
Kompensasjonsloven § 4 første ledd og annet ledd nr 4 – Spørsmål om rett til 

kompensasjon for rehabilitering av verneverdig bygg brukt til asylmottak av 

kommunen. 

 

I brev 31. august 2016 har Skattedirektoratet uttalt følgende: 

 

"Vi viser til brev 9. desember 2015 hvor det bes avklart om det kan kreves 

merverdiavgiftskompensasjon for kostnader til utvendig rehabilitering av en bygning 

(Mandheimen) som i dag benyttes til asylmottak i kommunal regi. 

 

Mandheimen er en del av en bygningsmasse på Rjukan som er skrevet inn på verdensarvlisten 

til Unesco (industriarv Rjukan). Mandheimen har laveste antikvariske tilstandsklasse, og i 

samarbeid med fylkeskommunens kulturminneavdeling søker Tinn kommune Riksantikvaren 

om støtte til utvendig rehabilitering. Prosjektet antas å ha en kostnadsramme på mer enn 10 

millioner kroner og vil blant annet medføre tilbakeføring av fasader med kopier av originale 

vinduer, istandsetting av tak (skifer og Zink) og tilbakeføring/rehabilitering av murfasader.  

 

Kommunen ber om en avklaring om det kan kreves merverdiavgiftskompensasjon til dette 

prosjektet. Det gjøres gjeldende at følgende momenter taler for merverdiavgiftskompensasjon:  

- Formålet med prosjektet er bevaring og istandsetting av et kulturminne av nasjonal 

verdi. 

- Prosjektet finansieres av kommunen og Riksantikvaren – brukeren dekker ingen andel 

utgifter. 

- Prosjektet er ikke direkte knyttet til drift av asylmottaket. 

- Løsningene som velges gjøres fra et kulturminneperspektiv og ikke fra et 

profittperspektiv.  

 

Skattedirektoratet gjør innledningsvis oppmerksom på at vi er klageinstans for eventuelle 

vedtak om merverdiavgiftskompensasjon som skattekontorene treffer. Her vil vi derfor nøye 

oss med en generell redegjørelse for bestemmelser i kompensasjonsloven for kommuner og 

fylkeskommuner som kan være aktuelle i deres tilfelle.   

 

Kommuner har etter kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav a generell 

kompensasjonsrett for merverdiavgift påløpt ved kjøp av varer og tjenester. Dvs. at 

kompensasjonsretten ikke er avgrenset til bestemte virksomhetsområder og det er heller ikke 

noe krav om at anskaffelsene brukes i virksomhet som er lovpålagt for kommuner. I den 

utstrekning anskaffelsene er til bruk i den kompensasjonsberettigede virksomheten ytes 

kompensasjon, jf. lovens § 4 første ledd. Et minstekrav i denne sammenheng er at 

anskaffelsene står for kommunens regning og risiko.    

 

I kompensasjonsloven § 4 annet ledd er det gitt noen begrensninger i retten til kompensasjon. 

Etter nr. 3 i bestemmelsen ytes det ikke kompensasjon for merverdiavgift på anskaffelser for 

salg eller utleie. Vi antar at bestemmelsen her ikke er relevant siden det er opplyst at 

kommunen benytter bygget til asylmottak i kommunal regi.  

 

Derimot synes begrensningen i lovens § 4 annet ledd nr. 4 å være relevant. Det ytes ikke 

kompensasjon når kommuner driver økonomisk aktivitet og denne aktiviteten kan være i 

konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget. Den avgiftsmessige 

behandlingen for kommuner som driver asylmottak er avklart i Skattedirektoratets fellesskriv 

8. juni 2011, publisert på skatteetatens hjemmeside. Drift av asylmottak anses omfattet av 



avgiftsunntaket for sosiale tjenester i merverdiavgiftsloven § 3-4. I denne sammenheng har 

Skattedirektoratet lagt til grunn at kommuner som driver asylmottak utøver en økonomisk 

aktivitet som kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget. 

Tildeling av kontrakter om drift av asylmottak skjer etter anbud hvor det deltar både 

kommunale og private aktører. En kompensasjonsrett for kommunene vil dermed medføre en 

konkurransefordel for kommunene i forhold til private aktører. Skattedirektoratet legger 

følgelig til grunn at kommuner ikke kan anses berettiget til kompensasjon for merverdiavgift 

knyttet til drift av asylmottak.  

 

Vi oppfatter kommunens brev dithen at kostnadene som pådras kommunen ikke skal anses 

som omkostninger ved drift av asylmottak, men som kostnader til et eget 

kompensasjonsberettiget formål.   

 

Før et bygg er bestemt til bruk for asyldrift og står tomt antar Skattedirektoratet at 

vedlikeholds- eller rehabiliteringsarbeider vil kunne anses kompensasjonsberettiget. 

Kommuners kompensasjonsrett er generell og hovedformålet bak kompensasjonsloven, 

nemlig nøytralitet i valget mellom å produsere tjenestene med egne ansatte uten 

avgiftsbelastning fremfor å kjøpe tjenestene fra andre med avgift uten fradragsrett slår til. Når 

bygget derimot skal benyttes i virksomhet med drift av asylmottak, skal kompensasjonsloven 

ikke favorisere kommunen der hvor den driver samme type virksomhet som private, jf. lovens 

§ 4 annet ledd nr. 4 som redegjort for ovenfor. Avgiftssystemet skal her virke nøytralt 

uavhengig av hvilke subjekter som utfører tjenestene.  

 

På generelt grunnlag legger Skattedirektoratet til grunn at næringsdrivende som pådrar seg 

ekstraordinære kostnader fordi man driver virksomhet i verneverdige bygg, vil kunne anse 

kostnadene som pådratt i virksomheten. Avgiftssubjekter kan derav få fradragsrett for 

merverdiavgift på arbeidene, jf. mval. § 8-1. Det er i alminnelighet uten betydning hvilke valg 

den næringsdrivende tar med hensyn til kostnader og valg av løsninger ved rehabilitering av 

bygg til bruk i sin næringsdrift. At det eventuelt er gitt erstatning for økte kostnader som følge 

av fredningsvedtak eller at det er gitt tilskudd fra offentlig myndighet som følge av 

verneverdige arbeider, endrer ikke dette.  

 

Vurderingen mener vi blir den samme ved tilordning av kostnader som en kommune pådrar 

seg, jf. kompensasjonsloven § 4 første ledd. Arbeider på et bygg må tilordnes den virksomhet 

bygget faktisk brukes til. Det er ikke et spørsmål om kostnadene ville påløpt uavhengig av 

den virksomhet som foregår i bygget. Vi viser også til justeringsreglene. Ved omdisponering 

av et bygg spør man ikke om de forutgående arbeidene ville vært utført uavhengig av hvilken 

drift som foregår i bygget. Endret virksomhet i bygget medfører justering. Et eksempel på 

dette er skifte av tak mens bygget brukes til kommunens kompensasjonsberettigede 

skolevirksomhet. Dersom bygget senere omdisponeres til ikke-kompensasjonsberettiget 

asylmottaksdrift i kommunal virksomhet skal kommunen foreta justering av kompensert 

merverdiavgift, jf. lovens § 16.        

 

Skattedirektoratet gjør oppmerksom på at kostnader til vedlikehold og reparasjoner ikke skal 

justeres, jf. kompensasjonsforskriften § 6 tredje ledd hvor det heter at bestemmelsene om 

overføring av rett og plikt til å justere i merverdiavgiftsforskriften gjelder så langt de passer. 

Vi legger til grunn at dersom det ikke foreligger kapitalvare etter merverdiavgiftsloven § 9-1 

annet ledd bokstav b, hvilket vedlikehold og reparasjon på bygg eller anlegg ikke er, så blir 

det heller ikke justeringsrett- eller plikt ved overføring fra eller til kommunen og følgelig 



heller ikke ved endret bruk innenfor kommunen. Vi legger således til grunn at det her er 

samsvar mellom merverdiavgiftsloven og kompensasjonsloven. 

 

Dersom de verneverdige arbeider utføres når bygget er bestemt til bruk for drift av 

asylmottak, vil det altså ikke være mulig å justere pådratt merverdiavgift ved senere 

omdiponering til kompensasjonsberettiget formål dersom kostnadene skal anses som 

vedlikeholds eller reparasjonsarbeider. Når grensen mot vedlikehold skal trekkes, vil den 

skatterettslige grensen mellom vedlikehold, som umiddelbart gir inntektsfradrag, og 

påkostninger som er aktiveringspliktig og som må utgiftsføres gjennom avskrivninger, være 

veiledende. Se Ot.prp. nr. 59 (2006-2007) side 52 til merverdiavgiftslovens regler om 

justering."      
 


