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Eiendomsskatt - Ny alminnelig taksering 2021 

Henvisning til lovverk: 

 Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova, eskl) 

 

 

Rådmannens innstilling 

 Nordreisa kommune vedtar ny alminnelig taksering av boliger og fritidseiendommer med 

virkning fra år 2021. Takstene utarbeides basert på sjablong.  

 Kommunen går til anskaffelse av eiendomsskattemodulen i 2020 med en ramme på kr 

130.000. Kjøpet og årlige driftskostnader innarbeides i budsjettet for 2020. 

 

Saksopplysninger 

Eiendomsskatt er en frivillig lokal skatt som ikke inngår i inntektssystemet på samme måte som 

skatt på inntekt og formue. Det betyr at inntekten fra eiendomsskatt går uavkortet til kommunen 

i motsetning til skatt på inntekt og formue der inntekten fordeles i henhold gitt gitte kriterier. 

Den viktigste begrunnelsen for eiendomsskatt er behovet for å skaffe kommunen inntekter som 

bidrar til å gi innbyggerne et bedre tjenestetilbud. Det er kommunestyret som avgjør om 

kommunen skal ha eiendomsskatt. Det er også opp til den enkelte kommune å bestemme 

utformingen av eiendomsskatten innenfor rammene fastsatt i eigedomsskattelova av 6.juni 1975. 

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettet hvilke satser og regler som skal 

benyttes ved utskrivning av eiendomsskatt for det kommende skatteåret. Eiendomsskatten skal 

være minst 2 promille og ikke mer enn 7 promille av taksten. 

 

Eiendomsskatt er en skatt som betales på grunnlag av takstmessig verdianslag på fast eiendom. 

Det er eiendommen som er gjenstand for beskatning, og grunneiers økonomiske situasjon ut 

over eiendommens antatte verdi har ikke betydning for utmålingen av skatten.  

Takstene for eiendomsskatt er vedtatt ut i fra anslag på eiendommens markedsverdi. Med 

eiendom menes grunneiendom men alle påstående bygninger. (Landbruksbygninger er fritatt for 

eiendomsskatt etter lovens § 5h, og er ikke taksert). 

 

Eiendomsskattetakseringen er en forenklet taksering sammenlignet med salgstakst. Som 

grunnlag for taksering brukes opplysninger i matrikkelen (offentlig register over 

grunneiendommer), eksempelvis bygningstype, antall etasjer, areal, byggeår. I tillegg brukes det 



skjønnsmessige faktorer som beliggenhet, vedlikehold, etc som tilsammen gir en 

eiendomsskattetakst. Taksten kan tas av offentlig godkjente takstmenn på selvstendig grunnlag 

eller basert på sjablongtaksering utarbeidet av kommunen.  

 

Sjablongtaksering: Sjablongverdier er kvadratmeterpris ut i fra bygningstype og bruksområde 

som tar sikte på å gjenspeile gjennomsnittsverdien for bygningstypen/bruksområdet. Det kan 

benyttes indre faktorer (byggeår, etasjer, bygningstype og lignende) og ytre faktorer 

(beliggenhet, vedlikehold, sone og lignende) for å korrigere taksten. Områdefaktor/sonekart er et 

verktøy som benyttes for å ivareta verdiforskjeller mellom sentrum og distrikt. Sjablong er et 

hjelpemiddel for å sikre likebehandling.  

 

På spesielle eiendommer vil det være nødvendig å engasjere sakkyndige. Det gjelder for 

eksempel kraftlinjer, telenett, næringseiendommer og lignende.  

 

Kommunestyret kan ifølge eigedomsskattelova §3 skrive ut eiendomsskatt på enten: 

«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 på 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, eller 

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

 

 

Omtaksering etter 10 år 

Jamfør eigedomsskattelova §8 A-3 (3) skal det som hovedregel være omtaksering i kommunen 

hvert 10 år.  

 

I 2020 er det 10 år siden siste alminnelige taksering i Nordreisa kommune, og kommunestyret 

må gjøre vedtak på hvilke alternativer kommunen skal gå for. Det er ikke anledning til å la 

takstene stå uforandret uten behandling i kommunestyret. Kommunen har følgende alternativ: 

1. Ny alminnelig taksering 

2. Bruk av formuesgrunnlag 

3. Kontormessig justering 

4. Avvente omtaksering i maks 3 år, med frist i 2021, 2022 eller 2023. 

 

 

 

1. Ny alminnelig taksering 

Kommunestyret kan velge å gjennomføre ny alminnelig taksering. Kommunen tar da nye takster 

på eiendommer, og kan gjøre dette basert på følgende alternativ: 

 Leie inn konsulenter til å planlegge og gjennomføre takseringen på selvstendig grunnlag 

(basert på utvendig besiktigelse).  

 Leie inn konsulenter til å planlegge og gjennomføre takseringen basert på sjablong 

utarbeidet av kommunen.  

 Foreta taksering via sjablongberegning med kommunens egne ressurser.  

 

 

2. Skatteetatens formuesgrunnlag 

Finansdepartementet åpnet i 2014 for å benytte formuesgrunnlaget for boligeiendom som 

utgangspunkt for utskrivning av eiendomsskatt. Departementet har også fastsatt at kommunene 



skal benytte en reduksjonsfaktor på formuesgrunnlaget. For 2018 er denne reduksjonsfaktoren 

på 80 % av boligverdien. Kommunestyret kan uavhengig av denne faktoren selv vedta 

ytterligere reduksjon ved feks bunnfradrag eller en fast reduksjonsfaktor på samtlige 

eiendommer. Eventuelle klager på formuesgrunnlaget skal rettes til og avgjøres av skatteetaten. 

I de tilfeller kommunen oppdager feil i formuesgrunnlaget på en bolig, har ikke kommunen selv 

klageadgang. Det er allikevel ikke til hinder for at kommunens eiendomsskattekontor kan 

informere Skatteetaten om eventuelle feil, og oppfordre til endring. Formuesgrunnlagene blir 

justert hvert år, i motsetning til de takstene kommunen selv foretar. De fleste boligeiendommene 

vil ha et formuesgrunnlag, men det vil imidlertid være noen boligeiendommer der det ikke 

foreligger formuesgrunnlag. Eksempel kan være: 

 Boliger tilhørende organisasjoner som ikke har skatteplikt 

 Våningshus på gårdsbruk 

 Boligdel i kombinasjonsbygg 

 Sekundærbolig som er definert som fritidsbolig pga standard 

 Boligeiendommer som Skatteetaten mangler boligareal for 

 Boligeiendommer med uavklarte eierforhold 

 Fritidsboliger (forutsatt at de matrikkelen har betegnelsen fritidsbolig) 

 Næringseiendommer 

 Telenett, kraftlinjer og lignende  

 

Disse eiendommen må kommunen selv taksere, og takstene vil ikke kunne justeres hver år. Det 

vil dermed kunne bli avvik mellom de takstene som følger formuesgrunnlaget og de takstene 

som kommunen selv foretar. Skatteetaten benytter primærareal i formuesgrunnlaget, mens 

kommunen benytter bruksareal.  

 

I 2017 er det 68 kommuner som benytter formuesgrunnlag i forbindelse med utskrivning av 

eiendomsskatt. 

 

 

3. Kontorjustering 

I stedet for ny alminnelig taksering kan kommunestyret treffe vedtak om at skattegrunnlaget skal 

økes med inntil 10 % av det opprinnelige skattegrunnlaget. Kontorjustering skjer uten bruk av 

befaring og kan skje hvert år så fremt taksten ikke overstiger 10 % av opprinnelig 

verdivurdering (som ble tatt i 2009). En prosent økning gir ca kr 140.000,- i økt eiendomsskatt.  

 

«§ 8 A-4.Kontorjustering 

(1) I staden for ny allmenn taksering kan kommunestyret gjere vedtak om auke av det verdet 

(taksten) som eigedomen blei sett til ved den siste allmenne takseringa for utskriving av 

eigedomsskatt. Kommunestyret kan dessutan gjere vedtak om at det skal gjerast eit tilsvarande 

tillegg for dei eigedomane som er verdsett særskild før eit tidspunkt som kommunestyret fastset. 

(2) Auken kan skje stegvis over fleire år, men må ikkje vere meir enn 10 prosent av det 

opphavlege skattegrunnlaget for kvart år etter 10-årsfristen for den siste allmenne takseringa, 

likevel slik at skatteåret 1983 vert rekna som første året for slikt tillegg. Fristreglane i § 8 A-3 

andre ledd gjeld ikkje for kontorjustering.» 

 

 

4. Avvente omtaksering i maks 3 år, med frist i 2021, 2022 eller 2023. 

Kommunestyret kan i særlige tilfeller avgjøre at ny taksering skal utsettes, men ikke lengre enn 

3 år etter siste alminnelig taksering skulle ha skjedd. Dette jamfør eskl §8A-3. 

 

 

 



Vurdering 

Nordreisa kommunestyre vedtok i 2009 (sak 71/09) om at det skal skrives ut eiendomsskatt for 

alle eiendommer i kommunen. Kommunestyret har ikke gjort vedtak om bunnfradrag eller andre 

reduksjoner i forhold til eiendommens verdi. Promillesatsen er 7 promille, og det er 2665 

eiendommer som har eiendomsskatt. Fra 2020 er skattesatsen 5 promille på boliger og 

fritidsboliger. I 2019 er budsjettet på eiendomsskatt på kr 17,6 mill. Da takstene ble gjennomført 

i 2009 ble det leid inn offentlig godkjente takstmenn for å gjennomføre takseringen. De takstene 

som er gjort etter 2009 er blitt gjort basert på sjablong. Takst på næringseiendom og verker og 

bruk foretas av offentlig godkjente takstmenn.  

 

Hvis kommunestyret velger å gjennomføre en ny alminnelig taksering vil trolig medføre 

opprettholdelse eller liten reduksjon av eiendomsskatten til kommunens innbyggere, 

sammenlignet med 2019 nivået. Det er 10 års verdietterslep som skal justeres til dagens verdi. 

Fra 2010 til 2017 har boligprisene i Nord-Norge, ifølge SSB, steget med 48,2 %. Fra og med 

2020 er skattesatsen på boliger og fritidsboliger redusert fra 7 promille til 5 promille. I tillegg er 

skattegrunnlagene redusert med 30 %. Fra 2021 reduseres skattesatsen med ytterligere 1 

promille til 4 promille. Det medfører at eiendomsskatten reduseres fra kr 12.6 mill i 2019 til kr 

6,3 mill i 2020 og kr 5,05 mill i 2021.  

 

 

Nedenfor er det listet opp fordeler og ulemper ved de ulike metodene. 

 

Fordeler og ulemper ved ny alminnelig taksering: 

 + Skjevheter og endrede forutsetninger oppstått i løpet av 10 år vil bli rettet 

 + Vil gi økte inntekter 

 + Kvalitetssjekk og oppdatering av opplysninger i matrikkelen 

 + Taksten vil være gjeldende i 10 år 

 + Dersom man velger bruk av sjablong vil det gi mer rettferdig taksering 

 - Vil gir ekstra utgifter for kommunen økonomisk 

 - Svært krevende i forhold til tilgjengelig ressurser og kompetanse 

 

 

 

Fordeler og ulemper ved å bruke formuesgrunnlag: 

 + Kommunen slipper å foreta takster på de fleste boligeiendommene.  

 + Kommuen slipper klagebehandling på boligeiendommene taksert av Skatteetaten.  

 - Formuesgrunnlaget benyttes kun på boligeiendommer. Fritidsboliger, våningshus, 

enkelte bolighus, næringseiendommer, kraftlinjer med flere må fortsatt takseres av 

kommunen.  

 - Det vil bli forskjell på takster basert på formuesgrunnlag og takster basert på 

kommunens takster. Formuesgrunnlaget justeres årlig og vil da være mer oppdatert enn 

kommunens takster. På takstene kommunen foretar selv er det ikke anledning til å foreta 

årlig justering.  

 - Det kan by på utfordringer å håndtere blandingen mellom to ulike takseringsmetoder. 

Kommunen må holde oversikt over hvilke eiendommer som takseres via 

formuesgrunnlaget og hvilke som kommunen takserer selv.  

 - Kommunen har ikke selv klagerett på eiendommer som har feil primærareal.  

 

 

 

 



Fordeler og ulemper ved benytte kontorjustering: 

 + Relativt lite arbeidskrevende da det skjer uten befaring og takstmenn 

 + Gir økt eiendomsskatt 

 + Ingen begrensning i forhold til i hvor mange år på rad kommunen kan foreta 

kontorjustering, så lenge kontorjusteringen ikke overstiger 10 % av opprinnelig 

alminnelig taksering 

 - Vil gi lavere eiendomsskatt enn om det blir foretatt retaksering 

 - Skjevhet eller endrede forutsetninger oppstått i løpet av 10 år vil ikke bli rettet 

 

 

Fordeler og ulemper ved uendrede takster 

 + Ingen ekstra utgifter  

 + Ingen økte utgifter for innbyggerne  

 - Ingen økning i inntektene utover nye objekter 

 

Når kommunen skal vurdere hvilket alternativ som skal velges er det viktig å kartlegge: 

 Erfaringer for forrige taksering 

 Hvilke ressurser har kommunen til rådighet til et takseringsprosjekt 

 Har kommunens ressurser og sakkyndig nemd tilstrekkelig kompetanse 

 Er det nødvendig å be om assistanse av hensyn til kapasitet og kompetanse 

 Avdekke eventuelle mangler  

 

Erfaringen fra forrige taksering i 2009 viser at verdivurderingen tatt av offentlige godkjente 

takstmenn viste seg å variere selv i samme område. Det ga mange skjevheter i takstene og førte 

til mange klagesaker. Dersom takstene tas basert på sjablong vil man få en mer rettferdig 

verdivurdering.  

 

Kommunen har kun delte ressurser som arbeider med eiendomsskatt. Byggesaksbehandler 

foretar takster på bolighus og hytter basert på sjablong, og tar i snitt ca 20 takster per år. I tillegg 

arbeider økonomisjef og controller med klagebehandling, utskrivning og lignende. Samtlige har 

kun en liten del av stillingen innenfor eiendomsskatt. I tillegg er matrikkelen ikke tilstrekkelig 

oppdatert til å gjennomføre taksering på en effektiv måte.  

 

Dersom eiendommene takseres på nytt gir dette nyttige innspill til de andre kommunale 

registrene som også tar utgangspunkt i de samme grunnopplysningene. Matrikkelregisteret er 

kommunes ansvar å vedlikeholde og oppdatere. Ved gjennomføring av ny alminnelig taksering 

vil nye bygg som ikke er registrert komme inn i registeret. Besiktigelsen vil også kunne gi 

kommunen opplysninger over ulovligheter. Nordreisa kommune benytter Komtec til å skrive ut 

kommunale avgifter og eiendomsskatt. Eiendomsskatten er lagt inn som en varelinje og det er 

svært begrenset søkemuligheter på grunn av det. Det er ikke mulig å hente ut data som kan 

benyttes til en effektiv håndtering av eiendomsskatten. Dersom kommunen hadde benyttet 

Komtec Eiendomsskatt vil programmet kunne brukes i omtaksering, klagebehandling og den 

løpende forvaltningen. Dette programmet er anbefalt uavhengig av hvilket alternativ 

kommunestyret velger.  

 

Gjennomføring av taksering ved de ulike metodene: 

 Ved sjablong - En ny alminnelig taksering vil medføre at kommunen må leie inn 

konsulenter til å utarbeide en sjablong og gjennomføre takseringen. Utgifter ved 

alminnelig taksering er estimert til ca kr 1 mill, basert på erfaringer fra andre kommuner. 



I tillegg må det leies inn konsulenter til å gjennomføre takseringen av 

næringsvirksomheter. 

 Ved innleie av offentlig godkjente takstmenn - En ny alminnelig taksering vil medføre at 

kommunen må leie inn konsulenter til å utarbeide en sjablong og gjennomføre 

takseringen. Utgifter ved alminnelig taksering vil trolig beregnes til ca kr 2,0 mill til 2,5 

mill. I tillegg må det leies inn konsulenter til å gjennomføre takseringen av 

næringsvirksomheter. 

 Bruk av skatteetatens formuesgrunnlag vil medføre at kommunen må foreta takster på de 

eiendommene som ikke er registrert hos skatteetaten. I tillegg må det leies inn 

konsulenter til å gjennomføre takseringen av næringseiendommer og verker og bruk.  

 Kontorjustering vil gi kommunen økte inntekter med bruk av få ressurser, både 

personellmessig og økonomisk. Kommunen kontorjusterer trolig i 2020 med 4 prosent, 

og har ytterligere 6 % å foreta kontorjustering på.  

 Uendrede takster vil hverken medføre økte inntekter eller bruk av ressurser 

(personalmessig eller økonomisk). 

 

Oppsummert er vurderingen er at kommunen enten bør foreta kontorjustering eller gjennomføre 

ny alminnelig taksering basert på sjablong og konsulenter. Med hensyn til at nivået på 

eiendomsskatt reduseres betraktelig anbefaler administrasjonen ny alminnelig taksering basert 

på sjablong. 

 

 

 

 

 


