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INNGÅELSE AV MERVERDIAVGIFTSAVTALER NÅR PRIVATE BYGGER OFFENTLIG 
INFRASTRUKTUR FOR KOMMUNAL OVERTAKELSE – BYRÅDSSAK 259/22 

1. INNLEDNING 
Norsk Eiendom er bransjeforeningen for over 300 eiendomsutviklere og -forvaltere, inkludert 
profesjonelle boligutleieaktører, fra hele landet. Våre medlemmer utvikler, forvalter og leier ut 
næringseiendom og boliger. Vi representerer følgelig bransjen som er forslagstillere i alle 
regulerings- og byggesaker i kommunene.   
 
I Byrådssak 259/22 har Byrådet fremmet forslag til nye retningslinjer for inngåelse av 
merverdiavgiftsavtaler (mva-avtaler) mellom kommunen og private utbyggere når disse bygger 
offentlig infrastruktur som skal overtas av kommunen. Av innstillingen fremgår at man anser 
forslaget til nye retningslinjer for å være en oppfølgning av bystyrets vedtak av 25. april 2018 sak 
104. 
 
Norsk Eiendom anser flere av forslagene i retningslinjene for å være fornuftige og hensikts-
messige. Det er positivt at byrådet nå innstiller på at kommunen skal inngå avtaler om både 
overføring av justeringsrettigheter og -forpliktelser. Videre er det positivt at sakstypen for 
inngåelse av mva-avtaler utvides fra bare å gjelde de tilfeller det inngås utbyggings-avtaler, til 
også å gjelde andre tilfeller der offentlig infrastruktur overdras til kommunen.  
 
Norsk Eiendom er imidlertid sterkt kritisk til forslagets bestemmelser om fordeling av refundert 
merverdiavgift, der byrådet har lagt opp til at merverdiavgiftsbeløpet fordeles med 70 % til 
kommunen og 30 % til utbygger. De foreslåtte retningslinjene står i strid med punkt 4 i bystyrets 
vedtak av 25. april 2018 sak 104. I dette ligger at de foreslåtte retningslinjene ikke innebærer en 
lojal oppfølgning av bystyrets vedtak, men derimot et forsøk på omkamp og tilsidesettelse av 
dette vedtaket. Videre strider forslaget med føringer gitt fra Kommunal- og 
distriktdepartementet (KDD) om inngåelse av mva-avtaler så sent som i 2021.  
 
I det hele kan vi vanskelig se at realiteten i de nye retningslinjene er noe annet enn innføring av 
en uhjemlet utbyggingsskatt, begrunnet i rene fiskale formål. Dette er i så fall problematisk både i 
forhold til legalitetsprinsippet (beskatning må ha hjemmel i lov), og det generelle 
forvaltningsrettslige forbudet mot myndighetsmisbruk.  
 
Byrådets forslag innebærer at det blir unødvendig dyrt for utbyggere i hovedstaden å opparbeide 
offentlig infrastruktur, med den konsekvens at det blant annet blir dyrere å bygge nye boliger til 
Oslo-borgerne. Man bygger ikke opp under et tillitsforhold mellom utbyggerne og kommunen når 
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det legges opp til retningslinjer som mangler sidestykke i kommune-Norge hva gjelder størrelsen 
på de beløp kommunen skal betinge seg for å inngå mva-avtaler. Vi vil utdype våre synspunkt i 
det følgende. 
 
 
Oppsummering: 

• Det er positivt at man åpner for at kommunen kan inngå mva-avtaler uavhengig av om 
den opparbeidede infrastrukturen er omfattet av en utbyggingsavtale eller ikke. 

• Det er positivt at man åpner for at kommunen ikke bare kan inngå avtaler overføring av 
justeringsrett, men også avtaler om justeringsplikt i de tilfeller dette er aktuelt.  

• Vi er svært kritiske til forslaget om at merverdiavgiftsbeløpet skal fordeles med 70 % til 
kommunen og 30 % til utbygger. Vi mener forslaget: 

− innebærer en innføring av uhjemlet utbyggingsskatt og kan dermed også 
innebære myndighetsmisbruk, se punkt 3.1 og 3.2. 

− avviker fundamentalt fra praksis i kommune-Norge, se punkt 3.3. 

− er i strid med Bystyrets bestilling fra 2018, se punkt 3.4. 

− er i strid med inngåtte utbyggingsavtaler med henvisning til prinsippvedtaket i 
2018, se punkt 3.4. 

− Vil øke boligprisene yhtterligere utover den veksten høstens prisvekst har bidratt 
til. 

• Justeringsplikt og justeringsforpliktelse er to ulike forhold, og det kan ikke forsvares at 
kommunen krever å beholde et like stort beløp for sistnevnte tilfelle, se punkt 3.5. 

• Skjæringstidspunktet for inngåelse av justeringsavtaler for allerede opparbeidede tiltak 
bør justeres, slik at dette blir likt som for tiltak som er omfattet av en utbyggingsavtale, 
se punkt 4.    

 

2. BAKGRUNN – HVORFOR INNGÅS MERVERDIAVGIFTSAVTALER? 
Merverdiavgiften utgjør 20 % av byggekostnadene til offentlig infrastruktur. Når kommunen 
opparbeider offentlig infrastruktur som veier, fortau og rundkjøringer, får de refusjon for 
merverdiavgift.  Refusjon av betalt merverdiavgift gjennom fradragsrett eller kompensasjonsrett 
sikrer at påløpt merverdiavgift ikke blir en endelig kostnad ved oppføring av den offentlige 
infrastrukturen. 
 
I en rekke tilfeller pålegger imidlertid kommunen de private utbyggere å opparbeide offentlig 
infrastruktur, som deretter overtas vederlagsfritt av kommunen.  Hvis kommunen ikke bidrar 
med inngåelse av mva-avtaler i disse tilfellene, oppnår ikke de private utbyggerne refusjon for 
den påløpte merverdiavgiften. Dermed blir merverdiavgiften en endelig kostnad, og den 
offentlige infrastrukturen blir 20 % dyrere enn hva som ville vært tilfelle hvis kommunen hadde 
bygget infrastrukturen selv. Et slikt resultat er stikk i strid med det såkalte nøytralitetsprinsippet, 
som tilsier at det bør være mva-nøytralt om det er det offentlige eller private som foretar 
utbyggingen. At nøytralitetshensynet er et sentralt hensyn i norsk skatte- og avgiftsrett er 
velkjent, og dette kommer også direkte til uttrykk i forarbeidene til merverdiavgiftsloven.  
 
Inngåelse av mva-avtaler dreier seg om at kommunen på en enkel måte kan medvirker til at 
byrdene som kommunen pålegger utbygger i form av omfattende infrastrukturforpliktelser ikke 
blir større enn nødvendig. Det handler om at man opptrer med hensyntagen overfor den part 
man pålegger plikter, og på en måte som gir grunnlag for gjensidig tillitt. Samtidig blir utbyggerne 
bedre rustet til å møte kommunens forventninger til opparbeidelse av infrastruktur og leveranse 
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av gode utbyggingsprosjekter. Det har vært lang tradisjon i mange av landets kommuner at man i 
stor grad har medvirket til å minimere utbyggers infrastrukturkostnader gjennom mva-avtaler.  
 
I Byrådets saksfremlegg s. 3 første avsnitt uttales “At utbygger skal dekke merverdiavgiften er 
således en premiss som er bestemt av lovgiver”. En slik forståelse av regelverket er løsrevet fra 
den større sammenheng. Det at kommunen selv beholder merverdiavgiften, betalt av utbygger, 
er definitivt ikke i tråd med intensjonene bak fradrags- og justeringsreglene i merverdiavgifts-
loven. 
 

3. KOMMUNENS ANDEL AV DEN REFUNDERTE MERVERDIAVGIFTEN  
3.1 Nødvendig beløp for å dekke kommunens administrasjonskostnader 
Formålet med inngåelse av mva-avtaler er som nevnt at kommunen på en enkel måte kan bidra 
til at det ikke blir mer byrdefullt enn nødvendig for de private utbyggerne å opparbeide offentlig 
infrastruktur for kommunen. Hensikten er ikke, slik Byrådet legger opp til i forslaget til 
retningslinjer, at kommunen skal gjøre den statlige merverdiavgiften til en kommunal 
inntektskilde. 
 
Kommunens andel av refundert merverdiavgift må derimot begrenses til hva som er nødvendig 
for å dekke kommunens kostnader med å administrere en ordning med mva-avtalene. Dette er 
også forutsatt av Kommunal- og distriktsdepartementet, som har uttalt følgende om temaet så 
sent som i 20211:  
 

“Private bidrag skal bidra til å løse konkrete infrastrukturbehov. Departementet legger til 
grunn at kommunen ikke kan forutsette at bruk av justeringsmodellen skal innebære 
finansieringsbidrag ut over det infrastrukturen eventuelt koster kommunen. (…) 
Kommunen kan følgelig ikke forutsette et bidrag i form av (en andel av) refundert 
merverdiavgift, ut over det som er nødvendig for å dekke kommunens kostnader til å 
administrere ordningen.” (Uthevet her). 

 
Av det siterte fremkommer det i klartekst at departementet legger til grunn at kommunene ikke 
skal forutsette bidrag i form av en andel av refundert merverdiavgift når en utbygger pålegges å 
opparbeide kommunal infrastruktur. Det er de konkrete infrastrukturbehov som skal løses 
gjennom rekkefølgekrav og andre opparbeidelseskrav, og ikke kommunens generelle ønske om å 
skaffe inntekter til byen og dens innbyggere. Derfor skal kommunens andel av refundert 
merverdiavgift begrenses til det som er nødvendig for å dekke kommunens kostnader til å 
administrere mva-avtalene.  
 
 
 
3.2 Mulig myndighetsmisbruk 
Når byrådet foreslår at merverdiavgiftsbeløpet skal fordeles med 70 % til kommunen og 30 % til 
utbygger vises det nettopp til at en slik fordeling “vil gi inntekter til kommunen som kommer 
innbyggerne til gode”, se saksfremlegget for Byrådet s. 5. Dette er imidlertid en rent fiskal 
begrunnelse. Norsk Eiendom kan vanskelig se byrådets forslag annerledes enn at det i realiteten 
innebærer innføring av en uhjemlet utbyggingsskatt på privat opparbeidelse av offentlig 
infrastruktur. Dette oppnås nettopp ved å benytte seg av den posisjon kommunen har som 

 
1 Se Kommunal- og moderniseringsdepartementets sak 21/2623 - Høringsnotat I – Forslag til endringer i 
plan- og bygningsloven om fortetting, transformasjon, utbyggingsavtaler mv. på s. 158. 
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forvaltningsmyndighet som pressmiddel mot de private utbyggerne. I det hele fremstår de 
foreslåtte retningslinjene som svært problematiske i forhold til det forvaltningsrettslige forbudet 
mot myndighetsmisbruk.  
 
I Byrådets innstilling synes man å ha lagt til grunn at det er avtalefrihet mellom partene om 
fordelingen av merverdiavgiftsbeløpet, jf. saksfremleggets s. 3. Norsk Eiendom anser dette 
premisset i byrådets saksfremlegg for å være feil juss. Disse avtalene inngås av kommunen som 
ledd i utøvelse av offentlig myndighet, og da må kommunen forholde seg til både lovfestede 
regler og ulovfestede forvaltningsrettslige prinsipper. Vi oppfatter departementet slik at det 
nettopp er slike prinsipper departementet anvender i sitatet ovenfor. Byrådets innstilling knyttet 
til fordelingen av merverdiavgiftsbeløpet bygger derfor på sviktende forutsetninger.  
 
3.3 Forslaget til fordelingsnøkkel mangler sidestykke i kommune-Norge 
Byrådens forslag om at Oslo kommune skal beholde 70 % av refundert merverdiavgift selv 
mangler sidestykke i kommune-Norge. Andre kommuner ligger typisk rundt 10-15% ved 
inngåelse av avtaler om overføring av justeringsrett.  Noen kommuner har strukket seg opp til 
20-25%, og har da møtt kritikk for at de ligger for høyt.  
 
For inngåelse av såkalte avtaler om overføring av justeringsforpliktelser tar flere kommuner kun 
et administrasjonsgebyr, eventuelt en lavere prosentsats enn hva som tas for inngåelse av 
justeringsrett. I saksfremlegget vises til at Trondheim og Stavanger kommune tar et 
administrasjonsgebyr i størrelsesorden kr. 15 000 til 50 000. Til opplysning tar flere kommuner og 
fylkeskommuner ikke vederlag ved inngåelse av slike avtaler, eller langt lavere 
administrasjonsgebyrer enn de eksemplene som er listet opp i saksfremlegget. 
 
At Oslo kommune skal ligge så til de grader over hva andre kommuner i landet gjør i tilsvarende 
situasjon er uforståelig, og direkte utbyggerfiendtlig. Vi registrerer at Byrådet argumenter med at 
boligbyggingen og prisene i Oslo er så sterke at det ikke trengs ytterliggere incitamenter for 
utbyggerne. Dette er en merkelig argumentasjon når boligbyggingstakten i Oslo de siste årene 
har vært kritisk lav. Man tar heller ikke inn over seg at Oslo kommune allerede har høye 
regulerings- og infrastrukturkostnader sammenlignet med andre steder i landet. 
 
3.4 Forslaget innebærer en tilsidesettelse av Bystyrets vedtaket fra 2018 - Avtalebrudd 
Byrådet legger til grunn at deres forslag til nye retningslinjer er en oppfølgning og presisering av 
bystyrets vedtak av 25. april 2018 sak 104.  De foreslåtte retningslinjene står imidlertid i strid 
med punkt 4 i Bystyrets vedtak fra 2018. Også i 2018 hadde Byrådet foreslått retningslinjer som 
innebar at kommunen skulle gjøre refundert merverdiavgift om til en kommunal inntektskilde, 
den gang ved at kommunen skulle beholde hele merverdiavgiftsbeløpet selv. Bystyret satt 
imidlertid foten ned ved at et nytt punkt 4 ble inntatt i vedtaket:  
  

“Ved inngåelse av utbyggingsavtaler skal det, ved fastsettelsen av størrelsen på 
utbyggers bidrag, tas hensyn til effekten av merverdiavgiftskompensasjonen slik at det er 
netto kostnader ved offentlig infrastruktur som skal fordeles mellom partene.” (Uthevet 
her). 

 
I henvisningen til at det skulle tas hensyn til effekten av merverdiavgiftskompensasjonen og at det 
var netto kostnad ved offentlig infrastruktur som skulle fordeles mellom partene lå nettopp en 
instruks om at kommunen skulle tilskrive utbyggeren effekten av merverdiavgifts-
kompensasjonen. Den diskusjonen man har nå er i realiteten den samme som den man hadde i 
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2018, med den forskjell at byråden den gang ville beholde 100 % av merverdiavgiften mens man 
nå “kun” ønsker å beholde 70 % av merverdiavgiften.  
 
Retningslinjene byrådet foreslår nå er følgelig et forsøk på omkamp og tilsidesettelse av bystyrets 
tidligere vedtak. Det er uforståelig at man først bruker over fire år på å komme opp med 
retningslinjene bystyret har bedt om, og så leverer et innhold som er i strid med bystyrets 
tidligere vedtak, og trolig norsk lov. 
 
Det bør også nevnes at de nye retningslinjene fremstår problematisk i forhold til 
utbyggingsavtalene som Oslo kommune har inngått i nyere tid, der følgende klausul er inntatt: 
 

“Partene er enige om at endelige retningslinjer og praksis for merverdiavgift i Oslo 
kommune, basert på bystyrets vedtak av 25.04.2018, skal legges til grunn for 
Realytelsene. Dersom Realytelsene faller innenfor retningslinjene, skal det inngås en 
tilleggsavtale om merverdiavgift i henhold til retningslinjene.” (Uthevet her).  

 
Som det fremgår ovenfor er imidlertid ikke de foreslåtte retningslinjene basert på bystyrets 
vedtak fra 2018, hvilket innebærer at kommunen vil være i brudd med inngåtte utbyggingsavtaler 
hvis byrådets forslag til nye retningslinjer vedtas med virkning for disse avtalene. 

 
3.5 Særlig om avtaler om overføring av justeringsplikt 
I retningslinjene legges det opp til at kommunen skal betinge seg 70 % av refundert merverdi-
avgift både i tilfellene det inngås avtale om overføring av justeringsrett og overføring av 
justeringsplikt. Begrunnelsen er hensynet til likebehandling mellom de utbyggere som har 
fradragsrett for merverdiavgift (næringsutbygging) og de utbyggerne som ikke har slik 
fradragsrett (typisk boligutbygging).  
 
Hensynet til likebehandling tilsier at like tilfeller behandles likt. Disse tilfellene er imidlertid ikke 
like og bør derfor ha ulike retningslinjer. Ved overføring av justeringsrettigheter, vil kommunen 
ha en rolle i forbindelse med å få refundert den aktuelle merverdiavgiften. Dette fordrer en viss 
administrativ oppfølgning over tid. Her kan det til en viss grad forsvares av MVA-refusjonen 
fordeles etter en brøk. 
 
Ved overføring av justeringsforpliktelser er situasjonen en annen; En utbygger som har 
fradragsrett for merverdiavgift vil være berettiget til å fradragsføre merverdiavgiften selv før 
overdragelsen av infrastrukturen til kommunen. Men for å få lov til å beholde fradraget, kreves at 
kommunen er villig til å inngå avtale om overføring av den latente justeringsforpliktelsen 
tilknyttet merverdiavgiften. For alle praktiske formål innebærer dette at kommunen må bekrefte 
at man faktisk skal benytte den overtatte infrastrukturen som forutsatt, dvs. at fortauet skal 
benyttes som fortau og rundkjøringen som rundkjøring.  
 
Å inngå avtale om overføring av justeringsforpliktelser er verken særlig byrdefullt eller 
resurskrevende for kommunen. Dette er også bakgrunnen for at flere kommuner opererer med 
et engangsgebyr for inngåelse av slike avtaler, slik det fremgår av punkt 3.2 ovenfor. Oslo 
kommune bør derfor legge seg på en tilsvarende praksis som disse kommunene ved inngåelse av 
avtaler om overføring av justeringsforpliktelser.  
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4. SKJÆRINGSTIDSPUNKT FOR INNGÅELSE AV MVA-AVTALER FOR 
ALLEREDE OPPARBEIDEDE TILTAK 

I forslaget til nye retningslinjer punkt 5 er det oppstilt et skjæringstidspunkt for hvor langt tilbake 
i tid man skal tillate inngåelse av mva-avtaler for allerede opparbeidede tiltak. I saksfremlegget 
skilles det mellom tiltak omfattet av utbyggingsavtaler og tiltak som ikke er omfattet av 
utbyggingsavtaler. For førstnevnte tilfeller ønsker man å se tilbake mot bystyrets vedtak av 12. 
november 2014. For tilfeller som ikke er omfattet av utbyggingsavtaler ønsker man imidlertid kun 
å gå tre år tilbake i tid regnet fra tidspunkt for vedtak i Bystyret.  
 
Norsk Eiendom anmoder om at Bystyrets vedtak av 12. november 2014 benyttes som et felles 
skjæringstidspunkt for allerede opparbeidede tiltak. Hvorvidt det er inngått utbyggingsavtale for 
det enkelte tiltak vil til en viss grad være tilfeldig. Skillet i de foreslåtte retningslinjene innebærer 
således en vilkårlig forskjellsbehandling ved at utbyggere som har oppført kommunal 
infrastruktur i samme tidsrom behandles forskjellig. All den tid kommunen kan kreve sine 
kostnader for å administrere ordningen med mva-avtaler, er det ingen god grunn til at man skal 
operere med et strengere skjæringstidspunkt for en gruppe tiltak. 

5. AVSLUTNING 
Med henvisning til ovenstående ber Norsk Eiendom om at retningslinjene for mva-avtaler 
justeres, slik at kommunen kun betinger seg en andel tilsvarende det som er nødvendig for å 
dekke kommunens kostnader til å administrere ordningen.  Forslaget om at kommunen beholder 
70 % av merverdiavgiften, som utbetales fra staten, er i realiteten et krav om økonomisk bidrag 
begrunnet i rene fiskale hensyn og uten hjemmel i lov.  
 
Norsk Eiendom stiller gjerne til dialog og ytterligere innspill i denne saken.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
NORSK EIENDOM 
 
 
 
Tone Tellevik Dahl      Sven Magnus Rivertz 
Administrerende direktør      Advokat/Juridisk Fagsjef  
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