virkninger 

for eiendomsmarkedet. Det kan tale for at vi bør 

legge til grunn et konservativt anslag for verdistig-

ningen. I det følgende legger vi derfor til grunn at en 

kommunal investering på 500 millioner kroner med-

fører en gjennomsnittlig verdiøkning på 3 prosent 

for all eiendom innenfor nedslagsområdet på 1 

kvadratkilometer. 

Når vi legger til grunn disse forutsetningene, vil en 

offentlig investering på 500 millioner kroner resul-

tere i en verdiøkning i eiendomsmarkedet på 130 

millioner kroner, og dermed 26 prosent av investe-

ringskostnaden.44 

Joseph Stiglitz (1977) viser hvordan optimalt nivå 

på offentlige utgifter i sin helhet kan finansieres 

gjennom skattlegging av grunnrenten på eiendom. 

Dette teoretiske resultatet gjelder riktignok kun un-

der en rekke strenge forutsetninger, men det støtter 

opp under et eget teorisett innen økonomifaget, 

«Georgisme», om at grunnrentebeskatning kan eli-

minere behovet for all annen skattlegging. En verdi-

stigning i eiendomsmarkedet tilsvarende 26 prosent 

av kommunenes investeringsutgifter må, sett i lys 

av dette, anses som et konservativt anslag. 

Dersom vi legger dette til grunn for infrastrukturin-

vesteringene for de utvalgte kommunene, tilsier 

vektet gjennomsnitt mellom antall omsetninger og gjennomsnittlig omset-
ningspris fra statistikken «Eiendomsomsetning» fra SSB. 
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dette en neddiskontert verdistigning i eiendomsmar-

kedet på 190,2 milliarder 2017-kroner for hele ana-

lyseperioden.45 

Verdistigning som allerede skattlegges 

Skattlegging av verdistigningen i eiendomsmarke-

det som følge av kommunale investeringer og regu-

leringer kan potensielt redusere nivået på vridende-

skatter og dermed redusere effektivitetstapet i øko-

nomien, tilsvarende skattefinansieringskostnaden i 

samfunnsøkonomiske analyser. 

Det finnes imidlertid en rekke instrumenter som al-

lerede i dag skattlegger deler av denne verdistig-

ningen (jf. kapittel 4). Vi legger til grunn at disse in-

strumentene fortsatt vil benyttes framover i nullalter-

nativet. Dette inkluderer blant annet utbyggingsav-

taler mellom kommunen og utbyggere, hvor kom-

munen fremforhandler private bidrag til kommunal 

infrastruktur. I tillegg kommer dokumentavgift på 

selveierboliger, gevinstbeskatning ved salg av an-

nen eiendom enn primærbolig, eiendomsskatt og 

formuesskatt. 

Når vi trekker fra den verdistigningen som allerede 

skattlegges, reduseres den neddiskonterte verdi-

stigningen som ikke skattlegges til 142,2 milliarder 

2017-kroner. Den neddiskonterte samfunnsøkono-

miske kostnaden av dette, det vil si kostnaden ved 

å finansiere disse investeringene ved bruk av vri-

dende skatter framfor ikke-vridende skatter, er be-

regnet til 28,4 milliarder 2017-kroner for hele analy-

seperioden. 

 

 

                                                      

45 Tilsvarer 26 prosent av de totale investeringene på 812 milliarder 2017-
kroner. 

Oppsummering av metoden 

Metoden for å beregne skattefinansieringskostna-

dene i nullalternativet er oppsummert i Figur 6.3. 

Beregningene kan oppsummeres som følger: 

1. Vi beregnet de neddiskonterte samlede 

kommunale investeringsutgiftene til infra-

struktur (fratrukket VAR og avskrivninger) 

for analyseperioden 2018-2057 til 812,2 

milliarder 2017-kroner. Investeringene det 

vil være relevant å beregne verdiøkning i ei-

endomsmarkedet fra beløper seg til 731,0 

milliarder 2017-kroner. 

2. Med en forutsetning om at offentlige inves-

teringer i infrastruktur gir en verdistigning i 

berørte eiendomsmarked på 26 prosent, gir 

dette en samlet verdistigning på 190,2 mil-

liarder 2017-kroner neddiskontert over ana-

lyseperioden. 

3. Vi har beregnet at dagens skatteinstrumen-

ter (eiendomsskatt, formuesskatt, gevinst-

beskatning, dokumentavgift og utbyggings-

avtaler) allerede trekker inn om lag 25 pro-

sent av verdistigningen over en 40 årspe-

riode. Dette summerer seg til 48,1 milliarder 

kroner 2017-kroner neddiskontert over ana-

lyseperioden. 

4. Verdistigningen som ikke skattlegges under 

dagens skatteregler summerer seg dermed 

til 142,2 milliarder 2017-kroner. 

5. Skattefinansieringskostnadene ved at disse 

investeringene må finansieres gjennom vri-

dende skatter framfor ikke-vridende skatter, 

beregnes til 28,4 milliarder 2017-kroner 

neddiskontert over analyseperioden. 
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Figur 6.3: Metode for å beregne skattefinansieringskostnadene av å benytte vridende skatter til å finan-
siere investeringene i infrastruktur. Tallene refererer til beregninger for analyseperioden fra 2018-2057 

 

Kilde: SØA  

6.3 Identifiserte virkninger 

I dette avsnittet vurderer vi virkninger som oppstår i 

samfunnet av de tre alternative LVC-modellene vi 

har valgt å utrede nærmere:46 

- Alternativ 1: Utbyggingsavgift 

- Alternativ 2: Omreguleringsavgift 

- Alternativ 3: Prosjektrettet forbedringsavgift 

 

 

                                                      

46 Alternativene er beskrevet i detalj i avsnitt 5.1, 5.3 og 5.2 

Med virkninger mener vi alle de positive og negative 

effektene som oppstår som følge av at modeller for 

grunneierfinansiering innføres. Virkningene måles 

som endringen som oppstår relativt til nullalternati-

vet. De tre alternativene vil i varierende grad er-

statte/supplere dagens virkemidler. Bruk av de ulike 

instrumentene vil måtte avstemmes med bruk av 

Investeringsutgifter i 

kommunal infrastruktur

(som det er relevant å

beregne verdiskaping fra)

(731,0 milliarder kroner)

Beregnet verdistigning 

(26%) 

(190,2 milliarder kroner)

Verdiskaping som 

skattlegges 

(48,1 milliarder kroner)

Verdistigning som ikke 

skattlegges

(142,2 milliarder kroner)

Skattefinansieringskostnad

(28,4 milliarder kroner)
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eksisterende verktøy, slik at den samlede avgiftsbe-

lastningen ikke overstiger verdistigningen som av-

giftsbelegges. 

En innføring av nye modeller for grunneierfinansie-

ring kan få konsekvenser for flere aktører i samfun-

net, både aktører i privat sektor og myndighetene. I 

dette kapittelet har vi som formål å kartlegge de 

ulike virkningene som oppstår for de ulike aktørene. 

For aktører i privat sektor (for eksempel grunneiere, 

eiere av bolig- og næringseiendom og boligbyg-

gere) kan innføring av nye modeller kunne gi økte 

kostnader knyttet til å tilpasse seg det nye regelver-

ket. Motsatt kan de nye modellene også gi effektivi-

seringsgevinster gjennom enklere forhandlinger 

ved inngåelse av utbyggingsavtaler og større forut-

beregnelighet om nivået på avgiften. For myndighe-

tene vil tiltakene innebære ressursinnsats knyttet til 

å utvikle de ulike modellene og gjennom utforming 

av lover og forskrifter. Samtidig vil tiltakene inne-

bære ressursinnsats knyttet til håndheving av regel-

verket, herunder administrasjonskostnader, saks-

behandling av klager, utregning av beregnings-

grunnlag og lignende. 

Innføringen av nye modeller vil også kunne gi andre 

positive konsekvenser for aktører i samfunnet for 

øvrig. Dersom investeringer i noen typer infrastruk-

tur er betinget på grunneierfinansiering, kan nettopp 

innføring av disse nye modellene føre til mer infra-

strukturutbygging, og dermed gi nyttegevinster for 

berørte innbyggere. 

De tre modellene for grunneierfinansiering gir mu-

lighet til økt skattlegging av verdistigning i eien-

domsmarkedet – skattlegging som normalt er å be-

trakte som lite vridende. Dette vil isolert sett bidra til 

å redusere skattefinansieringskostnadene sam-

menlignet med nullalternativet. 

Tabell 6.2 sammenstiller de viktigste aktørene som 

blir berørt, samt på hvilken måte de kan bli påvirket 

av innføring av nye modeller for grunneierfinansie-

ring. 

 

Tabell 6.2: Virkninger for ulike aktører ved innføring av nye modeller for grunneierfinansiering 

 

Kilde: SØA  

 

- Kostnader ved å etterleve 

regelverket
- Forenklede forhandlinger
- Økt forutberegnelighet

- Reduksjon av 
gratispassasjerproblemet

Aktører i privat sektor 
(grunneiere, boligbyggere, eiere av bolig og 

næringseiendom)

Myndighetene
(Staten, kommune og fylkeskommune)

Samfunnet forørig
(bl.a. innbyggere i det aktuelle området, 

aktører som nyter godt av infrastrukturen)

- Bedre samsvar mellom 

investeringer og behov
- Mer effektiv skattlegging
- Virkninger i eiendomsmarkedet

- Utvikling lov og forskrifter

- Utvikling av nye modeller
- Administrasjonskostnader ved 

nytt lovverk

- Forenklede forhandlinger
- Økt forutberegnelighet

- Tapt fleksibilitet
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 Virkninger for myndighetene 

Myndighetene er den sentrale aktøren i utbygging 

av infrastruktur, både gjennom vurdering av hvilken 

infrastruktur det er behov for, regulering og planleg-

ging av planområder, samt sikre finansiering av den 

aktuelle infrastrukturen. Innføring av nye modeller 

for grunneierfinansiering vil dermed påvirke myn-

dighetene på flere måter, og innebære ressursinn-

sats både på statlig nivå (utforming av lov) og på 

kommunalt nivå (tilpasning til ny lov og praksis, 

samt utregning av beregningsgrunnlag). 

Utforming av lov og forskrifter 

Innføring av instrumenter for grunneierfinansiering 

vil innebære ressurskostnader for myndighetene 

knyttet til utvikling av de ulike modellene og utfor-

ming av lover og forskrifter som må på plass.  

Endring av lover er en omfattende prosess, og lov-

givningsarbeidet består av flere faser: 47 

- Forberedende lovarbeid gjennom et lovut-

valg eller et høringsnotat  

- Høring av forslaget  

- Utarbeidelse av proposisjon til Stortinget 

- Komitébehandling 

- Behandling av Stortinget i to omganger 

- Sanksjonering av Kongen i statsråd 

Det forberedende lovarbeidet foregår i de berørte 

departementene, og det departementet som har 

fagansvaret for loven plikter å utrede saken grundig 

før den legges fram på Stortinget. En grundig utred-

ning innebærer videre at saken sendes ut på høring 

for å få innspill fra berørte parter og aktuelle fagin-

stanser. For de ulike modellene som foreslås i 

 

 

                                                      

47 Jf. lenke  

denne utredningen, vil det være naturlig at en utbyg-

gingsavgift og en omreguleringsavgift inngår i plan- 

og bygningsloven, tilhørende Kommunal- og moder-

niseringsdepartementet. Utformingen av en pro-

sjektrettet forbedringsavgift kan enten tenkes inklu-

dert i skatteloven eller gjennom egen lov, og vil høre 

under Finansdepartementet. 

Den videre prosessen avhenger av hvor omfattende 

lovendringen anses å være. Ved omfattende lov-

endringer, nedsettes det gjerne et eget lovutvalg 

med representasjon fra ulike fagmiljøer og interes-

segrupper, som skriver en eller flere Offentlige ut-

redninger (NOUer). NOUen leveres fagdeparte-

mentet, som avgjør om den vil gå videre med lov-

forslagene. Dersom de velger å gå videre med for-

slaget, sendes dette på høring. 

Etter at høringen er avsluttet, vil departementet 

eventuelt utarbeide en proposisjon til Stortinget. 

Forslaget vil være mer eller mindre basert på NOU 

og erfaringene fra høringen.  

Etter at lovforslaget er fremmet for Stortinget, drøf-

tes lovforslaget av en av de faste fagkomiteene, og 

avgir en innstilling til Stortinget. Denne runden kan 

også inneholde en runde med høringer for å få inn-

spill fra fagpersoner og direkte berørte grupper om 

hvilke konsekvenser lovendring kan få. 

Innstillingen til lovvedtaket fra komiteen behandles 

så av Stortinget, hvor hovedregelen er at lovsaken 

skal behandles i to omganger48. Ved ferdigbehand-

let lovforslaget, sendes vedtaket til Kongen i stats-

48 Det kan også blir behandlet en tredje gang dersom lovvedtaket ikke bi-
falles ved annen gangs behandling. 

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Arbeidet/Lovarbeidet/
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råd som sanksjonerer lovvedtaket. Deretter publise-

res loven i Norsk Lovtidende, og trer i kraft på en 

fastsatt dato, eller når Kongen bestemmer. 

Som regel vil departementet måtte utarbeide eller 

endre forskrifter for å utfylle og presisere loven.  

Som beskrevet ovenfor innebærer altså en lovend-

ring en omfattende prosess hvor flere parter i sam-

funnet blir berørt. For det første innebærer lovend-

ringen arbeidsinnsats direkte i departementet som 

utarbeider lovforslaget, samt fagkomiteer på Stor-

tinget. I tillegg vil fagpersoner og andre berørte ak-

tører være involvert i høringsinnspill. 

Utvikling av nye modeller 

Nye modeller for grunneierfinansiering vil også in-

nebære tilpasninger for kommunene. Dette omfatter 

blant beregningsgrunnlag for fastsettelse av utbyg-

gingsavgiften, samt å beregne verdistigning som 

skal skattlegges ved omreguleringsavgift og pro-

sjektrettet forbedringsavgift. 

Alle de tre modellene vil innebære nye metoder for 

skatteinnkreving sammenlignet med nullalternati-

vet, men forskjellen fra dagens praksis varierer mel-

lom dem. For eksempel vil innføringen av en utbyg-

gingsavgift trolig kunne gjøres uten at det er nød-

vendig å innføre større administrative reformer. I 

dag består kommuneplanen både av en samfunns-

del og en arealdel. I utarbeidelsen av denne er en 

vurdering av utbyggingsbehov og finansiering av 

infrastruktur allerede en sentral del av plangrunnla-

get.  Ettersom arealplanprosessen etter plan- og 

bygningsloven bygger på en omfattende utredning, 

samordning og høringsprosess, kan beslutningen 

 

 

                                                      

49 Beslutning om bruk av avgifter og nivå på disse kan tenkes fastsatt ge-
nerelt i kommuneplanen. Detaljene i de enkelte planområder vil imidlertid 
måtte fastsettes i områdeplan eller i detaljplan. 

om å innføre en avgift, og fastsettelse av nivået in-

tegreres i kommuneplanprosessen.49 

En investerings- eller infrastrukturplan som define-

rer størrelsen på en utbyggingsavgift, samt eventu-

ell differensiering av satser mellom områder innad i 

kommunen, vil trolig måtte være betydelig mer de-

taljert enn hva for eksempel kommuneplanen er i 

dag. Mange av disse detaljene tydeliggjøres riktig-

nok gjennom kommunedelplaner og områderegule-

ringer. Likevel legger vi til grunn at kommunene må 

påregne noe økte ressurskostnader i forbindelse 

med innføring av en utbyggingsavgift. 

Når det gjelder innføring av omreguleringsavgift og 

prosjektrettet forbedringsavgift vil det, som omtalt i 

kapittel 5.2 og 5.3, blant annet kreve utarbeidelse 

av egne modeller som kan identifisere hvor stor del 

av verdistigningen i et område som er knyttet til den 

aktuelle omreguleringen (Omreguleringsavgift) eller 

den offentlige investeringen (Prosjektrettet forbed-

ringsavgift). Begge modellene vil kreve ressurser 

knyttet til å identifisere både hvilke områder som blir 

påvirket av omreguleringen eller investeringstilta-

ket, samt utarbeidelse av metoder for å identifisere 

verdistigningen som dette medfører. Dette vil også 

gjelde ved innføring av en utbyggingsavgift, etter-

som avgiften som kan inndras begrenses oppad av 

verdistigningen på eiendommen. 

Administrasjonskostnader ved nytt lovverk 

I tillegg til en «investeringskostnad» knyttet til utfor-

ming av de nye modellene, vil innføring av nye lover 
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og forskrifter kunne innebære økte ressurskostna-

der knyttet til kontroll og tilsyn av lovverket og kost-

nader direkte knyttet til innhenting av avgiftene.  

Innføringen av nye modeller for grunneierfinansie-

ring kan videre potensielt føre til konflikter og even-

tuelle klagesaker. Dersom dette er tilfellet vil det in-

nebære økt ressursbruk både hos myndigheter og 

eventuelle private aktører som er involvert. 

Internasjonale erfaringer med ulike modeller for 

grunneierfinansiering vitner om at administrasjons-

kostnadene raskt kan bli store, og det finnes ek-

sempler på avgifter hvor administrasjonskostna-

dene overgår inntektene (OECD, 2011). Særlig for-

bedringsavgifter har vært forbundet med høye ad-

ministrasjonskostnader, men det finnes samtidig ek-

sempler på effektiv bruk av instrumentet. 

Erfaringer fra England og Wales med den nylig inn-

førte utbyggingsavgiften Community Infrastructure 

Levy, har vist at administrasjonskostnadene for 

myndighetene er relativt begrensede. De lokale 

myndighetene tillates å beholde inntil fem prosent 

av inntektene fra avgiften til administrasjon, og fore-

løpige tilbakemeldinger tyder på at kostnadene er 

lavere enn dette kostnadstaket. 

Forenklede forhandlinger 

Innføring av nye instrumenter kan også potensielt gi 

effektiviseringsgevinster sammenlignet med da-

gens praksis. Utbyggere vi har intervjuet peker på 

lang saksbehandlingstid ved utarbeidelse av utbyg-

gingsavtaler, noe som kan indikere at kommunene 

har ressurskostnader knyttet til selve utformingen 

av avtalene. I tillegg vil det være ressurskostander 

knyttet til forhandling om størrelsen på grunneierbi-

drag, og om bidragene skal utgjøres av kontantbi-

drag eller realytelser. En standardisering av disse 

avtalene, gjennom for eksempel en utbyggingsav-

gift (alternativ 1), kan således innebære effektivise-

ringsgevinster. 

Økt forutberegnelighet 

Gjennom intervjuene vi har gjennomført har det 

kommet fram at liten grad av forutberegnelighet er 

den største kostnaden for utbyggere med dagens 

bruk av utbyggingsavtaler. Økt forutberegnelighet 

kan også gi kommunene anledning til å forskuttere 

fremtidige inntekter, og dermed sikre en sammen-

hengende utbygging av infrastruktur uavhengig av 

igangsettelsestidspunktet for annen utbygging i pla-

nområdet. Dette gir kommunene økt forutsigbarhet, 

og er en positiv nyttevirkning for kommunene. 

Tapt fleksibilitet 

Som argumentert tidligere vil innføring av blant an-

net utbyggingsavgift og omreguleringsavgift gjøre 

utbyggingsavtalene i dagens form overflødige. 

Dette har nyttevirkninger for myndighetene gjennom 

standardisering (forenklede forhandlinger) og at 

grunneierbidragene er fastsatt på forhånd (økt for-

utsigbarhet). Baksiden er imidlertid at myndighet-

ene mister den fleksibilitet utbyggingsavtalene gir 

ved at de er fremforhandlede avtaler tilpasset hver 

enkelt utbygging. 

For eksempel vil en utbyggingsavgift innebære at 

utbyggerne bidrar med et bestemt beløp per kvad-

ratmeter byggeareal, mot at kommunen forplikter 

seg til å legge til rette for utbyggingen gjennom in-

vesteringer i den infrastrukturen som er nødvendig 

for å innfri reguleringsplanenes rekkefølgebestem-

melser. Dette vil videre innebære at det er kommu-

nen som er byggherre og bestiller av infrastruktur-

utbyggingen. Det betyr at prosjektet må lyses ut et-

ter vanlig prosedyre for offentlige anskaffelser, der-

som kommune ikke selv forestår utbyggingen med 

egne foretak. 

I mange tilfeller kan det være hensiktsmessig at ut-

bygger av en eiendom også besørger infrastruktur. 

I en utbyggingsavtale vil dette inngå som en real-

ytelse. Ved innføring av en utbyggingsavgift, vil ver-

dien av slike realytelser måtte komme til fratrekk fra 
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den avgiften utbygger skal betale. Dette vil imidlertid 

kunne komme i konflikt med reglementet for offent-

lige anskaffelser, da det i prinsippet vil innebære en 

kontantoverføring fra kommune til utbygger som be-

taling for utført arbeid (jf. drøfting i kapittel 5.1.3).  

Det innebærer i så fall at etableringen av all offentlig 

infrastruktur må lyses ut på anbudsmarkedet, selv 

om det potensielt kan ligge stordriftsfordeler i at ut-

bygger oppfører infrastrukturen. 

Eventuelle stordriftsfordeler i oppføringen av kom-

munal infrastruktur vil riktignok være et konkurran-

sefortrinn for utbyggeren som nyter godt av disse, 

og vil normalt komme til syne gjennom en lavere til-

budt pris i anbudskonkurransen. Kommunen vil 

imidlertid pådra seg en kostnad gjennom anbuds-

prosessen, som den kanskje unngår gjennom avta-

ler om realytelser i dagens bruk av utbyggingsavta-

ler. Denne kostnaden kan trolig modereres gjennom 

inngåelse av større rammeavtaler. 

 Virkninger for aktør i privat sektor 

Det er mange aktører i privat næringsliv og enkelt-

stående personer som vil bli påvirket av en innføring 

av nye modeller for grunneierfinansiering. Ettersom 

grunneiere, boligbyggere og eiere av bolig- og næ-

ringseiendom er de aktørene i samfunnet som blir 

påvirket i særlig grad, har vi beskrevet virkningene 

for disse aktørene særskilt. 

Kostnader ved å etterleve lovverket 

Innføring av nye modeller for grunneierfinansiering 

vil kreve at grunneiere og eiendomsutviklere må til-

passe seg nye lover og forskrifter. Dette vil normalt 

innebære en ressurskostnad. Erfaringene fra Eng-

land og Wales etter innføringen av ny utbyggings-

avgift viser blant annet at eiendomsutviklere er mis-

fornøyde med det som framstår som et særdeles 

komplekst lovverk. Loven om utbyggingsavgiften 

spesifiserer en rekke detaljerte forhold og unntak. 

Dette bidrar til økte kostnader for utbyggere som må 

bruke mer tid på å forholde seg til lovverket. Det pe-

kes også på gråsoner i lovverket som generelt bi-

drar til usikkerhet. 

Forenklede forhandlinger 

Nytt regelverk kan også gjøre tidligere regelverk 

overflødig, og dermed endre på praksis for de invol-

verte aktørene. For eksempel kan innføring av ut-

byggingsavgift gi effektiviseringsgevinster som 

følge av at man unngår forhandlinger ved inngåelse 

av utbyggingsavtaler (for utbyggere). 

Økt forutberegnelighet 

Uvisshet om størrelsen på eventuelle infrastruktur-

bidrag bidrar til usikkerhet ved investering i nye tom-

tearealer. Usikkerheten påfører både grunneiere og 

utbyggere kostnader i transaksjonsprosessen. In-

strumenter som bidrar til økt forutberegnelighet vil 

således gi gevinster for det private. Gevinstene vil 

både kunne bestå i reduserte kostnader med inn-

henting av informasjon og kartlegging av potensielle 

infrastrukturbidrag. Bedre beslutningsgrunnlag i for-

kant av investeringer vil trolig også føre til mer ef-

fektiv allokering av kapital. 

 Virkninger for samfunnet for øvrig 

Tiltakene kan ha virkninger for samfunnet for øvrig 

utover de aktørene som blir direkte berørt av end-

ringer i regelverket. I dette kapittelet tar vi for oss de 

viktigste endringene som oppstår. 

Bedre samsvar mellom investeringer og behov 

Dersom kommunen i utgangspunktet ikke klarer å 

finansiere tilstrekkelig infrastruktur til sine innbyg-

gere som følge av finansielle beskrankninger, kan 

en innføring av nye modeller for grunneierfinansie-

ring føre til mer infrastrukturutbygging. Gitt at denne 

infrastrukturen er samfunnsøkonomisk lønnsom å 

bygge ut, bør disse prosjektene gjennomføres og de 
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vil gi økt nytte for samfunnet.50 Spesielt vil det gi po-

sitive virkninger for innbyggere som bor i nærheten 

av der infrastrukturutbyggingen gjennomføres, men 

også andre aktører i samfunnet (innbyggere eller 

næringsliv) som benytter seg av infrastrukturen. 

Mer effektiv skattlegging 

Som omtalt tidligere vil skattefinansiering av offent-

lige tiltak innebærer kostnader for samfunnet som 

må inkluderes i den samfunnsøkonomiske analy-

sen. Det vil oppstå et effektivitetstap for samfunnet 

fordi ressursbruken blir påvirket av skatteøkningen. 

Kostnaden består i at skatter og avgifter medfører 

at prisene konsumentene og produsentene stilles 

overfor blir ulike, og omtales som skattekiler. Skat-

tekilene bidrar til en vridning i ressursbruken, som 

gir et effektivitetstap i økonomien som helhet. I til-

legg vil det påløpe administrative kostnader i forbin-

delse med skatteinnkreving. 

For alle tiltak som skal finansieres over offentlige 

budsjetter, skal det derfor inngå en skattefinansie-

ringskostnad. Innføring av nye modeller for grunnei-

erfinansiering kan påvirke skattegrunnlaget både 

positivt og negativt: 

- Økte skatteinntekter som følge av nye me-

toder for å samle inn skatt 

- Økte skattekostnader som følge av endret 

ressursbruk gjennom utforming av regel-

verk, og håndheving/oppfølging av regel-

verk. 

Økte skatteinntekter er ikke i seg selv en samfunns-

økonomisk gevinst, men omfordeling av ressurser 

mellom aktører i samfunnet. Økte skatteinntekter fra 

 

 

                                                      

50 Det kan tenkes infrastruktur som ikke nødvendigvis er samfunnsøkono-
misk lønnsom å bygge ut, altså at kostnaden ved å bygge den ut overgår 

ikke-vridende skatter og avgifter vil imidlertid gjøre 

det mulig å redusere nivået på de vridende skat-

tene, som igjen vil bidra til å redusere effektivitets-

tapet i økonomien, og dermed også skattefinansie-

ringskostnaden. 

Reduksjon av gratispassasjerproblemet 

Utbyggerne vi har vært i kontakt med har trukket 

fram at det i noen tilfeller oppstår problemer knyttet 

til gratispassasjerer med dagens bruk av utbyg-

gingsavtaler. For eksempel kan det i et transforma-

sjonsområde være enkelte grunneiere som har ster-

kere insentiver til å bygge ut enn andre. Utbygging 

av hele området kan kreve koordinering mellom 

grunneierne for å sikre innfrielse av rekkefølgebe-

stemmelsene. Grunneiere som velger å avstå fra å 

utvikle i første omgang, og dermed ikke tar del i 

kostnadene for infrastruktur i området, kan ikke på-

legges krav om nye infrastrukturbidrag på et senere 

tidspunkt dersom de øvrige grunneierne/utbyg-

gerne har innfridd rekkefølgebestemmelsene i regu-

leringsplanen. 

Gratispassasjerproblemet har i første omgang be-

tydning for fordelingen av ressurser mellom ulike 

grunneiere og utbyggere, men kan også ha konse-

kvenser for samfunnsøkonomisk effektivitet ved at 

utviklingsprosjekter forsinkes, og i verste fall skrin-

legges. Tiltak som kan bidra til å redusere dette pro-

blemet vil derfor bidra til økt effektivitet. 

Virkninger i eiendomsmarkedet 

Implementering av nye eller endring av eksiste-

rende modeller for grunneierbidrag vil også potensi-

elt ha innvirkning i boligmarkedet. De ulike model-

lene kan potensielt påvirke prisen grunneieren får 

nytten. Dersom nye modeller for grunneierfinansiering fører til mer utbyg-
ging av denne typen infrastruktur, vil ikke dette gi positive nyttevirkninger. 
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ved salg av tomter, marginene til boligbyggere og 

boligprisene. Fordelingen av effekten avhenger 

imidlertid av aktørenes relative prisfølsomhet. De 

nye modellene kan også potensielt få innvirkninger 

på boligtilbudet både på kort og lang sikt. 

Omfordeling av ressurser mellom berørte grupper 

gir i utgangspunktet ingen reell effekt for samfunnet 

og vil derfor ikke påvirke den samfunnsøkonomiske 

lønnsomheten av et tiltak. Den nytten én gruppe 

oppnår av tiltaket, motsvares da av en like stor kost-

nad for en annen gruppe. Fordelingen av skattebyr-

den på tomteeiere, boligbyggere eller eiere av bolig- 

eller næringseiendom, har dermed ikke en reell 

samfunnsøkonomisk virkning ettersom den vil mot-

svares av økte skatteinntekter for det offentlige. I 

avsnitt 6.7 om fordelingsvirkninger, omtaler vi virk-

ningene i eiendomsmarkedet i nærmere detalj. 

6.4 Verdsetting av virkninger 

Formålet med denne fasen er å tallfeste og verd-

sette virkningene av de tre alternative modellene for 

grunneierfinansiering. Vi har tallfestet identifiserte 

nytte- og kostnadsvirkninger av foreslåtte tiltak så 

langt det er mulig og hensiktsmessig (prissatte virk-

ninger) (DFØ, 2014). Der dette ikke har vært mulig, 

har vi vurdert virkningene kvalitativt (ikke-prissatte 

virkninger). I tillegg vil det være virkninger som gir 

en omfordeling mellom grupper i samfunnet, men 

som ikke gir noe netto bidrag til samfunnsøkono-

misk lønnsomhet. Disse virkningene omtales som 

fordelingsvirkninger i kapittel 6.7. 

Figur 6.4 oppsummerer de prissatte virkningene, 

ikke-prissatte virkninger og fordelingsvirkninger i 

denne samfunnsøkonomiske analysen. 

 

 

Figur 6.4: Klassifisering av virkninger i den samfunnsøkonomiske analysen 
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 Prissatte virkninger 

De prissatte virkningene er verdsatt over en analy-

seperiode på 40 år med en diskonteringsrate på 4 

prosent. Alle priser er oppgitt i 2017-kroner. Vi har 

lagt til grunn at alle tiltak vil kreve to års forberedel-

ser, blant annet med utforming av nye lover, og at 

gevinster og kostnader utover selve implemente-

ringen først vil påløpe fra år 2020. Valg av året for 

implementering er først og fremst av teknisk art, og 

vil ikke ha en reell påvirkning på avveining mellom 

alternativene. Dersom implementeringsåret forsky-

ves med noen år, vil både kostnader og nyttegevins-

ter forskyves i tid. 

Mer effektiv skattlegging 

Økte skatteinntekter er ikke i seg selv en samfunns-

økonomisk gevinst, men omfordeling av ressurser 

mellom aktører i samfunnet. Økte skatteinntekter fra 

ikke-vridende skatter og avgifter vil imidlertid gjøre 

det mulig å redusere nivået på de vridende skat-

tene, som igjen vil bidra til å redusere effektivitets-

tapet i økonomien. Skattefinansieringskostnaden vil 

med andre ord bli lavere. 

De tre modellene for grunneierfinansiering kan 

overordnet deles inn i to typer avgifter: 

- Skattlegging av verdiøkning som ikke er 

knyttet til grunneiers egen verdiskaping på 

eiendommen. Dette kan enten være plan-

skapte verdier (Omreguleringsavgift) eller 

verdistigning gjennom økt attraktivitet som 

følge av offentlige investeringer (Prosjekt-

rettet forbedringsavgift). 

 

 

                                                      

51 Av tekniske årsaker har vi lagt til grunn at utbyggingsavgiften begrenses 
oppad av verdistigningen som følge av omreguleringen eller den kommu-
nale investeringen. 

- Avgifter som retter seg mot å dekke kostna-

dene av de offentlige investeringene (Ut-

byggingsavgift)51 

I kapittel 6.2 beregnet vi skattefinansieringskostna-

dene i nullalternativet av å benytte vridende skatter 

til å finansiere investeringer i kommunal infrastruk-

tur. Vi kom fram til at disse summerer seg til 28,4 

milliarder 2017-kroner neddiskontert over analyse-

perioden. Innføringen av nye modeller for grunnei-

erfinansiering kan bidra til å redusere disse skatte-

finansieringskostnadene. 

Alternativ 1 – Utbyggingsavgift 

En utbyggingsavgift beregnes med utgangspunkt i 

kostnaden ved å opparbeide den offentlige infra-

strukturen som den samlede utbyggingen i området 

utløser behov for. Den totale kostnaden ved inves-

teringen vil deretter fordeles på totalt antall utbygg-

bare kvadratmeter (tomteareal multiplisert med ut-

nyttelsesgrad). Innføringen av en utbyggingsavgift 

kan derfor i teorien hente inn hele kostnaden ved å 

bygge ut den aktuelle infrastrukturen. Imidlertid vil 

det være en grunnleggende regel om at man ikke 

skal kunne belaste utbygger/grunneier med større 

kostnader enn den verdistigning arealet har opp-

nådd som følge av at det har blitt omregulert til bo-

ligformål. I fravær av en slik regel vil avgiften kunne 

forhindre eiendomsutvikling. Skatteinntektene som 

kan inndras gjennom utbyggingsavgiften begrenses 

derfor oppad av verdistigningen på eiendommen. 

Det neste spørsmålet blir dermed hvor stor andel av 

denne verdistigningen man kan legge til grunn at 

myndighetene faktisk klarer å inndra. Med full infor-

masjon og perfekte modeller for å beregne framtidig 
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verdistigning på eiendommen, kan myndighetene i 

prinsippet hente ut hele denne verdistigningen. Det 

kan imidlertid være utfordrende å beregne dette ek-

sakt. Samtidig vil en for høy utbyggingsavgift føre til 

at grunneier velger å ikke bygge ut ettersom alter-

nativverdien av tomten da vil overstige verdien den 

får fra å selge tomten til boligformål. Dette vil ha ne-

gative konsekvenser for myndighetene, gitt at de 

ønsker boligbygging på det aktuelle området, og po-

tensielt gi lavere boligbygging (se kapittel 6.7 for 

nærmere omtale av virkningene i eiendomsmarke-

det). 

Det kan derfor være grunner som tilsier at man utfra 

effektivitetshensyn bør sette et tak for avgiften som 

er lavere enn den verdistigningen eiendommene 

har oppnådd. I kapittel 5 la vi til grunn en skattesats 

på 30 prosent for både omreguleringsavgift og pro-

sjektrettet forbedringsavgift. Av sammenlignings-

hensyn legger vi derfor til grunn at utbyggingsavgif-

ten er begrenset oppad av 30 prosent av den for-

ventede verdistigningen av infrastrukturinveste-

ringene. 

Vi forutsetter at en utbyggingsavgift vil kunne benyt-

tes til delfinansiering av alle kommunale investe-

ringer som vil utløse verdiøkninger i eiendomsmar-

kedet i analyseperioden. Som beskrevet i kapittel 

6.2.2 utgjør dette 90 prosent av de samlede kom-

munale investeringene. Med en skattesats på 30 

prosent av forventet verdiøkning, gir det en økning i 

skatteinntektene med 52,7 milliarder 2017-kroner 

neddiskontert over analyseperioden.52  

 

 

                                                      

52 I kapittel 6.2.2 beregnet vi at de kommunale investeringene i analyse-
perioden vil gi en verdistigning på 190,3 milliarder kroner i eiendomsmar-
kedet. Med en innføring av 30 prosent skattesats på verdistigningen fra og 
med 2020, gir dette økning i skatteinntektene på 52,7 milliarder kroner. 

Den samfunnsøkonomiske nytten av dette kommer 

gjennom reduserte skattefinansieringskostnader 

(20 prosent) som summerer seg til 15,6 milliarder 

2017-kroner. 

Alternativ 2 – Omreguleringsavgift 

En omreguleringsavgift beregnes utfra estimert ver-

distigning på eiendom som følge av en omregule-

ring. Verdistigningen kan både bestå av økt utnyt-

telsesgrad innenfor et reguleringsformål, endret re-

guleringsformål til en bruk med høyere kvadratme-

terpris eller en kombinasjon av disse. 

I likhet med en utbyggingsavgift, er ikke verdistig-

ningen av et omreguleringsvedtak knyttet direkte til 

en offentlig investering i infrastruktur, men indirekte 

– ved at omreguleringen ofte forutsetter investe-

ringer i offentlig infrastruktur. Av tekniske og bereg-

ningsmessige grunner har vi, som omtalt i avsnitt 

6.2.2, valgt å behandle alle offentlige investeringer 

likt, enten de har vært gjenstand for en større omre-

gulering på forhånd eller om de kommer uten en 

omregulering av arealer. For en omreguleringsavgift 

innebærer dette trolig at vi undervurderer verdistig-

ningen som kan skattlegges. 

I kapittel 6.2 anslo vi verdistigningen i eiendoms-

markedet som følge av investeringer i offentlig infra-

struktur til å være i gjennomsnitt 3 prosent. Som om-

talt er dette en gjennomsnittsbetraktning. Faktisk 

verdistigning vil variere mellom ulike typer infra-

struktur. 

Bruken av en omreguleringsavgift vil begrenses av 

at deler av eiendomsutviklingen i analyseperioden 

Dette utgjør «bare» 28 prosent av verdistigningen i hele analyseperioden 
ettersom instrumentet innføres først i 2020, og verdistigningen i 2018 og 
2019 dermed ikke skattlegges. 
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kan gjennomføres innenfor gjeldende regulerings-

plan. Dette kan være reguleringsplaner med inn-

lagte rekkefølgekrav, hvor en utbyggingsavgift vil 

kunne komme til anvendelse, men hvor det ikke vil 

komme reguleringsendringer som kan skattlegges.  

Basert på en overordnet vurdering av boligregnska-

pet i Oslo kommune, legger vil til grunn at omregu-

lering vil være nødvendig for realisering av 80 pro-

sent av boligpotensialet som ikke allerede er gitt 

igangsettingstillatelse eller rammetillatelse. Tilsva-

rende legger vi til grunn at omreguleringsavgiften 

kan anvendes for å skattlegge verdiøkninger av of-

fentlige investeringer i 80 prosent av de relevante 

investeringskostnadene. 

Anledningen til å ta i bruk en omreguleringsavgift 

antas å være økende gjennom analyseperioden. På 

lang sikt er det naturlig å se for seg at all framtidig 

boligbygging vil kreve en omregulering, mens det 

meste av boligbyggingen på kort sikt gjøres innenfor 

gjeldende reguleringsplan. Vi har valgt å la andelen 

av boligbyggingen som avhenger av omregulering 

varierer slik at den i enden av analyseperioden når 

100 prosent, men i gjennomsnitt utgjør 80 prosent.  

Med denne forutsetningen, og en skattesats på 30 

prosent, vil innføring av en omreguleringsavgift po-

tensielt gi en økning i skatteinntektene med 41,6 

milliarder 2017-kroner neddiskontert over analyse-

perioden. Den samfunnsøkonomiske nytten av 

dette kommer gjennom reduserte skattefinansie-

ringskosnader som summerer seg til 8,3 milliarder 

2017-kroner. 

Alternativ 3 – Prosjektrettet forbedringsavgift 

En prosjektrettet forbedringsavgift er et verktøy som 

kan tas i bruk i forbindelse med konkrete investe-

ringsprosjekter. Prosjekter som vil kunne ta i bruk 

forbedringsavgiften kan både være større enkelt-

prosjekter, som for eksempel bygging av en ny trasé 

for t-banen, men også investeringsprogrammer in-

nenfor et område. Slike investeringsprogrammer 

kan dreie seg om programmer for opprusting av 

nedslitte eller belastede områder, gjennom såkalte 

områdeløft. 

Ved at det innføres en avgift som betales av de ei-

endommer som får en verdiøkning som følge av til-

takene, vil man kunne sikre dekning av hele eller 

deler av utleggene for det offentlige innenfor en for-

utsigbar tidshorisont. Avgiften vil pålegges den ver-

distigning som kommer eksisterende bebyggelse til 

gode ved at et område blir oppgradert. Objektet for 

skattekravet vil være differansen mellom opprinne-

lig verdi før regulering og infrastrukturinvesteringer 

og ny verdi etter at tiltakene er gjennomført. 

Ettersom dette verktøyet er prosjektrettet, vil det 

bare være mulig å benytte på noen typer infrastruk-

turinvesteringer. Trolig vil verktøyet først og fremst 

være aktuelt i finansieringen av store samferdsels-

investeringer og i områdeløftprogrammer, hvor man 

øker et områdets attraktivitet gjennom en rekke mål-

rettede investeringer innen kultur, idrett, park- og fri-

områder, torg og møteplasser. Vi legger skjønns-

messig til grunn at instrumentet kun vil være rele-

vant å bruke i 20 prosent av investeringsprosjektene 

i kommunene. Det tilsvarer investeringer for totalt 

146,2 milliarder 2017-kroner neddiskontert over 

analyseperioden. 

Med de samme forutsetninger om verdistigning og 

verdistigningens geografiske utbredelse som drøf-

tet i nullalternativet, gir dette en beregnet verdistig-

ning i berørte eiendomsmarked på 38,1 milliarder 

2017-kroner neddiskontert over analyseperioden. 

Med en skattesats på 30 prosent innebærer dette at 

en innføring av en prosjektrettet forbedringsavgift 

potensielt vil gi en økning i skatteinntektene med 

10,5 milliarder 2017-kroner neddiskontert over ana-

lyseperioden. Den samfunnsøkonomiske nytten av 
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dette kommer gjennom reduserte skattefinansie-

ringskostnader som summerer seg til 2,1 milliarder 

2017-kroner. 

Utforming av lov og forskrifter 

Som omtalt i avsnitt 6.3.1 vil eventuell innføring av 

nye lover eller endring av eksisterende forutsette en 

omfattende prosess, hvor flere parter i samfunnet 

blir involvert. Dette gjelder både offentlig ansatte i 

departementene og fagkomiteer, men også parter i 

privat næringsliv – som fagpersoner og andre grup-

per som blir berørt av lovforslaget. For samfunnet 

innebærer dette økt ressursinnsats i form av arbeid-

stimer, som alternativt kunne blitt brukt til andre for-

mål. 

Basert på prosjektteamets egne erfaringer fra tidli-

gere utarbeidelse av forslag til ny plan- og bygnings-

lov, har vi lagt til grunn at kostnadene ved utforming 

av nytt lovverk ved innføring av en utbyggingsavgift 

vil beløpe seg til snaut 7 millioner kroner. Utforming 

av ny lov ved innføring av en omreguleringsavgift og 

prosjektrettet forbedringsavgift antas å kreve 

mindre ressurser, ettersom dette er mer målrettede 

instrumenter som vil innebære mindre omfattende 

lovreform. For disse instrumentene anslår vi kostna-

den til 4,5 millioner kroner.53 Vi har videre lagt til 

grunn at forberedende lovarbeid påbegynnes i 

2018, og at ressursinnsatsen knyttet til utarbeidel-

sen av lovene fordeler seg utover to år fram til de 

nye lovene trår i kraft i 2020. 

 

 

                                                      

53 Vi har grovt beregnet at utarbeidelsen av lovendring for bygningsdelen 
av plan- og bygningsloven bestod av om lag 24 årsverk, og dermed til en 
kostnad på om lag 20 millioner kroner. Vi har deretter lagt til grunn at ut-
arbeidelsen av lov til utbyggingsavgift ligger på om lag 1/3 av dette, mens 

Utforming av modeller og beregningsgrunnlag i 
kommunene 

Innføring av nye lover vil også innebære kostnader 

for kommunene ved at det må innføres nye rutiner, 

og ved at det må utarbeides modeller for beregning 

av avgift og lignende.  

Alternativ 1 – Utbyggingsavgift 

Før innføring av en utbyggingsavgift vil det være 

nødvendig å utarbeide detaljerte investeringsbereg-

ninger for hele kommunen, og i mange kommuner 

innad i ulike delområder. Denne må rulleres jevnlig 

etterhvert som blant annet nye framskrivinger av be-

folkningsutviklingen blir oppdatert. 

I utarbeidelsen av kommuneplanen i dag er vurde-

ring av utbyggingsbehov og finansiering av infra-

struktur allerede en sentral del av plangrunnlaget. 

Imidlertid må investeringsplanen være mer detaljert 

sammenlignet med i dag, noe som vil innebære 

økte ressurskostnader sammenlignet med nullalter-

nativet. 

For å beregne denne merkostnaden av å utarbeide 

en detaljert investeringsplan, har vi tatt utgangs-

punkt i Bærum kommunes arbeid i tilknytning til ut-

arbeidelse av en langsiktig driftsanalyse og investe-

ringsplan for 2016 til 2035. Planen gir en detaljert 

beskrivelse av anslåtte investeringsutgifter for alle 

sektorer fram mot 2035. I tillegg har vi kartlagt kost-

nadene knyttet til å utarbeide investeringsplan og ei-

endomsstrategi for Oslo kommune i forbindelse 

med gjennomføringen av dette prosjektet.54 

utarbeidelsen av omreguleringsavgift og forbedringsavgift ligger på mel-
lom 1/4 og 1/5 av dette. 
54 Vi legger til grunn en lønnskostnad per årsverk tilsvarende 850 000 kro-
ner. Dette er basert på innspill fra Fredrikstad kommune.  
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Dersom vi legger til grunn at alle kommunene i ut-

valget må gjennomføre en tilsvarende ressursinn-

sats for å utarbeide en detaljert investeringsplan 

som kan være grunnlag for beregning av utbyg-

gingsavgift, gir dette en samlet kostnad på om lag 

300 millioner 2017-kroner.55 

Ved innføring av en utbyggingsavgift vil det også 

være nødvendig å etablere modeller og rutiner for å 

beregne verdistigning i eiendomsmarkedet av kom-

munale investeringer og reguleringer. Det finnes lig-

nende modeller for beregning av andre skatter i 

dag, og Norge er trolig et av de landene med best 

boligprisstatistikk i verden, både som følge av den 

høye eierandelen i boligmarkedet (og dermed 

mange omsetninger) og fordi majoriteten av bolig-

omsetningene annonseres på markedsplassen 

finn.no. 

I forbindelse med utarbeidelsen av eiendomsmeg-

lernes boligprisstatistikk, har selskapet Eiendoms-

verdi bygget opp en modell som verdsetter den iso-

lerte betydningen av ulike egenskaper og attributter 

ved en bolig. Det kan for eksempel dreie seg om 

nærhet til ulike typer kommunal infrastruktur. Model-

ler som bygger videre på dette, eller som benytter 

seg av tilsvarende eller lignende metoder, vil trolig 

være mulig å etablere til en relativt lav investerings-

kostnad. En slik modell kan tenkes utarbeidet og 

vedlikeholdt av for eksempel SSB. SSB har erfaring 

med lignende beregningsmodeller, for eksempel 

beregning av formuesgrunnlag for Skatteetaten 

som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt. Vi 

legger til grunn at utarbeidelse av en slik modell kan 

 

 

                                                      

55 Anslaget er basert på kostnadsestimater fra Bærum, Oslo og Trondheim 
kommune. På bakgrunn av estimatene har vi lagt til grunn at kommuner 
med flere enn 100 000 innbyggere trenger 6 årsverk i investeringen i en 
slik plan. Kommuner med mellom 50 000 og 100 000 innbyggere trenger 

gjøres innenfor en kostnadsramme på 10 millioner 

kroner. 

Alternativ 2 – Omreguleringsavgift 

Ettersom en omreguleringsavgift ikke er direkte 

knyttet til kostnadene ved å bygge ut infrastruktu-

ren, vil det ikke være nødvendig å utarbeide en mer 

detaljert investeringsplan enn det som allerede gjø-

res i nullalternativet. Kostnaden knyttet til dette vil 

derfor være null sammenlignet med nullalternativet. 

Omreguleringsavgiften vil i hovedsak avgiftsbe-

legge: 

i. Omregulering av eiendommers bruks-

formål 

ii. Omregulering av eiendommers utnyt-

telsesgrad 

Ved omregulering av eiendommers bruksformål vil 

det normalt foreligge markedspris på både eksiste-

rende og ny bruk av eiendommen i det berørte om-

rådet. I den grad det ikke foreligger markedspris på 

eksisterende og/eller ny bruk av eiendommen, vil 

dette kunne fastsettes av takstmann. Man kan også 

se til satser for erstatning som i dag legges til grunn 

i ekspropriasjonssaker. 

Ved omregulering av eiendommers utnyttelsesgrad 

vil det som regel foreligge en markedspris på da-

gens bruk i det berørte området. Verdistigningen 

kan da beregnes med utgangspunkt i størrelsen på 

økningen i utnyttelsesgraden.  

Det vil være reguleringsendringen, og eventuell ver-

distiging denne medfører, som er utgangspunktet 

4 årsverk, mens kommuner med mellom 20 000 og 50 000 innbyggere 
trenger 2 årsverk. Kommuner med færre enn 20 000 innbyggere trenger 
til slutt ett årsverk til utarbeidelse av en slik plan. 
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for avgiften. Man kan se for seg at det vil være nød-

vendig å definere når en omregulering og hvilken 

del av denne som skal utløse avgiftsplikt. Endringen 

må være reell. Ved opphevelse av en eldre plan 

som åpnet for bebyggelse, og vedtakelse av en ny, 

vil det være differansen mellom verdien på utbyg-

ging etter gammel og ny som blir avgiftsgrunnlaget. 

Kommunen vil heller ikke ha adgang til å foreta om-

reguleringer og planendringer av rent fiskale hen-

syn. 

Det vil imidlertid være behov for å utarbeide noen 

standard modeller som kommunene kan benytte for 

å beregne verdistigningen, samt etablering av ruti-

ner/håndbok som kommunen skal følge. Vi legger til 

grunn at dette arbeidet vil innebære en investerings-

kostnad på 10 millioner kroner. 

Alternativ 3 – Prosjektrettet forbedringsavgift 

En prosjektrettet forbedringsavgift er ikke direkte 

knyttet til kostnadene ved å bygge ut infrastruktu-

ren, og det vil derfor ikke være nødvendig å utar-

beide en mer detaljert investeringsplan enn det som 

allerede gjøres i nullalternativet. Kostnaden knyttet 

til dette vil derfor være null sammenlignet med null-

alternativet. 

Forbedringsavgiften vil avgiftsbelegge verdistigning 

på eiendom som følge av offentlige investeringen i 

infrastruktur. Avgiftsobjektet vil beregnes med ut-

gangspunkt i verdiøkning i det berørte eiendoms-

markedet, kontrollert for verdiøkning i sammenlign-

bare områder. Referanseområder vil defineres i det 

enkelte prosjekt. 56 

 

 

                                                      

56 Det kan riktignok tenkes at det for enkelte områder kan være vanskelig 
å finne gode referanseområder. Dette kan for eksempel gjelde sentrale 

Som for omreguleringsavgift vurderer vi at det vil 

være behov for å utarbeide noen standard modeller 

som kommunene kan benytte for å beregne verdi-

stigningen, samt etablering av rutiner/håndbok som 

kommunen skal følge. Vi legger til grunn at dette ar-

beidet vil innebære en investeringskostnad på 10 

millioner kroner. 

Administrasjonskostnader for myndighetene 

I tillegg til en «investeringskostnad» knyttet til utfor-

ming av de nye modellene, vil innføring av nye lover 

og forskrifter kunne innebære økte ressurskostna-

der knyttet til kontroll og tilsyn av lovverket, potensi-

elle klagesaker og kostnader direkte knyttet til inn-

kreving av avgiften. I tillegg vil det være årlige kost-

nader knyttet til å rullere og oppdatere investerings-

planer som er grunnlaget for beregningen av utbyg-

gingsavgiften. 

Alternativ 1 – Utbyggingsavgift 

Basert på erfaringstall beregnet vi investeringskost-

naden knyttet til å utarbeide detaljerte investerings-

planer i alle kommunene i utvalget til om lag 300 

millioner kroner. Disse planene vil måtte rulleres 

jevnlig etterhvert som ny informasjon om framtiden 

foreligger. Basert på skjønn har vi lagt til grunn at 

den årlige kostanden ved å rullere disse planene vil 

utgjøre om lag en fjerdedel av investeringskostna-

den, og dermed 75 millioner 2017-kroner årlig. 

I tillegg vil det tilkomme kostnader knyttet til poten-

sielle klagesaker, innkreving av avgifter og bereg-

ning av verdistigning i eiendomsmarkedet. Det er 

naturlig at disse kostnadene vil variere i takt med 

omfanget av bruken av utbyggingsavgiften. Den ny-

lig innførte utbyggingsavgiften i England og Wales 

kontorområder omkring sentralbanestasjoner, som har en unik beliggen-
het. 
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tillater kommunene å beholde inntil fem prosent av 

inntektene fra avgiften til å dekke administrasjons-

kostnader. Erfaringer hittil tyder på at dette er til-

strekkelig.  

På bakgrunn av dette velger vi å legge til grunn at 

de samlede administrasjonskostnadene for myn-

dighetene vil utgjøre om lag 5 prosent av inntektene 

fra avgiften. Dette innebærer en ressurskostnad for 

myndighetene på 2 942 millioner 2017-kroner ned-

diskontert over analyseperioden. 

Alternativ 2 – Omreguleringsavgift 

I dette alternativet kreves det ikke utarbeidelse av 

detaljerte investeringsplaner, og kommunene 

unngår dermed driftskostnader knyttet til dette ut-

over det som allerede gjøres i nullalternativet. 

Når det gjelder ressurskostnader knyttet til bereg-

ning av verdistigning i eiendomsmarkedet, vil dette 

trolig være mer ressurskrevende enn ved innføring 

av en utbyggingsavgift. Det skyldes at man framfor 

å basere seg på en estimert modell, vil beregne ver-

diøkningen i hvert enkelt tilfelle. I den grad det fore-

ligger markedspriser kan denne beregningen riktig-

nok gjøres sjablongmessig. Dersom det ikke forelig-

ger markedspris for relevant bruk av eiendommen 

vil dette kunne medføre behov for taksering for be-

regning av verdistigning i hver enkelt omregulering 

av areal. Oslo Economics (2017) har tidligere be-

regnet kostnaden av taksering til mellom 692 og 780 

kroner per eiendom, avhengig av om kommunene 

legger til grunn formuesgrunnlaget fra Skatteetaten 

eller kommunal taksering. 

I tillegg kommer kostnader knyttet til potensielle kla-

ger og til innkreving av avgift. På samme vis som 

med utbyggingsavgiften legger vi til grunn at kost-

nadene vil variere i takt med omfanget av bruken av 

instrumentet. Skjønnsbasert legger vi til grunn at 

denne kostnaden vil utgjøre 3 prosent av skatteinn-

tektene. Dette innebærer en ressurskostnad for 

myndighetene på 1 247 millioner 2017-kroner ned-

diskontert over analyseperioden. 

Alternativ 3 – Prosjektrettet forbedringsavgift 

Vi ser heller ikke at det i dette alternativet vil være 

behov for utarbeidelse av generelle investeringspla-

ner i kommunen som skal utgjøre grunnlag for av-

giften, da forbedringsavgiften på samme måte som 

omreguleringsavgiften vil avgiftsbelegge verdiøk-

ningen på eiendom direkte. 

Internasjonalt er det vanlig å nedsette egne «admi-

nistrasjoner» som er ansvarlig for planlegging, be-

regning og innkreving av prosjektrettede forbed-

ringsavgifter. Administrasjonen skal blant annet de-

finere nedslagsområde for verdistigningen, og der-

med også avgiften, samt hvilket eller hvilke sam-

menlignbare områder som skal brukes som referan-

seområder. Det kan i tillegg tenkes at avgiften in-

nenfor det berørte området vil være differensiert, 

avhengig av avstand til infrastrukturen og type eien-

dom. 

Det er dermed grunn til å forvente høyere admini-

strasjonskostnader målt som andel av inntektene 

fra en forbedringsavgift enn for de to andre instru-

mentene. Internasjonale erfaringer har vist at admi-

nistrasjonskostnadene i noen tilfeller har overgått 

inntektene (OECD, 2011). Det finnes imidlertid også 

eksempler hvor administrasjonskostnadene har 

vært mer moderate, som i Sydney – der kostnaden 

«kun» utgjorde ti prosent av inntektene (Peterson, 

2009).  

Vi mener det er naturlig å legge til grunn at man ved 

innføring av en forbedringsavgift i Norge bør klare å 

legge til rette for en like kostnadseffektiv administra-

sjon av avgiften som i Australia. Detaljert boligpris-

statistikk av høy kvalitet og bred dekningsgraden 

underbygger dette. Vi legger derfor til grunn at ad-

ministrasjonskostnaden ved en prosjektrettet for-

bedringsavgift vil utgjøre ti prosent av inntektene fra 
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avgiften. Dette innebærer en ressurskostnad for 

myndighetene på 1 053 millioner 2017-kroner ned-

diskontert over analyseperioden. 

 Ikke-prissatte effekter 

Ikke-prissatte virkninger kvantifiseres gjerne med 

bruk av en såkalt pluss-minus metode. Det er tre 

viktige begreper i denne metoden: betydning, om-

fang og konsekvens. Først vurderes hvilken betyd-

ning det området som blir berørt av tiltaket har for 

grupper av samfunnet og for samfunnet som helhet. 

Deretter vurderes i hvilken grad de ulike tiltakene 

påvirker dette området sammenlignet med sam-

menligningsalternativet (omfang).  

Med utgangspunkt i vurderingene for betydning og 

omfang etableres en konsekvensmatrise hvor man 

avleder konsekvensen av tiltaket relativt til sam-

menligningsalternativet. Sistnevnte uttrykkes med 

opptil fire pluss (+) eller minus (-), hvor antallet re-

flekterer størrelsen. 

Forenklede forhandlinger 

Nytt regelverk kan også gjøre tidligere regelverk 

overflødig, og dermed endre på praksis for de invol-

verte aktørene. For eksempel kan innføring av ut-

byggingsavgift gi effektiviseringsgevinster som 

følge av man unngår forhandlinger ved inngåelse av 

utbyggingsavtaler (for utbyggere og for myndighe-

ter).57 Som nevnt har utbyggere vi har intervjuet 

pekt på lang saksbehandlingstid ved utarbeidelse 

av utbyggingsavtaler, noe som indikere at kommu-

nene har ressurskostnader knyttet til utformingen av 

 

 

                                                      

57 Merk at kostnaden som følge av flere forhandlinger som følge av økt 
behov for offentlige anskaffelser er inkludert som egen virkning, jf. avsnit-
tet «Tapt fleksibilitet» nedenfor. 

disse. En standardisering av disse avtalene, gjen-

nom for eksempel en utbyggingsavgift (alternativ 1), 

kan således innebære effektiviseringsgevinster. 

Utbyggerne vi har intervjuet har signalisert at kost-

naden knyttet til selve forhandlingene av en stor ut-

byggingsavtale fort kan beløpe seg til mellom en 

halv og én million kroner. I tillegg kommer ventetid 

for saksbehandling. Dette viser at det potensielt er 

relativt store effektiviseringsgevinster for utbyg-

gerne av å innføre for eksempel en standard utbyg-

gingsavgift, hvor det ikke er rom for forhandlinger.  

Vår vurdering er at en utbyggingsavgift og omregu-

leringsavgift vil erstatte dagens bruk av utbyggings-

avtaler, mens en prosjektrettet forbedringsavgift i li-

ten grad vil erstatte bruken av utbyggingsavtaler. 

For samfunnet som helhet har vi vurdert forenklede 

forhandlinger til å være av liten betydning. For aktø-

rene involvert har vi vurdert at innføring av utbyg-

gingsavgift vil ha stort positivt omfang. En omregu-

leringsavgift og forbedringsavgift vil ha henholdsvis 

middels og lite positivt omfang. Forskjellen mellom 

instrumentene har sammenheng med i hvilken grad 

de erstatter dagens bruk av utbyggingsavtaler. 

Økt forutberegnelighet 

Uvisshet om størrelsen på eventuelle infrastruktur-

bidrag bidrar til usikkerhet ved investering i nye tom-

tearealer. Usikkerheten påfører både grunneiere og 

utbyggere kostnader i transaksjonsprosessen. In-

strumenter som bidrar til økt forutberegnelighet vil 

således gi gevinster for det private. Gevinstene vil 

både kunne bestå i reduserte kostnader med inn-

henting av informasjon og kartlegging av potensielle 
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infrastrukturbidrag. Bedre beslutningsgrunnlag i for-

kant av investeringer vil trolig også føre til mer ef-

fektiv allokering av kapital. 

Økt forutberegnelighet kan også gi kommunene an-

ledning til å forskuttere fremtidige inntekter, og der-

med sikre en sammenhengende utbygging av infra-

struktur uavhengig av igangsettelsestidspunktet for 

annen utbygging i planområdet. Dette gir kommu-

nene økt forutsigbarhet, og er en positiv nyttevirk-

ning for kommunene. 

Basert på dette har vi vurdert økt forutberegnelighet 

til å være av middels betydning for samfunnet. For 

aktørene involvert har vi vurdert at innføring av ut-

byggingsavgift og omreguleringsavgift vil ha hen-

holdsvis stort og middels positivt omfang. For pro-

sjektrettet forbedringsavgift vurderer vi at endringen 

vil være null. 

Gevinster ved bedre plangrunnlag 

Ved innføring av en utbyggingsavgift vil det være 

nødvendig å lage en mer detaljert investerings- eller 

infrastrukturplan som gir grunnlag for å beregne 

størrelsen på avgiften. Dette vil kreve en del res-

sursinnsats, jf. avsnitt 6.4.1, men det vil også ha en 

rekke indirekte nyttevirkninger. I Eggen mfl. (2018) 

gjennomføres det en samfunnsøkonomisk analyse 

av å innføre en tversektoriell og langsiktig infrastruk-

turplan i Oslo og andre storbykommuner. Denne 

analysen viser blant annet at en infrastrukturplan 

kan bidra til: 

▪ Bedre utnyttelse av koordineringsmuligheter i 

infrastrukturutvikling. Med en samlet plan for in-

vestering i ulike former for infrastruktur vil det 

være lettere for relevante aktører (både innen-

for og utenfor kommunal forvaltning) å koordi-

nere egne investeringer ved konkrete prosjek-

ter. 

 

▪ Optimalisering av prosjektporteføljen. Infra-

strukturplanen kan bidra til at prioriteringen mel-

lom investeringer blir mer effektiv. Ifølge Eggen 

mfl. (2018) kommer virkningene gjennom en 

bedre oversikt over hva som er optimal rekke-

følge på og koordinering av større investeringer 

eller utviklingsområder som krever investe-

ringer i infrastruktur. Dette vil videre gi et utvidet 

og forbedret beslutningsgrunnlag som trolig vil 

føre til at mer samfunnsøkonomisk lønnsomme 

prosjekter blir framlagt for politisk behandling. 

 

▪ Politisk forutsigbarhet. Videre viser Eggen mfl. 

(2018) at en langsiktig infrastrukturplan vil øke 

forutsigbarheten både for myndighetene og for 

private aktører, gitt at planen oppfattes som rea-

listisk. Infrastrukturplanen vil også bidra til å 

realitetsorientere ulike aktører om ambisjonsni-

vået i kommuneplanen. 

Vår vurdering er at bedre plangrunnlag vil ha stor 

betydning for samfunnet, da det kan medføre store 

besparelser i investeringsutgiftene. Omfanget vil 

imidlertid variere mellom kommuner. Trolig vil nytte-

gevinsten av en detaljert infrastrukturplan være 

større i storbykommuner enn i små kommuner, hvor 

befolkningsveksten er lavere og utviklingen går tre-

gere. Samlet for alle kommunene i utvalget vurderer 

vi denne virkningen til å være av middels positivt 

omfang. Denne virkningen er bare relevant ved en 

utbyggingsavgift ettersom vi ikke har lagt til grunn at 

det er nødvendig med en detaljert infrastrukturplan 

ved innføring av omreguleringsavgift eller prosjekt-

rettet forbedringsavgift. 

Tapt fleksibilitet 

Dagens utbyggingsavtaler gir stor grad av fleksibili-

tet i forhandlingen mellom kommunen og utbygger i 

hvert enkelt utbyggingsprosjekt. Både til fastsettelse 

av hvor store bidragene skal være for det aktuelle 

prosjektet, men også til hvordan bidraget skal over-

føres til kommunen. For eksempel om bidraget skal 
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være et rent kontantbidrag eller om bidraget skal 

komme i form av en realytelse. Sistnevnte kan i 

mange tilfeller være praktisk ettersom utbygger al-

lerede er installert i området med et rigget anlegg 

og maskiner, og dermed kunne utføre arbeidet til en 

lavere kostnad enn hva andre entreprenører vil 

være i stand til. 

Innføring av en utbyggingsavgift og omregulerings-

avgift vil gjøre det vanskeligere å motta bidragene 

gjennom realytelser, da dette vil komme i konflikt 

med reglementet for offentlige anskaffelser (jf. ka-

pittel 5.1.3). I disse modellene vil det være kommu-

nen som må være ansvarlig for oppføringen av den 

kommunale infrastrukturen, og bestille entreprenør-

tjenester gjennom en anbudskonkurranse. Det er 

imidlertid ingen hindringer for at utbyggeren som al-

lerede er installert på området kan vinne denne an-

budskonkurransen. Samfunnet kan dermed fortsatt 

nyte godt av denne stordriftsfordelen, men fratruk-

ket kostnaden av selve anbudskonkurransen. 

For samfunnet som helhet har vi vurdert tapt fleksi-

bilitet til å være av liten betydning. For aktørene in-

volvert, både myndigheter og utbyggere, vil det in-

nebære noe større ressurskostnader i forbindelse 

med anbudskonkurransen. Vi har vurdert at innfø-

ring av utbyggingsavgift og omreguleringsavgift vil 

ha henholdsvis middels og lite negativt omfang for 

myndighetenes fleksibilitet i finansiering av infra-

struktur. Virkningen er ikke relevant for prosjektret-

tet forbedringsavgift, ettersom kommunens mulig-

heter til å bruke utbyggingsavtaler ikke begrenses. 

Kostnader ved å etterleve lovverket 

Innføring av nye modeller for grunneierfinansiering 

vil kreve at grunneiere og eiendomsutviklere må til-

passe seg nye lover og forskrifter, noe som normalt 

vil innebære en ressurskostnad. 

For samfunnet som helhet har vi vurdert kostnader 

ved å etterleve nytt lovverk vil være av liten betyd-

ning. Vi har videre vurdert denne kostnaden til å 

være av stort negativt omfang ved innføring av en 

utbyggingsavgift. Dette skyldes behovet for en for-

holdsvis detaljert lovgivning som kan være kompli-

sert å forholde seg til, noe erfaringer fra Storbritan-

nia støtter opp under. I alternativet med en omregu-

leringsavgift vurderer vi omfanget til å være middels 

negativt, og i alternativet med forbedringsavgift lite 

negativt. 

Bedre samsvar mellom investeringer og behov 

Dersom kommunen, av ulike årsaker, i utgangs-

punktet ikke klarer å finansiere tilstrekkelig infra-

struktur til sine innbyggere, kan innføring av nye 

modeller for grunneierfinansiering føre til mer infra-

strukturutbygging. 

Bedre samsvar mellom investeringer og behov vil 

være av middels betydning for samfunnet. Om-

fanget av effekten vurderes å være stort positivt ved 

innføring av en utbyggingsavgift og middels positivt 

ved en omreguleringsavgift. Begge disse instru-

mentene vil forplikte kommuner til å understøtte ut-

viklingen med investeringer i kommunal infrastruk-

tur, men omfanget i analyseperioden vurderes å 

være lavere for en omreguleringsavgift, da dette in-

strumentet i mindre grad enn en utbyggingsavgift 

erstatter bruken av utbyggingsavtaler. Effekten vur-

deres å være av lite positivt omfang for en prosjekt-

rettet forbedringsavgift. 

Reduksjon av gratispassasjerproblemet 

Tiltak som kan bidra til å redusere gratispassasjer-

problemet ved bruk av utbyggingsavtaler vil bidra til 

økt effektivitet. Reduksjon av gratispassasjerproble-

met vurderes å være av middels betydning for sam-

funnet. 

Omfanget av virkningen avhenger av i hvor stor 

grad de ulike tiltakene vil erstatte dagens bruk av 



 UTREDNING AV NYE MODELLER FOR GRUNNEIERBIDRAG | SAMFUNNSOKONOMISK-ANALYSE.NO 81 

utbyggingsavtaler. Innføring av en utbyggingsavgift 

er forutsatt å kunne erstatte bruken av utbyggings-

avtaler helt i analyseperioden. En omreguleringsav-

gift antas å kunne redusere denne bruken betrakte-

lig, men i økende grad utover i analyseperioden. 

Virkningen vurderes derfor å være av henholdsvis 

stort og middels positivt omfang for en utbyggings-

avgift og en omreguleringsavgift. Omfanget vurde-

res til lite positivt i alternativet med en prosjektrettet 

forbedringsavgift. 

6.5 Sammenstilling av de samfunnsøkonomiske 

virkningene 

Til slutt sammenstilles alle de beregnede prissatte 

og ikke-prissatte virkningene for å vurdere den sam-

lede samfunnsøkonomiske lønnsomheten ved tilta-

ket. Et tiltak defineres som samfunnsøkonomisk 

lønnsomt dersom betalingsvilligheten for alle tilta-

kets nyttevirkninger er større enn summen av kost-

nadene. Det er viktig at de ikke-prissatte virk-

ningene ikke tillegges mindre vekt bare fordi de ikke 

er prissatte. Hvor stor vekt de skal tillegges må imid-

lertid bero på hvor sentrale de ikke-prissatte virk-

ningene er i analysen. 

 Prissatte virkninger 

Sammenstillingen av prissatte virkninger ved å inn-

føre nye modeller for grunneierfinansiering er opp-

summert i Tabell 6.3. De prissatte virkningene er 

vist for analyseperioden 2018-2057, og verdiene er 

neddiskontert til oppstartsåret 2018. 

Alle de tre alternativene gir en netto positiv prissatt 

samfunnsøkonomisk nytte sammenlignet med null-

alternativet. Ved innføring av en utbyggingsavgift og 

omreguleringsavgift er netto prissatt nytte beregnet 

til henholdsvis 2 617 og 3 626 millioner 2017-kro-

ner. For prosjektrettet forbedringsavgift er den ned-

diskonterte netto prissatte samfunnsøkonomiske 

nytten marginalt positiv, og tallfestet til henholdsvis 

22 millioner 2017-kroner over analyseperioden. 

Det er først og fremst reduserte skattefinansierings-

kostnader som bidrar til samfunnsøkonomisk nytte i 

alle alternativene. Dette kommer av at innføring av 

nye modeller gir økte skatteinntekter fra ikke-vri-

dende skatter og avgifter som igjen vil gjøre det mu-

lig å redusere nivået på de vridende skattene. Gitt 

forutsetningene i analysen, er det innføring av ut-

byggingsavgift og omreguleringsavgift som gir de 

høyeste skattefinansieringsgevinstene. 

På kostnadssiden har vi beregnet at det er høyere 

investeringskostnader og administrasjonskostnader 

knyttet til å innføre utbyggingsavgift sammenlignet 

med omreguleringsavgift. 

 Ikke-prissatte virkninger 

Fem av syv ikke-prissatte virkninger trekker i positiv 

retning. Tiltakene vil kunne bidra til finansiering av 

kommunal infrastruktur som ikke blir finansiert i dag, 

og videre redusere noen av de ulempene som er 

knyttet til dagens bruk av utbyggingsavtaler (for ek-

sempel liten grad av forutberegnelighet og gratis-

passasjerproblematikk). Sistnevnte omfatter blant 

annet økt forutberegnelighet og reduksjon av gratis-

passasjerproblematikken. Motsatt vil private aktører 

kunne oppleve økte kostnader knyttet til å tilpasse 

seg et nytt regelverk sammenlignet med i dag.  

En tilleggsgevinst som kun er relevant ved innføring 

av en utbyggingsavgift er gevinster gjennom forbed-

ringer i kommunenes plangrunnlag gjennom at det 

etableres en mer detaljert infrastrukturplan. 

Samlet sett trekker de ikke-prissatte virkningene i 

retning av at de er mer positive enn nullalternativet 

for alle tiltakene. Dersom vi ser på rangering mellom 

alternativene, viser det seg at utbyggingsavgift kom-

mer ut best for de ikke-prissatte virkningene. Deret-

ter følger omreguleringsavgift, og til sist en forbed-

ringsavgift. Sistnevnte har ingen negative virkninger 

sammenlignet med dagens situasjon, men de posi-

tive virkningene er også marginale. 
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Tabell 6.3: Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte virkninger som avvik fra nullalternativet. Millioner 
2017-kr 

Samfunnsøkonomiske virkninger 
Alternativ 1: 

Utbyggingsavgift 
Alternativ 2: 

Omreguleringsavgift 
Alternativ 3: 

Forbedringsavgift 

Utforming av lov og forskrifter (stat) -7 -4 -4 

Utforming av modeller og beregningsgrunnlag (kom-
mune) 

-298 -10 -10 

Administrasjonskostnader (kommune) -2 942 -1 247 -1 053 

Skattefinansieringskostnader 5 862 4 887 1 089 

Sum prissatte virkninger 2 617 3 626 22 

Bedre samsvar mellom investeringsbehov og faktiske in-
vesteringer 

++/+++ ++ 0/+ 

Forenklede forhandlinger +/++ 0/+ 0 

Økt forutberegnelighet ++/+++ ++ 0 

Gevinster ved bedre plangrunnlag ++/+++ 0 0 

Tapt fleksibilitet 0/- 0 0 

Kostnader ved å etterleve regelverket - /- - 0/- 0 

Reduksjon av gratispassasjerproblem ++/+++ ++ 0/+ 

Rangering, prissatte virkninger 2 1 3 

Rangering, ikke-prissatte virkninger 1 2 3 
 

Kilde: SØA  

6.6 Følsomhetsanalyse 

Det er på et generelt plan heftet usikkerhet ved alle 

samfunnsøkonomiske analyser. Prissatte effekter 

er basert på usikre forutsetninger og estimater, og 

det vil noen ganger være uenighet knyttet til verd-

settingen av ikke-prissatte effekter. 

Så langt det er mulig har vi basert forutsetningene 

våre på tilgjengelig informasjon og datagrunnlag. 

Tallfestingen av de ulike virkningene er likevel 

usikre. For å belyse denne usikkerheten gjennom-

fører vi derfor en følsomhetsanalyse hvor vi endrer 

på noen av de sentrale forutsetningene. Hensikten 

med dette er å undersøke hvor følsom eller robust 

lønnsomheten i de analyserte tiltakene er for end-

ringer i forutsetningene. Usikkerheten kan gå i 

begge retninger. Det betyr at den kan representere 

både risiko for et mer negativt utfall og muligheten 

for et mer positivt utfall enn forventet i hovedanaly-

sen. 

Ifølge DFØ (2014) er det hensiktsmessig at en føl-

somhetsanalyse fokuserer på å finne ut de kritiske 

størrelsene på en prissatt virkning eller forutsetning. 

På den måten får man kjennskap til hva som skal til 

for at lønnsomheten av tiltaket skal tippe i motsatt 

retning. 

Det er generelt få forutsetninger lagt til grunn som 

påvirker lønnsomheten i og rangeringen mellom al-

ternativene i særlig grad. Andre realiseringer av 

forutsetningene enn de vi har lagt til grunn vil i ho-

vedsak skalere resultatene symmetrisk. Identifi-

serte kostnader ved tiltakene er videre vurdert til å 

være betydelig lavere enn nyttegevinstene.  

Virkningen med størst konsekvens er knyttet til ef-

fektivisering av skattefinansieringskostnaden, gjen-

nom mer effektiv (mindre ineffektiv) skattlegging av 

verdiøkninger i eiendomsmarkedet som følge av 

kommunale investeringer. En vurdering av forutset-

ninger lagt til grunn i beregning av denne verdistig-

ningen er derfor relevant. 
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Verdistigning som følge av offentlige investeringer 

Forutsetningen om verdistigning i eiendomsmarke-

det som følge av offentlige investeringer i infrastruk-

tur er avgjørende for tallfestingen av hvor store 

skatteinntekter de nye modellene for grunneierfi-

nansiering kan medføre. Beregningen baserer seg 

på en rekke mellomregninger hvor vi har lag til 

grunn flere forutsetninger: 

1. Framskriving av kommunale investeringer: Vi 

har lagt til grunn at de kommunale investe-

ringene vil vokse i takt med utviklingen i BNP. 

Vi har benyttet mellomalternativet (MMMM) fra 

SSBs befolkningsframskrivinger og anslag for 

vekst i BNP per innbygger fra Perspektivmel-

dingen. Alle anslagene bør være å anse som 

lite kontroversielle, men vil potensielt ha en vik-

tig skalabetydning for nyttegevinstene av de 

vurderte tiltakene. Mest diskutabelt er kanskje 

valget om å legge til grunn befolkningsveksten i 

mellomalternativet fra SSBs befolkningsfram-

skrivinger, til tross for at veksten de siste årene 

har vært mer i tråd med alternativet som forut-

setter lav innvandring. For optimistiske progno-

ser for befolkningsutviklingen vil bidra til at nyt-

tegevinstene framstår større enn hva som vil 

være tilfellet. 

 

Vi har tidligere i utredningen problematisert det 

at vi kun vurderer verdiøkning i eiendomsmar-

kedet som følge av kommunale investeringer, 

og ikke reguleringer. Selv om vi mener det å ink-

ludere både verdiøkning av investeringer og re-

guleringer fort vil kunne bli en dobbeltelling, er 

det mulig at vi ved å kun se på investeringene 

 

 

                                                      

58 Beregningen legger til grunn et nedslagsfelt på 1 kvadratkilometer og 
legger til grunn at kostnadene er uavhengige av hvor stor verdistigningen 
er. 

undervurderer verdiøkningen. Dette vil i så fall 

bidra til å gjøre tiltakene mer lønnsomme enn 

hva vi har beregnet. 

2. Verdiøkning i eiendomsmarkedet per investerte 

krone: Basert på blant annet intervjuer med ei-

endomsmeglere- og utviklere la vi til grunn at en 

kommunal investering på 500 millioner kroner 

medfører en gjennomsnittlig verdiøkning på 3 

prosent for all eiendom innenfor nedslagsområ-

det på 1 kvadratkilometer. 

Som argumentert for i avsnitt 0 kan dette anses 

som et konservativt anslag. Vi ønsker likevel å 

se på hvordan en endring i denne forutset-

ningen påvirker resultatene. Kvalitativt vil en øk-

ning i forutsetningen om verdistigning gi økt 

netto samfunnsøkonomisk nytte av å innføre de 

nye modellene for grunneierfinansiering. Mot-

satt vil en reduksjon i forutsetningen om verdi-

stigning gi redusert samfunnsøkonomisk nytte.  

Terskelverdien, det vil si det nivået på forutset-

ningen som avgjør om tiltaket har netto positive 

prissatt samfunnsøkonomisk nytte eller ikke, 

varierer mellom alternativene. For utbyggings-

avgift er denne terskelverdien på 2,26 prosent, 

og for omreguleringsavgift og prosjektrettet for-

bedringsavgift er terskelverdien på henholdsvis 

1,70 og 2,97 prosent58. Dette viser at resulta-

tene er sensitive til nivået på verdistigningen. 

Videre er det interessant å se hvordan avvei-

ningen mellom alternativene endres dersom 

verdistigningen er høyere enn det vi har lagt til 

grunn i hovedanalysen. Følsomhetsbereg-
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ningen viser at ved en verdistigning på 4,37 pro-

sent vil utbyggingsavgift ha høyere netto pris-

satt samfunnsøkonomisk nytte enn en omregu-

leringsavgift. Høyere verdistigning påvirker ikke 

rangeringen av prosjektrettet forbedringsavgift. 

3. Dagens skattlegging av verdiøkningene: Vi har 

til slutt trukket fra det som allerede blir skattlagt 

av verdiøkningene i nullalternativet. For de 

fleste skatter og avgifter inkludert er skattesats 

basert på lovgivningen. Dette gjelder imidlertid 

ikke for dagens bruk av utbyggingsavtaler. Vi 

har ikke funnet noen som har kartlagt de sam-

lede bidragene til kommunal infrastruktur som 

avtales gjennom utbyggingsavtaler hvert år.  

 

Som en tilnærming på omfanget av bruken av 

utbyggingsavtaler har vi lagt til grunn regns-

kapsførte overføringsinntekter fra andre/private 

(KOSTRA artskonto 770 og 890, for funksjo-

nene 315 og 332.59 Vi vet at det varierer mye 

mellom kommuner hvordan de fører bidrag fra 

private utbygger i regnskapene, men disse pos-

tene antas å dekke store deler av dette. Samti-

dig kan det også være andre inntekter som fø-

res på disse postene. Samlet sett er det derfor 

vanskelig å si om de samlede infrastrukturbi-

drag i nullalternativet er beregnet for høyt eller 

for lavt. Forutsetningene lagt til grunn her har 

imidlertid ingen kvalitativ betydning for avvei-

ning mellom de tre alternativene. 

Skattekreditor og øremerking av inntekter 

Vi har lagt til grunn at den enkelte kommune vil være 

skattekreditor for og effektivt være i stand til å øre-

merke alle inntekter fra alle utredede modeller. Det 

 

 

                                                      

59 Se kapittel 4.7. Funksjonene vi har tall for er 315 «Boligbygging og fy-
siske bomiljøtiltak» og 332 «Kommunale veier»  

er ingenting i veien for hverken at kommunen kan 

være skattekreditor eller at den øremerker inntekter 

fra instrumentene til infrastrukturutvikling. Kommu-

nene er allerede skattekreditor for en rekke skatter 

og avgifter, og gjennom inntektssystemet for kom-

munene er det allerede tradisjon for øremerking av 

deler av overføringene. 

Dersom det vil vise seg å bli problematisk at kom-

munen opptrer som skattekreditor, eller at kommu-

nen øremerker inntektene fra avgiften til infrastruk-

turtiltak, vil dette først og fremst påvirke størrelsen 

på den ikke-prissatte virkningen av økt samsvar 

mellom investeringer i og behov for infrastruktur. En 

statlig innkreving av avgiften vil riktignok kunne fø-

res tilbake til kommunene gjennom inntektssyste-

met. Men med mindre det samtidig gjennomføres 

tilpasninger av inntektssystemet, vil avstanden mel-

lom formål og avgiftsinntekter trolig bli for stor til at 

inntektene effektivt kan brukes til målrettede infra-

strukturtiltak. Konsekvensen av denne virkningen vil 

dermed bli mindre. 

Hvem som er skattekreditor og hvorvidt kommunen 

kan øremerke avgiftsinntekter vil imidlertid være av 

liten betydning for reduksjonen i skattefinansierings-

kostnadene som følge av mindre vridende skattleg-

ging. Her vil de samfunnsøkonomiske gevinstene i 

utgangspunktet være de samme, enten avgiftsinn-

tektene tilfaller stat eller kommune. Dette er riktig-

nok under forutsetning om at staten og kommunene 

i like stor grad er i stand til å effektivt allokere res-

sursene dit de kaster best av seg. Dette kan være 

en tvilsom forutsetning, all den tid det utfra rene ef-

fektivitetsbetraktninger vil kunne være lønnsomt å 

kanalisere en større andel av ressursene til enkelte 
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kommuner og nedprioritere andre. Slik ompriorite-

ring vil ikke være mulig dersom kommunene selv er 

skattekreditor. 

Troverdighet 

Gjennomgangen av internasjonale erfaringer med 

ulike instrumenter for grunneierfinansiering i kapittel 

3 viser at mangel på troverdighet til instrumentene 

kan ha negative konsekvenser. Dersom det ikke er 

tiltro til at instrumentene vil bli videreført ved et poli-

tisk skifte, vil dette kunne ha innvirkning på aktøre-

nes tilpasning. Grunneiere som står overfor en vur-

dering om å utvikle eiendommen vil for eksempel 

kunne velge å avstå fra utvikling der dette medfører 

utbyggingsavgift, dersom hun finner det sannsynlig 

at avgiften vil oppheves på et senere tidspunkt.  

Dersom tilstrekkelig mange utbyggere ikke har tiltro 

til en utbyggingsavgift, vil dette kunne begrense bo-

ligbyggingen i så stor grad at politikerne til slutt blir 

overbevist om at avvikling av instrumentet er en kor-

rekt avgjørelse. Det å nekte utvikling i et område kan 

således kunne tenkes å bli brukt som våpen fra 

grunneiere og utbyggere for å avvikle avgiften. Vi 

anser dette som lite realistisk, all den tid vi allerede 

i dag har etablert en praksis med bruk av utbyg-

gingsavtaler og privat finansiering av infrastrukturtil-

tak. 

Mangel på troverdighet vil kunne påvirke konse-

kvensen av de fleste identifiserte virkningene, og 

særlig virkningen om økt forutberegnelighet. Alter-

nativ 1 og 2 vil være mer sårbare for mangel på tro-

verdighet enn Alternativ 3, da sistnevnte i stor grad 

vil pålegges eksisterende opparbeidelser. 

6.7 Fordelingsvirkninger 

Spørsmålet om hvem som skal betale for offentlig 

infrastruktur er først og fremst et fordelingsspørs-

mål. Som vi har vist i foregående kapitler har riktig-

nok fordelingseffektene også betydning for effektiv 

allokering av ressurser, blant annet som følge av at 

det offentlige må finansiere sine utgifter gjennom 

skatter og avgifter som virker vridende på innbyg-

gernes tilpasning i arbeidsmarkedet. I dette kapitte-

let er det imidlertid de alternative instrumentenes 

virkninger for fordeling som skal belyses nærmere. 

De ulike instrumentene utredet over vil potensielt 

kunne påvirke fordelingen av ressurser mellom: 

a. Det offentlige og de private 

b. Grunneier, utbygger og eiendomskjøper 

c. Stat, fylkeskommune og kommune 

Fordelingsvirkningene mellom det offentlige og de 

private følger naturlig av instrumentenes definisjon. 

Alle instrumentene vil øke andelen av privat finan-

siering, og dermed redusere det offentliges kostna-

der.  

Effektiv bruk av utbyggingsavgift og omregulerings-

avgift, med motsvarende reduksjon i vridende skat-

ter, vil innebære en overføring fra stat til kommune 

som følge av at staten er mottaker av størsteparten 

av skatte- og avgiftsinntektene. Det samme vil 

gjelde ved innføring av en forbedringsavgift, men i 

mindre omfang. Ved innføring av en omregulerings-

avgift kan overføringen riktignok gå motsatt vei, fra 

kommune til stat, dersom staten er kreditor for av-

giften. Fordelingen mellom stat, fylkeskommune og 

kommune vil imidlertid avhenge av fordeling mellom 

kommuner- og fylkeskommuner gjennom inntekts-

systemet. 

I det påfølgende vil vi belyse fordelingsvirkningene 

på ulike aktører i eiendomsmarkedet av de ulike in-

strumentene. Til slutt tar vi for oss betydningen av 

tiltakenes forutsigbarhet. 

 Virkninger gjennom eiendomsmarkedet 

Implementering av nye eller endring av eksiste-

rende modeller for grunneierbidrag vil ha innvirkning 
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på fordelingen av ressurser mellom aktørene i eien-

domsmarkedet. De relevante aktørene her er: 

1. Grunneiere 

2. Utbyggere 

3. Sluttbruker (kjøper eller leietaker) 

I virkeligheten vil skillet mellom særlig grunneiere og 

utbyggere i mange tilfeller være utydelig. I det ut-

bygger har ervervet eiendommen fra grunneier for 

utvikling, vil utbygger normalt være grunneier av 

tomten inntil den overføres sammen med eventuelle 

opparbeidelser til sluttbruker. 

Oppsummering 

Den påfølgende drøftingen er nokså teoretisk og 

omstendelig. Vi innleder derfor med en oppsumme-

ring av drøftingen. De langsiktige fordelingsvirk-

ningene av de tre instrumentene vil oppsummert 

være som følger: 

• Alternativ 1 – Utbyggingsavgift: En sentral 

egenskap ved instrumentet er økt forutberegne-

lighet av utbyggingsbidrag. Dette vil gjøre det 

lettere å innlemme slike bidrag i forhandling om 

tomtepris med grunneier. Instrumentet vil såle-

des, isolert sett for et uendret avgiftsproveny, gi 

lavere tomtepriser og eiendomspriser. Dersom 

avgiftsprovenyet derimot øker, noe vi har lagt 

opp til i utredningen, vil fordelingen av denne 

kostnaden mellom grunneier og sluttbruker av-

henge av aktørenes relative prisfølsomhet. Det 

er naturlig å legge til grunn at avgiften vil bidra 

både til redusert tomtepris og økt pris for slutt-

bruker av eiendommen. Kostnader for utbyg-

ger, hvis avkastningskrav antas å være gitt på 

lang sikt, vil ikke påvirkes på lang sikt. 

 

• Alternativ 2 – Omreguleringsavgift: En omre-

guleringsavgift er en engangsbeskatning av ge-

vinster som oppstår som følge av omregulering 

av arealer. Avgiften forfaller ved realisering. 

Den langsiktige fordelingsvirkningen av instru-

mentet avhenger av om: 

 

a. reguleringen av areal er upåvirket av instru-

mentet, eller 

b. avgiften muliggjør en annen regulering enn 

hva som vil være mulig uten bruk en slik av-

gift. 

I førstnevnte tilfelle (a) vil det langsiktige tilbudet 

av eiendom og eiendomsprisene være upåvir-

ket av avgiften på lang sikt. Avgiften vil hverken 

påvirke det samlede arealpotensialet eller etter-

spørselen i markedet. På kort sikt vil trolig noen 

velge å avstå fra å utvikle eiendommen for å re-

alisere potensialet i omreguleringen, med redu-

sert tilbud av eiendom som resultat. 

I sistnevnte tilfelle (b) vil imidlertid omregule-

ringsavgiften muliggjøre en arealutvikling som 

ikke ville vært mulig i fravær av en slik avgift. 

Dette vil øke tilbudet av eiendom (så fremt om-

reguleringen er av ekspansiv art), med redu-

serte eiendomspriser som resultat. Grunneier 

vil samtidig nyte en gevinst gjennom at avgiften 

muliggjør realisering av omreguleringens inn-

tektspotensial. 

• Alternativ 3 – Forbedringsavgift: En forbed-

ringsavgift innebærer en engangsbeskatning av 

gevinster som følge av offentlige investeringer 

eller. Avgiften forfaller ved realisering. Som med 

en omreguleringsavgift, avhenger de langsik-

tige fordelingsvirkningene av instrumentet om: 

 

a. investeringen i infrastruktur er upåvirket av 

instrumentet, eller 

b. avgiften er nødvendig for å finansiere og re-

alisere investeringen. 

 

I førstnevnte tilfelle (a) er den langsiktige virk-

ningen lik som ved en omreguleringsavgift, det 
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vil si at hverken tilbudet av eller prisen på eien-

dom påvirkes. På kort sikt kan imidlertid avgif-

ten gi et noe redusert eiendomstilbud, som 

følge av at grunneiers salgsinntekt etter skatt på 

enkelte tomter er lavere enn den neddiskonterte 

inntekten av at dagens bruk fortsetter (for ek-

sempel leieinntekter fra næringsdrift). 

 

I sistnevnte tilfelle (b) vil avgiften muliggjøre in-

vesteringer i ny infrastruktur som øker et områ-

des attraktivitet. Dette bidrar til økte eiendoms-

priser i området og dermed økt tilbud. Det er 

imidlertid viktig å presisere at prisøkningen skyl-

des ny og attraktiv infrastruktur, muliggjort av 

avgiften, men ikke avgiften i seg selv. 

Alternativ 1: Utbyggingsavgift 

For å illustrere virkningene i eiendomsmarkedet av 

en utbyggingsavgift, tar vi utgangspunkt i et marked 

bestående av tre aktører: grunneiere, utbyggere og 

sluttbrukere. Grunneiere selger ubebygde tomte-

arealer til utbyggere som regulerer og bearbeider 

tomten, prosjekterer og fører opp eiendom som så 

selges til innbyggere. Som omtalt i avsnitt 5.1 legger 

vi til grunn at avgiften innbetales av utbyggere. Av-

giften kan dermed tolkes som en økning av de sam-

lede byggekostnadene. 

Vi begynner med å studere effekten av at det imple-

menteres en utbyggingsavgift i en stilisert situasjon 

hvor det ikke foreligger en eksisterende bruk av ut-

byggingsavtaler. Vi kommer tilbake til situasjonen 

hvor man allerede tar i bruk utbyggingsavtaler se-

nere. 

En umiddelbar effekt av implementeringen vil være 

at verdien av alle utbyggingsprosjekter faller tilsva-

rende avgiften per kvadratmeter multiplisert med 

antall kvadratmeter i prosjektet. For prosjekter der 

lønnsomheten (samlet sett, for utbygger og grunn-

eier) allerede er på marginen, vil innføringen av ut-

byggingsavgiften resultere i at prosjektet ikke kan 

gjennomføres. På kort sikt er det dermed grunn til å 

forvente at tilbudet av nye eiendommer faller. Som 

følge av at tilførelsen av ny eiendom utgjør en svært 

beskjeden andel av den samlede eiendomsmassen, 

vil imidlertid ikke dette være av stor betydning for 

det samlede tilbudet – og dermed heller ikke eien-

domsprisene. 

Utbyggerne i vårt stiliserte marked er både kjøpere 

av tomter og selgere av bearbeidede tomter med 

opparbeidelser. Høyere byggekostnader (som følge 

av utbyggingsavgiften) vil derfor i neste instans på-

virke prisen boligbyggere er villige til å betale for 

tomtearealer. Så fremt grunneiernes tilbud av tom-

tearealer ikke er perfekt elastisk, altså at en margi-

nal prisreduksjon ikke resulterer i at tilbudet utrade-

res helt, vil noe av avgiften lempes over på grunnei-

ere. Unntaket er ved første gangs innfasing av ut-

byggingsavgiften, der utbygger og grunneier i 

mange tilfeller vil være samme aktør. I hvilken grad 

avgiften kan veltes over på grunneier avhenger av 

prisfølsomheten til både tilbydere og etterspørrere. 

Prisfølsomheten til tilbydere av tomtearealer, altså 

de initiale grunneierne, vil avhenge av tomtens al-

ternative avkastning. Den alternative anvendelsen 

av tomtearealene kan være jord- eller skogbruk, in-

dustri, handel eller kontor. Det kan være naturlig å 

legge til grunn at grunneierne i utgangspunktet har 

tilpasset tomtens bruk optimalt, slik at det mest 

lønnsomme alternativet til eiendomsutvikling vil 

være en videreføring av dagens bruk. 

I tillegg til markedsavkastning ved alternativ anven-

delse, vil det for mange eiendommer trolig være 

knyttet transaksjonskostnader til å endre dagens 

bruk. Dette gjelder særlig i de tilfeller hvor grunneier 

selv bor på eiendommen. Dette skyldes både di-

rekte flyttekostnader, men også det faktum at tom-

tearealer er langt fra noe homogent gode. I mange 

tilfeller kan det være knyttet egenskaper ved den 

enkelte tomt, som den enkelte grunneier har langt 
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større betalingsvilje for enn markedet for øvrig. 

Dette kan være knyttet til subjektive følelser som til-

hørighet og nostalgi. 

Prisfølsomheten til utbyggere er direkte knyttet til 

lønnsomheten av tomteutvikling. Det er naturlig å 

legge til grunn at lønnsomheten skal svare til et av-

kastningskrav, eksogent gitt fra kapitalmarkedene. 

Det innebærer at prisfølsomheten til utbyggerne, i 

det minste på lang sikt, er relativt høy – og i teorien 

perfekt elastisk. 

Figur 6.5: Effekt av utbyggingsavgift på tomteprisen 
ved elastisk og uelastisk tilbud 

 

Kilde: SØA 

I Figur 6.5 har vi illustrert betydningen av et relativt 

elastisk og et relativt uelastisk tilbud av tomtearea-

ler. Etterspørselen etter tomter er illustrert som per-

fekt elastisk. Etterspørselen kommer fra utbyggere 

som tar eiendomspriser og byggekostnader for gitt. 

Innføringen av en utbyggingsavgift er representert 

ved et negativt skift i denne kurven. Tolkningen er 

at utbyggere etter innføring av avgiften vil etter-

spørre færre tomter for en gitt tomtepris enn tidli-

gere. Det er tegnet inn to tilbudskurver i figuren – 

den ene relativt uelastisk (bratt) og den andre rela-

tivt elastisk (slak). 

Figuren illustrerer at et negativt skift i etterspørsels-

kurven som følge av at innføring av en utbyggings-

avgift har ulike følger for antall omsatte tomter av-

hengig av prisfølsomheten til tomtetilbyderne. Der-

som tilbudet av tomter er relativt uelastisk blir end-

ringen i antall omsatte tomter mindre enn dersom 

tilbudet er relativt elastisk. Det betyr at utbyggere i 

større grad vil være i stand til å velte avgiften over 

på grunneierne dersom grunneierne er lite prisføl-

somme. 

Oppsummert er effekten på kort sikt av en innføring 

av utbyggingsavgift at tomteprisen reduseres tilsva-

rende avgiften. Hele avgiften veltes altså over på 

grunneierne, som følge av at utbyggere står overfor 

et bestemt avkastningskrav på investert kapital og 

ikke har mulighet til å påvirke markedsprisen. På 

veldig kort sikt vil riktignok mye av avgiften måtte 

forventes å gå utover utbyggers lønnsomhet i de til-

feller hvor utbygger allerede har overtatt tomtearea-

ler for utvikling. 

Hvorvidt tilbudet av nye boliger faktisk går ned av-

henger av om det eksisterer prosjekter der lønn-

somheten i utgangspunktet er så lav at prosjektet 

ikke blir økonomisk gjennomførbart etter innføring 

av avgiften. Som følge av at boligbyggingen kun ut-

gjør en marginal andel av den samlede boligmas-

sen, blir imidlertid ikke boligprisene påvirket i særlig 

grad. 

På lang sikt vil imidlertid den akkumulerte effekten 

av et potensielt lavere tilbud av ny eiendom også få 

innvirkning på det samlede tilbudet av eiendom. 

Dette kan illustreres i en figur ved et positivt skift i 

den langsiktige tilbudskurven, jf. Figur 6.6, som på 

lang sikt også må være perfekt elastisk. På lang sikt 

vil utbyggerne kunne lempe deler av utbyggingsav-

giften over på sluttbruker i form av økte priser. Hvor 

mye avhenger igjen av hvor prisfølsomme kjøpere 
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eller leietakere av eiendom er. Jo mindre prisføl-

somme, jo større andel av utbyggingsavgiften kan 

overføres til økte eiendomspriser. 

Figur 6.6: Effekt av utbyggingsavgift på eiendoms-
prisen

 
Kilde: SØA 

En utbyggingsavgift vil dermed trolig veltes over på 

både grunneiere og sluttbrukere, enten i form av la-

vere tomtepris eller økt pris for sluttbruker. Forde-

lingen av effekten avhenger av grunneiernes og 

sluttbrukernes relative prisfølsomhet. Vi har sett at 

grunneiers prisfølsomhet blant annet avhenger av 

verdien av tomtens alternative anvendelse. Dersom 

verdidifferansen mellom utvikling og dagens bruk er 

stor, vil mulighetene for å innføre en treffsikker ut-

byggingsavgift således være bedre. Dette taler for 

at en utbyggingsavgift trolig vil være bedre egnet i 

større kommuner, hvor tomteprisene utgjør en ve-

sentlig andel av eiendomsverdiene. Dette taler også 

for at utbyggingsavgifter bør innføres med differen-

sierte satser som tar hensyn til forholdende i det lo-

kale eiendomsmarkedet. 

I drøftingen over av konsekvensen av å innføre en 

utbyggingsavgift så vi bort fra dagens bruk med ut-

byggingsavtaler. Dersom vi hadde studert betyd-

ningen av at man skulle innføre lovhjemmelen som 

åpner for utbyggingsavtaler, ville den kvalitative 

drøftingen vært om lag den samme innenfor vårt sti-

liserte eksempel. 

Drøftingen i de tidligere kapitlene trekker fram økt 

forutberegnelighet som en av fordelene med en ut-

byggingsavgift framfor et fremforhandlet bidrag i en 

utbyggingsavtale. Utbyggerne vi har vært i kontakt 

med mener dette vil bidra til at en større del av kost-

nadene for opparbeidelse av infrastruktur som på-

legges utbyggere kan veltes over på grunneier i 

form av lavere tomtepris. 

En annen potensiell virkning av en utbyggingsavgift 

vil være en mer rettferdig fordeling mellom ulike ut-

byggere, ved at gratispassasjerproblematikken for-

svinner. Dersom avgiftsprovenyet holdes uendret, 

vil dette også kunne bidra til mindre press på bolig-

prisene, ved at avgiften per kvadratmeter reduse-

res. 

Dersom avgiftsprovenyet derimot økes, noe vi har 

lagt opp til i utredningen, vil dette komme kommu-

nene til gode gjennom reduserte utgifter til infra-

strukturutvikling. Deler av denne utgiftsbesparelsen 

kan trolig dekkes gjennom reduserte administra-

sjonskostnader, men det vesentligste vil overføres 

fra privat sektor. Dette vil gi seg utslag i økte eien-

domspriser og lavere gevinst til grunneiere ved salg 

av tomtearealer. Fordelingen av kostnaden vil av-

henge av aktørenes relative prisfølsomhet. 

Alternativ 2 og 3 - Gevinstbeskatning 

Både alternativ 2 – en omreguleringsavgift, og alter-

nativ 3 – en prosjektrettet forbedringsavgift, er in-

strumenter utformet for direkte gevinstbeskatning. I 

motsetning til en utbyggingsavgift, retter disse in-

strumentene seg direkte mot tomteeier – og ikke ut-

bygger. Fordelingsvirkningene av de to instrumen-

tene er derfor – med noen unntak som vi kommer 

tilbake til – kvalitativt sett like, og behandles i det 

følgende som en generell gevinstbeskatning. 
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Vedtak om store investeringsprosjekter (forbed-

ringsavgift) eller omregulering av arealer (omregu-

leringsavgift) kan gi en umiddelbar kraftig vekst i ei-

endomsprisene. Men selv om verdistigningen inn-

treffer umiddelbart, realiseres den først når eien-

dommen selges. Betydningen av skattleggingen vil 

avhenge av om skatten påløper ved verdistigning 

eller ved tidspunkt for gevinstrealisering. Merk at 

skatten i begge tilfeller beregnes utfra den identifi-

serte prisøkningen som følger av investeringen. 

Forskjellen ligger i tidspunktet for når skatten innbe-

tales. Skattebeløpet skal ikke bli påvirket av even-

tuelle andre prisbevegelser i tidsrommet fram til rea-

lisering, hverken positive eller negative. 

Det er vanlig å skattlegge inntekter først når de rea-

liseres, for eksempel ved realisering av tap eller ge-

vinst i aksjemarkedet. Dette er imidlertid ikke like 

opplagt i boligmarkedet. På den ene siden kan det 

være problematisk å kreve innbetaling av en skatt 

på en inntekt som ennå ikke er realisert, da dette vil 

kunne tvinge grunneier til å selge eller belåne eien-

dommen for å være i stand til å betale. Men på den 

andre siden vil store infrastrukturinvesteringer ofte 

henge sammen med utvikling og transformasjon av 

områder, og i slike tilfeller vil nettopp det å presse 

grunneier til å selge eiendommen være et motiv i 

seg selv – nærmest som en ekspropriasjon. 

I definisjonen av alternativene i kapittel 5 har vi imid-

lertid argumentert for at det vil være naturlig om av-

giften forfaller når delingstillatelse, byggetillatelse 

eller brukstillatelse innvilges. Da er man i en situa-

sjon hvor man har satt i gang utvikling av eiendom-

men, og man står således ikke i fare for å tvinge de 

som ikke ønsker utviklingen velkommen til å flytte. 

Dersom dette er ønskelig for kommunen, vil det 

kanskje være riktigere å ekspropriere eiendommen. 

I det følgende vil vi derfor analysere virkningene på 

eiendomsmarkedet i det tilfellet hvor grunneieres 

gevinst av verdistigningen først beskattes ved reali-

sering av gevinst. Virkningen vil imidlertid avhenge 

av i hvilken grad instrumentet påvirker investe-

ringene i infrastruktur og dermed hva vi sammenlig-

ner med:  

• Sammenligner vi med et nullalternativ der den 

offentlige investeringen eller omreguleringen 

gjennomføres uansett? 

• Eller sammenligner vi med et nullalternativ der 

investeringen eller omreguleringen avhenger av 

grunneierbidrag? 

I det videre analyserer vi konsekvensene for eien-

domsmarkedet under de to forutsetningene. 

Tilfellet der investeringen eller omreguleringen gjen-

nomføres uavhengig av inntektsbeskatningen 

Vi begynner med å se på effekten av å innføre en 

inntektsbeskatning av verdistigning på eiendom, der 

vi legger til grunn at investeringen eller omregule-

ringen gjennomføres uavhengig av skatteinstru-

mentet. I dette tilfellet vil skattlegging av gevinst re-

sultere i at grunneier sitter igjen med en mindre an-

del av gevinsten ved salg av eiendommen, enn hva 

hun ville gjort i fravær av skattleggingen. Dette vil 

isolert sett svekke grunneiers insentiver til å selge 

eiendommen, da andre investeringer og annet kon-

sum nå framstår relativt sett dyrere enn tidligere. 

Dette vil i prinsippet kunne redusere boligtilbudet på 

kort sikt. 

Som et eksempel kan vi se for oss en eiendom som 

i dag benyttes til næringsvirksomhet, der en inn-

tektsbeskatning av salgsgevinst på eiendommen 

kan ha betydning for om boligbygging på eiendom-

men er lønnsomt eller ikke. Dersom grunneiers 

salgsinntekt på tomten etter skatt er lavere enn den 

neddiskonterte inntekten av at dagens bruk fortset-

ter (leieinntekter fra næringsdrift), vil instrumentet 

kunne være til hinder for boligbygging. 
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Det er viktig å understreke at instrumentet aldri vil 

pålegge en skatt høyere enn den initiale verdistig-

ningen forårsaket av investeringen eller omregule-

ringen. Det innebærer at en slik negativ effekt på 

boligtilbudet kun vil være av relevans i områder der 

det heller ikke før vedtaket om investering eller om-

regulering var lønnsomt med boligbygging. Dette 

kan gjelde for flere områder, også i Oslo – ikke fordi 

boligbygging i området i seg selv er ulønnsomt, men 

fordi alternativ bruk av tomten gir høyere avkast-

ning. 

Beholdningen av ferdigregulerte boligtomter i Oslo 

kommune beløp seg per 1. september 2016 til i un-

derkant av 16.000 boliger,60 og flere av disse har 

vært ferdigregulert i lang tid. En undersøkelse gjort 

av Plan- og bygningsetaten viste at flere av utbyg-

gerne oppga eksisterende leieforhold som forklaring 

på manglende progresjon i prosjektene.61 Dette vit-

ner om at boligutvikling ikke alltid er i grunneiernes 

interesse, gitt forutsetningene i reguleringsplanen. I 

noen av disse sakene, kan man tenke seg at inves-

teringer i offentlig infrastruktur ville gitt tilstrekkelig 

prisvekst til at boligutvikling ble lønnsomt for grunn-

eierne før, men ikke etter skattlegging. I disse sa-

kene ville skatteinstrumentet da kunne resultert i la-

vere tilbud av nye boliger. 

 

 

                                                      

60 Kilde 
61 Les svarene fra utbyggerne her 
62 Det presiseres at det ikke må legges noen tolkning i størrelsen på skiftet 
i figuren, som kun er valgt for å illustrere mekanismene. Det er ingen grunn 
til å tro at effekten vi her omtaler ville resultert i noe synlig skift i figuren. 

Figur 6.7: Effekt av skattlegging av verdistigning på 
eiendom som følge av investeringer i infrastruktur 
eller omregulering av eiendom, i tilfellet der inves-
teringen ikke er betinget av grunneierfinansiering. 

 
Kilde: SØA 

Vi har illustrert dette resultatet kvalitativt i Figur 6.7. 

Reduksjonen i boligtilbudet er illustrert ved et skift i 

den langsiktige tilbudskurven,62 fra 𝐵0̅̅ ̅ til 𝐵1. Boli-

getterspørrernes preferanser og budsjettbetingelse 

er upåvirket av innføringen av skatteinstrumentet. 

Resultatet på kort sikt er dermed økt boligpris, fra 𝑃0 

til 𝑃1. På lang sikt vil imidlertid skatten på ett eller 

annet tidspunktet måtte betales.63 Grunneiers «tap» 

som følge av skattebyrden realiseres, og eiendom-

men er fri for heftelser. Vi vil da bevege oss tilbake 

til opprinnelig likevektspris 𝑃0 med boligtilbud 𝐵0. 

Kort oppsummert vil et instrument som innebærer 

inntektsbeskatning på verdistigningen av eiendom 

(forbedringsavgift eller omreguleringsavgift), der vi 

63 Et «kortsiktig skift» i den «langsiktige» tilbudskurven kan virke forvir-
rende for leseren. I dette tilfellet kan imidlertid «lang sikt» være betydelig 
lenger enn tiden det tar for boligtilbudet å tilpasse seg markedsprisen.  
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http://byplanoslo.no/content/15-810-ferdigregulerte-boliger-i-oslo
http://ann.milli.no/byplanoslo/Sammenfatning%20av%20svar_Brev_til_grunneier.pdf
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legger til grunn at investeringen eller omregule-

ringen gjennomføres uavhengig av skatteinstru-

mentet, kunne føre til noe redusert boligtilbud på 

kort sikt. Dette vil imidlertid bare gjelde de tomtene 

der grunneiers salgsinntekt på tomten etter skatt er 

lavere enn den neddiskonterte inntekten av at da-

gens bruk fortsetter (for eksempel leieinntekter fra 

næringsdrift). Det langsiktige tilbudet av boliger vil 

imidlertid forbli upåvirket. 

Tilfellet der investeringen er betinget av implemente-

ring av skatteinstrumentet 

Et instrument som skattlegger grunneiernes gevins-

ter som følge av offentlige investeringer i infrastruk-

tur eller omregulering av arealer, kan altså redusere 

tilbudet av boliger – selv om det er grunn til å tro at 

størrelsen på en slik reduksjon vil være svært be-

grenset. Dette resultatet er imidlertid betinget av at 

investeringen eller omreguleringen uansett ville ha 

blitt gjennomført. Men noe av hensikten med å im-

plementere slike instrumenter er jo nettopp å sikre 

finansiering til å kunne gjennomføre tilstrekkelige in-

vesteringer i infrastruktur. Man kan således argu-

mentere for at sammenligningen i forrige delkapittel 

er noe misvisende, da investeringen i infrastruktu-

ren kan være betinget av grunneierfinansiering. 

Dersom vi legger til grunn at enkelte offentlige in-

vesteringer i infrastruktur er betinget av økte grunn-

eierbidrag, vil naturligvis betydningen for boligmar-

kedet av å skattlegge verdistigning som følge av in-

vesteringene være en helt annen. Dersom det im-

plementeres modeller for slik skattlegging, vil plan-

myndigheter kunne forskuttere på framtidige skatte-

inntekter av at investeringer gjennomføres. 

I dette tilfellet vil grunneiere nyte godt av verdistig-

ning på sine eiendommer, nettopp som følge av at 

skatteinstrumentet muliggjør investeringer i infra-

struktur som øker områdets attraktivitet, eller mulig-

gjør omregulering av arealer (og de forpliktende in-

vesteringene i kommunal infrastruktur som skal un-

derstøtte omreguleringen). Skattlegging av verdi-

stigningen reduserer riktignok denne gevinsten, 

men grunneierne vil likevel komme bedre ut enn om 

investeringen/omreguleringen ikke hadde blitt gjen-

nomført. 

Figur 6.8: Effekt av skattlegging av verdistigning på 
eiendom som følge av investeringer i infrastruktur, 
i tilfellet der investeringen er betinget av grunneier-
finansiering. 

 
Kilde: SØA 

La oss først se nærmere på tilfellet der en investe-

ring i kommunal infrastruktur i et etablert boligom-

råde bidrar til en verdiøkning for eiendom som nyter 

godt av infrastrukturen. Økt attraktivitet vil øke etter-

spørselen etter boliger i det berørte området. Som 

følge av at tilbudet av boliger er gitt på kort sikt, vil 

dette gi seg utslag i økte boligpriser. Dette er illus-

trert ved et positivt skift i etterspørselskurven i Figur 

6.8, fra 𝑃0 til 𝑃1. Etterhvert vil imidlertid boligtilbudet 

respondere på den økte prisen, og vi får en ny til-

pasning der den nye etterspørselskurven krysser 

den langsiktige tilbudskurven med pris 𝑃2.  

Som følge av at deler av gevinsten skattlegges, vil 

imidlertid den prisen selger står overfor være lavere 

enn kjøpsprisen. Dette er illustrert ved et negativt 

(vertikalt opp) skift i den langsiktige tilbudskurven. 
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Tilpasningen ender da der den nye langsiktige til-

budskurven krysser den nye etterspørselskurven, i 

punktet (𝐵3, 𝑃3). 

Som følge av at skatteinstrumentet kun innebærer 

en engangsbeskatning vil vi imidlertid bevege oss 

tilbake til (𝐵2, 𝑃2) på lang sikt. Dette skyldes at «ki-

len» mellom den prisen selger og kjøper stilles over-

for gradvis forsvinner ettersom de opprinnelige 

grunneierne realiserer gevinst og innbetaler ge-

vinstbeskatningen. Vi ender da i en situasjon med 

økte boligpriser og økt tilbud av boliger, sammenlig-

net med en situasjon uten skatteinstrumentet som 

muliggjør infrastrukturinvesteringen. 

Det er her viktig å presisere at prisøkningen skyldes 

at investeringer i ny infrastruktur medfører økt at-

traktivitet og dermed økt etterspørselen. Økte eien-

domspriser er altså et resultat av ny infrastruktur, 

muliggjort av avgiften – og ikke avgiften i seg selv. 

Her det viktig å presisere at økningen i eiendoms-

priser skyldes økt betalingsvilje som følge av bedre 

kommunal infrastruktur for et gitt boligtilbud. Enda 

viktigere er det å presisere at det kun er eiendom 

som nyter godt av den nye infrastrukturen som vil 

øke i verdi. I mange tilfeller vil etablering av ny kom-

munal infrastruktur muliggjøre økt boligbygging. For 

eksempel kan en investering i ny stasjon til t-banen 

komme sammen med en omregulering som øker ut-

nyttelsesgraden i området.  

La oss nå se nærmere på effekten av omregulering 

av arealer. Vi kan se for oss en omregulering av ut-

nyttelsesgrad i et etablert boligområde. Omregule-

ringen fordrer imidlertid oppgraderinger av den 

kommunale infrastrukturen i området, noe kommu-

nen (i dette eksempelet) ikke klarer å finansiere 

uten grunneierbidrag. En omreguleringsavgift kan i 

et slikt tilfelle bidra til å finansiere nødvendig infra-

struktur, og at det utvidede arealpotensialet dermed 

kan realiseres. 

Omreguleringen bidrar i første omgang til å øke ver-

dien av tomtene som omfattes av vedtaket, ved at 

det gis anledning til å øke graden av opparbeidelser 

på tomtene. Så fremt boligutvikling er lønnsomt, vil 

dette på sikt bidra til å øke boligtilbudet. Dette er re-

presentert ved et positivt skift i den langsiktige til-

budskurven i Figur 6.9, hvor vi beveger oss fra 

(𝐵0, 𝑃0) til en ny tilpasning (𝐵1, 𝑃1) med lavere bolig-

pris. Økningen i tilbudet vil i første omgang dempes 

noe av at verdiøkningen skattlegges gjennom om-

reguleringsavgiften. Dette er imidlertid kun en eng-

angsbeskatning, og på lang sikt vil vi bevege oss til 

ny likevekt i (𝐵2, 𝑃2) med økt boligtilbud og redusert 

boligpris. 

Figur 6.9: Effekt av skattlegging av verdistigning på 
eiendom som følge av omreguleringsvedtak, i tilfel-
let der omreguleringen er betinget av grunneierfi-
nansiering. 

 
Kilde: SØA 

I tilfellet der investeringen eller omreguleringen er 

betinget av grunneierfinansiering, vil altså virk-

ningene av en gevinstbeskatning fortone seg anner-

ledes hvis det er snakk om en omregulering enn om 

det er snakk om en investering i et etablert område. 

Forskjellen skyldes at grunneiers gevinster av en 

omregulering er knyttet til en økning i antall salgbare 

kvadratmeter (økt tilbud) til en gitt pris, mens gevins-

tene av en investering i et etablert område er knyttet 
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til en økning i kvadratmeterprisen for et gitt tilbud. 

Forskjellen er altså ikke knyttet til instrumentene 

som sådan. 

 Betydningen av tiltakenes troverdighet 

I gjennomgangen over ligger det til grunn en forut-

setning om at de tre instrumentene er forankret 

både politisk og juridisk, og at det ikke finnes grunn 

til å så tvil om instrumentenes videre eksistens. 

Internasjonale erfaringer med bruk av ulike instru-

menter for grunneierfinansiering vitner imidlertid om 

at nettopp mangelen på politisk forankring og juri-

diske uenigheter ofte har resultert i at instrumentene 

har blitt avviklet. Mangelen på forankring og trover-

dighet har betydning for instrumentenes effekt på ei-

endomsmarkedet. 

Effekten av å skattlegge verdiøkninger i eiendoms-

markedet som følge av offentlige investeringer og 

reguleringer vil, som vist over, avhenge av om in-

strumentet er nødvendig for å realisere infrastruktur 

eller ikke. Dersom investeringene i infrastruktur er 

uavhengig av skatteinstrumentet, vil den isolerte ef-

fekten av å implementere instrumentet være en 

svekkelse av grunneiers insentiver til å selge eien-

dommen. Dette kan begrense tilbudet av boliger 

noe på kort sikt, mens tilbudet på lang sikt er upå-

virket. 

Dersom skatteinnkreving gjennom dette instrumen-

tet mangler troverdighet, og dersom det er snakk 

om en engangsbeskatning som først innbetales ved 

realisering av gevinsten, vil grunneiere kunne spe-

kulere i når det lønner seg å utvikle tomten til bolig-

formål eller å tilbakeholde tomten. Det var nettopp 

 

 

                                                      

64 Ved opphevelsen av arveavgiften fra og med 1. januar 2014, ble det 
bestemt at avgiftsplikten skulle knyttes til tidspunkt for dødsfall: Skattekrav 

dette som skjedde i Australia. Utbyggere tilbake-

holdt tomter i påvente av politisk skifte, med raskt 

voksende boligpriser som resultat (Peterson, 2009). 

Valget om å skrinlegge instrumentet etter bare fem 

år som følge av konsekvensene i boligmarkedet be-

kreftet markedets mistro til instrumentets videre ek-

sistens. 

Betydningen av forankring og kredibilitet i tilfellet 

med et instrument som skattlegger verdistigning di-

rekte vil avhenge av hvordan forfallstidspunkt for av-

giften er definert i lovgivningen. Man kunne sett for 

seg et skatteinstrument der skattekravet rettes mot 

grunneier umiddelbart når verdistigning inntreffer 

som følge av infrastrukturutvikling, men der selve 

innbetalingen av skatten (med renter) først gjøres 

når gevinsten realiseres. Selv om instrumentet 

mangler forankring og står i fare for å bli avviklet, vil 

en avvikling normalt ikke ha tilbakevirkende kraft.64 

Det vil si at skattekrav opprettet før avvikling ikke 

forsvinner med instrumentet. Med en slik utforming 

vil med andre ord ikke forventningene til instrumen-

tets levetid være av betydning for effektene i bolig-

markedet, med mindre politikerne vedtar at avvik-

lingen skal gjelde med tilbakevirkende kraft. 

Forventningskanalen kan derimot ha større betyd-

ning for effektene av innføring av en utbyggingsav-

gift. Utbyggingsavgiften fordrer at utbygging faktisk 

finner sted, og grunneier vil alltid kunne velge å ikke 

utvikle tomten. Dersom avgiften ikke er godt politisk 

forankret, kan grunneiere dermed spekulere i om 

avgiften forsvinner. Dette kan bidra til å redusere til-

budet av nye boliger. Et eksempel som viser at nett-

opp dette kan skje er hentet fra Brasil, der myn-

rettet mot arv fra dødsfall i 2013 ble opprettholdt ved oppgjøret i 2014. Jf. 
orientering fra Skatteetaten. 

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/Prinsipputtalelser/Fjerning-av-arveavgiften-i-2014--Nar-inntrer-radigheten-for-arv-og-gaver/
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dighetene på et tidspunkt planla å selge utviklings-

rettigheter til kvadratmeterprisen på landarealer. 

Bare annonseringen av planen resulterte i en mas-

siv tilbaketrekking av boligprosjekter fra utbyggere 

(Brown & Smolka, 1997). Brasil er imidlertid ett av 

de landene i verden med størst suksess med bruk 

av ulike instrumenter for grunneierfinansiering, og 

instrumentene lever fortsatt i beste velgående. 

Gjennomgangen over viser at instrumentenes poli-

tiske forankring og kredibilitet kan være avgjørende 

for instrumentenes betydning for eiendomsmarke-

det. Noe forenklet kan vi oppsummere med at svak 

politisk forankring av instrumenter kan gi seg utslag 

i redusert tilbud og økt prisvekst. Dette gjelder sær-

lig ved dårlig forankring av en utviklingsavgift, men 

også instrumenter som innebærer gevinstbeskat-

ning på eiendom, dersom instrumentene ikke er ut-

formet på en måte som forhindrer dette. 

6.8 Samlet vurdering og anbefaling av tiltak 

Nytte-kostnadsanalysen viser at det potensielt er 

knyttet store effektivitetsgevinster til innføring av en 

utbyggingsavgift og en omreguleringsavgift. Dette 

skyldes for det første at bruk av disse instrumentene 

muliggjør reduksjon av mindre effektive skatter og 

avgifter. I tillegg kommer gevinster gjennom bedre 

samsvar mellom investeringer i og behov for infra-

struktur, samt reduksjon av enkelte utfordringer 

med dagens praksis med utbyggingsavtaler. Sist-

nevnte omfatter blant annet økt forutberegnelighet 

og reduksjon av gratispassasjerproblematikken. 

Innenfor analyseperioden på 40 år, mener vi en ut-

byggingsavgift i størst grad vil kunne anvendes til 

skattlegging av planskapte verdiøkninger. På lang 

sikt vil en omreguleringsavgift kunne anvendes i like 

stor grad, men på kort sikt vil det forekomme en del 

eiendomsutvikling innenfor gjeldende regulerings-

planer som ikke medfører behov for omregulering. 

Kostnadene er imidlertid også størst ved innføring 

av en utbyggingsavgift, og basert på netto prissatte 

virkninger er derfor omreguleringsavgift rangert 

foran utbyggingsavgift. 

Noe begrenset mulighet til å kunne anvende en om-

reguleringsavgift innenfor analyseperioden innebæ-

rer samtidig at dette instrumentet i mindre grad enn 

en utbyggingsavgift vil kunne erstatte bruken av ut-

byggingsavtaler. Nyttevirkningene av at identifiserte 

utfordringer med dagens bruk av utbyggingsavtaler 

reduseres, er dermed større ved innføring av en ut-

byggingsavgift. Som følge av at utbyggingsavgiften 

i større grad vil kunne komme til anvendelse innen-

for analyseperioden, vil dessuten dette instrumentet 

i større grad enn en omreguleringsavgift bidra til 

bedre samsvar mellom behov for og investeringer i 

kollektive goder. 

En tilleggsgevinst som kun er relevant ved innføring 

av en utbyggingsavgift er gevinster gjennom forbed-

ringer i kommunenes plangrunnlag. Innføring av en 

utbyggingsavgift medfører behov for utarbeiding av 

investeringsplaner som danner grunnlag for å be-

regne størrelsen på avgiften innenfor et område. Ar-

beidet med å etablere og rullere disse planene er 

ressurskrevende, men fører samtidig med seg en 

rekke gevinster. Eggen mfl. (2018) viser at innføring 

av en «infrastrukturplan» vil være samfunnsøkono-

misk lønnsomt i storbykommuner. Selv om vi be-

trakter et større utvalg av kommuner enn storby-

kommunene, er det grunn til å tro at nyttevirk-

ningene av å innføre et beregningsgrunnlag for fast-

settelse av størrelsen på en utbyggingsavgift til dels 

forsvarer etablerings- og rulleringskostandene.  

Vår samlede vurdering av instrumentene og range-

ring dem imellom er robust overfor om vi inkluderer 

kostnader og gevinster ved innføring av en infra-

strukturplan eller ikke. 

Basert på vurderingen av ikke-prissatte virkninger, 

rangerer en utbyggingsavgift nokså klart foran en 

omreguleringsavgift. Vår samlede vurdering av de 
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prissatte og ikke-prissatte virkningene er at en ut-

byggingsavgift er det instrumentet som vil bidra til 

størst samfunnsøkonomisk lønnsomhet innenfor 

analyseperioden. 

På lang sikt mener vi imidlertid at en omregulerings-

avgift kan bli mer anvendelig. En slik avgift har en 

fordel ved at den retter seg mot grunneier og de ge-

vinster grunneier har oppnådd som følge av omre-

guleringsvedtak, i motsetning til en utbyggingsavgift 

som retter seg mot utbyggere og utvikling av eien-

dommen. Mens en omreguleringsavgift vil forfalle 

ved salg av eiendommen, uavhengig av utviklings-

status, vil utbyggingsavgiften kunne unngås ved å 

avstå fra å utvikle eiendommen. 

Det er knyttet stor usikkerhet til flere av forutset-

ningene som er lagt til grunn i beregningen. Likevel 

mener vi sannsynligheten for at vi underestimerer 

netto lønnsomhet er større enn at vi overvurderer 

den. 

Basert på disse resultatene anbefaler vi at det 

igangsettes arbeider med å se nærmere på imple-

mentering av enten en utbyggingsavgift eller en om-

reguleringsavgift.  

Implementering av begge instrumentene vil trolig 

ikke være effektivt. Et parallelt løp vil innebære økte

kostnader til lovarbeid, både fordi begge instrumen-

tene må lovhjemles og fordi hver lov må ta stilling til 

eventuell avregning ved bruk av det andre instru-

mentet. Erfaringer fra Storbritannia viser i tillegg at 

et slikt parallelt løp medfører store kostnader for ak-

tører som må forholde seg til et komplisert regel-

verk. De to instrumentene representerer dessuten 

to prinsipielt forskjellige modeller for finansiering av 

offentlig infrastruktur. Mens en utbyggingsavgift vil 

representere en dreining mot økt bruk av direkte, 

privat finansiering, vil en omreguleringsavgift inne-

bære en dreining mot offentlig finansiering over 

skatteseddelen, men der skattleggingen effektivise-

res. 

Hensynet til fordeling og effektivitet i skatteinnkre-

vingen tilsier trolig at en omreguleringsavgift vil 

være best egnet. Implementering av en utbyggings-

avgift vil imidlertid trolig være lettere, all den tid den 

er nært beslektet dagens praksis med bruk av ut-

byggingsavtaler. 

Samlet sett er vår anbefaling at det arbeides videre 

med implementering av en utbyggingsavgift i Oslo 

og alle andre kommuner. Det skyldes både at dette 

instrumentet gir høyest lønnsomhet innenfor analy-

seperioden, samtidig som dette instrumentet trolig 

er lettest å implementere. Implementering medfører 

behov for endring av plan- og bygningsloven.  
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1. Innledende merknader 

Hovedproblemstillingen i utredningen er knyttet til hvordan offentlig-finansierte eller kommunalt-finansierte 

infrastrukturprosjekter bør (eller kan) finansieres. Må det utformes nye instrumenter for grunneierbidrag 

utover eksisterende virkemidler for å klare de store utbyggingsoppgavene som det redegjøres for i utred-

ningen eller er det mulig å innpasse eventuelle gebyrer/avgifter/priser innenfor eksisterende ordninger? Det 

skal i denne kommentaren legges til grunn at slike prosjekter – som ligger innenfor de oppgaver en kom-

mune er pålagt – er samfunnsøkonomisk lønnsomme, i den forstand at alle relevante nyttegevinstene (så 

vel direkte som indirekte effekter, og relevante ringvirkninger) overstiger prosjektets (relevante) alternativ-

kostnader, hensyn tatt til eventuelle skattevridningskostnader og finansieringsskranker. Vi er derfor ikke 

opptatt av problemer knyttet til verdsetting av fordeler og kostnader ved selve prosjektet, men heller opptatt 

av måter kommunene kan finansiere slike prosjekter på. 

Den type prosjekter vi har i tankene er klargjøring av et område for bolig- og næringsutvikling, med tilhø-

rende teknisk og sosial infrastruktur – veier, t-bane, idrettsanlegg, vann og avløp, strømforsyning, skoler 

etc.). Utgangspunktet er at store infrastrukturprosjekter har trekk som fra en samfunnsøkonomisk synsvin-

kel gjør dem spesielt interessante. 

For det første har slike prosjekter egenskaper som gjør dem til lokale kollektive goder eller fellesgoder. 

Dette er en kategori av goder som er slik at en person eller foretaks bruk av godet ikke forringer andres 

mulighet til å bruke godet; dvs., det er kjennetegnet ved ikke-rivalisering. I motsetning til individuelle eller 

private goder (goder som er kjennetegnet ved full rivalisering – som mat eller drikke), vil en aktørs bruk av 

et kollektivt gode ikke fortrenge andre fra å bruke samme gode på samme tid. En vei uten trengsel er et 

typisk eksempel på et kollektivt gode, et annet er gatebelysning. I slike tilfeller vil marginal- eller alternativ-

kostnaden være null; dvs. at en persons forbruk ikke har kostnader i form av fortrengningskostnader.65 Med 

marginalkostnad lik null, skal brukerprisen, under ideelle forhold, også være null. Dermed er privatøkono-

 

 

                                                      

65 Slike kostnader oppstår selvfølgelig ved forbruk av private goder. 

Etterord – Kommentar fra kvalitetssikrer 
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misk lønnsomhet utelukket, og gjennomføringen av slike fellesgodeprosjekter må derfor ivaretas av et kol-

lektivt organ (som stat eller kommune). Finansieringen kan da skje via ordinære skatteinntekter, eller, som 

i enkelte tilfeller ved brukerbetaling.66 

For det andre er slike infrastrukturprosjekter også kjennetegnet ved stordrifts- og samdriftsfordeler. Koor-

dinerte handlinger gir kostnadsfordeler – lavere gjennomsnittskostnader ved økende produksjonsskala og 

samordning av ulike aktiviteter, samtidig som det er knyttet store faste kostnader til prosjektet. Optimal 

brukerbetaling skulle, under ideelle forhold, innebære at prisen settes lik marginalkostnad, med foretaks – 

eller bedriftsøkonomisk underskudd som en konsekvens. Igjen, prosjekter av denne typen bør derfor, om 

de møter kravet til samfunnsøkonomisk lønnsomhet (med konsumentoverskudd større enn de faste kost-

nadene), gjennomføres i regi av det offentlige.67 Under ideelle forhold, og under visse forutsetninger, kan 

de faste kostnadene dekkes inn ved fast-delen i en såkalt todelt tariff. 

Når vi over har snakket om «under ideelle forhold» betyr det at vi kan betrakte «disposisjoner i produk-

sjonssfæren og spørsmål som angår fordeling eller avveining av forskjellige gruppers interesser som ad-

skilte spørsmål».68 Det betyr at vi kan omfordele inntekt i henhold til fordelingspolitiske mål uten at dette 

har produksjonsmessige konsekvenser. Omfordelingen av inntekt skjer da ved å benytte ikke-vridende 

skatter, definert slik at ingen aktør selv kan påvirke skattegrunnlaget. Hvis det er tilfelle, sier vi at skattene 

kun har ønskede inntektseffekter som selvsagt vil påvirke tilpasningen til skatteyter gjennom lavere dispo-

nibel inntekt. Om en derimot kan påvirke skattegrunnlaget ved egne disposisjoner, slik tilfelle bl.a. er ved 

skatt på arbeidsinntekt og som kan lede til mindre arbeidsinnsats enn det som er samfunnsøkonomisk 

ønskelig, har vi et vridende skattesystem. Et slikt skattesystem har derfor uønskede substitusjonseffekter, 

i tillegg til inntektseffekter. 

Siden det offentlige må stå ansvarlig for gjennomføringen av store infrastrukturprosjekter, må en også se 

nærmere på hvordan prosjektkostnadene kan finansieres. Samtidig må en ta i betraktning at «de ideelle 

forhold» som det vises til over, normalt ikke er oppfylt i praksis. Vi må derfor ta hensyn til at finansieringen 

av slike prosjekter må skje i omgivelser preget av «nest-best»-karakter ved at vi i stor utstrekning må bruke 

mer eller mindre vridende skatter eller avgifter til å finansiere prosjektkostnadene, eller at det etableres 

andre (lovhjemlede) betalingsordninger som sikrer tilstrekkelig finansiering av utbyggingsprosjektene. 

Dette er et gjennomgangstema i utredningen. Et annet tema er om de forslagene til finansieringsordninger 

som foreslås kan understøttes eller begrunnes med bakgrunn i normativ «nest-best» økonomisk teori. For 

 

 

                                                      

66 Et eksempel på slik brukerbetaling er bompenger som ikke ilegges som følge av trengsel eller miljøhensyn, kun av hensyn til finansiering av selve 
prosjektet. 
67 Om private aktører, etter kontrakt med det offentlige, utfører selve oppdraget, må finansieringen selvsagt skje i regi av det offentlige. 
68 Se Leif Johansen, 1977, Samfunnsøkonomisk lønnsomhet, Industriøkonomisk Institutt; s.24. 
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eksempel, kan de gebyrene eller avgifter som foreslås begrunnes på denne måten? Vil avgiftene eller 

gebyrene som foreslås kunne implementere et nest-best optimum?69 

Et premiss som synes å bli lagt til grunn i utredningen er et normativt fordelingshensyn som tilsier at noe 

av den verdiøkning som finner sted i et område som følge av infrastrukturinvesteringer, og uten bruk av 

ressurser fra den som høster slike gevinster, bør kanaliseres tilbake til samfunnet. Siden det forekommer 

det som kalles «pekuniære» eksternaliteter, som normalt ikke skal inngå som en gevinst i et prosjekt, kan 

det likevel anføres som et argument at en del av verdiøkningen bør kanaliseres tilbake til samfunnet. Men 

det må begrunnes enten ved et normativt fordelingshensyn eller, kanskje bedre fundert, nemlig at beskat-

ning av slike gevinster ikke har vridningskostnader. 

I et vanlig markedsøkonomisk system uten markedssvikt vil pekuniære eksternaliteter – rene prisvirkninger 

– ikke ha noen annen effekt enn at markedsaktørene tilpasser seg de nye prisene slik at en ny effektiv 

allokering realiseres. Disse effektene representerer bare en ren overføring eller omfordeling av verdier på 

gitte aktiva.70 Om det derimot er andre typer av vridninger i økonomien, vil saken kunne stille seg annerle-

des. Ved å skattlegge verdiøkning av nevnte type vil en kunne redusere bruken av andre vridende skatter, 

og det på en måte som alt i alt er effektivitetsfremmende. En skatt på verdiøkningen av et aktivum (tomter, 

boliger) vil ha en ikke-vridende effekt siden tilbudet er gitt på kort sikt. De virkemidlene som betegnes som 

Land Value Capture (LVC) kan betraktes som instrumenter for det offentlige som kan sikre at samfunnet 

får ta del i disse verdiøkningene. 

Alle øvrige («teknologiske») eksterne virkninger, både positive og negative, bør inngå i kalkylen for selve 

prosjektet. Teknologiske eksterne virkninger er samlebetegnelse for slike virkninger som følger av en aktørs 

disposisjoner som virker inn på andre aktørenes konsum- eller produksjonsmuligheter, uten at disse virk-

ningene fanges opp i den i utgangspunktet handlende aktørs egen privatøkonomiske kalkyle eller er gjen-

stand for en avtalt transaksjon mellom partene; dvs. uten at virkningene kanaliseres gjennom prissystemet. 

Det kan være handlinger som skaper kostnader i form av økt ressursbruk for andre uten at disse kostna-

dene belastes den som forårsaker dem; et eksempel er forurensende utslipp som skaper kostnader for 

andre uten at disse belastes forurenser. Tap av naturmangfold ved utbygging og klargjøring av et område 

kan også oppfattes som en negativ eksternalitet ved at fremtidige generasjoner mister konsummuligheter. 

Slike kostnader vil private utbyggere i dag ikke ha motiv til å ta inn i egne kalkyler.71 Uten internalisering vil 

private utbyggere ønske mer omfattende utbygging enn det som er samfunnsøkonomisk ønskelig. Av den 

 

 

                                                      

69 Her siktes det til om avgiftene har karakter av såkalte Ramsey-Boiteux-priser. Dette er priser som fremkommer når en må optimere under et inntje-
ningskrav og med vridende skatter. Disse prisene, som vil avvike fra marginalkostnadene, vil minimere effektivitetstapet, gitt inntjeningskravet. Under 
visse antakelser vil de være slik at avviket mellom pris og marginalkostnad er større jo mer uelastisk etterspørselen er. Om en kan differensiere mellom 
ulike aktiviteter forsynt av det offentlige, etter grad av nødvendighet, kunne en i teorien utforme et differensiert avgiftssystem som sikrer budsjettdekning 
for prosjektet og som skaper minst effektivitetstap. I praksis vil det antakelig være administrativt for krevende å utforme et slik «optimalt» avgiftssystem. 
Det en kanskje skal sikte mot er derfor en aggregert avgift, for alle aktiviteter, men som vil ha høyere innkrevings- eller effektivitetskostnader. 
70 De høyere verdiene må jo bety at noen er villig til å betale høyere priser. 
71 Den «skyggeprisen» private aktører legger til grunn i egne kalkyler er i slike tilfeller lavere enn den samfunnsmessige korrekte skyggeprisen. 
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grunn kan det være fornuftig å innføre en avgift, i tråd med en statlig eller kommunal utbyggingsavgift som 

fanger opp slike kostnader. 

Vi kan også ha at disposisjoner utført av et foretak kan skape gevinster for andre i form av lavere ressurs-

bruk uten at disse gevinstene kommer som belønning til den som utfører handlingene. Et eksempel kan 

være opplæring av arbeidstakere og som andre bedrifter nyter vederlagsfritt godt av når arbeidstakere 

bytter jobb. Et utvidet t-bane-nett vil ha slike positive virkninger da bilkøer kan reduseres, samtidig som 

klimautslipp fra annen transport vil kunne gå ned. 

Hvis slike virkninger, positive eller negative, ikke internaliseres eller bringes inn i de private kalkylene, vil 

det oppstå effektivitetstap i økonomien i den forstand at det samfunnsøkonomiske overskuddet blir lavere 

enn hva det kunne ha vært. 

Økninger i gebyrer, avgifter eller priser på offentlige tjenester møter normalt politisk motstand i befolk-

ningen. For å få dem igjennom, kan øremerking være en vei å gå. Øremerking av skatter er ikke anbefalt 

av økonomer. Ifølge dem er det ingen nødvendig sammenheng mellom offentlige inntekter og inntektsopp-

tjening på den ene siden og hvordan disse inntektene bør anvendes. Men dersom det er visse budsjettkrav 

til gjennomføring av noen offentlige aktiviteter, vil avgifter eller gebyrer knyttet til disse aktivitetene få et 

preg av øremerking. Et annet moment kan også være at det kan være lettere å få gjennomslag politisk for 

en øremerket utbyggingsavgift. 

2. En presisering og noen forutsetninger for videre drøfting 

Det kan være lettere å strukturere en diskusjon rundt ulike alternativer for grunneierfinansiering om vi gjør 

noen forutsetninger. Det skal antas her at et tiltak vi kan kalle «utbygging av et område (eller planer om 

utbygging) med teknisk og sosial infrastruktur» kan betraktes som en offentlig tilrettelegging for tilgang til 

en essensiell «produksjonsfaktor» for private aktører.72  

Tilveiebringelsen av en slik produksjonsfaktor vil kreve ressurser fra det offentlige selv eller at produksjons-

faktoren stilles til disposisjon av private aktører på oppdrag fra det offentlige. Samtidig vil en slik tilretteleg-

ging (eller planer om det) kunne ha fordelingsvirkninger ved at grunn og eiendommer vil stige i verdi.  

For å få gjennomført tiltaket må det offentlige skaffe seg finansiell dekning. Spørsmålet er derfor: Hvordan 

kan eller bør det offentlige få finansiert tilveiebringelsen av denne produksjonsfaktoren? Jeg ser dette som 

utredningens hovedproblemstilling.73 

 

 

                                                      

72 Produksjonsfaktoren kalles essensiell fordi uten tilgang til denne, vil det ikke være mulig for private utbyggere og andre å realisere noe produkt eller 
noen gevinster. 
73 Det kan kanskje være en idé ved seinere utredninger om dette temaet, å se på litteraturen om «tilgangsprising».  
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3. Om forslagene i utredningen 

En rekke av de instrumentene eller virkemidlene listet opp i utredningen er for en stor del hjemlet i norsk 

lov og kan i prinsippet anvendes for å dekke utbyggingskostnader til kommunene. Det er ulike skatteinstru-

menter på eiendom, formue eller kapitalgevinster, og dokumentavgift. Disse vil normalt bare dekke en liten 

del av kostnadene og hevdes derfor å være lite egnet. I tillegg finnes det utbyggingsavtaler som åpner for 

muligheten av direkte finansiering. Praksisen med bruk av utbyggingsavtaler er i dag tatt i bruk av mange 

kommuner, men utbyggere har en del innsigelser slik det er beskrevet i utredningen. Det gjelder bl.a. mis-

nøye med deling av kostnader mellom utbyggere og liten grad av forutsigbarhet. 

Et annet instrument, som ikke er hjemlet i dagens lovverk, er en utbyggingsavgift. Denne kan betraktes 

som en pris, f.eks. per kvadratmeter utbygget boligareal eller basert på andre kriterier, betalt av private 

utbyggere for bruken av den essensielle produksjonsfaktoren stilt til deres rådighet av kommunene. Denne 

utbyggingsavgiften er dermed et instrument for kostnadsdekning og kan utformes som en engangsavgift 

basert på utbygget areal av ulike kategorier. Den kan utformes slik at den gir kommunene dekning for de 

kostnadene den er påført gjennom infrastrukturtiltaket, men er selvsagt kjennetegnet ved at den utformes 

på grunnlag av den informasjonen kommunene selv har.74 Avgiften har en klar øremerking og kan av den 

grunn lettere legitimeres politisk. 

Flere av de øvrige instrumentene som foreslås, og som også er nevnt over (f.eks. eiendomsskatt), er slike 

som kalles Land Value Capture (LVC). Dette er øremerkede instrumenter som gir kommunene mulighet til 

å høste noe av verdistigningen på visse faste aktiva (tomter eller grunn) forårsaket av kommunale utbyg-

gingsplaner eller infrastrukturtiltak. Disse gevinstene er ikke en del av gevinstene av prosjektene, men en 

ren pekuniær eksternalitet som begrunnet tidligere. Utfra et implisitt normativt fordelingshensyn, søkes en 

del av denne verdistigningen kanalisert tilbake til samfunnet via det offentlige. Om en velger å skattlegge 

hardere de gevinster som oppstår som følge av utbyggingsprosjektene, vil en gevinst være at en kan er-

statte en vridende skatt med en ikke-vridende.75 

Det nevnes spesifikt to instrumenter i denne verdistigningskategorien: En omreguleringsavgift og en pro-

sjektrettet forbedringsavgift. Disse kan utformes som en grunnrenteskatt som vi vet har gode egenskaper i 

den forstand at skattegrunnlaget ikke kan påvirkes av skatteyter. Begge typer av instrumenter krever imid-

lertid betydelige ressurser til verdifastsettelse og bestemmelse av relevant verdistigning, samtidig som den 

politiske «kampen» vil kunne bli langdryg. Før en kan nå enighet om å bruke slike instrumenter, vil jeg tro 

det vil gå med mye politiske og juridiske ressurser med svært tidkrevende konsekvenser. Imidlertid, vil jeg 

– uten å ha gått gjennom den mer metodiske gjennomgangen av gevinster og kostnader knyttet til de ulike 

instrumentene – tro at det instrumentet som lettest vil kunne implementeres (så vel politisk som juridisk) 

 

 

                                                      

74 Slik privat informasjon åpner for muligheten for «overbetaling» og dermed for ulike typer av «kryss-subsidiering». 
75 Slike ikke-vridende skatter, som skatt på grunnrente, burde ha vært innført mye tidligere på en rekke område der det faktisk er grunnrente.  
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som et effektivt finansieringsinstrument, vil være en utbyggingsavgift, utformet om et kommunalt gebyr per 

utbygd kvadratmeter av en bestemt kategori.76 

Det gjennomføres til slutt en samfunnsøkonomisk analyse av de forskjellige forlagene som vurderes opp 

mot et nullalternativ. Disse er, som nevnt tidligere, utbyggingsavgift, omreguleringsavgift og prosjektrettet 

forbedringsavgift. Analysen følger den ambisiøse malen Finansdepartementet og DFØ har foreslått. Jeg 

forstår denne delen av utredningen som et forsøk på å identifisere hvilke ressurs- og fordelingsmessige 

konsekvenser de ulike instrumentene vil ha for de ulike aktørene, men at analysen til dels gis en kvalitativ 

tilnærming. Analysen er basert på en rekke antakelser som det kan være vanskelig å vurdere realismen i. 

En levetid på 40 år synes kanskje i snaueste laget når det er snakk om implementering av nytt lovverk. 

Men med en kalkulasjonsrente på 4 prosent, vil betydningen av en forlenget levetid være noe begrenset. 

I kalkylen over prissatte og ikke-prissatte virkninger av de ulike alternativene, er det tydelig, gitt antakel-

sene, at de instrumentene som kommer best ut er utbyggingsavgift og omreguleringsavgift. Etter min vur-

dering, og utfra hva jeg har uttrykt tidligere, synes en utbyggingsavgift noe bedre; dels politisk gjennom 

tydelig øremerking og «mindre politisk bråk». At utbyggingsavgiften knyttes direkte opp til infrastrukturut-

giftene vil gjøre det lettere å gjennomføre tiltaket. Det pekes også på at en slik utbyggingsavgift vil kunne 

svekke mulighetene for at enkelte utbyggere kan opptre som gratispassasjerer.  

Til slutt vil jeg kommentere «Fordelingseffektene» i avsnitt 6.7; noe jeg er bedt spesielt om. 

Det er for så vidt to typer av fordelingseffekter. Den ene er den som allerede er påpekt, nemlig de pekuniære 

eksternalitetene som ikke inngår i selve prosjektvurderingen. Den andre er det som er hovedtema i avsnitt 

6.7, nemlig fordelingseffekter av selve ordningen med grunneierfinansiering. De gruppene som en konsen-

trerer seg om er grunneiere, utbyggere (selv om disse i mange tilfeller er en og samme gruppe) og slutt-

brukere (av boliger eller næringslokaler). 

Hvis utbyggere legger til grunn en gitt alternativavkastning på kapital, vil deres etterspørsel etter tomter 

være nærmest helt elastisk, mens tilbudet av tomter på kort sikt i større eller mindre grad er gitt (kanskje 

med en svak positiv prisfølsomhet). Med en utbyggingsavgift eller utbyggingsgebyr fastlagt på en relevant 

måte, vil vi i nevnte tilfelle finne at avgiften i det store og hele betales av grunneier i form av lavere tomte-

pris.77  

 

 

                                                      

76 Samlet gebyr bør i størst mulig grad gjenspeile utgiftene vedrørende infrastrukturprogrammet. Når og hvordan utbyggere skal belastes disse gebyrene 
på en troverdig og forutsigbar måte, tas det ikke stilling til i denne kommentaren. 
77 Om tilbudet av tomteareal skulle være noe mer elastisk, vil det også forekomme en negativ arealeffekt, men kravet til gitt betalingsvilje eller alternativ-
avkastning, tilsier at hele avgiften belastes grunneiere. 
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Hvordan disse fordelingseffektene skal vurderes avhenger av eksisterende inntektsfordeling og hvilken 

vekt de ulike gruppene har i en eventuell overordnet velferdsvurdering. Det må påpekes at så lenge grunn-

eiere frivillig selger tomteareal, må det bety at alternativ bruk gir lavere avkastning. I forhold til status quo 

vil grunneierne da tjene på salget.78 

Hvordan virkningene av en utbyggingsavgift overføres til sluttbrukermarkedet for nye boliger/næringseien-

dom, vil avhenge av grad av prisfølsomhet i tilbudet av tomter. Hvis en på lang sikt har noe mer prisfølsom-

het enn på kort sikt i markedet for grunn eller areal vil tilbudet av nye boliger bli redusert ved at tilbudet 

usettes for et negativt skift (via mindre utbygd areal) når det ilegges et utbyggingsgebyr, med høyere slutt-

brukerpris i markedet for ferdig utbygd eiendom. Hvor mye den endelig prisen påvirkes avhenger av hvor 

mye tilbudet selv påvirkes og prisfølsomheten i etterspørselen.79  

Imidlertid kan en tenke seg følgende forløp: Omregulering av et område, sammen med planer om investe-

ringer i infrastrukturtiltak, vil kunne ha følgende to direkte effekter: For det første vil tilbudet av areal eller 

tomter øke (siden grunneier vil høste gevinster gjennom salg), samtidig som betalingsviljen for nye boliger 

i det nye området kan øke, pga. økt attraktivitet. Prisen på areal vil normalt gå ned som følge av det økte 

tilbudet. For det andre; denne lavere prisen forplanter seg som et positivt skift i tilbudet av nye boliger siden 

utbyggere vil ha lavere tomtekostnader. Effekten på pris på nye boliger vil da avhenge av hvilke av de to 

skiftene som er sterkest. Spesielt kan det være slik at prisen på nye boliger kan gå ned. 

Fordelingseffektene av LVC-instrumentene, med vekt på beskatning av verdistigning på eiendom som følge 

av kommunale infrastrukturtiltak, vil kunne ha karakter av en grunnrenteskatt uten vridningskostnader. 

Problemene er, som nevnt tidligere, knyttet til fastlegging av selve verdistigningen – hva som kan forklares 

som et resultat av tiltaket selv, og også når denne verdiøkningen skal beskattes. 

Et spørsmål som drøftes er hvorvidt implementeringen av det kommunale infrastrukturprosjektet er betinget 

av tilstrekkelig finansiering. Når utbygging ikke avhenger av finansiering (her gitt ved skatt på verdistigning), 

vil skatten være nærmest en engangsskatt lagt på grunneier. Den kortsiktige virkningen kan være et redu-

sert tilbud av areal stilt til disposisjon for utbygging, mens på lang sikt vil tilbudet være som om en ikke 

skulle ha skatt på verdistigning. Om derimot implementeringen av prosjektet er avhengig av finansieringen 

via en skatt på verdistigning, kan vi få andre konsekvenser. Dette er et mer interessant alternativ, all den 

tid spørsmålet om grunneierfinansiering av kommunale infrastrukturtiltak er et hovedtema for utredningen. 

Da vil, som påpekt i utredningen og tidligere i denne kommentaren, tomteverdier stige. En (engangs)skatt 

på denne verdistigningen, oppad begrenset, vil uansett gi økte grunneierverdier som følge av tiltaket. Sam-

tidig vil betalingsviljen for boliger og næringseiendom som følge av infrastrukturtiltak øke. På kort sikt, med 

 

 

                                                      

78 Siden det kan forekomme kjøpermakt – store og få utbyggere – samtidig som tilbudet av tomteareal på kort sikt er gitt, er kanskje markedsforholdene 
bedre beskrevet som et bilateralt monopol, der prisen bestemmes ved forhandlinger. Da vil overdragelsespris avhenge av partenes forhandlingsmakt og 
hva de alternativt kan oppnå. 
79 Hvis flere nærliggende kommuner «konkurrerer» om «nye innbyggere» gjennom slike prosjekter, jo sterkere vil en tro at prisfølsomheten i etterspør-
selen vil være, og dermed vil en utbyggingsavgift ha en svakere effekt på sluttprisen på ferdig utbygd eiendom. 
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gitt tilbud, vil pris på utbygd kvadratmeter gå opp; en effekt som vil bli moderert på lengre sikt når boligtil-

budet påvirkes positivt av høyere pris. Imidlertid, har vi sett at omregulering, sammen med et infrastruktur-

tiltak, kan dempe prispresset i boligmarkedet. 

4. Noen avsluttende kommentarer  

Jeg vil knytte noen andre merknader til disse spørsmålene, og også til spørsmålet om valget mellom et 

utbyggingsgebyr og de øvrige LVC-instrumentene som utredes. 

For det første, dersom det i utgangspunktet er en finansieringsskranke, vil myndighetene måtte avgjøre 

hvordan det gitte budsjettet skal fordeles på de ulike aktivitetene. Dette minner om det problemet som i 

operasjonsanalysen kalles «ryggsekk-problemet». Dersom infrastrukturtiltaket kan splittes opp i flere un-

derprosjekter (som ulik skala, omfang eller rekkefølge av de enkelte deltiltakene), vil problemet være å 

finne den samlingen av delprosjekter der hvert delprosjekt i denne samlingen er kjennetegnet ved ikke-

negativ nåverdi, mens alle prosjekter som ikke er med, har ikke-positiv (eller negativ) nåverdi, når kost-

nadssiden «blåses» opp med en faktor som gjenspeiler skyggeprisen på budsjettskranken. (Denne skygge-

prisen spiller samme rolle som påslaget en gir kostnader gjennom skattevridningskostnaden.)80 Denne 

skyggeprisen vil også gjenspeile den samfunnsøkonomiske gevinsten av å øke budsjettet marginalt. 

For det andre, dersom finansieringen setter en grense for hvor omfattende utbygging en kan gjennomføre, 

vil en underoptimal utbygging nå kunne (eventuelt) ha betydelige fremtidige ressurs- eller kostnadskonse-

kvenser. Sett at en foretar infrastrukturinvesteringer i et område av et bestemt omfang i dag, begrenset av 

en finansieringsskranke. Disse investeringene vil da kunne generere en sterkere tilstrømming av personer 

og næringsvirksomhet enn det som lå til grunn for prognosene, med tilhørende press og trengsel. Derfor 

kan en ønske å foreta utvidelser ex post, om det er mulig. Mye tyder på at merkostnaden av slike fremtidige 

utvidelser er større enn merkostnaden av å «bygge litt for stort i dag». 

Rekkefølgeaspektet er derfor av betydning. Siden flere av delprosjektene er komplementære – de støtter 

opp under hverandre – vil minstestørrelse av hvert delprosjekt bestemme utfallet og dermed nytten av 

helheten. Det er liten gevinst eller verdi av å klargjøre et område for betydelig vekst i bosettingen om trans-

portnettet eller antall skoleplasser ikke dimensjoneres deretter. 

En viktig konstatering i utredningen er at virkemidlene må være troverdige og at de må forankres politisk, i 

tillegg til å være hjemlet i norsk lov. Det politiske spillet gjør at myndighetenes evne til å binde seg til be-

stemte finansieringsinstrumenter kan synes svak. Dette gjelder særlig i forbindelse med beskatning av ver-

distigning på eiendom. På den andre siden kan en utbyggingsavgift knyttet direkte opp til de kommunale 

 

 

                                                      

80 Se avsnitt 10 i Leif Johansen (1967), Investeringskriterier fra samfunnsøkonomisk synspunkt; Finansdepartementet, Oslo, eller avsnitt 6.13 i Vislie et 
al. (2015), Effektivitet, fordeling og økonomisk politikk, Universitetsforlaget, Oslo (2.utgave).  
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utgiftene til infrastrukturtiltak, lettere forankres. Dette finansieringsalternativet vil derfor få preg av øremer-

king. 

Hvis en skal trekke en konklusjon, synes en utbyggingsavgift eller et gebyr, direkte relatert til selve utbyg-

gingsprosjektet, å være noe mer velegnet enn de øvrige foreslåtte instrumentene – særlig når man tar 

hensyn til de politiske implikasjonene av alternativene. Det skyldes følgende:  

Det er de ressurser som kommunen legger beslag på som har en samfunnsøkonomisk kostnad (alterna-

tivkostnad). Den verdistigning som skapes gjennom utbygging eller planer er ingen samfunnsøkonomisk 

gevinst; den er en ren overføring mellom ulike grupper. Det er i denne kommentaren lagt til grunn at infra-

strukturtiltaket er samfunnsøkonomisk lønnsomt og at tiltaket kan tolkes som tilveiebringelse av en essen-

siell input eller «produksjonsfaktor» som har karakter av et kollektivt gode som private aktører vil høste 

fordeler av. Problemet er hvordan disse investeringene kan eller bør finansieres, hensyn tatt til ulike imple-

menteringskostnader. Når en legger til grunn juridiske, politiske og ressursmessige konsekvenser av de 

foreslåtte alternativene, er det mye som taler for en utbyggingsavgift eller et utbyggingsgebyr per utbygd 

kvadratmeter for ulike kategorier.
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