
 

 

SAKSBEHANDLER                                                         
Finn Neumayer 
Lars Erik Eibak Bru 

VÅR DATO 

04.08.2022 

postmottak@ra.no 
www.riksantikvaren.no 
 
 

VÅR REF.  
22/02805-6 

DERES REF.  
   

DERES DATO 

 

  

 

 

Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning       
Dronningensgate 13  •  Pb. 1483 Vika.  •  0116 Oslo  •  Tlf: 22 94 04 00  •  www.ra.no 
 

 

Finansdepartementet 
Postboks 8008 Dep 
0030 OSLO 
 
   
 

 

    
 

 

 

Høring - forslag til særregler om skattlegging av privat konsum i 
selskap 
 

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev og høringsnotat, med utvidet høringsfrist 8. 

august d.å. Riksantikvaren har ikke mottatt høringen direkte, men er koblet på saken via Klima- 

og miljødepartementet. 

 

Innenfor kulturmiljøforvaltningen er «vern gjennom bruk» et grunnleggende prinsipp; bruk av 

fredet og verneverdig eiendom er en forutsetning for å sikre et godt og langsiktig vern. Økt 

skattlegging av privat konsum i selskap vil kunne gjøre privat bruk av fredet og verneverdig 

eiendom eid av selskap – aksjeselskap og ansvarlige selskap – mindre økonomisk attraktivt.    

En svekket økonomi vil kunne medføre reduserte avsetninger til nødvendig vedlikehold og 

istandsetting, som igjen vil kunne gi et økt tilskuddspress rettet mot kulturmiljøforvaltningen.  

 

Ved Stortingets behandling i juni 2020 av stortingsmeldingen om nye mål i 

kulturmiljøpolitikken, ble regjeringen i forbindelse med bevaringsstrategiarbeidet bedt om å 

fremme forslag til hvordan staten kan stimulere private eiere av kulturminner og kulturmiljøer 

til et jevnt, godt vedlikehold gjennom skatte- og avgiftsincentiver. 

 

Vi viser også til § 7 i lov om eigedomsskatt som hjemler unntak for eiendom av historisk verdi. 

 

Etter Riksantikvarens vurdering vil de foreslåtte reglene om økt skattlegging av privat konsum i 

selskap kunne trekke i motsatt retning av Stortingets ønsker om skatte- og avgiftsincentiver for 

å stimulere private eiere til et jevnt og godt vedlikehold av kulturminner og kulturmiljøer. 
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selskap

Vi viser til Finansdepartementets høringsbrev og høringsnotat, med utvidet høringsfrist 8.
august d.å. Riksantikvaren har ikke mottatt høringen direkte, men er koblet på saken via Klima-
og miljødepartementet.

Innenfor kulturmiljøforvaltningen er «vern gjennom bruk» et grunnleggende prinsipp; bruk av
fredet og verneverdig eiendom er en forutsetning for å sikre et godt og langsiktig vern. Økt
skattlegging av privat konsum i selskap vil kunne gjøre privat bruk av fredet og verneverdig
eiendom eid av selskap - aksjeselskap og ansvarlige selskap - mindre økonomisk attraktivt.
En svekket økonomi vil kunne medføre reduserte avsetninger til nødvendig vedlikehold og
istandsetting, som igjen vil kunne gi et økt tilskuddspress rettet mot kulturmiljøforvaltningen.

Ved Stortingets behandling i juni 2 0 2 0 av stortingsmeldingen om nye mål i
kulturmiljøpolitikken, ble regjeringen i forbindelse med bevaringsstrategiarbeidet bedt om å
fremme forslag til hvordan staten kan stimulere private eiere av kulturminner og kulturmiljøer
til et jevnt, godt vedlikehold gjennom skatte- og avgiftsincentiver.

Vi viser også til § 7 i lov om eigedomsskatt som hjemler unntak for eiendom av historisk verdi.

Etter Riksantikvarens vurdering vil de foreslåtte reglene om økt skattlegging av privat konsum i
selskap kunne trekke i motsatt retning av Stortingets ønsker om skatte- og avgiftsincentiver for
å stimulere private eiere til et jevnt og godt vedlikehold av kulturminner og kulturmiljøer.
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Når det gjelder båter som formuesgode i selskap er om lag 15 % av fredete og vernede fartøy i 

dag registrert med selskapsformen AS. Disse vil kunne omfattes av de foreslåtte reglene, men 

her må det gjøres nærmere undersøkelser om eierforholdet i det enkelte selskap for å fastslå 

endelig virkning. 

 

Riksantikvaren vil med dette henstille til at det foretas en nærmere vurdering av de foreslåtte 

reglenes konsekvenser for fredet og verneverdig eiendom, herunder fartøy. 
 

Det fremgår av høringsforslaget at Finansdepartementet vurderer å gjøre unntak fra de 
foreslåtte reglene for våningshus mv. på landbrukseiendommer i drift. Grunnlaget for å etablere 
et tilsvarende unntak for fredet og verneverdig eiendom, herunder fartøy, generelt eller på gitte 

vilkår, bør også vurderes nærmere. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Leidulf Mydland  

fung. riksantikvar Lars Erik Eibak Bru 

    

 

 

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift 

 

 

Kopi til: Klima- og miljødepartementet, Postboks 8013 Dep, 0030 OSLO 
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Når det gjelder båter som formuesgode i selskap er om lag 15 % av fredete og vernede fartøy i
dag registrert med selskapsformen AS. Disse vil kunne omfattes av de foreslåtte reglene, men
her må det gjøres nærmere undersøkelser om eierforholdet i det enkelte selskap for å fastslå
endelig virkning.

Riksantikvaren vil med dette henstille til at det foretas en nærmere vurdering av de foreslåtte
reglenes konsekvenser for fredet og verneverdig eiendom, herunder fartøy.

Det fremgår av høringsforslaget at Finansdepartementet vurderer å gjøre unntak fra de
foreslåtte reglene for våningshus mv. på landbrukseiendommer i drift. Grunnlaget for å etablere
et tilsvarende unntak for fredet og verneverdig eiendom, herunder fartøy, generelt eller på gitte
vilkår, bør også vurderes nærmere.

Vennlig hilsen

Leidulf Mydland
fung. riksantikvar Lars Erik Eibak Bru

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift
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