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Sakkunnig takstnemnd har vedteke nye rammer og retningslinjer for taksering av 
eigedomar, og på det grunnlaget korrigert takstane for alle kommunalt takserte 
eigedomar.  Retningslinjene er ei vidareføring av dei retningslinje som vart nytta i 
førre takseringsperiode, med oppjusterte einings- og kvadratmeterprisar med 
grunnlag i endring i prisnivået i kommunen. 

Takstnemnda har gått bort frå metoden bygd på skjønnsmessige vurdering av kvar 
eigedom, som var nytta ved utskrivinga av takstane som vart gjort pr.1. mars, og over 
til takst bygd på faktaopplysningar om eigedomane. Dette gjer det lettare for 
skatteytar å kontrollere den utskreve taksten, og lettare for nemnda å sikre lik 
handsaming av like skatteobjekt.  

For bustader er takstane rekna ut frå areal, alder og soner dvs. kvar i kommunen 
bygningen ligg. For bygningar tilknytt gardsbruk er det i tillegg gjeve ein 
reduksjonsfaktor på 0,7 (30% frådrag), av omsyn til at bygningane ikkje er fritt 
omsettelege. Taksten for fritidseigedomar er rekna ut frå areal, alder og frådrag for 
manglande veg, vatn og straum, medan taksten for næringseigedomar er rekna ut frå 
bruksområde, areal og soner. 

Faktaopplysningane er hovudsakleg henta frå kommunen sin database/matrikkel og 
frå synfaring. Etter utskrivinga 1. mars kom det inn ein del klager som peiker på at 
det er lagd feil fakta til grunn for utrekning av takst på eigedomen. Sakkunnig nemnd 
og eigedomsskattekontoret har gått gjennom alle klagene som har peika på faktafeil, 
og det er gjort opprettingar i takstane. Vi vil likevel be alle som mottek korrigerte 
takstar no om å kontrollera faktaopplysningane og senda inn merknader dersom de 
har det. Eigedomsskattekontoret har fullmakt til å rette opp takstar det det ligg føre 
faktiske feil.  

Arealet er rekna etter bruksareal. Bruksareal er summen av alt areal innafor 
yttervegger for alle etasjar i bygningen. Bruksareal på loft vert rekna med når høgda 
frå golv til tak er minst 1,9 meter, i ein breidde på minst 0,6 meter. Breidda på loftet 
vert rekna med himlingsbreidda pluss eit tillegg på 0,6 meter av skråtak (mål 
horisontalt) på begge sider. Dette kan illustrerast slik: 



 

 

 

Du får som vedlegg til dette brevet nytt takstblad med korrigert takst. I takstbladet finn 
du ny takst og korleis denne taksten er rekna ut. Meir informasjon om dei verdiane 
som er nytta kan du finne i ramme og retningslinjer for eigedomstaksering i 
kommunen på nettsida til kommunen. Dette dokumentet er også tilgjengeleg på 
tenestetoget på kommunehuset. På nettsida til kommunen finn du også eit skjema for 
klage. 

Du kan klage på dei korrigerte takstane. Klage må vera sendt inn til kommunen innan 
6 veker, dvs. innan 01.09.2016 

 

 

Sakkunnig takstnemnd    Eigedomsskattekontoret 

   

 

 


