
 
  

SØR-VARANGER KOMMUNE 
Boks 406, 9915 Kirkenes 

Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no 

www.svk.no  
 

 
 

MØTEINNKALLING 
 
 
 
Utvalg: Formannskapet  
Møtedato: 19.06.2013 
Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset 
Møtetid: Kl. 10:00 
 
 
 

Det innkalles til ekstraordinært møte i formannskapet, i forkant av kommunestyre-
møtet 19.06.13. 
 
 

Saksnr.: Sakstittel: ArkivsakID:  
 

037/13 EIENDOMSSKATT 2013 - UTVIDELSE AV 
EIENDOMSSKATTEOMRÅDET 
Saksordfører: Lena Norum Bergeng 
(noruberg@online.no)  

12/2728 

 
 Ved eventuelt forfall, er representantene selv ansvarlig for å innkalle vara. 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
 
 
 
 

Kirkenes, 18.06.2013   
 

 
 

 
Cecilie Hansen 

Ordfører 
 
 
 
 
 

           SMW 
 

 
 

1 
 

mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no
http://www.svk.no/
mailto:noruberg@online.no


 
  

                          SØR-VARANGER KOMMUNE         
Boks 406, 9915 Kirkenes 

Tlf. 78 97 74 00. Faks 78 99 22 12 
E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no 

www.svk.no   
 

 
 

SAKSFRAMLEGG  
Sak til politisk behandling 

 
 

Saksbehandler:  Nina Bordi Øvergaard 
Virksomhetsleder: , tlf.  

Dato:  18.06.2013 

Arkivkode:  K1-232 Arkivsaksnr.:  12/2728 
Saksordfører: 
Lena Norum Bergeng 

 
SAKSGANG 
Behandling: Møtedato: Saksnr.: 
Formannskapet 19.06.2013 037/13 
Kommunestyret 19.06.2013 044/13 
 
 
 
  
EIENDOMSSKATT 2013 - UTVIDELSE AV 
EIENDOMSSKATTEOMRÅDET  
 
Vedlagte dokumenter: 
 
 
Dokumenter i saken: 
Dok.dato 
 

Type Avsender/mottaker Tittel 

20.11.2012 
 

U Tinfos AS KONSESJONSKRAFT - KOBBHOLM OG 
VALVATN 

19.12.2012 U Saksbehandler Nina 
B. Øvergaard 

MELDING OM VEDTAK FRA 
KOMMUNESTYRET 12.12.12: 

  28.12.2012 I Bjarne Tinfos as 
v/Berge 

KOBBHOLM  VALVATN 

18.02.2013 I Huseiernes 
Landsforbund 

OM KOMMUNAL EIENDOMSSKATT - 
SPØRRESKJEMA 

22.04.2013 I Nina C. Bordi 
Øvergaard 

TAKSTVEDTEKTER FOR 2013 

16.05.2013 I Gruppleder AP Aksel 
Emanuelsen;  

  å  
  
   

  
 

  
 

EIENDOMSSKATT - UTVIDELSE AV 
EIENDOMSSKATTEOMRÅDET - NY 

  

Side 1 av 10 

 

mailto:postmottak@sor-varanger.kommune.no
http://www.sor-varanger.kommune.no/


 
30.05.2013 U Saksbehandler Nina 

B. Øvergaard 
MELDING OM VEDTAK FRA 
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  03.06.2013 I SVK v/ Nina Bordi 
Øvergaard 

KOSTNADSESTIMAT - REVIDERT MAI 2013 

03.06.2013 I SVK v/Nina Bordi 
Øvergaard 

INNTEKTSANALYSE REVIDERT MAI 2013 

03.06.2013 I Sør-Varanger 
kommune 

FOILESERIE EIENDOMSSKATT 

12.06.2013 I KS NYTT ALTERNATIV VED UTSKRIVING AV 
EIENDOMSSKATT PÅ BOLIGEIENDOM FRA 

  
 
 
 
Kort sammendrag: 
Kommunestyret har behandlet saken om utvidelse av eiendomsskatteområdet i møte 
29.05.13, og det er fattet følgende vedtak: 
 
Kommunestyrets vedtak i sak 033/13: 
Sør-Varanger kommunestyre vedtar å utvide eiendomsskatteområdet til å gjelde hele 
kommunen slik det gis anledning til i eiendomsskatteloven gjeldende fra og med år 2014 
alternativt år 2015. 
Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomskatt etter eiendomskatteloven § 3 a 
Faste eiendommer i hele kommunen. 
Det gjennomføres en alminnelig omtaksering av alle eiendomsskatteobjekter innenfor 
eksisterende eiendomsskatteområde samt en nytaksering av eiendommer innenfor det 
utvidede området. 
Rådmannen bes komme tilbake til kommunestyret med et kostnadsoverslag og eventuell 
finansiering av takseringsarbeidet til kommunestyret i juni 2013. Samtidig bes rådmannen 
redegjøre for virkningsår. 
 
 
Faktiske opplysninger: 
Som kommunestyret har vedtatt skal kommunestyret i denne sak behandle spørsmål 
angående virkningsår samt finansiering av takseringsprosjektet. Videre må kommunestyret 
ta stilling til om det skal gjennomføres en ny alminnelig taksering for hele kommunen eller om 
kommunen skal utvide dagens skattesone og taksere med gjeldende takseringsnivå. 
Rådmannen mener samtidig det er riktig å ta stilling til hvorvidt kommunen skal benytte de 
nye reglene om formuesgrunnlag fra ligning som grunnlag for eiendomsskattetakster for 
boligeiendommer før en går i gang med takseringsprosjektet. Likeså er det viktig å avklare 
om en skal omtaksere også eiendommer innefor eksisterende eiendomsskatteområde 
samtidig som en takserer de nye områdene. 
 
 
1. Ny alminnelig taksering for hele kommunen eller utvidelse av 
eksisterende skattesone 
 
Taksering av alle eiendommer der det skal utskrives eiendomskatt skal etter hovedregelen 
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skje hvert 10. år. Denne takseringen kalles ”alminnelig taksering”. Det skjer i tillegg løpende 
enkelttakseringer av eiendommer i løpet av 10 års perioden. Dette som følge av endringer av 
eiendommen, eventuelt nybygg. Alle løpende enkelttakseringer skal skje etter gjeldende 
takseringsprinsipper. Slik sikres likebehandling som er et grunnleggende prinsipp hva angår 
eiendomsskatt. 
Reglene rundt skattegrunnlaget er regulert i Eigedomsskattelova 3. kapitlet 
 
§ 8A-3. Verdsetjing 
 
(1) Eigedomen skal verdsetjast ved takst. 
 
(2) Det skal vere ei allmenn taksering i kommunen kvart tiande år. Dersom det ligg 
føre særlege tilhøve, kan kommunestyret avgjere at ny taksering skal skje tidlegare 
eller seinare enn dette, men ikkje seinare enn tre år etter at siste allmenne taksering 
skulle ha skjedd. Kommunen dekkjer kostnadene ved taksering, og kommunestyret 
utnemner dei personane som skal stå for takseringa. 
 
Utvidelse av eiendomsskatteområde er å anse som særlige forhold og kommunestyret kan 
med dette som bakgrunn vedta at ny taksering skal skje også i eksisterende 
eiendomsskatteområde. 
 
Sør-Varanger kommune gjennomførte sist eiendomsskattetaksering i år 2003/2004 og 
takstene og takseringsprinsippene ble gjeldende fra 2005. Takstene skal ifølge hovedreglen 
stå i 10 år slik at ny alminnelig taksering var planlagt i 2014 gjeldene fra 2015. Det ble i 
rådmannens budsjettforslag forslått å avsette 3,0 mill.kr til omtaksering, finansiert ved bruk 
av disposisjonsfond, men dette ble ikke formelt vedtatt av kommunestyret i 
budsjettbehandlingen for 2013. 
 
Utvidelse av eksisterende skattesone 
Kommunestyret kan bestemme å utvide dagens skattesone slik at hele kommunen inngår i 
skattesonene. Dagens prinsipper og verdinivå vil da gjelde for alle eiendommer i hele 
kommunen. 
Som allerede nevnt er disse prinsippene og verdinivået nært 10 år gammelt og viser dårlig 
dagens markedsverdi. Rådmannen vil ikke anbefale denne metoden. 
 
 
Eskl § 8A-2. Verdet 
 
(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter 
si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege 
salstilhøve ved fritt sal. 
 
 
Ny alminnelig taksering 
Kommunestyret kan bestemme å gjennomføre ny alminnelig taksering for alle eiendommer i 
hele kommunene. Rådmannen anbefaler dette. Sakkyndig nemnd for eiendomsskatt vil da 
trekke opp nye prinsipper og takstnivå slik at takstene blir mer sammenfallende med dagens 
markedsverdi og vil gjelde for hele kommunen, likebehandlingsprinsippet ivaretas. 
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2. Bruk av formuesgrunnlag fra ligning eller alminnelig taksering 
for boligeiendommer 
Hovedregelen for verdsettelse av eiendomskatteobjekter finnes i 
Eskl § 8A-2. Verdet 
 
(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter 
si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege 
salstilhøve ved fritt sal. 
 
I 2009/2010 ble det innført et markedsbasert verdsettingssystem for boligeiendommer for 
formuesskatteformål. Det nye systemet forbedret formuesverdiene vesentlig for blant annet 
ved at formuesverdiene ble knyttet til underliggende markedsutvikling. Ved å gi kommunene 
anledning til å benytte denne allerede tilgjengelige offentlige informasjon kan kommunens 
takseringskostnader reduseres betydelig. Utskrivning av eiendomsskatt på bolig vil da 
knyttes opp mot beregnet formuesgrunnlag fra ligning. 
Det er kommunestyret selv som skal ta stilling til hvorvidt kommunens skal benytte 
formuesgrunnlag som grunnlag for utskrivning av eiendomskatt på boligeiendommer. 
Ordningen gjelder kun for boligeiendommer slik at fritidseiendommer, næringseiendommer 
samt verk og bruk fortsatt er gjenstand for alminnelig taksering. 
 
 
Eskl § 8C-1. Verdsetjing av bustader ved bruk av formuesgrunnlag 
 
(1) Kommunestyret avgjer om eigedomsskatten for bustader skal byggje på verdet 
(taksten) som vert sett på eigedomen ved likninga året før skatteåret. 
 
Bruk av formuesgrunnlag er et helt nytt regelverk som trer i kraft fra og med år 2014. 
Regelverket er forholdsvis komplisert og ikke utprøvd. Det er igangsatt et pilotprosjekt med 3 
pilotkommuner, Hammerfest, Hamar og Vestre-Toten. Prosjektet er ment å avsluttes i løpet 
av 2013 og målet er at prosjektet skal gi svar på problemstillingene knyttet til bruk av 
formuesgrunnlag. 
 
 
Fordelene for kommunene er å gi lavere takseringskostnader, samtidig som den statlig 
klagebehandling på takst av bolig vil gi lavere saksbehandlingsutgifter for kommunen i 
ettertid. 
 
Finansdepartementet antar at bruk av formuesgrunnlag vil gi økt proveny ved at de samlede 
eiendomsskatteintektene vil øke. Flere fagmiljø rundt eiendomsskatt er ikke enig i 
finansdepartementets vurdering av inntektsnivå og mener at nettopp bruk av 
formuesgrunnlag kan gi motsatt effekt ved at eiendomsskattetakstene blir lavere enn ved 
alminnelig taksering. Men foreløpig er dette for tidlig å si noe sikker om, dette vil 
forhåpentligvis pilotprosjektet si mer om. 
 
Eskan AS, som er et av de fremste konsulentselskaper innenfor eiendomsskatt, har anslått 
merutgiften ved taksering av boligseiendommer til om lag 3-4 mill.kr for Sør-Varanger 
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kommune. 
 
Ulempen med bruk av formuesgrunnlag kan være at taksgrunnlagene blir lavere. Det kan 
også bli en del problemstillinger rundt samordning av takstene på de øvrige 
eiendomsskatteobjektene, altså fritidseiendom, verk/bruk og næringseiendommer. 
Likebehandlingsprinsippet skal ivaretas så en samordning er nødvendig slik at det ikke 
oppleves sprik mellom de ulike objektsgruppene. Det er samtidig verdt å nevnte at 
verdsettelsessystemet for bruk i ligning er en forholdsvis grov takstmodell. 
 
Det vil heller ikke være mulig å fastsette eiendomsskattegrunnlagene på bakgrunn av 
politiske føringer eller skjønnsmessige vurderinger. 
 
Rådmannen mener også at det faktum at klagebehandlingen skal ivaretas av 
ligningsmyndighetene, ikke nødvendigvis er en fordel. Eiendomsskatt er en kommunal skatt 
hvor kommunen beholder 100 % av inntektene. Slik sett kan man si at grunnlagene for 
innkrevingen av skatten bør være basert på takster utarbeidet og vedtatt av kommunen selv, 
samtidig som klagene bør avgjøres av kommunen. Eiendomsbesitterne har innsynsrett i 
hvordan taksten er beregnet og de skal kunne se faktagrunnlaget. Klagebehandlingen skal 
være begrunnet. Kommunen må forutsette at det er satt av tilstekkelige ressurser i 
skatteetaten til klagebehandlingen. Ved at klagene avgjøres av en annen innstans fratas 
kommunen sin rolle som forvalter av eiendomsskattegrunnlaget og ivaretakelse av 
eiendomsbesitterne. 
 
Skatteetaten skal etter planen ha formuesgrunnlagene klare i midten av november. 
Formuesgrunnlagene skal gjøres tilgjengelig i en portal som igjen skal konverteres og gjøres 
tilgjenglig for kommunene i våre systemer innen midten av desember 2013. Dersom 
kommunestyret velger å innføre eiendomsskatt i hele kommunen med virkningsår fra og med 
2014 vil dette blir knapp tid før nemnda har fullstendig oversikt over 
eiendomsskattegrunnlaget for boligeiendommer. 
 
 
 
3. Virkningsår for utvidelse av eiendomskatteområdet 
Rådmannen er bedt om å redegjøre for virkningsår for utvidelse av eiendomsskatteområdet. 
 
Eskl § 1. Eigedomsskatt til kommunane vert utskriven etter reglane i denne lova. 
Med skatteår er i lova meint det almanakkåret (budsjettåret) som eigedomsskatten 
vert utskriven for. 
 
Videre er det i kapitel 5 utskriving av skatten reguleres. 
 
Eskl § 14. Eigedomsskattekontoret skriv ut eigedomsskatten. 
Skatten skal så langt råd er, vera utskriven før 1 mars i skatteåret. 
Samstundes med at skattelista vert utlagd (sjå § 15), skal det sendast skattesetel til eigaren 
(skattytaren). 
 
 
Som lovteksten påpeker skal eiendomsskatten være utskrevet og utlagt til offentlig ettersyn 
innen 1 mars i skatteåret. Dette betyr at dersom kommunestyret velger å utvide 
eiendomsskatteområdet fra og med år 2014 er det omtrent 9 måned til prosjektet må være 
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avsluttet og eiendomsskatten utskrevet. 
 
Kommunens administrasjon har pr i dag verken kompetansen eller ressursene til selv å 
gjennomføre alminnelig taksering av hele kommunen. Det vanlige i dag er at kommunene 
benytter seg at innleid kompetanse ved taksering. Det er i dag flere konsulentfirma som tilbyr 
tjenester innenfor dette markedet. Også ved forrige taksering benyttet kommunens seg av 
konsulenthjelp ved omtaksering. Denne modellen har også vært redegjort for til 
kommunestyret ved tidligere utredninger om utvidelse av eiendomskatteområdet. 
Rådmannen forslår at kommunens skal benytte konsulenthjelp til takseringsarbeidet. 
 
Kommunen er underlagt Lov om offentlig anskaffelse noe som medfører at kjøp av 
konsulenttjenester må ut på anbud. Kunngjøring om anbudskonkurransen for anskaffelser av 
en slik størrelsesorden er minst 45 dager. Dette betyr at selve takseringsprosjektet tidligst 
kan komme i gang i slutten av august, noe som gir en prosjektperiode på 6 måneder. 
 
Eskan AS har utarbeidet en stress modell for eiendomsskattetaksering og tidsbruk. De 
mener klart at taksering er en omfattende jobb som ikke bør undervurderes. Både geografisk 
beliggenhet og fremkommelighet gir utfordringer, særlig ved taksering av fritidseiendommer. 
Det er sentralt med god kommunikasjon med eiendomsbesitterne samt allmenn informasjon 
om prosjektet. 
 
Eskan As råd i forbindelse med eiendomsskatteprosjekt: 
•Ikke undervurder kompleksiteten 
•Sørg for god kommunikasjon rundt prosjektet 
•Matrikkelen er alfa og omega 
•Bruk rådgivere for hva de er verdt 
•Samkjør med nabokommunene 
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Totalt skal kommunen taksere i overkant av vel 6000 eiendommer. Ved lite stress, altså 
innenfor grønn, bør det settes av i overkant av 1 år til prosjektet, noe som taler for at 
virkningsåret bør settes til 2015, noe også rådmannen vil anbefale. 
 
Dersom en går for år 2014 har prosjektet 6 måneder til rådighet og som oversikten viser er 
prosjektet da innefor stressnivået. Eskan AS mener allikevel at prosjektet vil være mulig å 
gjennomføre, men at dette kan avhengige av valgt konsulentselskaps kompetanse og 
tilgjengelige ressurser. 
 
Dersom en velger å benytte formuesgrunnlag fra ligning for boligeiendommer vil mengden 
takseringer reduseres med vel 3500. 
 
 
4. Kostnadsoverslag og finansiering 
 
Eskan AS har gjort et estimert kostnadsoverslag utfra antall eiendommer som skal takseres. 
Antall eiendommer er stipulert ved utrekk fra matrikkelen. Dersom en benytter 
formuesgrunnlag for taksering av boligeiendommer vil det øvrige takseringsarbeidet samt 
samordning, etterarbeid og registrering utgjøre om lag 6 mill.kr. Eskan AS har stipulert 
merutgifter ved alminnelig taksering av boligeiendommer til mellom 3-4 mill.kr. 
 
Rådmannen anbefaler at kommunen gjennomfører en alminnelig taksering også av 
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boligeiendommer og prosjektet vil da ha en total kostnad i størrelsesorden 10 mill.kr. 
 
Rådmannen forslår videre at prosjektet ferdigstilles i 2014 med virkningsår fra og med 2015, 
slik opprinnelig omtaksering var planlagt. Rådmannen foreslår at prosjektet finansieres ved 
bruk av disposisjonsfond 10,0 mill.kr. Rådmannen forslår videre at tilsvarende beløp av 
merinntekten fra eiendomsskatten i år 2015 tilbakeføres disposisjonsfond. Alternativt kan en 
finansiere 5,0 mill.kr ved bruk av disposisjonsfond og innarbeide 5,0 mill.kr i driftsbudsjettet 
for 2014. 
 
 
Kommuneplanens hovedmål: 
Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 
befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 
tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut fra en samlet befolkning på 12.000 innbyggere 
ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv som bosted og 
for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv. 
 
Hovedmålet vil være retningsgivende for de politiske og administrative prioriteringer i hele 
den kommunale organisasjon i planperioden. Ut fra dette, skal det gjøres vurderinger i 
forhold til følgende satsingsområder: 
 
 
Næringsutvikling: 
 
 
Infrastruktur: 
 
 
Barn og ungdom: 
 
 
Kompetansebygging: 
Kompetanseøkning innenfor takseringsarbeid. 
 
 
Økonomi: 
Økt inntektspotensial ved utvidelse av eiendomskattesonen samt nytaksering innefor 
eksisterende eiendomsskattesone. Merinntekten anslås til å ligge mellom 10-30 mill.kr 
avhengig av kommunestyrets vedtak om skattetrykk (promille og bunnfradrag) 
Utgifter til taksering er beregnet til mellom 7-10 mill.kr avhengig av takseringsmetode. 
Finansieres ved bruk av fond eventuelt også innarbeides i driftsbudsjettet. 
 
 
Universell utforming, jfr. bestemmelser i plan- og bygningslov: 
 
 
 
Alternative løsninger: 
 
Alternativ 1. 
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Sør-Varanger kommunestyre vedtar å utvide eiendomsskatteområdet til å gjelde hele 
kommunen med virkning fra og med år 2014. 
 
Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomskatt etter eiendomskatteloven § 3 a 
Faste eiendommer i hele kommunen fra og med år 2014. 
 
Det gjennomføres en alminnelig omtaksering av alle eiendomsskatteobjekter innenfor 
eksisterende eiendomsskatteområde samt en nytaksering av eiendommer innenfor det 
utvidede området innen utgangen av februar 2014. 
 
Det avsettes 10 mill.kr til takseringsprosjektet som finansieres slik: 
- Bruk av disposisjonsfond 3,0 mill.kr 
- 7 mill.kr innarbeides i driftsbudsjett 2014 
 
Nemnd for eiendomsskatt delegeres ansvar for gjennomføring av prosjektet, valg av 
konsulentselskap og utarbeidelse av nye takseringsprinsipper. 
 
 
Alternativ 2. 
 
Sør-Varanger kommunestyre vedtar å utvide eiendomsskatteområdet til å gjelde hele 
kommunen med virkning fra og med år 2014. 
 
Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomskatt etter eiendomskatteloven § 3 a 
Faste eiendommer i hele kommunen fra og med år 2014. 
 
Kommunestyret vedtar at eiendomsskatten for boligeiendommer skal bygge på verdien som 
er satt på eiendommen ved ligninga året før skatteåret jfr. Eskl § 8C-1. 
 
Det avsettes inntil 7 mill.kr til takseringsprosjektet som finansieres slik: 
- Bruk av disposisjonsfond 3,0 mill.kr 
- 4 mill.kr innarbeides i driftsbudsjett 2014 
 
Nemnd for eiendomsskatt delegeres ansvar for gjennomføring av prosjektet, valg av 
konsulentselskap og utarbeidelse av nye takseringsprinsipper. 
 
 
 
Forslag til innstilling: 
Sør-Varanger kommunestyre vedtar å utvide eiendomsskatteområdet til å gjelde hele 
kommunen med virkning fra og med år 2015. 
 
Kommunestyret vedtar at det skal skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3 a. 
Faste eiendommer i hele kommunen fra og med år 2015. 
 
Det gjennomføres en alminnelig omtaksering av alle eiendomsskatteobjekter innenfor 
eksisterende eiendomsskatteområde samt en nytaksering av eiendommer innenfor det 
utvidede området innen utgangen av 2014. 
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Det avsettes 10 mill kr til takseringsprosjektet, som finansieres ved bruk av disposisjonsfond. 
Tilsvarende bruk av disposisjonsfond skal tilbakeføres disposisjonsfond i 2015 som følge av 
merinntekt eiendomsskatt. 
 
Nemnd for eiendomsskatt delegeres ansvar for gjennomføring av prosjektet, valg av 
konsulentselskap og utarbeidelse av nye takseringsprinsipper. 
 
 
 
 
 
 

Bente Larssen 
rådmann 

 
 

 
 
 
 

 - Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Sør-Varanger kommune og har derfor ingen signatur. - 
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Kostnader knyttet til eiendomsskatteprosjektet i Sør-Varanger

Totalt estimeres kostnadene til å være ca 5,7 million kr 

Antall eiendommer med ligningsverdi tilgjengelig: 3500

Antall eiendommer uten ligningsverdi som må besiktiges 2500 hytter, noen få våningshus, naust, garasjer på selvstendig eiendom

550 næringsbygg

Aktivitet Kostnad x 1000 kr Merknad

Før besiktigelse
Forprosjekt 50

Prosjektleder 400

Nemndsmøter 10 Godtgjørelser

Kommunikasjon med eiere 75 7500 brosjyrer, trykkeri, posten

Tilrettelegging for besiktigelse 50

Delsum 585

Besiktigelse
Lønn til besiktigerne 1000 250 dv

Bil, utstyr til mannskapet 500 Kamera, lasermåler, klær med mer

Besiktigelse av verk og bruk og næring 500

Besiktigelsesledelse 400

Delsum 2400

Saksbehandling
Registrering i Komtek og Matrikkel 1000

Kvalitetssikring 100

Utsending faktaskjema 100

Kommunikasjon 200

Feilretting 100

Vedtak av takster, nemndsmøter 100

Scanning av besiktigelsesskjemaer 50

Delsum 1650

Offentlig ettersyn og videre
Kommunikasjon 200

Feilretting 50

Klagebehandling 400 5% klager

Delsum 650

Plunder og heft ifm ligningsverdier

"Etterbesiktigelse" av utelatte eiendommer 200

Kvalitetssikring, feilretting 100

Harmonisering takstene 100

Delsum 400

Dette estimatet er et grovt anslag over kostnadene (herunder interne kostnader osv). Estimatet er ikke bindende og må ikke 
betraktes som tilbud. Det er ikke tatt stilling til hvem som utfører aktivitetene. 

Det er tatt utgangspunkt is at kommunen bruker ligningsverdier der disse er tilgjengelige. Dette vil redusere både kostnader, og 
inntekter...
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1 - Innledning 

 
Denne analysen er bestilt av Sør-Varanger kommune og skal gi et estimat over forventet inntekt etter 

omtaksering med nye takster gjeldende fra 2014. Grunnlaget for analysen er: 

 kommunens Matrikkelregister per 2010 

 omsetningsverdier i perioden 1986-2012 hentet fra NEF (Norges Eiendomsmeglerforbund) 

 omsetningsverdier i perioden 01.01.2010 til og med 13.09.2010 fra Eiendomsmegler1 fra 

postadressene 9900 Kirkenes, 9910 Bjørnevatn og 9912 Hesseng 

 nylige omsetninger fra Finn.no 

 nøkkeltall og erfaringer fra andre kommuner 

I denne analysen går vi ut ifra at takstene bygger på kommunens Matrikkel og sjablongverdier som 

sakkyndig nemnd fastsetter. Vi ser også på konsekvensene for inntektspotensialet i tilfellet 

kommunen benytter seg av formuesgrunnlag (ligningsverdier) på boligeiendommer. 

Usikkerheter 
Matrikkelregistret mangler areal på en del bygninger og/eller etasjer. Dette gjør at tallene i analysen 

er beheftet med noe usikkerhet. 

 

 

 
  
  
 

 

 

 

  



4 
 

2 – Markedsverdier og takster 
For å komme fram til et mest mulig realistisk estimat på takstsummer i 2014 er det fulgt en metode 

som tar utgangspunkt i Matrikkelregistret supplert med mest mulig realistiske omsetningsverdier. 

Eiendomsskattelovens § 8A-2 sier om taksering: “Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein 

må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for 

under vanlege salstilhøve ved fritt sal.”  

I denne analysen tar vi utgangspunkt i at taksten skal ligge på et nivå som er ca. 80 % av 

markedsverdien, slik at man bygger inn en viss forsiktighetsmargin som gjør at det vil være ytterst få 

takster som ligger over markedsverdien. Dette er vanlig praksis i de fleste kommuner. Dessuten vil 

det være en del eldre bebyggelse med lavere standard og dermed lavere takst. Vi regner med at 

dette reduserer takstene med en ytterligere 25 %. 

 

Bolig/landbruk/fritidseiendommer 

For bolig- og fritidsbygninger ser opplegget slikt ut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

På de bygningene hvor areal er registrert så vil det ofte være et korrekt areal, men opplysningene på 

nyere boliger er som regel mer komplette enn på eldre (og mindre) hus. Gjennomsnittlig areal på 

eneboliger i Matrikkel er justert til 150 kvm.  

Når det gjelder omsetningsverdier så er de hentet fra NEF (Norges EiendomsmeglerForbund) for 

distriktet “Resten av Nord-Norge” (som inneholder selvfølgelig en stor mengde ganske forskjellige 

kommuner) for årene 1986-2012 og fra Finn.no for Sør-Varanger kommune. I tillegg har vi hentet 

nylige antydningsverdier fra Finn.no for Sør-Varanger, pluss omsetningsverdier fra Eiendomsmegler1. 

Basert på disse kildene så velger vi en kvadratmeterpris for 2014 på 15 000 kr for eneboliger og 

20 000 kr for leiligheter (terrassehus, atrium, kjede/rekkehus).   

Kvadratmeterpris pr 

bygningstype 

 

Matrikkel 

80 % av 

kvadratmeterpris pr 

bygningstype 

 

Takstsummer 

pr 

bygningstype  

Antall av hver 

bygningstype 

Gjennomsnittlig 

areal pr 

bygningstype 

Omsetningsverdier 

25 % reduksjon for 

«slit og elde» 
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Figur 1: prisutvikling boliger «Resten av Nord-norge» - NEF

 

Figur 2: prisutvikling boliger i Sør-Varanger – Finn.no 
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Når det gjelder fritidsboliger så er det stor variasjon i prisnivået – kvadratmeterprisen kan være helt 

opp i 50-60 000 kr. Vi regner med en pris på 15 000 kr pr kvadratmeter i denne analysen. Garasjer er 

satt til 3000 kr pr kvadratmeter.  

 

Følgende tabell gir en oversikt over anslåtte takstsummer pr bygningskategori. Totalt blir summen på 

alle bolig/landbruks/fritidseiendommer estimert til å være ca.  9,3 milliard kr.   

 

 

Tabellen viser at en gjennomsnittlig boligeiendom har en tenkt takst på ca. 1,9 million (hus + tomt). 

Dette virker umiddelbart nokså realistisk hvis vi sammenligner med Finn.no. 

 

 

Figur 3: Søkemuligheter for boligeiendommer på Finn.no 

  

Bygningsgruppe Totalt antall Gjsn areal Justert Kvmpris 80% av kvmpris Red. for slit og elde Takst

Andre boligbygg 16 174                          200 20000 16000 12000 51 200 000         

Boligfellesskap 15 787                          787 20000 16000 12000 188 880 000       

Enebolig, tomannsbolig, mm 3691 171                          150 15000 12000 9000 6 643 800 000    

Fiskeri, landbruksbygninger 650 358                          358 0 0 0 -                        

Fritidsboliger, seterhus, koier 2177 62                            40 7000 5600 4200 487 648 000       

Garasjer, naust 4701 43                            43 3000 2400 1800 489 241 850       

Terrassehus, blokker 77 741                          741 20000 16000 12000 912 912 000       

Bebygde tomter 5937 1000 100 593 700 000       
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Forretningseiendommer 
Disse eiendommene er svært varierte og det gjør det vanskelig å lage et sikkert estimat. Grunnlaget 

for denne delen av analysen er innspill fra kommunen i form av gamle takstlister, en liten 

undersøkelse på nettet, og en god del erfaring fra andre kommuner. 

Næringseiendommer, verk og bruk er i dag taksert til 1 127 mill. kr, i tillegg til 890 mill. i takst på 

vannkraftverk. For disse eiendommene anslår vi at takstnivået endrer seg lite.  

Næringseiendommer utenfor skattetakstområdet er ikke med i beregningen og heller ikke 

oppdrettsanlegg, derfor antar vi at den totale taksten vil ligge 10-20% høyere enn i dag. 

For 2014 estimeres summen på forretningseiendommer på 2,5 milliard kr. 
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3 – Skatteinntekter 
Ut ifra de anslåtte takstsummene kan man beregne skatteinntektene ved ulike valg av promillesats 

og størrelse på bunnfradrag. 

Næring, verk og bruk 
Skatteinntekten på disse eiendommene vil være mellom 5 og 17,5 millioner kroner. Takstsummen er 

ca. 2,5 mld kroner. 

Promillesats 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

Inntekt (millioner) 5,0 6,3 7,5 8,8 10,0 11,3 12,5 13,8 15,0 16,3 17,5 

  

Ordinære eiendommer 
Her er skatteinntekten avhengig av størrelsen på bunnfradraget og promillesatsen. Vi forutsetter at 

Østre Toten kommune ikke bruker fritak § 7c (fritak på nyoppsatte boligbygg).  

   
Bunnfradrag 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 

Takstsum -> 9 367 9 016 8 664 8 312 7 960 7 608 7 256 6 905 6 553 6 201 5 849 
Promillesats 

2 19 18 17 17 16 15 15 14 13 12 12 

2,5 23 23 22 21 20 19 18 17 16 16 15 

3 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 

3,5 33 32 30 29 28 27 25 24 23 22 20 

4 37 36 35 33 32 30 29 28 26 25 23 

4,5 42 41 39 37 36 34 33 31 29 28 26 

5 47 45 43 42 40 38 36 35 33 31 29 

5,5 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 

6 56 54 52 50 48 46 44 41 39 37 35 

6,5 61 59 56 54 52 49 47 45 43 40 38 

7 66 63 61 58 56 53 51 48 46 43 41 

 

Tabellen leses slik:  

Eksempel 1: uten bunnfradrag og med promillesats på 2 ‰ så blir inntekten 19 millioner kroner 
Eksempel 2: med bunnfradrag på 100 000 kr og promillesats på 3 ‰ så blir inntekten 26 millioner 
kroner. 
  



9 
 

Ligningsverdier 
Dersom kommunen benytter seg av ligningsverdier for eiendommer der denne verdien er 

tilgjengelig, så vil takstgrunnlag bli vesentlig lavere. Det er i skrivende stund ukjent hvor mye lavere 

dette blir, men det er så langt gjort enkle undersøkelser av bl.a. Rana kommune som tyder på at man 

sitter igjen med ca. 60 % av takstgrunnlaget. Det er dette tallet som er blitt brukt i denne analysen 

for å synliggjøre konsekvensen for takstgrunnlaget. 

   
Bunnfradrag 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000 500000 

Takstsum -> 5 620 5 269 4 917 4 565 4 213 3 861 3 509 3 158 2 806 2 454 2 102 

Promillesats 

2 11 11 10 9 8 8 7 6 6 5 4 

2,5 14 13 12 11 11 10 9 8 7 6 5 

3 17 16 15 14 13 12 11 9 8 7 6 

3,5 20 18 17 16 15 14 12 11 10 9 7 

4 22 21 20 18 17 15 14 13 11 10 8 

4,5 25 24 22 21 19 17 16 14 13 11 9 

5 28 26 25 23 21 19 18 16 14 12 11 

5,5 31 29 27 25 23 21 19 17 15 13 12 

6 34 32 30 27 25 23 21 19 17 15 13 

6,5 37 34 32 30 27 25 23 21 18 16 14 

7 39 37 34 32 29 27 25 22 20 17 15 

 

Tabellen leses slik:  

Eksempel 1: uten bunnfradrag og med promillesats på 2 ‰ så blir inntekten 11 millioner kroner 
Eksempel 2: med bunnfradrag på 100 000 kr og promillesats på 3 ‰ så blir inntekten 15 millioner 
kroner. 

 

4 - Sammendrag 
Inntektspotensialet for 2014 estimeres til et beløp på 83 millioner kroner fordelt på 66 millioner på 

ordinære eiendommer og 17,5 millioner kroner på næringseiendommer/verk og bruk (ved 

promillesats 7 ‰ og 0 kroner i bunnfradrag).  

Bruker kommunen ligningsverdier, så blir inntektspotensialet på 56 millioner fordelt på 39 millioner 

på ordinære eiendommer og 17,5 millioner på næringseiendommer / verk og bruk.  

 

 

  



10 
 

Konsekvensen for eiendomsbesitterene 
I følgende tabell står beløpet som eiendomsbesitteren må betale i skatt ved ulik skattegrunnlag (= 

takst – evt bunnfradrag).  

Promillesats ► 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 7 

Skattegrunnlag ▼ 

250 000 500 625 750 875 1000 1125 1250 1500 1750 

500 000 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 3000 3500 

750 000 1500 1875 2250 2625 3000 3375 3750 4500 5250 

1 000 000 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000 7000 

1 500 000 3000 3750 4500 5250 6000 6750 7500 9000 10500 

2 000 000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 12000 14000 

2 500 000 5000 6250 7500 8750 10000 11250 12500 15000 17500 

3 000 000 6000 7500 9000 10500 12000 13500 15000 18000 21000 

4 000 000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 24000 28000 

5 000 000 10000 12500 15000 17500 20000 22500 25000 30000 35000 

 

Eksempel: taksten på Ola Nordmann sin fritidseiendom er 1,1 mill kroner. Ved bunnfradrag på 

100 000 kr og en promillesats på 2 ‰ så blir skattegrunnlaget 1,1-0,1 = 1 million, og han betaler 

2 000 kroner i skatt. 

Eksempel 2: Sammenligner vi med eneboligen på 120 kvm som SSB bruker som standard tall, så ser vi 

at 120 kvm * 15 000, korrigert for litt slit og elde mm = 1,3 mill. Med et bunnfradrag på 200 000 og 

3,5‰ ender vi på omtrent samme 3500-4000 i eiendomsskatt pr år. Kommunen får da 28 mill i 

skatteinntekt på ordinære eiendommer. 





Lynkurs i eiendomsskatt

Jasper de Mooij

www.eskan.no

http://www.eiendomsskattekontoret.no/


Mål med dette kurset

• Få en grunnleggende forståelse for 
eiendomsskattefaget

• Praktisk vinkling

• Få med seg «siste nytt»



Hva er eiendomsskatt?

• Eiendomsskatt er en kommunal skatt som skrives ut i 
henhold til lov om eigedomsskatt til kommunane 6.juni 
1975 nr. 29 (eigedomsskattelova) 

• Krevende lovverk og rettspraksis

• Skatteinntektene tilfaller i sin helhet kommunen, og de 
inngår i finansiering av de kommunale tjenestene.

• I 2013 har ca. 340 av 430 kommuner eiendomsskatt, 
hvorav ca. 130 kun på verk og bruk



De nye utskrivningsalternativene (2011)

§ 3: Kommunestyret kan skrive ut eigedomsskatt på anten 

a) faste eigedomar i heile kommunen, eller

b) faste eigedomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis eller 

der slik utbygging er i gang, eller

c) berre på verk og bruk i heile kommunen, eller

d) berre verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen, eller

e) eigedom både under bokstav b og c, eller

f) eigedom både under bokstav b og d

g) faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan næringseigedom

Til kommunen vert rekna sjøområde ut til grunnlinjene.



Nye saksbehandlingsregler

• Fra 1.1.2013

• Forvaltningsloven gjelder for saksbehandling 
av eiendomsskattesaker

• Klageadgang hvert år

• Utsending av skatteseddel: hvert år



Nyhet fra 2014: formuesgrunnlag

• Formuesgrunnlag (=ligningsverdier) kan 
brukes der den er tilgjengelig 
(=boligeiendommer, ikke landbruk, fritid, 
næring)

• Fra 2014

• Skatteetaten bygger en portal



Formuesgrunnlag: pro og contra

• PRO (ligningstakster):

• Det er tilsynelatende enkelt.

• Klagebehandlingen utføres av 
likningsmyndighetene

• Årlige oppdaterte lister

• CON (ligningstakster): 

• Takstgrunnlaget blir lavere. Enkel 
forskning viser at takstgrunnlaget 
blir ca. halvparten av hva en 
forsiktig normal 
eiendomsskattetaksering 
medfører = tapt inntekt

• Matrikkelen blir ikke oppdatert 
for disse eiendommene med de 
negativiteter dette medfører: 
lovpålagt, ujevnheter i andre 
gebyrer f.eks. vann og avløp, 
byggesaker



contra fortsetter…

• Næring, verk og bruk, hytter og 
boliger på landbrukseiendommer 
må tas uansett – dette varierer 
sterkt hvor mye det utgjør, men 
for enkelte kommuner nærmer vi 
oss 90% (Hvaler), Halsa ca.50%

• Takstnivået på det som takseres 
for øvrig må tilpasses

• Parallelle systemer

• Kostnadsnivået med 
matrikkelmodellen er trolig ikke 
særlig mye høyere mtp på alt pikk 
pakket formuesgrunnlagmodellen
medfører (tilpasninger og 
parallelle systemer)

• Et grovt takstsystem

• Programvare og metodikk enda 
ikke iverksatt. 2014-kommuner 
blir forsøkskaniner



Grunnlag for beskatningen

• § 8 i eskl: Eiendommens antatte markedsverdi danner 

grunnlaget for skatteberegningen (skattetakst):

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at 

eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli 
avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.»

• Hvem får utskrevet eiendomsskatt?
– Alle faste eiendommer i kommunen,

med unntak av de eiendommene som har fritak



Om fast eiendom - § 4

Til faste eigedomar vert rekna bygningar og tomt som høyrer til, huslause grunnstykke 

som hagar, lykkjer, vassfall, laste-, opplags- eller arbeidstomter, bryggjer og liknande og 

likeeins verk og bruk og annan næringseigedom.

Til verk og bruk vert m.a. rekna fabrikkar, sagbruk, møllebruk, skipsvervar, industrielle 

verk, og likeeins gruver, steinbrot, fiskevær, saltehus, lenser, utbygde vassfall og 

vassfallstykke, demningsverk, losse- og lasteplassar og liknande arbeids- og driftsstader. 

Bygningar og anlegg skal reknast saman med verket eller bruket når dei høyrer til eller 

trengst til verksdrifta. Arbeidsmaskinar og tilhøyrsle og ting som kan setjast i klasse med 

slikt, skal derimot ikkje reknast med utan tingen er ein part av sjølve føretaket. 

Nyere V&B; el og 
tele, bredbånd, 
fjernvarme osv…



Om fast eiendom (2) - § 4

Til annan næringseigedom vert rekna til dømes kontorlokale, parkeringshus, butikk, 

varelager, hotell, serveringsstad med vidare. 

Flytande anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell, skalldyr og andre marine artar vert 

jamnstelt med verk og bruk i andre leden, når anlegget har vore stasjonert i kommunen i 

over 6 månader i året før skatteåret. Eigedomsskatt vert då skriven ut sjølv om anlegget 

ikkje var stasjonert i kommunen 1. januar i skatteåret. Verdsetjinga av anlegget skjer jamvel 

etter tilhøva denne datoen. Til slikt anlegg vert rekna dei fysiske installasjonane som 

merder, flytemodul, fôringsmaskin, fôringslager, opphaldsrom og sanitæranlegg og 

liknande, samt anker, lodd og liknande til forankring.



Verk & bruk

§8A-2 (2) 

Ved taksering av fabrikkar og andre industrielle anlegg, skal ein 
ta med maskiner og anna som høyrer til anlegget og er 
nødvendig for å oppfylle formålet med anlegget. 
Arbeidsmaskiner med tilhøyrsle og liknande, som ikkje er ein 
integrert del av anlegget, skal ein ikkje ta med. 



Arealberegning: BRA

• For arealberegning av bygninger benyttes 
bruksareal (BRA). 

• Dette omfatter alt areal innenfor yttervegg, 
også boder, trapperom og andre rom som ikke 
er boareal.

• Eventuelt garasjer etc. som er integrert i bolig, 
vil inkluderes i boligens bruksareal.

• BRA er hjemlet i Norsk Standard, og brukes 
også av Husbanken.

• NB Ikke P-rom areal



Etasjefaktorer

Ulike etasjetyper har ulik verdi

• Første hovedetasje

• Øvrige hovedetasjer

• Underetasje

• Loft

• Kjeller

1,0

0,9

0,7

0,4

0,3



Litt om måleregler

• Hvordan måles areal

• Måleverdig eller ikke?

• Loft eller hovedetasje?

• Kjeller eller underetasje?

• Hvorfor er det viktig å ha riktig etasjetype?



Loft/kvist eller hovedetasje?

H
: 1

,9
0

B: > 1,90 

+ 0,60 + 0,60

Målt bredde + 0,60 m + 0,60 m * husets lengde innvendig 
= bruksareal i kvm

(Den frie bredden i høyde 1,90 m må minst være 1,90 m!)



Loft eller hovedetasje?

H
: 1

,9
0

B: 0,60 – 1,90 

+ 0,60 + 0,60

Målt bredde + 0,60 m + 0,60 m * husets lengde innvendig
= bruksareal i kvm

(Den frie høyden må være større eller lik 1,90 m i en bredde på minst 0,60 
m. Loftsarealet måles til 0,60 m utenfor høyde på minst 1,90 m.)



Ikke måleverdig loft

Måleverdig – må oppfylle disse 
kravene:

Fri høyde over gulvet på minst 
1,90 m i en bredde på minst 
0,60 m.

B: < 0,60 m 

H
: < 1

,9
0

 m



Kjeller eller underetasje? 

Kjellerplan (K): 

Et plan der underkant dekke eller himling er høyst 0,75 m 

over planert terreng i gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 



Kjeller eller underetasje? 

Underetasje (U): 

Et plan der underkant dekke eller himling er høyere enn 0,75 m, men 
høyst 1,5 m over planert gjennomsnittsnivå.



Roller

Eiendomsbesitter

Administrasjonen

Nemnda + ankenemnda

Kommunestyret

Formannskapet

Ligningsmyndighetene

Media



Roller og funksjoner

• Sakkyndig takstnemnds rolle
– Sakkyndig takstnemnd har ansvar for at 

eiendomsskattetakstene fastsettes så riktig som mulig, og at 
eiendommer likebehandles mht. den verdi de representerer.

– Vedtar metode og hjelpeparametre
– Vedtar rammer og retningslinjer for takseringsarbeidet i 

samarbeid med sakkyndig ankenemnd
– Er ansvarlig for opplæring og kompetanse innenfor 

takseringsarbeidet
– Er ansvarlig for saksbehandlingsmetode
– Er ansvarlig for vedtatte takster
– Er gjennom rammer og retningslinjer definert som 1. instans 

ved klagebehandling



Roller og funksjoner

• Sakkyndig ankenemnd
– Sakkyndig ankenemnd har ansvaret for å behandle klager der 

vedtak i sakkyndig nemnd opprettholdes
– Skal gjøre selvstendige vurderinger av hver enkelt klage og skal 

begrunne sitt vedtak om eiendomsskattetakst
– Skal bistå sakkyndig nemnd ved utarbeidelse  av rammer  og 

retningslinjer
– Sakkyndig ankenemnds takstvedtak er endelig og kan kun 

bringes inn for rettsapparatet for videre behandling



Kommunestyret

• Vedtak om innføring av eiendomsskatt, eventuelt 

gjennomføring av alminnelig taksering 

• Vedta området for skatteutskriving (hele eller deler av 

kommunen)

• Vedta eigedomsskattevedtekter for kommunen (men ikke 

rammer og retningslinjer)

• Velge medlemmer til skattetakstnemndene; 

sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd 

• Vedta eventuelt bruk av reduksjonsfaktor (10 år)

• Vedta eventuelt bunnfradrag (årlig)

• Vedtak om fritak i samsvar med lovens §7 (årlig)

• Vedta skattesats (2-7 promille, eventuelt differensiert 

skattesats) (årlig)

Skattetakstnemndene



Virkemidlene

Kommunestyret

• (Kommuneloven)

• Lov om eigedomsskatt

• Skatten

• Promillesatsen (skatteøre) 

• Bunnfradraget

• Reduksjonsfaktoren (frarådes –

10 år – fram til neste retaksering)

• Fritakene etter § 7

Skattetakstnemndene

• Lov om eigedomsskatt

• Taksten

• Sjablongverdiene

• Vurderingskriteriene

• Sonefaktorene



§ 7 «Kan-paragrafen» til kommunestyret

• § 7. Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for 
eigedomsskatt: 

– a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein 
kommune, eit fylke eller staten.  

– b) Bygning som har historisk verde.  

– c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda 
i opptil 20 år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller det utvalet 
som er nemnt i kommuneloven § 10, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker 
om skattefritak.  

– d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen.  

– e) (utgått) 



Formannskapet

 Kan klage på vedtak i sakkyndig nemnd

 Ettergivelse av eiendomsskatt (§ 28)

Klage på taksten

Ettergivelse – ikke 
fritak



Administrasjonens oppgaver

 Forslag til metode

 Innspill til rammer for taksering

 Framskaffe faktagrunnlag

 Kommunikasjon med eiendomsbesitterne

 Besiktigelse

 Produksjonsstyring

 Forslag til takst

 Organisere eiendomsskattekontoret



En omfattende jobb…

Fra Melhus kommune



§ 5: obligatorisk fritak

§ 5. Fri for eigedomsskatt er:

a) Eigedom som staten eig, så langt

eigedomen vert nytta av Kongen eller kongehuset, Stortinget eller Regjeringa

eigedomen vert nytta til kulturelle føremål, slik som idrettsanlegg, musé, teater, skulpturar m.v.

eigedomen har historisk bygg eller anlegg

eigedomen vert nytta av Forsvaret til forsvarsanlegg, avgrensa leirområde eller militært øvingsområde

eigedomen tilhøyrer staten sine samferdselsforetak så langt dei tener ålmennyttige føremål

eigedomen er vassfall, fabrikk eller anna føretak som staten eig og som tener ålmennyttige føremål

b) Eigedom som høyrer til jernvegar til ålmenn bruk, så langt og så lenge eigedomen vert nytta i verksemda.

c) Kyrkjer.

d) Eigedomar som kommunen sjølv eig.

e) Legasjons- og konsulateigedomar som ein annan stat eig, når den andre staten fritek norsk eigedom for tilsvarande 
skatt hjå seg.

f) Eigedom som statens lufthamnselskap eig, i same omfang som fritaket for statens eigedom etter bokstav a femte 
strekpunkt.

g) Eigedom som helseforetak eig, i same omfang som fritaket for statens eigedom etter bokstav a sjette strekpunkt.

h) Eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk, herunder gartneri og planteskule tilknytta slik drift.

i) Ikkje utbygde delar av Finnmarkseiendommen sin grunn i Finnmark fylke. Dette fritaket gjeld likevel ikkje tomteareal, 
jamvel om arealet ikkje er utbygd enno.

j) Område som er vedteke verna som nasjonalpark eller naturreservat i medhald av lov 19. juni 2009 nr. 100 om 
forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Fritaket gjeld også for område verna som nasjonalpark eller 
naturreservat etter den tidlegare lov 19. juni 1970 nr. 63 om naturvern. Fritaket gjeld ikkje bygning med tomt og 
tomteareal, jamvel om arealet ikkje er utbygd enno.

k) Lavproduktiv grunneigedom som staten eig direkte eller indirekte, så langt den tener ålmennyttige føremål. Fritaket 
gjeld ikkje bygning med tomt og tomteareal, jamvel om arealet ikkje er utbygd enno.



Eiendomsbesitteren

• Kvalitetssikre faktagrunnlaget

– Får tilsendt faktaopplysninger og informasjon om takseringen etter synfaring

• Innspill til synfaringa

• Kan klage på takstvedtaket

– Innsyn i hvordan taksten er beregnet

– Begrunne klagen

• Faktagrunnlaget

• Skjønnsmessige vurderinger 

• Politiske vedtak  



Media

• Kan ha en sterk posisjon, og 

skape en god del uro rundt 

prosjektet

• Viktig med en god dialog. Vær i 

forkant med kommunikasjon

• Besiktigerne - prosjektets 

ansikt utad

Fra presentasjonen av besiktigerkorpset i 

Melhus kommune







Ligningsmyndighetene

• Ligningsmyndighetenes landsomfattende omtaksering av boliger (Selvangivelsen 2010) 
har skapt mange misforståelser og sammenblanding med eiendomsskattetaksten. 
Forskjellig lovverk og ulike målemetoder; P-areal kontra bruksareal (BRA). Kommunene 
benytter BRA.

• I følge forslag om nye saksbehandlingsregler for eiendomsskatten legges det ikke opp 
til harmonisering mellom e-skatt og ligningsverdi.

Takserer kraftverk



Mer om taksering



Oppbygging av eiendomsskattetakst

Vurderinger/skjønnSjablongerFaktaopplysninger

Eiendomsskattetakst

X X

=

Eventuelt i kombinasjon med ”protokoller”; det vil si tillegg/fratrekk i sjablongtakst. 

Kan i enkelte tilfeller erstatte sjablongtakst helt og holdent.

Fra eiendomsregisteret Matrikkelen Kvadratmeterprisene tomt og bygg

Beskaffenhet
Anvendelighet

Beliggenhet



Takseringsmetode
• Matrikkel, kunderegister, faktureringssystem, DEK gir 

faktainformasjon

• Sakkyndig nemnd avklarer prinsipper og vurderinger i dokument 
”Rammer og retningslinjer….”. Overordnede skjønnsvurderinger

• Innspill fra besiktiger og eiendomsbesitter bidrar til 
kvalitetssikring

• Skjønnsmessig vurdering (besiktigelse)

• Sakkyndig nemnd og administrasjonen reviderer og 
kvalitetssikrer

• Taksten vedtas, først foreløpig, så endelig

• Offentlig ettersyn. Påfølgende klagebehandling.

• Moderne forvaltning

• iPAD-basert besiktigelse





App-pilotering i Namsos



Smart kombinasjon

Forprosjekt:

Matrikkelanalyse

Inntektsanalyse

Framdriftsplan

Skanning av 
byggesaksarkiv 

hos  Dansk Skanning

Matrikkelføring fra 
WebLager

Måling med Byggareal

Eiendomsskatteprosjekt



På eiendommen: vurderingsfaktorer

• IF (Indre faktor): forhold PÅ eiendommen - standard, kvalitet

• YF (Ytre faktor): forhold RUNDT eiendommen –støy, utsikt osv.

• SF (SoneFaktor): beliggenhet i kommunen



Vanlig bruk av «indre faktor»

Bygning tatt i bruk Høy standard Normal standard Lav standard

Før 1967 0,8-0,9 0,7 0,5-0,6

1967 - 1985 0,9-1,0 0,8 0,6-0,7

1986 - 1997 1,0-1,1 0,9 0,7-0,8

1998 - 2011 1,1-1,2 1,0 0,8-0,9

2012 eller senere 1,2-1,3 1,1 0,9-1,0



Vedlikehold vurderes i forbindelse med indre faktor (IF)

Manglende vedlikehold vurderes ved besiktigelse. Indre faktor (IF) beskriver forhold på eiendommen, som 
bygningenes beskaffenhet (tilstand; standard og kvalitet). I den nederste delen av skalaen finner vi 
rehabiliteringsobjekter og rivningsobjekter. 



Nytt takNye 
pipebeslag

Eternit 

Original 
kledning

Enkle 
vinduer

Vindu fra 
byggeår

Kvalitet på 
mur

Forhold som innvirker på indre faktor (IF)



Bruk av ytre faktor (YF)

YF benyttes når en vil ta hensyn til spesielle forhold på og rundt eiendommen. Det kan likeså godt være 
positive forhold som solforhold og utsikt, som negative saker som støy, forurensing og trafikk.



• Avspeiler omsetningsverdi og 
geografisk beliggenhet

• Kan differensiere mellom 
bolig-, fritids- og 
næringseiendommer/verk & 
bruk

Sonefaktor



Alternativ: beliggenhetsfaktor



Eksempel oppbygging takst

Tomt: 2800 kvm
Reduseres til 1000 kvm vha tomteprotokoll

Takst: 100 x 1000 = kr 100 000

Garasje: H1 = 18 kvm
Sjablongtakst: 18 x 2000 x 1 = kr 36 000

Enebolig: 
H1 = 56 kvm, H2 = 25 kvm, K = 48 kvm

Sjablongtakst: 56 x 8000 x 1 + 
25 x 8000 x 1 + 48 x 8000 x 0,3 = kr 763 200

Faktorsetting

• Byggeår 1951

• Normalt vedlikeholdt

IF settes til 0,7

• Mye hinder av reinsdyr

YF settes til 0,9

• Eiendommen ligger i utmarka

SF settes til 0,6

Taksten blir: 

Sjablongtakst x 
vurderingsfaktorer

(763 200 + 36 000 + 100 000) x 
0,7 x 0,9 x 0,6 

= kr 339 800



Fra takst til skatt – med KomTek eiendomsskatt

Illustrasjonen viser veien fra sjablongtakst , via taksten satt av skattetakstnemnda, til bunnfradrag og skatt etter 
kommunestyrets vedtak.  Eksemplet viser enebolig fra 1994. 



Økonomi (1)

KSE(*): totalkostnader til et takseringsprosjekt (i millioner) er

antall innbyggere / 1000

• Gjelder totaløkonomien; man ser bort fra hvem som gjør hva

• Både eksterne og interne ressurser medfører kostnader

• KSE-reglen stemmer spesielt godt for mindre og mellomstore 
kommuner

(*) KSE: Kommunenes Sentralforbund sitt forum for Eiendomsskatt



Økonomi (2): s-kurver
Kostnader

Tid

normal

dårlig 

styrt

velstyrt

5 % klager

>10 % klager

2-3 % klager



«Stressnivået»
Disponibel 
tid

Antall takstobjekter

1 år

1 ,5 år

0,5 år

1000 5 000 50 000

Fredrikstad

Bjerkreim

Evenes

Hamar

Flakstad

Åmli

Halsa

Sauda

Rakkestad

Rana

Melhus

Hvaler

Mandal

Skien utv

Stranda



 

 

 Januar 

 Nytt skatteår 

 Takst gjelder fra 01.01. 

 Siste rest av besiktigelse 

for nytt skatteår 

Februar 

 Endelig vedtak i STN 

 Klargjøring offentlig 

ettersyn 

 Info til Servicetorget 

Mars 

 1. mars – frist for 

utskriving av takst, 
skattelister legges til 

offentlig ettersyn, 

skatteseddel sendes til 
samtlige eiendomsbesittere  

 3 ukers klagefrist 

 Fakturering 1. termin 

April og mai 

 Klagebehandling 

 Besiktigelse klagesaker 

 Matrikkelsynkronisering 

 Saksforberedelse OSTN 

 Nemndsmøter OSTN 

 Utsendelse vedtak takst og 

skatt 

 Info til Servicetorget 

Juni 

 Nytaksering/omtaksering 

 Besiktigelse av godkjente 

og igangsatte bygg 

November og desember 

 Ajourhold av 

konsesjonseiendommer etter 

lister fra plan og næring 

 Ajourhold av 

reguleringsplaner etter lister 

fra plankontoret 

 Behandling av 

fritakssøknader i 
kommunestyret (§7) 

 Årlig vedtak 

kommunestyret – skattesats 

og bunnfradrag 

 Oppdatering av informasjon 

på nettsider.  

Oktober 

 Etterarbeid  

September 

 Fakturering 2. termin 

 Avslutter besiktigelse 

August 

 Første møte i STN 

Juli 

 Besiktigelse av blant annet 

fritidseiendommer med eier 

til stede 

 Annen besiktigelse 

Siste onsdag hver måned 

 Samarbeidsmøter geodata, 

byggesak og innfordring. 

Forvaltning



Noen gode råd til slutt

• Ikke undervurder kompleksiteten

• Sørg for god kommunikasjon rundt prosjektet

• Matrikkelen er alfa og omega

• Bruk rådgivere for hva de er verdt

• Samkjør med nabokommunene
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