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Kommunene er fortsatt innkrevingsmyndighet (namsmyndighet) for kommunale 
skatte- og avgiftskrav 

 

Ved endringer i skattebetalingsloven som trådte i kraft 1. november 2020, ble innkrevingsmyndigheten 
for statlige skatte- og avgiftskrav overført fra kommunene til skattekontorene. Det vises til 
skattebetalingsloven (LOV-2005-06-17-67) § 2-1 om innkrevingsmyndighet og til § 1-1 som regner opp de 
kravstypene loven regulerer. 
 
For kommunale krav som er hjemlet i særlovgivningen, er innkrevingsmyndigheten fortsatt lagt til 
kommunene (myndigheten benevnes i noen sammenhenger særnamsmyndighet).  
 
Kommunal innkrevingsmyndighet omfatter i dag følgende kravstyper: 
 
1. Eiendomsskatt, jf eiendomsskatteloven (LOV-1975-06-06-29) § 27 

2. Vann- og kloakkavgift, jf vass- og kloakkanleggslova (L16.03.2012 nr. 12) § 6 

3. Feiegebyr, jf brann- og eksplosjonsvernloven (LOV-2002-14-06-20) § 28 

4. Avfallsgebyr for husholdninger, jf forurensningsloven (LOV-1981-03-13-6) § 34 siste ledd  

5. Parkeringsavgift, jf vegtrafikkloven (LOV-1965-06-18-4) § 31a andre ledd  jf § 38etter lov av etter lov  

6. Tilleggsavgift til piggdekkgebyr, jf piggdekkforskriften (FOR-1999-05-07-437) §§ 8 og 9 jf 
vegtrafikkloven § 38 

Bestemmelsene er bygget opp etter samme mønster. De legger innkrevingsmyndigheten til «kommunen» 
og sier at innkrevingen skal gjennomføres etter reglene i skattebetalingsloven. Se som eksempel 
eiendomsskatteloven § 27: 
 

Forfalt eigedomsskatt er sikra med lovpant i eigedomen etter pantelova § 6-1. Kravet er også 
tvangsgrunnlag for utlegg. Eigedomsskatten kan krevjast inn av kommunen etter reglane for 
innkrevjing av skatt 

 
Ved at myndigheten er lagt til «kommunen» er det kommunen selv som bestemmer hvor i organisasjonen 
innkrevingsmyndigheten skal plasseres. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1980-02-08-2/%C2%A76-1
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Henvisningen til «reglane for innkrevjing av skatt» er en henvisning til skattebetalingsloven og innebærer 
at kommunene har alle lovens virkemidler til disposisjon. Se i denne forbindelse forarbeidene til 
lovendringen, Prop.1 LS (2019-2020) Skatter, avgift og toll 2020 side 205: 
 

«Departementet foreslår å endre vegtrafikkloven § 38 annet ledd, eigedomsskattelova § 27, 
brann- og eksplosjonsvernloven § 28 fjerde ledd og vass- og avløpsanleggslova § 6, slik at den 
særnamsmyndighet og motregningsadgang som disse bestemmelsene legger til 
skatteoppkreveren fremdeles kan utøves av kommunen. Det er ikke behov for endring i 
forurensingsloven § 34 femte ledd, da kommunens adgang til å tvangsinnkreve gebyr som nevnt i 
bestemmelsen, videreføres gjennom en henvisning til eigedomsskattelova § 27. Forslag til ny 
lovtekst foreslås tilpasset ved at kravet om at skatteoppkreveren skal forestå innkrevingen tas ut 
av de aktuelle bestemmelsene.»  

 
Kommunene kan følgelig for sine krav selv avholde forretning for utleggspant og beslutte utleggstrekk i 
lønn mv etter skattebetalingsloven §§ 14-2 til 14-5.  
 
Kommunene har utvidet motregningsadgang for sine skatte- og avgiftskrav 
Ved at skattebetalingsloven er gitt generell anvendelse har kommunene også utvidet motregningsadgang 
for sine krav. Det vil si at kommunene kan motregne sine krav etter de foran nevnte bestemmelsene i 
ethvert krav på skatt eller avgift som skyldneren måtte ha til gode mot det offentlige, jf 
skattebetalingsloven § 13-1 jf § 1-1 (2). 
 
Interkommunalt samarbeid 
Kommuner kan samarbeide om kommunale innkrevingsoppgaver, herunder utøvelse av namsmyndighet. 
Dette gjøres i en viss utstrekning, hovedsakelig i form av vertskommunesamarbeid. 
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