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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune søker Kommunal- og moderniseringsdepartementet om frist til
2022 for å gjøre nytt takstgrunnlag gjeldende.
2. Takstgrunnlag fra 2009 med endringer gjort ved løpende taksering for nye og
endrede eiendommer benyttes i overgangsperioden.
3. I perioden fram mot 01.01 2020 foretas nødvendig forberedelse for omtaksering
av en ny sammenslått kommune, herunder;
-etablering av prosjektgruppe for administreringen av omtaksering,
-anskaffelse av matrikkelanalyse,
-valg av takseringsmodell,
-eventuell bestemmelse om at bunnfradrag skal benyttes,
-anskaffelse og implementering av fagsystem,
-utarbeidelse av konkurransegrunnlag og anskaffelse av takseringstjenester.
4. Søgne Kommune gir Fellesnemda (Søgne, Songdalen og Kristiansand) fullmakt
til å følge opp prosessen etter vedtak i Kommunestyret.

Bakgrunn for saken:
Ved sammenslåing av kommuner er det nødvendig å omtaksere for å få ett felles regime for
takst og eiendomsskatt. Det er mulig å søke Kommunal- og moderniseringsdepartementet om
utsettelse på to år etter sammenslåing for å ha gjennomført ny taksering.
Grunner for å søke om utsettelse på to år er:
- Det er kommunestyret i den nye kommunen som har myndighet til å vedta en ny
omtaksering. Beslutningsmyndigheten kan ikke delegeres. Vedtaket må blant annet
omfatte hjemmel for utskrivingen (esktl. §2) og valg utskrivingsalternativ (esktl. §3),
skattesats (esktl. §§11,12,13), evt. bruk av bunnfradrag (esktl. §11) og takseringsmodell
(esktl. §8).

-

Eiendomsskatt er en objektskatt der selve eiendommen er objektet. Ved
kommunesammenslåing vil eiendommer få nye benevnelser. Det skal opprettes nytt
kommunenummer, nye gårdsnummerserier og det vil bli foretatt nødvendig
omadressering. Dette omfattende arbeidet vil skje i perioden fram til 01.01.2020. Sikker
håndtering av takst og skatt på over 53 000 eiendommer med tilhørende takstdata
forutsetter at nye, korrekte eiendomsbetegnelser er etablert.

-

Kommunene forvalter data for eiendomsskatt i et forvaltningssystem. For hver enkelt
eiendom inneholder forvaltningssystemet fakta om eiendommen. De tre kommunene
har ikke samme forvaltningssystem. Felles forvaltningssystem må anskaffes og
implementeres før omtakseringen finner sted.

-

Kommunen er ikke bemannet for å utføre omtaksering selv. Kapasitetsmessig er Søgne
kommune bemannet med 20 % stilling til arbeid med eiendomsskatt. Ved en
omtaksering i nye Kristiansand skal over 53 000 eiendommer befares, vurderes og
behandles.

-

Før innkjøp av takseringstjenester finner sted må kommunestyre beslutte rammer for
hvilken takseringsmodell som skal velges og om bunnfradrag skal benyttes.
Beslutningene har stor betydning for takseringsarbeidets omfang. For å utarbeide
konkurransegrunnlag og gjennomføre anskaffelse av takseringstjenester må kommunen
etablere prosjektgruppe med kompetent prosjektleder.

Gjennomføring av andre til femte strekpunkt over forutsetter samarbeid og enighet i K3kommunene. Tiden fram til 01.01.2020 er knapp mht. hvor omfattende prosessene er.
1. Hvorfor er omtaksering nødvendig
Etter kommunesammenslåingen kan det gis en frist på inntil to år (KMD) før takstene må
bygge på samme utskrivningsalternativ, retningslinjer, verdinivå og skattesats for den nye
kommunen.
KS Eiendomsskatteforum (KSE) har utarbeidet en veileder om eiendomsskatt ved
kommunesammenslåing. Se vedlegg 1.
Veilederen tar for seg hvorledes kommuner kan og må innrette seg etter eiendomsskattelovens
regler dersom to eller flere kommuner skal slå seg sammen, og det skal skrives ut skatt i den
sammenslåtte kommunen.
Veilederen omtaler blant annet en forlenget utskrivningsfrist, og den viser eksempler på
hvordan kommuner med forskjellig utgangspunkt kan bruke skattesatsen etter en
sammenslåing.
Det er også satt opp eksempler på hvordan de årlige budsjettvedtak om eiendomsskatt for årene
i en overgangsperiode kan utformes.
På forespørsel kan KS Advokatene/KSEs sekretariat holde skreddersydde presentasjoner for
kommuner om temaet eiendomsskatt ved kommunesammenslåing.
Fra KS-veilederen:
«Eiendomsskatteloven § 8 A-3, annet ledd fastslår at det skal gjennomføres en alminnelig
taksering i kommunen hvert tiende år. Dersom det foreligger «særlige forhold» kan
kommunestyret beslutte at det skal gjennomføres en alminnelig taksering selv om det ikke har
gått 10 år siden forrige taksering. En kommunesammenslåing anses som et særlig forhold som

innebærer at det kan gjennomføres alminnelig taksering til tross for at det ikke har gått 10 år
siden forrige taksering, jf. FIN 01.09.1994.»
Forrige omtaksering i Kristiansand var i 2011, mens Søgne hadde forrige alminnelige taksering
i 2009 da eiendomsskatten ble innført. Ettersom det er gått så mange år siden forrige taksering
er det hensiktsmessig å foreta full omtaksering nå. På disse årene har gjennomsnittlige
kvadratmeterpriser utviklet seg forskjellig for grupper av eiendommer. For eksempel tyder mye
på at fritidsboliger har hatt mindre prisøkning enn boliger. Næringseiendommer følger ikke
samme prisutvikling som bolig og fritid. Ulike områder i kommunene har også hatt forskjellig
prisutvikling.
Nøkkelopplysninger om eiendomsskatt i de tre kommunene per i dag
-

-

Alle kommunene har skatt i hele kommunen og på alle typer eiendommer.
Søgne og Songdalen har lav skattesats (2-3 ‰) mens Kristiansand har høy skattesats (6,1 ‰) og
reduksjonsfaktor.
Søgne og Songdalen har fastpris på tomter, mens Kristiansand har «tomtetrapp» (Tomtetrapp – dvs.
at de første kvadratmeterne på tomta prises høyest og deretter synker kvadratmeterprisen trinnvis
med økt størrelse på tomta.) Fastprismodellen kan være vanskelig å gjennomføre fullt ut, f.eks. for
tilleggsareal.
Søgne og Songdalen har bunnfradrag på henholdsvis kr. 800 000 og 300 000. Det har ikke
Kristiansand.
Det har tidligere ikke blitt gitt fritak for eiendomsskatt for historiske bygninger i Kristiansand og
Søgne. I praksis gjelder det svært få bygninger.

Se detaljer i vedlegg 4

Beslutningsmyndighet
Eiendomsskattelovens §2: Kommunestyret bestemmer om man skal ha e-skatt, og om det skal
gjelde alle eiendommer i kommunen. Det er kommunestyret som peker ut nemndene, velger
skattesats (2-7 0/00), evt. bunnfradrag mm. Dette kan ikke delegeres. Se vedlegg 2, særlig
pkt.3.1.
Formannskapets rolle er å være det organ som kan klage på takster på vegne av kommunen (se
vedlegg 2 under 3.2.), og de skal behandle ev. søknader om nedsettelse pga. eiers økonomiske
forhold. Medlemmer av Formannskapet kan ikke være medlemmer av sakkyndig nemnd eller
klagenemnd.
Sakkyndig nemnd vedtar alle takstene. Taksten skal være satt ut fra en objektiv markedsverdi.
Til hjelp for dette utarbeider sakkyndig nemnd rammer og retningslinjer som skal gjelde fram
til neste omtaksering. Vedlegg 2, pkt. 3.4.
Klagenemnd for eiendomsskatt avgjør klager på enkelttakster etter forutgående behandling i
sakkyndig nemnd. Vedlegg 2, pkt. 3.6
Kommunestyre og formannskap har ikke myndighet til å instruere verken sakkyndig nemnd
eller klagenemnd.

2. Valg av takseringsmodell
Alle tre kommunene bruker variasjoner av «Trondheimsmodellen».
2.1 Prinsipper i «Trondheimsmodellen»
- Fakta om bygninger og tomt hentes fra matrikkelen
- Gjennomsnittspriser for ulike bygninger (enebolig, leilighet, kontor, garasje, fritidsbolig,
forretning osv.) er beregnet utfra reelle salg
- hver bygning befares og skjønnsfaktorer for beskaffenhet og anvendelighet vurderes
- kommunen inndeles i soner utfra attraktivitet
- taksten beregnes utfra areal på tomt og bygning multiplisert med sjablongpriser og faktorer
for beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet
Styrken ved denne modellen er at faktagrunnlaget som kommunen har elektronisk tilgjengelig
via matrikkelen effektivt kan benyttes som grunnlag for takstberegningen. Bruk av faktorene
for skjønnsvurdering er en god metode for å være prinsipiell og sikre likebehandling
både geografisk og over tid. Takstene står uendret i minimum 10 år, og framtidige takster skal
beregnes utfra prisnivået ved siste omtaksering. Da er det svært hensiktsmessig å tallfeste
positive og negative elementer ved eiendommen i form av faktorer som multipliseres med
kvadratmeterpriser fra omtakseringsåret, i stedet for å gi positive og negative elementer
bestemte kroneverdier. Metoden anbefales av KS og er den metoden de fleste kommuner
benytter.
Ved en kommunesammenslåing er det spesielt viktig at reelle forskjeller i markedsverdi
mellom «by og land» blir fanget opp. Trondheimsmodellen er spesielt godt egnet for å håndtere
slike forhold systematisk.
Trondheimsmodellen forutsetter orden og kvalitet i databasene, men er da svært effektiv i bruk.
Det kan være nødvendig med en gjennomgang av arealdataene i matrikkelen for å
kvalitetssikre at disse er tilstrekkelige ved en omtaksering. Det oppleves at dataene jevnt over
er gode, men det er observert noen eldre bygninger som er ført uten areal i matrikkelen. Det
kan også forekomme feilregistreringer i forbindelse med seksjonering eller deling av
eiendommer.
2.2 Formuesgrunnlag
Etter forrige omtaksering ble det åpnet for å bruke Skatteetatens formuesgrunnlag som takst for
kommunal eiendomsskatt på boligeiendommer. Formuesgrunnlaget er beregnet utfra
gjennomsnittlig kvadratmeterpris i kommunen og eiers opplysninger om såkalte P-rom.
Kvadratmeterprisen er justert med byggeår, boligtype og om eiendommen ligger i tettbygd
eller spredtbygd område.
Formuesgrunnlaget (ligningsverdien) skal ligge på omtrent 25% av markedsverdien for
primærboliger. Eiendomsskattekontoret i Kristiansand kommune har testet formuesgrunnlaget
for enkelte eiendommer i Kristiansand opp mot reell omsetningsverdi, og finner store
forskjeller. Det er dårlig samsvar både for de dyreste og for de rimeligste boligene.
Det er sannsynlig at variasjoner i reell omsetningsverdi utfra beliggenhet vil være enda større
etter kommunesammenslåingen, enn variasjonen vi finner innenfor Kristiansand kommunes
grenser i dag. En slik takstmetode ser ut til å være mest egnet i kommuner der det er små
variasjoner med hensyn til attraktiv/ikke attraktiv beliggenhet.
Andre forhold som er viktige å vite om bruk av formuesgrunnlag ved taksering for
eiendomsskatt:

-

-

-

-

Det er kun boligeiendommer som skatteetaten har beregnet formuesgrunnlag for.
Fritids-, landbruks-, næringseiendom og ubebygde tomter må kommunen selv taksere.
Verk og bruk må også takseres av kommunen.
Arealet (P-rom) på boligene er innrapportert av eierne, mens bruksarealet i matrikkelen
er beregnet utfra byggesaksdokumentene eller målt på stedet. Hvis en eier
innrapporterer til skattemyndighetene at deres enebolig er på 10m², vil ikke kommunen
kunne velge å «underkjenne» taksten.
Hva som finnes av andre bygg eller installasjoner som svømmebasseng og brygge på
eiendommen utenom bolighuset, påvirker ikke taksten på tross av at dette har betydning
for markedsverdien.
Hvis eiere oppfører tilbygg eller påbygg til bolighuset, er man avhengig av at eieren
oppgir dette til skattemyndighetene for at formuesgrunnlaget skal endres.

Begge takstmetoder har som mål å finne en objektiv markedsverdi, men Skatteetaten har altså
valgt en særdeles forenklet metode sammenlignet med Trondheimsmodellen.
3. Prinsippavklaringer
3.1 Bunnfradrag
Med bunnfradrag menes at det gjøres ett fradrag i eiendomsskattetaksten før utregning av
eiendomsskatt. Adgangen til å benytte bunnfradrag kom inn i eiendomsskatteloven § 11 annet
ledd ved lov av 5. februar 1993 nr. 28. Bestemmelsen har følgende ordlyd: «Kommunestyret
kan fastsetje botnfradrag i eigedomsskatten for alle sjølvstendige bustaddelar i faste
eigedomar som ikkje vert nytta i næringsverksemd.»
Bunnfradrag er forbeholdt helårsboliger og fritidsboliger. Det er ikke anledning til å skille
mellom kategoriene, og for eksempel bare gi bunnfradrag til fritidsboliger.
Ved bruk av bunnfradrag forskyves skattetrykket fra boliger til andre eiendomstyper (næring,
ubebygde boligtomter, verk og bruk).
Argumentasjonen bak bruk av bunnfradrag er som regel å gi eiendomsskatten en mer sosial
profil. Det man bør være oppmerksom på ved bruk av bunnfradrag er at det først og fremst er
de som har flere utleieenheter som har gevinst av ordningen.
Sosial profil på eiendomsskatten oppnås best ved å legge vekt på å finne riktig omsetningsverdi
og ha god oversikt over alle eiendommer og endringer som skjer. Da blir skatten fordelt på
mange og de som evner å kjøpe attraktive boliger får en relativt høyere andel enn de som må
velge boliger med lavere verdi. De som evner å investere i utleieboliger blir heller ikke
premiert. Eksperter på boligmarked uttaler at eiendomsskatt uten bruk av bunnfradrag bidrar til
et sunt boligmarked.
Søgne kommune har benyttet bunnfradrag til å beregne eiendomsskatten helt siden den ble
innført i 2009. Fradraget begynte på 500 000,- og er nå oppe i 800 000,-. Det oppleves at
rutinen for føring av antall boenheter per bygning i matrikkelen er god. Det har i de siste årene
blitt tatt stikkprøver på dette, og boligeierne får hvert år mulighet til å sjekke at opplysningene
er korrekte når de får utsendt skatteseddel. Bunnfradrag benyttes også i Songdalen, men ikke i
Kristiansand.
3.2. Reduksjonsfaktor
Eiendomsskattelovens hovedregel er at den formelle taksten skal tilsvare en objektiv
omsetningsverdi og at skattetrykket bestemmes ved valg av skattesats (2-7 ‰) og eventuelt
bunnfradrag. Kommunestyret skal gjøre årlig vedtak om skattesatsen, innenfor spennet 2-7 ‰.

Skattesatsen kan ikke heves med mer enn 2 ‰ fra ett år til det neste. I Søgne er
reduksjonsfaktoren 15 % av taksten. Dette for å ta hensyn til svingninger i markedet.
Reduksjonsfaktoren som er satt står fast i hele takstperioden.
3.3 Forbedringspotensial og vurdering av dagens takster og takstmetode i Søgne
-

Innføringen av bygging uten søknadsplikt har ført til at kommunen ikke alltid blir gjort
kjent med det som bygges.

-

Feilføring i matrikkelen; dette gjelder spesielt ved seksjoneringer og deling av
eiendommer. I noen tilfeller er ikke bygningen og adressen lagt til de nye
seksjonene/gårds og bruksnumrene. Dette kan ha ført til at eiendommer kan ha blitt
taksert som tomt eller for lavt. Det kan også i slike tilfeller være benyttet en
«korreksjonstakst» som ikke er basert på arealet.

-

Bilder fra befaring er lagret i eget mappesystem, disse er ikke lagt inn i fagsystemet.
Det er heller ingen integrasjon mellom fagsystemet og arkivsystemet

4. Omtakseringsprosjekt
4.1 Bemanning i kommunen og kjøp av takseringstjenester
I dag er det ca. 20 % bemanning i administrasjonen i Søgne til arbeid med eiendomsskatt.
Kommunen har avtale med konsulent i forbindelse med arbeidet med nytakseringer hvert år.
Det er tett samarbeid mellom takstmann og administrasjonen. Arbeidet består i å skaffe
oversikt over nye og endrede tomter og bygninger i kommunen gjeldende år, saksbehandle og
utarbeide forslag til takst for nemndene, saksbehandle klagesaker, klargjøre takster for
overføring til gebyr-systemet og kommunisere med innbyggerne i spørsmål knytta til
eiendomsskatt. Alle eiendommene befares og dokumenteres med bilder. De siste år har
eiendomsskattekontoret i samarbeid med takstmann utarbeidet ca. 250 takstforslag årlig.
Ved en omtaksering er det omtrent 7800 eiendommer som skal takseres i nåværende Søgne.
Dette utgjør om lag 15 % av eiendomsmassen i K3. Administrasjonen i Søgne er ikke
dimensjonert for å kunne omtaksere med egne ansatte.
4.2 Viktige premisser for en vellykket omtaksering
Det er avgjørende viktig å komme tidlig nok i gang, slik at ikke nødløsninger må velges på
grunn av tidsmangel. Ei omtaksering av en ny sammenslått kommune er en stor og
arbeidskrevende oppgave. Eiendomsskatt har stor allmenn interesse. En ryddig og åpen prosess
som sikrer god kvalitet, dokumentasjon og likebehandling er viktig for å unngå dårlig
omdømme i kommune-sammenslåingsprosessen.
Prosjektet må ha god politisk og administrativ forankring. Ei styringsgruppe må definere
prosjektet og ha tilstrekkelig myndighet.
En analyse av matrikkelen for alle tre kommunene bør være blant de første oppgavene man tar
tak i. Det er behov for å vite mer om eiendommer og bygninger i hver kommune og hvilken
fullstendighet og kvalitet det er på matrikkeldataene. Denne analysen er et viktig grunnlag for
beslutning om takseringsmodell, og vurdering av omfanget av tjenestekjøpet.
Det er viktig å få tidlig på plass en god prosjektleder med autoritet, kompetanse og stor
arbeidskapasitet. Prosjektlederen må kunne kommunisere godt med Kommunestyret,
Formannskap, nemnder, media og innbyggere. Prosjektledere må ha eller raskt kunne tilegne
seg kunnskap om eiendomsskatteloven, eiendomsjuss, lokalkunnskap og kjennskap til
eiendomsmarkedet. For å holde kostnadene nede og prosjektet under kontroll må

prosjektlederen ha gode evner knyttet til gjennomføringen av tjenestekjøp og oppfølging av
valgte takstfirma.
Nødvendig kompetanse inn i prosjektgruppa:
-Leder med autoritet, egnet kompetanse og arbeidsevne
-takstfaglig kompetanse
-eiendomsfaglig kompetanse
-juridisk kompetanse innen innkjøp, takst og eiendom
-sak-/arkivfaglig kompetanse
-IT- kompetanse
-kompetanse innen kommunikasjon (og servicetorg)
-regnskap, gebyr, fakturering
Arbeid med konkurransegrunnlag for tjenestekjøpet må prioriteres høyt. Erfaringer fra andre
kommuner tilsier at vektlegging av grundighet og kompetanse ved utarbeidelsen av
konkurransegrunnlaget, er avgjørende for å begrense økonomiske og arbeidsmessige kostnader.
Tjenestekjøpet vil ha et omfang som gjør at anbudet må følge omfattende regler for offentlig
anskaffelse. Det er få kompetente tilbydere på markedet. Flere kommuner i landet er i en
sammenslåingsprosess og det kan bli flere som skal kjøpe taksttjenester samtidig i et begrenset
marked.
I lokalpolitikken er eiendomsskatt et vesentlig tema. Det ligger i sakens natur at politikere og
interessegrupper ønsker å uttale seg om spørsmål knytta til eiendomsskatt. Erfaringene fra
forrige omtaksering tilsier at kommunen bør gjøre saklig informasjon lett tilgengelig for media
og andre. Hvis ikke kan fort en ytring som gjentas, uheldig etableres som sannhet.
4.3 Forvaltningssystem
Kristiansand kommune har en annen leverandør for forvaltningssystem for eiendomsskatt enn i
de to andre kommunene. Søgne og Songdalen bruker fagsystemet Komtek. Komtek består av
flere moduler som er koblet til hverandre. Eiendomsskattemodulen har blant annet kobling til
modul for vannmåler, slam, gebyr, kunderegister og matrikkelsynk «hendelseslogg» som leser
matrikkelendringer (eierskifter, endrede personopplysninger, nye og endrede tomter, nye og
endrede bygg).
Valg av programvare, installering, dataformatering og konvertering er krevende prosesser både
med hensyn til vurderinger, arbeid og tid. Det er viktig at dette ikke undervurderes i en
sammenslåingsprosess. Når fylkene og kommunene slås sammen, skal det gis nye
kommunenummer, gårdsnummerserier, adressekoder og noen veier må omadresseres.
Forvaltningssystemet må kunne håndtere ny nøkkelinformasjon om eiendommene og samtidig
ta vare på taksthistorikken.
I omtakseringsprosessen skal alle eiere ha informasjon om omtakseringen generelt og om deres
eiendom spesielt. Både ved oppstart av prosjektet og senere ved utsendelse av
faktaopplysninger om eiendommen og formelt vedtak om takst og skatt, skal store
datamengder flettes og sendes ut. Det er informasjon om takst fra takstsystemet, formelle eiere
og festere og nøkkelinformasjon om eiendommene fra matrikkelen, og eieres bostedsadresse
og postadresse fra Folkeregisteret. Det er krav om at alle eiere av en eiendom informeres,
samtidig er takstinformasjon unntatt offentlighet. Datahåndtering og utsendelse av så
sammensatte data er krevende og må være korrekt. Det er avgjørende at nye matrikkelnumre
og adresser både er etablert og tatt i bruk av innbyggerne og Folkeregisteret, for å ha
tilstrekkelig trygghet for at informasjonen skal være korrekt og sendt riktig mottaker.

Valg av forvaltningssystem må være utført tidlig nok til at alle takstene beregnes og
dokumenteres i dette. Innkjøpet må gå parallelt med innføringen av nye matrikkelbetegnelser.
De som skal utføre takseringen på vegne av kommunen må ha elektronisk/teknisk tilgang til
kommunens forvaltningssystem, sak-/arkivsystem, kartsystem mm. God teknisk tilrettelegging
er viktig. Utfra erfaringer gjort i Kristiansand fra omtakseringen i 2010, er omfanget og
tempoet i arbeidet så stort at det setter teknisk infrastruktur på prøve. Kapasitet på servere og
hastighet på linjer må være tilstrekkelig fra første dag.
Et omtakseringsprosjekt er ikke ferdig på det tidspunktet nye takster er vedtatt og eiere
informert om nye takster. Ved utsendelse av melding om takst og skatt starter «offentlig
ettersyn». Skattelisten legges ut, slik at alle eiere har mulighet for å sammenligne sin takst med
andres takster. Det bør opprettes en tjeneste der skatteyterne kan få detaljert informasjon om
egen takst og generell informasjon om andre takster. Skatteyterne bør også kunne få hjelp til å
utforme klage. Klagefrist skal settes til minimum 6 uker. Klagebehandling foregår først i
sakkyndig nemnd. Hvis sakkyndig nemnd ikke gir fullt medhold, sendes klagen videre til
klagenemnda. Det må avklares før kjøp av takseringstjenesten om det er
eiendomsskattekontoret eller takseringsfirmaet som skal ha ansvar for saksbehandlingen av
klagesakene.
Arkivet får generelt større arbeidsmengde i hele prosjektperioden og dramatisk større
arbeidsmengde i perioden fra utleggelse av nye takster og fram til klagefristens utløp, og må
bemannes utfra dette.
Tidsplan
Det må snarest søkes om utsatt frist til 2022 for etablering av ett felles takstgrunnlag for den
sammenslåtte kommunen.
I tiden fram mot sammenslåingen finner sted 01.01.2020:
- etablere prosjektgruppe og styringsgruppe for omtaksering
- matrikkelanalyse bør foretas på tidlig tidspunkt for å skaffe oversikt over
skatteobjektene
- vedtak om takseringsmodell, eventuelt bunnfradrag og økonomiske rammer for
omtakseringen må samordnes i kommunestyrene
- innkjøp av fagsystem (forvaltningssystem) og takseringstjenester må foretas i hht. lov
om offentlige anskaffelser
- etablering av ny matrikkelbetegnelser og adresser
- prøvetaksering og analyse av eiendomsmarkedet påbegynnes
Etter sammenslåing 01.01.2020 og fram til frist for gjennomføring av omtakseringen:
- nytt kommunestyre må fatte endelig vedtak om omtakseringen, takseringsmodell og
utnevne nemnder
- sakkyndig nemnd, takseringsfirma og prosjektgruppa kan utarbeide «rammer og
retningslinjer»
- varsel om omtaksering må sendes alle eiere
- takseringsfirma utarbeider takster og legge disse fram for sakkyndig nemd
- lister over eiendommer som skal gis fritak og kan gis fritak utarbeides (hhv. Eskl. §§5
og 7)
- melding om ny takst og skatt sendes alle eiere og det gis frist for klage
Etter vedtak og utsendelse av melding om takst og skatt:
- offentlig ettersyn
- klagebehandling i sakkyndig nemnd
- klagebehandling i klagenemnd

Vedlegg
1 Vedlegg 1 - KSE veileder kommunesammenslaaing
2 Vedlegg 2 - KSE veileder Myndighet og oppgavefordeling
3 Vedlegg 3 - Eskatt retningslinjer Søgne kommune
4 Vedlegg 4 - K3 nøkkeltall eiendomsskatt og matrikkel
5 Vedlegg 5- Eskatt vedtekter Søgne Kommune
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1. Innledning
Solberg-regjeringen uttalte i Sundvollen-erklæringen at den ville gjennomføre en
kommunereform, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet la 14. mars 2014 frem
Prop. 95 S (2013-2014) Kommuneproposisjonen 2015 med en egen meldingsdel om
kommunereformen.
Som følge av regjeringens arbeid, utreder i dag en rekke kommuner sammenslåing med
nabokommuner. Regjeringen har varslet at den tar sikte på å fremlegge en proposisjon for
Stortinget i 2017 om resultatene av reformarbeidet.
En kommunesammenslåing reiser spørsmål på flere ulike områder.
I denne veilederen vil vi ta for oss problemstillinger som kan oppstå i tilknytning til
kommunesammenslåing og eiendomsskatt. For en generell gjennomgang av reglene om
utskriving av eiendomsskatt, viser vi til veilederen «Kort innføring i reglene om utskriving av
eiendomsskatt» av advokat Hans O. Bang (senere omtalt som «Utskrivningsveilederen» i
dette dokumentet). Veilederen er tilgjengelig for kommuner tilsluttet KS
Eiendomsskatteforum (KSE).

2. Rettskilder
Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser av 15. juni 2001
(inndelingslova) angir prosedyrer, og hjemler overgangsregler ved kommunesammenslåing.
Loven har enkelte bestemmelser av særlig betydning for eiendomsskatten, som er en
kommunal skatt hvor hver enkelt kommune er egen skattemyndighet.
Videre har Finansdepartementets skattelovavdeling avgitt enkelte prinsipputtalelser
vedrørende kommunesammenslåing og eiendomsskatt.
Eiendomsskatteloven har ingen særskilte regler om kommunesammenslåing. Men generelt
sett kan det sies at eiendomsskattelovens regler fungerer godt i forbindelse med
kommunesammenslåing.

3. Eiendomsskattevedtaket
3.1 Lovhjemmel, jf. eiendomsskatteloven § 1
Eiendomsskatt skrives ut etter reglene i eiendomsskatteloven. Eiendomsskatteloven § 29
bestemmer at forvaltningsloven gjelder for behandling av eiendomsskattesaker med visse
unntak.
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3.2 Avgjørelsesmyndighet, jf. eiendomsskatteloven § 2
Eiendomsskatten er en kommunal skatt. Det er kommunestyret som avgjør om og i hvilken
grad det skal skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Kompetansen til å avgjøre dette kan
ikke delegeres.
Eiendomsskattekontoret skriver ut eiendomsskatten i henhold til kommunestyrets vedtak.

3.3 Vedtak om utskriving av eiendomsskatt – budsjettvedtak
Kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt gjelder kun for ett år av gangen,
jf. eiendomsskatteloven § 10. Dette innebærer at kommunestyret hvert år må fatte vedtak
om eventuell eiendomsskatt i forbindelse med budsjettvedtaket for kommende år.
I forbindelse med en kommunesammenslåing må politikerne i den sammenslåtte kommunen
bestemme seg for om det skal skrives ut eiendomsskatt, og i tilfelle hvordan skatten skal
innrettes etter de muligheter loven åpner for.

3.4 Innholdet i eiendomsskattevedtaket
Følgende skal og kan inntas i budsjettvedtaket:
1.
2.
3.
4.
5.

Hjemmel for utskrivning av eiendomsskatt (esktl. § 2)
Hvilket utskrivningsalternativ som skal gjelde (esktl. § 3)
Hvilken skattesats som skal benyttes (esktl. §§ 11, 13)
Eventuell differensiering av skattesatser (esktl. § 12)
Eventuell bruk av bunnfradrag når boligeiendommer og fritidseiendommer er
omfattet av skatteplikten (esktl. § 11)
6. Eventuell bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag ved utskrivning av eiendomsskatt
på boliger (esktl. § 8 C-1)
7. Eventuell ny taksering av eiendommer (esktl. § 8 A-3) – særlig aktuelt ved
kommunesammenslåing
8. Vedtak om eventuelle fritak - hvilke kategorier av eiendommer nevnt i esktl. § 7
som helt eller delvis skal fritas for eiendomsskatt (på generelt grunnlag og/eller
etter søknad)
9. Kommunestyret kan vedta eiendomsskattevedtekter (utfyllende
saksbehandlingsregler)
10. Antall terminer for innbetaling av eiendomsskatt (esktl. § 25)
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4. Justeringer i budsjettvedtaket i skatteåret
Vedtak om eiendomsskatt må fattes i forbindelse med budsjettbehandlingen forut for
skatteåret, jf. pkt. 3.3. Det er imidlertid mulig å gjøre justeringer i budsjettvedtaket også i
selve skatteåret, forutsatt at det skjer før skatten skrives ut, jf. FIN 15.08.1995.
For eksempel vil kommunestyret på tidspunkt for vedtak av budsjettet ikke alltid vite hva
provenyet vil bli etter en taksering (dersom takstene og skattegrunnlaget ikke er klart). Det
kan da være aktuelt å gjøre justering av f.eks. skattesatsen eller bunnfradrag kort tid før den
forestående utskrivingen.

5. Overgangsperiode
Forut for en kommunesammenslåing vil de involverte kommunene som regel ha ulike
eiendomsskatteregimer. Når kommuner slår seg sammen, må det etableres ett felles
eiendomsskatteregime i den nye kommunen. Det er imidlertid ikke nødvendig at dette
kravet er oppfylt fra det første året kommunesammenslåingen er gjennomført. Her kommer
inndelingslovas regler inn.
Inndelingslova § 13 lyder:
§ 13. Lokale forskrifter, vedtekter og planvedtak
Ved samanslåing og deling av kommunar eller fylke gjeld lokale forskrifter og vedtekter
framleis for vedkomande område inntil dei blir endra. Departementet fastset ein
nærmare frist for når det lokale regelverket må vere vurdert med sikte på nødvendig
endring.
Ved grensejustering skal forskrifter og vedtekter i den utvida kommunen straks gjelde for
det overførte området.
Ei grenseendring har ikkje verknad for kommunale og regionale arealplanar som er
utarbeidde etter reglane i plan- og bygningsloven. For andre planvedtak kan
departementet gi nærmare reglar om verknad av grenseendringa, mellom anna fristar
for revisjon av planvedtaka.

Det følger av bestemmelsen at etter en kommunesammenslåing kan eiendomsskattesatser
og utskrivningsalternativer m.v. fortsatt gjelde i vedkommende område. Dette bestemmes
av kommunestyret ved de årlige budsjettvedtakene. Det fremgår videre av bestemmelsen at
departementet skal fastsette en nærmere bestemt frist for når endring må være vedtatt. I
praksis har det som regel blitt gitt en overgangsperiode på to år før eiendomsskatten i de
tidligere kommunene må være samkjørt i den sammenslåtte kommunen. Etter denne
overgangsperioden må altså takseringen av (den sammenslåtte) kommunens eiendommer
bygge på samme retningslinjer, og verdinivå og skattesatsen må være lik i hele kommunen,
og utskrivningsalternativet som anvendes etter § 3 må være gitt lik anvendelse.
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Også i overgangsperioden må kommunestyret fatte årlige eiendomsskattevedtak slik som
beskrevet under punkt 3.4. Det må da fremgå av vedtaket at det skal gjelde ulike satser m.v.
for ulike områder i den sammenslåtte kommunen. Se punkt 8.2 for eksempler på vedtak om
eiendomsskatt for årene i overgangsperioden.
Også i overgangsperioden har kommunestyret anledning til å endre skattesats og
utskrivningsalternativ m.v. på samme måte som de kunne gjort dersom kommunen ikke var i
en overgangsperiode i forbindelse med en kommunesammenslåing.

6. Frist for utskrivning av eiendomsskatt
Som hovedregel skal eiendomsskatten være utskrevet før 1. mars i skatteåret, jf. esktl. § 14.
For at eiendomsskatten skal anses utskrevet, må det både legges ut en eiendomsskatteliste
til offentlig ettersyn og sendes ut skatteseddel til den enkelte skattyter. For en nærmere
redegjørelse om hva som kreves for at eiendomsskatten skal anses utskrevet, viser vi til
«Utskrivningsveilederen».
Det første året eiendomsskatt skrives ut i en kommune, må takstene være fastsatt og
skatten skrevet ut innen utgangen av juni måned. Dette følger av esktl. § 14, 1. ledd, 3. pkt.
Kommuner som slår seg sammen vil få den samme forlengede fristen for utskriving av
eiendomsskatten det året skatten skal være samkjørt, jf. FIN 17.06.1996. Dette innebærer at
det første året den sammenslåtte kommunen skal skrive ut eiendomsskatt etter utløpet av
overgangsperioden (som beskrevet under punkt 5), har kommunen frist til utgangen av juni
med å skrive ut eiendomsskatten.
Når det gjelder frister for utskriving av eiendomsskatt for øvrig, viser vi til
«Utskrivningsveilederen».

7. Kommunestyrets forberedelse til budsjettvedtaket/utskriving av
eiendomsskatt
Perioden mellom kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt (budsjettvedtak)
og fristen for når eiendomsskatten må være skrevet ut, er relativt kort. Dette gjelder også i
de tilfeller utskrivingsfristen er 30. juni.
Kommunestyret kan fatte et prinsippvedtak forut for budsjettvedtaket, slik at
administrasjonen kan gjøre tiltak og sette i gang det forberedende arbeidet (som f.eks.
taksering), jf. FIN 06.10.1994.
Prinsippvedtaket kan fattes når som helst, og kan f.eks. innebære en beslutning om utvidelse
av eiendomsskatten, ny alminnelig taksering e.l.
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8. Særlige fokusområder ved kommunesammenslåing
Reglene for utskrivning av eiendomsskatt er ikke særlig problematiske i forbindelse med en
kommunesammenslåing. Det er likevel grunn til å rette fokus mot tre forhold som må vies
særlig oppmerksomhet:
1) Utskrivningsalternativ
2) Skattesatser1
3) Taksering
8.1 Utskrivningsalternativ
Det må avklares så tidlig som mulig hvilket utskrivningsalternativ som skal gjelde i den
sammenslåtte kommunen. Dette vil få betydning for provenyinngangen og hvor omfattende
takseringsarbeidet blir.
Det følger av eiendomsskattelovens § 3 hvilke utskrivningsalternativer kommunestyret kan
velge mellom:
a)
b)
c)
d)
e)

Faste eigedomar i heile kommunen
Faste eigedomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis
Berre på verk og bruk i heile kommunen
Berre på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen
Faste eigedomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis og
på verk og bruk i heile kommunen
f) Faste eigedomar i klårt avgrensa område som heilt eller delvis er utbygde på byvis og
på verk og bruk og annan næringseigedom i heile kommunen
g) Faste eigedomar i heile kommunen, unnateke verk og bruk og annan
næringseigedom
Andre utskrivningsalternativer enn disse kan ikke benyttes. Det er f.eks. ikke anledning til å
skrive ut eiendomsskatt på alt annet enn «annen næringseiendom» (som ikke er verk og
bruk). Etter at overgangsperioden er utløpt, er det heller ikke anledning til å velge at det skal
være eiendomsskatt innenfor området til én eller flere av de opprinnelige kommunene, men
ikke i andre.
8.2 Skattesatser
Det følger av eiendomsskatteloven § 11 at skattesatsen må være mellom 2 og 7 promille.
Det følger av eiendomsskatteloven § 13 at det første året en kommune skriver ut
eiendomsskatt kan skattesatsen ikke være høyere enn 2 promille. Det følger videre av

1

Se KSEs veileder Bruk av skattesatser ved utskriving av eiendomsskatt
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bestemmelsen at skattesatsen som hovedregel ikke kan økes med mer enn 2 promille hvert
år etter innføringsåret.
Ved en kommunesammenslåing har den nye kommunen anledning til å vedta å bruke den
høyeste satsen som har vært i bruk i én av kommunene før sammenslåingen. Dette følger av
FINs uttalelse av 23.09.1991. Videre kan den sammenslåtte kommunen vedta at skattesatsen
skal økes med 2 promille fra den høyeste satsen som har vært i bruk i én av kommunene før
sammenslåingen.
Med virkning fra 1. januar 2017 trer en ny bestemmelse i eiendomsskatteloven §, annet ledd
i kraft. Bestemmelsen lyder:
Ved første gongs utskriving på bustader og fritidsbustader som følgje av overgang til
nytt utskrivingsalternativ skal skatten for slik eigedom vere kr 2 for kvart kr 1000 av
takstverdet. Reglane i første leden andre punktum flg. gjeld tilsvarande.
Det følger av endringslovens forarbeider at kommuner som utvider eiendomsskatten fra å
gjelde innenfor områder som helt eller delvis er utbygd på byvis til å omfatte større deler av
kommunen etter lovendringen ikke vil måtte skrive ut eiendomsskatt etter laveste sats på
boligeiendommer. Dette begrunnes med at deler av eiendomsmassen (deler av kommunens
boliger og fritidseiendommer) allerede var skattlagt før området for eiendomsskatt ble
utvidet. Selv om enkelte boliger i et slikt tilfelle får eiendomsskatt for første gang, regnes
ikke dette som første gang kommunen skriver ut eiendomsskatt på bolig- og
fritidseiendommer.
KSE antar at samme lovforståelse må legges til grunn ved en kommunesammenslåing. Dette
innebærer at kommuner som slår seg sammen ikke er bundet til å benytte laveste skattesats
på boligeiendommer såfremt minst én av kommunene skrev ut eiendomsskatt på slik
eiendom før sammenslåingen.
KSE har bedt om Finansdepartementets bekreftelse på vår lovforståelse i brev av
06.09.2016, men henvendelsen er foreløpig ikke besvart.
Nedenfor gis det eksempler på bruk av skattesats. I tekstboksene gis det eksempler på
hvordan de årlige budsjettvedtakene kan se ut for årene i overgangsperioden.

Eksempel 1:
Kommunene Knall og Super skal slås sammen. Forut for kommunesammenslåingen
har Knall kommune skrevet ut eiendomsskatt med 5 promille på all fast eiendom i
hele kommunen, mens Super kommune ikke har hatt eiendomsskatt. Etter
kommunesammenslåingen kan satsen på 5 promille brukes på all skattepliktig
eiendom (uavhengig av hvilket utskrivningsalternativ kommunen velger å bruke).
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Knall
kommune
5 promille
på alt

Super
kommune

Superknall
kommune

ingen skatt

5 promille

For årene i overgangsperioden vil budsjettvedtaket vedrørende utskrivningsalternativer og eiendomsskattesatser kunne se slik ut:
 I tidligere Knall kommune skal det skrives ut eiendomsskatt med 5 promille på
fast eiendom i hele kommunen.
 I tidligere Super kommune skrives det ikke ut eiendomsskatt.
*************

Eksempel 2:
Kommunene Knall, Super og Flott skal slås sammen. Forut for kommunesammenslåingen har Knall kommune skrevet ut eiendomsskatt med 5 promille på all
fast eiendom i hele kommunen, Super kommune har skrevet ut eiendomsskatt med
4 promille på verk og bruk og annen næringseiendom, mens Flott kommune ikke har
skrevet ut eiendomsskatt. Etter kommunesammenslåingen kan satsen på 7 promille2
brukes på all skattepliktig eiendom (uavhengig av hvilket utskrivningsalternativ
kommunen velger å bruke).

Knall
kommune
5 promille
på alt

Super
kommune 4
promille på
v/b + n

Flott
kommune

Sammenslått

ingen skatt

7 promille

på alt

For årene i overgangsperioden vil budsjettvedtaket vedrørende utskrivningsalternativer og skattesatser kunne se slik ut:
 I tidligere Knall kommune skal det skrives ut eiendomsskatt med 5 promille på
fast eiendom i hele kommunen.
 I tidligere Super kommune skal det skrives ut eiendomsskatt med 4 promille
på verk og bruk og annen næringseiendom.
 I tidligere Flott kommune skrives det ikke ut eiendomsskatt.

2

Satsen øker med 2 promille fra 5 promille som tidligere ble brukt i Knall kommune
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Eksempel 3:
Kommunene Knall og Flott skal slås sammen. Forut for kommunesammenslåingen har
begge kommuner skrevet ut eiendomsskatt på 7 promille på verk og bruk og annen
næringseiendom. Etter kommunesammenslåingen kan satsen på 7 promille brukes på
all skattepliktig eiendom med unntak av bolig- og fritidseiendommer. Ved eventuell
skattlegging av bolig- og fritidseiendommer må skattesatsen være 2 promille det
første året disse blir skattepliktige, jf. eiendomsskatteloven § 13, annet ledd.

Knall
kommune
7 promille på
v/b og næring

Flott
kommune
7 promille på
v/b og næring

Knallflott kommune
generell sats
7 promille,
og 2 promille på
bolig- og
fritidseiendom

For årene i overgangsperioden vil budsjettvedtaket vedrørende utskrivningsalternativer og skattesatser kunne se slik ut:
 Det skal skrives ut eiendomsskatt med 7 promille på verk og bruk og annen
næringseiendom i hele Knallflott kommune.
*************
Dersom kommunen er i tvil om hvorvidt valg av utskrivningsalternativ og bruk av skattesats
er i overensstemmelse med eiendomsskatteloven, kan KSEs sekretariat kontaktes .
8.3 Taksering
Eiendomsskatteloven § 8 A-3, annet ledd fastslår at det skal gjennomføres en alminnelig
taksering i kommunen hvert tiende år. Dersom det foreligger «særlige forhold» kan
kommunestyret beslutte at det skal gjennomføres en alminnelig taksering selv om det ikke
har gått 10 år siden forrige taksering. En kommunesammenslåing anses som et særlig
forhold som innebærer at det kan gjennomføres alminnelig taksering til tross for at det ikke
har gått 10 år siden forrige taksering, jf. FIN 01.09.1994.
Det følger videre av eiendomsskatteloven § 8 A-4 at kommunestyret, som et alternativ til
alminnelig taksering, kan vedta at skattetaksten skal øke med inntil 10 % av det opprinnelige
skattegrunnlaget for hvert år etter tiårsfristen for den siste alminnelige taksering - såkalt
kontorjustering.
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Etter overgangsperiodens utløp skal samtlige av de skattepliktige eiendommene i den
sammenslåtte kommunen være taksert etter de samme retningslinjer. Dette innebærer at i
hvert fall noen av eiendommene må takseres. Dersom man ikke velger å taksere alle de
skattepliktige eiendommene, må de eiendommene som skal takseres, takseres etter de
samme retningslinjer og med samme verdimålingstidspunkt som er brukt på de
eiendommene der tidligere takster skal beholdes.
Hvorvidt kommunen bør velge å taksere samtlige skattepliktige eiendommer eller bare noen
av eiendommene, avhenger bl.a. av hvor gamle takstene er, hvor mange eiendommer det
dreier seg om, og hvilke retningslinjer som er brukt ved forrige taksering.

Eksempel 4:
Super kommune og Knall kommune skal slås sammen, og overgangsperioden utløper
den 1. januar 2017. I den sammenslåtte kommunen skal det skrives ut skatt på all fast
eiendom unntatt verk og bruk og annen næringseiendom.
Situasjonen før sammenslåingen er slik:
-

Super kommune har ikke eiendomsskatt
Knall kommune har eiendomsskatt på all fast eiendom. Siste alminnelige
taksering var i 2010.

I denne situasjonen vil KSEs råd være å gjennomføre en taksering av samtlige
skattepliktige eiendommer i den sammenslåtte kommunen. Dette fordi takstene i
Knall kommune er relativt gamle, og ved en ny taksering vil takstene i Knall kommune
fastsettes med utgangspunkt i dagens prisnivå. Dersom man imidlertid hadde valgt
bare å taksere de eiendommene som ikke tidligere var skattepliktige, måtte disse
takseres etter de samme retningslinjer som gjaldt ved takseringen i 2010, og på basis
av prisnivået den gangen. Videre ville det uansett være en betydelig mengde
eiendommer som måtte takseres, og ny alminnelig taksering måtte gjennomføres
etter 10 år regnet fra 2010.

Eksempel 5:
Super kommune og Knall kommune skal slås sammen, og overgangsperioden utløper
den 1. januar 2017. I den sammenslåtte kommunen skal det skrives ut eiendomsskatt
på all fast eiendom.
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Situasjonen før sammenslåingen er slik:
-

Super kommune har eiendomsskatt på 11 verk og bruk. Gjeldende takster ble
fastsatt for 7 år siden.
Knall kommune har eiendomsskatt på all fast eiendom. Gjeldende takster ble
fastsatt ved alminnelig taksering i 2015.

I denne situasjonen vil KSEs råd være å beholde takstene i Knall kommune, mens det i
Super kommune gjennomføres en taksering av all skattepliktig fast eiendom i
kommunen - også de 11 verk og brukene. Takseringen som skal gjennomføres i
Super kommune må skje i tråd med takseringen som ble gjort i Knall kommune i
2015. Dette innebærer at Super må benytte de samme takseringsretningslinjene som
Knall, og takstnivået på eiendommene i Super må gjenspeile takstnivået på de
takserte eiendommer i Knall, jf. FIN 01.09.1994. Det må altså settes en «2015-takst»
på eiendommene, selv om takstene først skal benyttes fra 2017. En slik taksering vil
innebære en likebehandling av like eiendommer innenfor den sammenslåtte
kommunen.

9. Alternativ verdsetting av boliger – formuesgrunnlag
9.1 Generelt
Det følger av eiendomsskatteloven § 8 C-1 at kommunestyret kan vedta at eiendomsskatt på
boligeiendom skal bygge på formuesgrunnlag fastsatt av Skatteetaten3. Kommunestyret kan
fatte beslutning om dette hvert år, uavhengig av hvor i takseringsperioden man befinner seg.
Ved en kommunesammenslåing kan kommunestyret i den sammenslåtte kommunen
beslutte å benytte formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt uavhengig av om dette
har vært brukt i én, flere eller ingen av kommunene forut for sammenslåingen.
Når Skatteetaten fastsetter formuesgrunnlagene tas det utgangspunkt i boligens areal,
boligtype, byggeår og geografisk beliggenhet. Den geografiske beliggenheten tas hensyn til
ved at det innhentes opplysninger fra Statistisk Sentralbyrå. Landet deles inn i soner, og
disse sonene er én av faktorene ved fastsettelsen av formuesgrunnlaget. Hovedregelen er at
hver kommune er én sone (noen få bykommuner deles inn i flere soner). I områder med få
omsatte boliger er flere kommuner slått sammen til én sone.
Hvordan soneinndelingen vil bli etter en kommunesammenslåing vil avhenge av hvor mange
omsetninger som finner sted i området. Det er Statistisk Sentralbyrå som avgjør soneinndelingen.

3

Se KSEs veileder Bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av eiendomsskatt på boliger
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Kommunene kan ikke påvirke soneinndelingen, og ved bruk av formuesgrunnlag ved
utskriving av eiendomsskatt på boliger, vil kommunene måtte benytte de formuesgrunnlag
som presenteres av Skatteetaten.
9.2 Prissoner
KSE finner grunn til å påpeke at et område (tidligere kommune) kan komme i en annen
prissone etter en kommunesammenslåing, noe som kan gi betydelige utslag i beregnet
verdinivå. Dette er en problemstilling KSE har tatt opp med Statistisk Sentralbyrå og
Skatteetaten, se vedlagte brev datert 31.08.2015. Ta kontakt med KSEs sekretariat dersom
det er spørsmål om dette.

10. Relevante dokumenter
På KSEs nettsider hvor denne veilederen om eiendomsskatt og kommunesammenslåing
ligger, vil du finne link til følgende dokumenter:
-

Lov om eigedomsskatt til kommunane
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1975-06-06-29?q=eigedomsskattelova

-

Inndelingslova https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-70?q=inndelingslova
Veilederen «Kort innføring i reglene om utskriving av eiendomsskatt»
Uttalelser FIN datert 15.08.1995, 17.06.1996, 06.10.1994, 23.09.1991, 01.09.1994
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/a-bygge-en-ny-kommune---rad-fratidligere-sammenslainger/id2506700/

På nettsiden www.ks.no kan du søke på «KS Eiendomsskatteforum». Du kommer til:
http://www.ks.no/fagomrader/okonomi/ks-eiendomskatteforum/
Scroll helt ned til boksen med «KSE for medlemmer – innlogging». Legg inn passord og
brukernavn. Velg tema «Veiledere og utredninger».

Kontoradresse:
Postadresse:
Telefon:
E-post:
Nettside:

Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo
Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo
24 13 26 00
ks@ks.no
www.ks.no
Bilde forside: Scanstockphoto.com
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1. Innledning
Formålet med denne veilederen er å gi en enkel og samlet, skjematisk, oversikt over
forskjellige vedtak som fattes i forbindelse med eiendomsskatt, jf. veilederens punkt 2.
Punkt 3 tar for seg de enkelte organers roller og myndighet i eiendomsskattesaker. KSE har
rettet en henvendelse til Finansdepartementet vedrørende adgang til å delegere vedtaksmyndighet i eiendomsskattesaker. Når KSE får nødvendige avklaringer rundt spørsmål om
delegasjonsadgang, vil også dette temaet bli inntatt her.
Veilederen er ment å være et hjelpemiddel for å sikre riktig saksgang og saksbehandling i
saker som gjelder eiendomsskatt.

2. Skjematisk oversikt – vedtak i eiendomsskattesaker
Det er viktig at forvaltningsvedtak treffes av rett organ. Treffes vedtak av et organ som ikke
har vedtaksmyndighet, er vedtaket ugyldig.
Hvilke organer som har vedtaksmyndighet i eiendomsskattesaker fremgår i skjemaene
under. Det fremgår også hvem som har klagerett, og hvilket organ som er klageinstans for de
enkelte vedtak (jf. punkt 2.2). Utdypende veiledning vil man kunne finne i KSEs veiledere og
maler, se henvisningen til disse.
Dersom ikke annet er spesifisert, er oppgitte paragrafer å finne i eiendomsskatteloven.

2.1 Generelle vedtak som ikke kan påklages

Vedtak i kommunestyret

Nærmere veiledning

Vedtak om utskrivningsalternativ, § 3
Vedtak om skattesats, diff. av skattesatser, §§ 11, 12, 13
Vedtak om bunnfradrag for bolig-/fritidseiend., § 11
Generelt vedtak om fritak fra eiendomsskatt etter § 7
Vedtak om antall terminer for innbetaling av
eiendomsskatt, § 25 (1)
Oppnevning av nemndsmedlemmer, § 8 A-3 (2), (4), § 20
Vedtak om bruk av formuesgrunnlag ved utskriving av
eiendomsskatt på boliger, § 8 C-1

KSEs sjekkliste for årlige budsjettvedtak om utskriving
av eiendomsskatt for kommende skatteår
KSEs veileder om differensiering av skattesatser
KSEs veileder om bunnfradrag
KSEs veileder om fritak § 7
KSEs sjekkliste for årlige budsjettvedtak om utskriving
av eiendomsskatt for kommende skatteår
1
Kommuneloven § 14
KSEs veileder om bruk av formuesgrunnlag, KSEs
sjekkliste for årlige budsjettvedtak om eiendomsskatt

1

Eiendomsskattenemndene er kommunale særlovsorganer som oppnevnes med hjemmel i eiendomsskatteloven, men valg og oppnevning skjer etter reglene i kommuneloven.
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Vedtak om ny alminnelig taksering og tidspunkt for
gjennomføring, § 8 A-3 (2)
Vedtak om kontormessig oppjustering av takster, § 8 A-4
3
Vedtak om bruk av reduksjonsfaktor ved alm. taksering
Vedtak om eiendomsskattevedtekter

2

KSEs sjekkliste for årlige budsjettvedtak om utskriving
av eiendomsskatt for kommende skatteår
KSEs sjekkliste for årlige budsjettvedtak om utskriving
av eiendomsskatt for kommende skatteår
KSEs maler for eiendomsskattevedtekter

Vedtak i skattetakstnemnd/sakkyndig nemnd
Vedtak takseringsretningslinjer

4

Ethvert forvaltningsvedtak kan bringes inn for Fylkesmannen til lovlighetskontroll, det
gjelder uavhengig om vedtaket kan påklages eller ikke. Lovlighetskontroll vil imidlertid kunne
være mest aktuelt for de generelle vedtakene som nevnt over. Se for øvrig punkt 4 bak.

2.2. Individuelle vedtak som kan påklages

Vedtak
Avslag på søknad om fritak for
enkelteiendommer etter § 7
Takstvedtak for den enkelte
eiendom, (v/alm. taksering,
og ved nytaksering og
omtaksering i takstperioden)
§ 8 A-3 (2), (5), (6)
Vedtak om verdsettelse
vannkraftverk, sktl. § 18,
esktl. § 8 B
Fastsettelse av formuesgrunnlag for de enkelte
boliger, sktl. § 4-10 (2)
2

Vedtaksorgan

Hvem har klagerett

Klageinstans

Kommunestyret
(Enkeltsaker § 7 c –
se formannskapet)

Skattyter

Klagenemnda

Skattetakstnemnd
eller sakkyndig
nemnd
Sentralskattekontoret for
Storbedrifter (SFS)

Skattekontoret

Skattyter, § 19
(og § 8 A-3 (3))
Formannskapet,
§ 8 A-3 (3)
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Skattyter
Skattyter/boligeier, evt.
boligselskap, kan klage på
boligens formuesverdi

Klagenemnda

5

Nærmere veiledning

KSEs veileder om fritak § 7

KSEs veileder om retting
og klagebehandling i
eiendomsskattesaker

Skatteklage7
nemnda
Skatteklage8
nemnda

KSEs veileder om bruk av
formuesgrunnlag ved
eiendomsskatt på boliger

Generelt vedtak i kommunestyret om kontorjustering av alle takster kan ikke påklages, men
enkelttakster kan påklages til nemnda dersom skattyter mener justert takst for egen eiendom overstiger
antatt omsetningsverdi.
3
Reduksjonsfaktor er indirekte hjemlet i esktl. § 8 C-1 (4).
4
Takseringsretningslinjer kan også fastsettes i samarbeid mellom skattetakstnemnd/sakkyndig nemnd og
klagenemnda.
5
Finansdepartementet har i brev av 23.06.2016 uttalt at klagenemnda for eiendomsskatt er klageinstans i
alle saker på eiendomsskatteområdet, herunder også klage på vedtak i kommunestyret om ikke å innvilge
fritak i medhold av esktl. § 7 etter søknad. KSEs vurdering er at Finansdepartementets uttalelse bør legges
til grunn.
6
FIN skal sende på høring lovforslag om å gi også kommunene innsyns- og klagerett, nye regler antas å
kunne tre i kraft omkring 01.07.2017 (jf. Prop. 1 LS (2016-2017) kap. 24).
7
Regler om klage i skattesaker finnes i ny skatteforvaltningslov kap. 13 (trer i kraft 01.01.2017).
8
Jf. fotnote 7.
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Vedtak
Vedtak om skatteplikt/ikke
skatteplikt etter § 5
Vedtak om retting av
takstvedtak av eget tiltak,
§ 17 andre ledd
Avvisning av for sent innkommet klage på takstvedtak
Utskrivingsvedtak for den
enkelte eiendom (tilordning
av bunnfradrag, bruk av
differensiert sats, m.m)
Vedtak om retting av
utskrivingsvedtak av eget
tiltak, § 17 andre ledd
Avvisning av for sent
innkommet klage på
utskrivingsvedtak
Vedtak om dekning av
sakskostnader,
9
§ 29 siste ledd
Vedtak om nedsettelse og
ettergivelse av eiendomsskatt
for skattyter, § 28
Vedtak om
betalingsutsettelse, § 25 (2)
Vedtak vedr. pålegg til
skattyter om å gi særskilte
opplysninger innen en frist på
minst 4 uker, § 31 (1), (3)
Vedtak om å pålegge skattyter
forsinkelsesavgift, § 31 (4)
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Vedtaksorgan
Skattetakstnemnd
eller sakkyndig
nemnd
Skattetakstnemnd
eller sakkyndig
nemnd
Skattetakstnemnd
eller sakkyndig
nemnd

Hvem har klagerett

Skattyter
Skattyter, § 19
(og § 8 A-3 (3))
Form.skapet, § 8 A-3 (3)
Skattyter og
formannskapet, fvl. § 28

Klageinstans

Klagenemnda

Klagenemnda

Klagenemnda

Eiendomsskattekontoret

Skattyter, § 19

Klagenemnda

Eiendomsskattekontoret

Skattyter, § 19

Klagenemnda

Eiendomsskattekontoret

Skattyter

Klagenemnda

Eiendomsskattekontoret

Skattyter

Klagenemnda

Formannskapet

Skattyter

Klagenemnda

Skatteoppkreveren

Skattyter
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Formann11
skapet

Eiendomsskattekontoret

Skattyter

Klagenemnda

Eiendomsskattekontoret

Skattyter

Klagenemnda

Nærmere veiledning
KSEs veileder om retting
og klagebehandling i
eiendomsskattesaker
KSEs veileder om retting
og klagebehandling i
eiendomsskattesaker
KSEs veileder om retting
og klagebehandling i
eiendomsskattesaker
KSEs veileder om retting
og klagebehandling i
eiendomsskattesaker
KSEs veileder om retting
og klagebehandling i
eiendomsskattesaker
KSEs veileder om retting
og klagebehandling i
eiendomsskattesaker
KSEs veileder om retting
og klagebehandling i
eiendomsskattesaker
KSEs veil. om utsettelse,
nedsettelse og ettergivelse
av eiendomsskatt
KSEs veil. om utsettelse,
nedsettelse og ettergivelse
av eiendomsskatt
KSEs veileder om retting
og klagebehandling i
eiendomsskattesaker
KSEs veileder om retting
og klagebehandling i
eiendomsskattesaker

Fra 01.01.2017.
Jf. fotnote 5 foran.
11
Det antas at skattyter har klagerett på vedtak etter esktl. § 25 andre ledd. Finansdepartementet har i
brev av 23.06.2016 uttalt at klagenemnda for eiendomsskatt er klageinstans i alle saker på
eiendomsskatteområdet. I disse spesielle sakene, som gjelder kommunens stilling som skattekreditor,
antas det imidlertid at klager bør behandles av formannskapet.
10
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3. Organer i eiendomsskatten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kommunestyret/bystyret
Formannskapet/byrådet
Eiendomsskattekontoret
Skattetakstnemnd/sakkyndig nemnd
Tilsette synfaringsmenn
Klagenemnda (overtakstnemnda)
Statlige skattemyndigheter
Skatteoppkreveren

3.1 Kommunestyret/bystyret
Kommunestyret er kommunens øverste organ. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så
langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.
Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen hvorvidt og
etter hvilke regler eiendomsskatt skal skrives ut i kommunen for det kommende skatteåret,
jf. eiendomsskatteloven §§ 2 og 10.
Vedtak om innføring av eiendomsskatt, om utvidelse av eiendomsskatteområdet/valg av
et nytt utskrivningsalternativ i henhold til eiendomsskatteloven § 3, og om ny alminnelig
taksering, må kommunestyret treffe i god. Eiendomsskattekontoret må gis tilstrekkelig tid
til å organisere og forberede arbeidet, herunder engasjere takseringsfaglig bistand.
Tilstrekkelig med tid må også ev. synfaringsmenn, takseringsfirma og nemnda ha for å kunne
gjennomføre et forsvarlig arbeid i forbindelse med verdifastsettelsen. Utskrivningsfristene
må overholdes.
Kommunestyret:








Avgjør årlig hvilket utskrivningsalternativ som skal gjelde (esktl. § 3)
Avgjør årlig hvilken skattesats som skal benyttes (esktl. §§ 11, 13)
Avgjør årlig eventuell differensiering av skattesatser (esktl. § 12)
Avgjør årlig eventuell bruk av bunnfradrag samt bunnfradragets størrelse (esktl. § 11)
Fritak esktl. § 7:
o Avgjør årlig hvorvidt eiendommer helt eller delvis skal fritas for eiendomsskatt
(generelt vedtak som ikke kan påklages)
o Avgjør eventuelle søknader om fritak for enkelteiendommer (enkeltvedtak
som kan påklages)
Avgjør årlig antall terminer for innbetaling av eiendomsskatt (esktl. § 25 (1))

…..
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Avgjør om verdsettelse for eiendomsskatteformål skal skje ved en skattetakstnemnd
(esktl. § 8 A-3 (2)) eller en sakkyndig nemnd (esktl. § 8 A-3 (4))
Oppnevner medlemmer av skattetakstnemnd eller sakkyndig nemnd
(esktl. § 8 A-3 (2), (4)) samt medlemmer av klagenemnd (esktl. § 20)
Avgjør eventuell bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag ved eiendomsskatt på
boliger (esktl. § 8 C-1)
Avgjør når det skal skje ny alminnelig taksering av alle skattepliktige eiendommer
(esktl. § 8 A-3 (2))
Avgjør når det eventuelt skal skje en kontormessig oppjustering av gjeldende takster
(esktl. § 8 A-4)
Vedtar om reduksjonsfaktor eventuelt skal benyttes for all skattepliktig eiendom i
forbindelse med innføring av eiendomsskatt/alminnelig taksering
Vedtar eventuelle eiendomsskattevedtekter (utfyllende saksbehandlingsregler)

3.2 Formannskapet/byrådet
Formannskapet/byrådet:





Kan få delegert myndighet til å avgjøre enkeltsaker om fritak for nybygde boliger
(esktl. § 7 c)
Kan kreve overtakst (esktl. § 8 A-3 (3))
Kan kreve særskilt taksering av enkelteiendommer i perioden mellom to alminnelige
takseringer (esktl. § 8 A-3 (6))
Behandler søknader om nedsettelse/ettergivelse av eiendomsskatt (esktl. § 28)

Det fremgår direkte av eiendomsskatteloven at formannskapet kan få fullmakt til å avgjøre
enkeltsaker om skattefritak etter esktl. § 7 c. Det er uklart hvorvidt det er anledning til å
delegere kommunestyrets kompetanse vedrørende de øvrige alternativene i § 7. (KSE venter
på svar fra Finansdepartementet hva gjelder spørsmålet om delegasjonsadgang.)
Kreve overtakst betyr at formannskapet påklager taksten som er fastsatt av takstnemnda/
sakkyndig nemnd.
Formannskapet kan kreve særskilt taksering av enkelteiendommer dersom eiendommenes
verdi i tiden mellom de alminnelige takseringene har blitt vesentlig forandret i forhold til
andre, tilsvarende eiendommer. Det er nærliggende å tenke at skattyter vil kreve
omtaksering kun dersom eiendommens verdi har blitt lavere, og ikke i det tilfelle
eiendommens verdi har steget.
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Det er formannskapet som har kompetanse til å beslutte om nedsettelse eller ettergivelse
skal innvilges eller ikke i de tilfeller det kan være særs urimelig om skatten blir innkrevd.
Formannskapet ivaretar kommunens partsstilling i eiendomsskattesaker. Kommunen har
interesser som skattekreditor, og kommunens øverste organer har ansvar for at kommunal
myndighet utøves på lovlig og forsvarlig måte. Årsaken til at oppgavene eller funksjonen er
lagt til formannskapet er antakelig at det er ansett som lite ønskelig å gi kommunestyret
dobbeltrolle som skattemyndighet og samtidig part i enkeltsaker.
Som det står i fotnote 11 foran; skatteoppkreverens vedtak om betalingsutsettelse
(jf. esktl. § 25 andre ledd), antas å kunne påklages av skattyter, og slike klager på vedtak bør
kunne behandles av formannskapet.

3.3 Eiendomsskattekontoret
Eiendomsskattekontoret er et administrativt apparat som forestår den løpende forvaltningen av eiendomsskatten.
Eiendomsskattekontoret:












Utarbeider utskrivingsvedtak (skattesedler) for den enkelte eiendom
Sørger for at utskriving effektueres innen lovens frist, dvs at utskrivingsvedtak/
skatteseddel sendes ut til skattyter og at eiendomsskattelisten legges ut til offentlig
gjennomsyn (esktl. §§ 14 og 15)
Sørger for at skattekrav sendes ut fordelt på vedtatt antall terminer (skatten faktureres normalt sammen med øvrige kommunale avgifter)
Mottar klager vedrørende eiendomsskatt (esktl. § 19)
Er sekretariat for nemndene - bistår med praktisk arbeid knyttet til forberedelser til
og gjennomføring av taksering og klagebehandling
Sørger for at nye nemndsmedlemmer får nødvendig opplæring, innkaller til nemndsmøter, sender varsel til eiere av eiendommer som skal befares, fører protokoll fra
nemndsmøter og ekspederer nemndas vedtak, sørger for nemndenes medlemmer får
godtgjørelse, holder oversikt over endringer på eiendommer og nye skatteobjekter,
utarbeider lister over eiendommer, innhenter grunnlagsdata, retter faktafeil mv.
Kan utarbeide regler eller retningslinjer for hvilke eiendommer som skal regnes som
«sjølvstendig bustaddel» og som kvalifiserer for å få tilordnet bunnfradrag, der
kommunestyret har vedtatt bruk av bunnfradrag for boligeiendommer og fritidseiendommer
Kan utstede pålegg til skattyter om å gi opplysninger som er nødvendige for korrekt
utskriving, og kan ilegge forsinkelsesavgift (esktl. § 31)
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Tar stilling til om klager på utskrivingsvedtak som er for sent innkommet skal avvises
eller realitetsbehandles
Holder seg og nemndene oppdatert på endringer i lover og forskrifter som har
betydning for e-skatt, tar opp spørsmål om behov for endringer i skattevedtekter
Bistår økonomisjefen og rådmannskontoret i budsjett- og økonomiplanarbeid
Treffer vedtak i saker om dekning av sakskostnader, jf. esktl. § 29 siste ledd12

3.4 Skattetakstnemnd/sakkyndig nemnd
Skattetakstnemnd: Etter eiendomsskatteloven § 8 A-3 andre ledd kan kommunen benytte
ordningen med skattetakstnemnd. Etter denne modellen er det nemnda som befarer
eiendommene. Skattetakstnemnda utfører derved selv alle ledd i takseringsarbeidet for hver
enkelt eiendom, normalt i samarbeid med et takseringsfirma ved taksering av verk og bruk
og andre komplekse næringseiendommer.
Sakkyndig nemnd: Etter eiendomsskatteloven § 8 A-3 fjerde ledd kan kommunen
alternativt velge en ordning med sakkyndig nemnd. Etter denne modellen er det «tilsette
synfaringsmenn» (befaringsmenn) som befarer eiendommene. Befaringsmennene (som
både kan være ufaglærte og takstmenn) fremlegger takstforslag for nemnda, som fastsetter
takst uten selv å ha vært på befaring.
De aller fleste kommuner benytter ordningen med sakkyndig nemnd. Enkelte kommuner
som kun skriver ut eiendomsskatt på verk og bruk benytter ordningen med takstnemnd som
selv foretar befaring av alle eiendommer.
Felles for begge nemndsmodeller er at nemnda:
•
•
•
•
•

•
•
•

12

Utarbeider og vedtar ev. takseringsretningslinjer
Tar stilling i spørsmål om obligatoriske fritak etter esktl. § 5
Foretar fornyet behandling av takst ved klage
Retter feil som hefter ved taksten, av eget tiltak ( - i praksis normalt initiert av
eiendomsskattekontoret) eller som følge av klage fra skattyter
Kan behandle klager hvor skattyter hevder at justert takst - som følge av en generell
kontormessig oppjustering etter esktl. § 8 A-4, har medført en takst for egen
eiendom som overstiger antatt omsetningsverdi
Tar stilling til om klager på takstvedtak som er for sent innkommet skal avvises
Foretar omverdsettelse av enkelteiendommer i perioden mellom to alminnelige
takseringer (esktl. § 8 A-3 (5))
Tar stilling til formannskapets eller skattyters krav om særskilt taksering av en
enkelteiendom i perioden mellom to alminnelige takseringer (esktl. § 8 A-3 (6))

Fra 01.01.2017.
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Vurdering av en eiendoms skatteplikt og takstverdi er en ren fagoppgave. Oppgavene er
derfor lagt til særskilt oppnevnte uavhengige, som avgjør spørsmål om skatteplikt og
takstverdi ved bruk av egen fagkyndighet og erfaring, og med nødvendig bistand fra
eventuelle befaringsmenn/takseringsfirma. Nemndene skal ta utgangspunkt i den gjeldende
verdsettelsesnormen for eiendomsskattetaksering – en forsiktig fastsatt objektivisert
omsetningsverdi (esktl. § 8 A-2 (1)).
Eiendomsskattenemndene er uavhengige av andre kommunale myndigheter, og kan ikke
instrueres av andre om hvordan arbeidet skal utføres, heller ikke av kommunens øverste
organer. Verken formannskapet eller kommunestyret kan således instruere nemndene om
hvordan enkelteiendommer eller eiendomskategorier skal takseres, eller fastsette
takseringsregler og retningslinjer. Det vil være i strid med lovens ordning dersom
kommunens politiske organer forsøker å påvirke nemndene i takseringsfaglige spørsmål.

3.5 Tilsette synfaringsmenn
Der takstene vedtas av en sakkyndig nemnd, vil «tilsette synfaringsmenn» (befaringsmenn)
inngi forslag til takst.
Ved alminnelig taksering engasjerer kommunene ofte personer med faglig relevant bakgrunn
som befaringsmenn for bolig- og fritidseiendom. Det er også vanlig å bruke takstfirmaer. For
verk og bruk og annen næringseiendom brukes så å si alltid takstfirmaer.
I forbindelse med taksering av enkelteiendommer i perioden mellom to alminnelige
takseringer, er det vanligvis eiendomsskattekontorets egne ansatte som står for befaringen
av bolig- og fritidseiendommer, og næringseiendommer der sjablonger er utarbeidet, mens
det gjerne engasjeres takstfirmaer ved enkeltstående takseringsoppdrag av verk og bruk og
annen næringseiendom.

3.6 Klagenemnda (overtakstnemnda)
Klagenemnda for eiendomsskatt oppnevnes i medhold av esktl. § 20. Klagenemnda avgjør
alle klager på enkeltvedtak i eiendomsskattesaker der hvor førsteinstansen ikke har gitt fullt
medhold i klage, herunder:
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Avslag i kommunestyret på søknader om fritak fra eiendomsskatt etter esktl. § 713
Alle takstvedtak i nemnda
o Påklagede takster fastsatt i forbindelse med
 alminnelig taksering, esktl. § 8 A-3 (2)
 særskilt taksering i medhold av esktl. § 8 A-3 (5) og (6)
o Påklagede takster nemnda har rettet av eget tiltak, esktl. § 17 (2)
Klage på enkelttakster som er kontorjustert i medhold av esktl. § 8 A-414
Nemndas avslag på formannskapets eller skattyters krav om særskilt taksering av
enkelteiendom, begrunnet med at vilkår ikke er oppfylt etter esktl. § 8 A-3 (6)
Nemndas vedtak i spørsmål om skatteplikt - eier påberoper fritak med hjemmel i
esktl. § 5
Nemndas avvisning av for sent innkomne klager på takstvedtak
Eiendomsskattekontorets utskrivingsvedtak for den enkelte eiendom (herunder
tilordning av bunnfradrag, bruk av differensiert skattesats mv.)
Eiendomsskattekontorets avvisning av for sent innkomne klager på utskrivingsvedtak
Eiendomsskattekontorets vedtak om dekning av sakskostnader etter esktl. § 29
siste ledd15
Avslag i formannskapet på søknader om nedsettelse/ettergivelse av eiendomsskatt
etter esktl. § 2816
Eiendomsskattekontorets pålegg om forsinkelsesavgift etter esktl. § 31 (4)

3.7 Statlige skattemyndigheter




Sentralskattekontoret for storbedrifter fasetter takstverdien for vannkraftverk
(sktl. §18, jf. esktl. § 8 B-1)
Skattekontoret beregner formuesgrunnlag for boligeiendommer (sktl. § 4-10,
jf. esktl. § 8 C-1)
Instans som behandler klager på ovennevnte verdifastsettelser er
skatteklagenemnda17

3.8 Skatteoppkreveren
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Skatteoppkreveren kan i særlige tilfeller gi betalingsutsettelse (esktl. § 25 (2))

Jf. fotnote 5 foran.
Jf. fotnote 2 foran.
15
Fra 01.01.2017.
16
Jf. fotnote 5 foran.
17
Jf. fotnote 7 foran.
14
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4. Lovlighetskontroll av vedtak på eiendomsskatteområdet
Kommuneloven § 59 nr. 1 bestemmer at tre eller flere medlemmer av kommunestyret kan
sammen bringe avgjørelser truffet av folkevalgt organ eller den kommunale administrasjon
inn for departementet (delegert til fylkesmannen) til kontroll av avgjørelsens lovlighet. Dette
betyr at ethvert eiendomsskattevedtak kan bli gjort til gjenstand for lovlighetskontroll hvis
minst tre medlemmer av kommunestyret krever det. Kravet om lovlighetskontroll fremsettes
for det organ som har truffet vedtaket. Hvis dette opprettholder vedtaket, oversendes saken
til fylkesmannen.
Lovlighetskontroll betyr at fylkesmannen prøver om vedtaket er i samsvar med lovens regler
og prinsippet om lik behandling av like tilfeller. Fylkesmannen kan ikke overprøve de
skjønnsmessige delene av et vedtak, med mindre skjønnsutøvelsen er grovt urimelig, vilkårlig eller bygger på utenforliggende hensyn. Dette setter strenge grenser for fylkesmannens
adgang til å prøve for eksempel et verdsettelsesskjønn.

-o0o-

Kontoradresse:
Postadresse:
Telefon:
E-post:
Nettside:

Haakon VIIs gate 9, 0161 Oslo
Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo
24 13 26 00
ks@ks.no
www.ks.no
Bilde forside: www.scanstockphoto.com

Søgne kommune

Retningslinjerfor skattetaksering av
eiendommer i Søgne kommune

Vedtatt 01.04.2009 i sakkyndig nemnd
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Retningslinjer for fastsettelse av eiendomstaksten

Grunnlag
Kommunestyret i Søgne har i møte den 19.06.2008—sak 45/08 godkjent prinsippet om
innføring av eiendomsskatt for hele kommunen for økonomiplan 2008-11. Det er i
økonomiplanen forutsatt innføring av eiendomsskatt på alle eiendommer i kommunen fra
2009.
For å komme frem til et mest mulig riktig eiendomsskattegrunnlag,må alle berørte
eiendommer besiktiges. Dette skal resultere i et eiendomsskattegrunnlagsom ikke må
sammenblandes med en verditakst. Det er lov om eiendomskatt supplert med
bestemmelser i byskatteloven av 1911 som fastsetter bestemmeiser om eiendomsskatt.
Loven sier at eiendommens omsetningsverdiskal settes til det beløp som eiendom
antas å kunne omsettes for ved fritt salg. Taksten for eiendommene står fast i 10 år
Hvor grunnen er festet, betaler festeren eiendomsskatten.
Eiendomsskattegrunnlagetbygger på faktaopplysninger og skjønnsmessigevurderinger.
Faktaopplysninger om adresser, areal på bygninger og tomter hentes fra offentlige
dataregistre. De skjønnsmessige vurderingene tar opp både generelle forhold rundt
eiendommer og spesielle forhold som påvirker verdien. Forhold som vil vektlegges er
beliggenhet, sol- og støyforhold, utsikt, bygningenes og tomtens beskaffenhet.
Som et hjelpemiddel i takseringen, nyttes sjablongregler som nærmere forklart i
etterfølgende retningslinjer. En slik sjablong kan f eks være faste kvadratmeterpriserfor
ulike typer eiendommer, fradrag / tillegg i takst pga bygningens alder og konstruksjon
osv.
Sjablongreglene vil være et godt hjelpemiddelfor å fastsette rett verdi. Endelig takst
fastsettes av sakkyndig nemnd.
Politisk behandling
Sakkyndig nemnd (tidligere kalt skattetakstnemnden),er oppnevnt av kommunestyret.
Nemndens arbeid styres av lov samt eiendomsskattevedtektenegodkjent av
kommunestyret 19.6.08.
Det er sakkyndig nemnd som skal godkjenne retningslinjene for fastsetting av
eiendomsskatt. Videre er det sakkyndig nemnd som vedtar eiendomsskattegrunnlaget
for eiendommene i kommunen.
Kommunestyret skal hvert år fastsette satser for eiendomsskatt som skal være mellom 2
og 7 %oav skattegrunnlaget.
Kommunestyret kan vedta å innføre et bunnfradrag pr godkjent boenhet. Bunnfradraget
kan endres hvert år.
Kommunestyret kan fastsette en såkalt reduksjonsfaktor,dvs sette
eiendomskattetakstene lavere enn eiendommenes omsetningsverdi. Vedtas slik faktor,
gjelder vedtaket i 10 år.
Kommunestyret kan frita spesielle eiendommer for eiendomsskatt. Dette reguleres av
lovverket.

1. BOLIGEIENDOM
Der hvor det ikke er tilstrekkelig informasjon i GAB —registret (Grunneiendom,Adresse,
Bygning) eller byggesaksarkivet,vil besiktigelsesmannenutføre en tilstrekkelig
registrering av faktainformasjon ved befaringen.
1.1 HOVEDBYGG
METODE HOVEDBYGG BOLIG
Takst for bolig (TB ) fastsettes etter følgende formel:
PB = Pris bolig (Pr. rn2.beregnet areal)
BAB = Beregnet areal bolig (Faktor 1)

TB = PB * BAB, hvor

PB —Pris Bolig
Pris pr m2 beregnet areal (PB) for bolig, fastsettes i henhold til antatt omsetningsverdi,
beregnet for en normal bolig.
- Pris pr. m2beregnet areal enebolig = kr 12.000
- Pris pr. m2beregnet areal leilighet = kr 12.000
BAB —Bere net Areal Boli

faktor 1

Boligens totale bruksareal omregnes til beregnet areal. Omregningen skjer ved at
bruksarealet multipliseres med en beregningsfaktorfor de ulike planene i boligen.
Faktorene for de forskjellige arealene er som følger:

Definisjon av etasjetyper følger RiksGAB Registreringsinstruks,se link.
1.2 ANDRE BYGG TIL BOLIG
Tilleggsbygg med boligpreg (anneks eller lignende) fastsettes som for bolig.
Garasje (eventuelt carport) og uthus/naust/andrebygg ansettes etter en pris antatt
gjennomsnittsverdi som følger:
- Pris per m2normal standard
= kr 3.500
1.3 BOLIGTOMT
1.3.1 BEBYGD BOLIGTOMT
Tomtepris Bolig (TPB)

= kr 200.000

Skattetaksten for boligtomter settes til en fast pris pr. tomt som veies opp mot sentralitet,
attraktivitet og beliggenhet (soneinndeling). I særskilte tilfeller kan tomteverdien awike
fra standarden.

1.3.2 REGULERT UBEBYGD TOMT
Skattetakst for ubebygde tomter i regulerte områder fastsettes på tradisjonelt vis ved
bruk av skjønn. Disse vil bli vurdert til en markedsverdi hvor følgende elementer blir
hensyntatt - beliggenhet,solforhold, tilkomst, støy med mer.
1.4 SONEFAKTORER SF
Søgne kommune har etter prøvetaksering blitt vurdert til å benytte samme sonefaktor
over hele kommunen.
Søgne kommune

sonefaktor 1,0

Se pkt 1.5 —sonefaktor. Også denne del av retningslinjene er bare et hjelpemiddel i
arbeidet med forslag til takst for å finne frem til eiendommens omsetningsverdi.
1.5 TAKST SAMLET SKATTEEIENDOM
Skattetakst = (STB + TPB) * YF * IF * SF, hvor
STB = Sum Takst Bygning(er)
TPB = Tomte Pris Bolig
YF = Ytre Forhold (faktor 1)
IF = Indre Forhold (faktor 2)
SF = Sonefaktor (faktor 3)
YF —Ytre Forhold faktor 1
Ytre forhold skal justere eiendommens verdi i forhold til beliggenhet. Dette gjelder så vel
attraktivitet geografisk som typografiske forhold, solforhold, utsikt etc. Besiktigelsesmennene bruker faktoren fritt i forhold til skjønn. Intervallet bør ligge mellom 0,5 —1,5,
men kan ha awik fra dette i spesielle
IF —Indre Forhold faktor 2
Indre forhold skal justere eiendommens verdi i forhold til beskaffenhet og anvendelighet.
Her er det byggets alder, utidsmessighet, størrelse, tilstand, størrelse på tomt etc som vil
påvirke besiktigelsesmennenesbruk av faktoren. Besiktigelsesmennenebruker faktoren
fritt i forhold til skjønn. Intervallet bør ligge mellom 0,5 —1,5, men kan awike fra dette i
spesielle tilfeller.
SF —Sone Faktor faktor 3
Kommunen er delt inn i forskjellige soner, avhengig av statistiske priser for området og
prøvetaksering med sjablong. Faktoren skal fange opp de forskjeller som er på
omsetningsverdier av boliger i Søgne kommune. Sonefaktoren er lagt fast inn i
sjablongen for de forskjellige områder og kommer ferdig ut for den enkelte eiendom.

1.6 SEKSJONERT BOLIG
Dette gjelder eiendommer som er oppdelt i eierseksjoner etter eierseksjonsloven (lov nr
31/1997).
1.6.1 Boliq
Verdien fordeles etter tinglyst seksjonsbrøk.
Skattetakstskjemaetfylles ut i sin helhet for den delen som gjelder boligen.
Kvadratmeterpriser benyttes som for leiligheter.
1.6.2 Tomt
Tomteverdier settes som for boliger, men deles etter sameiebrøken.
1.6.3 Garas.eanle
Verdi av garasje som hører med til seksjonerte boliger settes på samme måte som for
garasjer i eneboliger.
For blokkleiligheter nyttes pkt. 1.3. for tomt og pkt. 1.6.3 for garasjeanlegg.
1.7 BORETTSLAG
Borettslag takseres som vanlig bolig eller leiligheter, uten hensyn tatt til fellesgjeld.
2. FRITIDSEIENDOM
2.1 FRITIDSBYGG
Skattetakst for fritidsbygg fastsettes på tradisjonelt vis ved bruk av skjønn, ikke sjablong
som vi ellers bruker. Dette er på grunn av for mange faktorer som avgjør prisforskjellen
mellom tilsynelatende like hytter med forskjellig beliggenhet.
2.2 TILLEGGSBYGG
Tilleggsbygg verdivurderes sammen med hytta med lik metode så fremt de ligger på
samme gårds- og bruksnummer:
Uthus/naust/frittståendeboder under 15 m2tas ikke med.
Tilleggsbygg med hyttepreg (anneks eller liknende) takseres som for fritidsbygg.
2.3 REGULERT UBEBYGDTOMT
Skattetakst for ubebygde tomter i områder regulert til fritidsbebyggelse fastsettes på
tradisjonelt vis ved bruk av skjønn. Disse vil bli vurdert til en markedsverdi hvor følgende
elementer blir hensyntatt som beliggenhet, solforhold, tilkomst, støy med mer.

3. NÆRINGSEIENDOM
Næringseiendomtakseres av takstmann etter en antatt omsetningsverdi.Takstmann
vurderer ved befaring om bygget er mindre, enkle næringsbygg eller større
næringsbygg.
Eiendommene deles inn i følgende grupper:
Mindre/enkle Næringsbygg
Bebygd tomt næring.
Takst samlet skatteeiendom
Større næringsbygg/ verk og bruk
Kombinerte bygg —næring/bolig
Seksjonerte bygg
3.1 MINDRE NÆRINGSBYGG
METODE MINDRE NÆRINGSBYGG
Takst for mindre næringsbyggfastsettes etter følgende formel:
Skattetakst = PN * BAN, hvor
PN = Pris Næringsbygg
BAN = Beregnet Areal Næringsbygg
PN —Pris Nærin sb
Takst for mindre næringsbyggfastsettes i henhold til antatt omsetningsverdi pr. m2
beregnet areal næringsbygg. Det skilles mellom lager/verksted/industriog
kontor/forretningsbygg:
- Pris pr. m2næringsbyggI kontor I forretning
= kr 4.000 til kr 10.000
(vurderes av takstmann)
- Pris pr. m2industri / lagerbygg (vurderes av takstmann)
(byggtype GAB 221-239 og 211, 212, 219)
= kr 2.000 til kr 6.000
- Pris pr. m2kaldtlager, enkle åpne bygg etc.
= kr 500 til kr 3.000
(vurderes av takstmann)
Den aktuelle virksomhets art og/eller byggeutforming legges til grunn for inndelingen.
Dette må vurderes skjønnsmessig der GAB-skjema ikke foreligger, ellers gjelder data fra
GAB—registret.Bygget vurderes som 100 % enten den ene eller den andre byggtype.
BAN —Bere net Areal Nærin sb
Byggets totale bruksareal omregnes til beregnet areal. Omregningen skjer ved å innføre
faktor som gir en forholdsmessig reduksjon i omsetningsverdien i forhold til
erfaringsmessige priser pr. etasje.

Definisjon av etasjetyper følger RiksGAB Registreringsinstruks.

3.2 BEBYGD TOMT NÆRING
Tomte Pris Næring (TPN)
= TA * SP, hvor
TA = Tomte Areal i rn2
SP = Sone Pris
Kvadratmeterprisenevarierer fra kr 150 til kr 1.000 pr. m2.
Taksten for tomter settes til en fast pris pr. m2som veies opp mot sentralitet, attraktivitet
og beliggenhet (soneinndeling). I særskilte tilfeller kan tomteverdien awike fra
intervallet.
3.3. TAKST SAMLET SKATTEEIENDOM
Skattetakst

= (STB + TPN) * YF * IF, hvor

STB = Sum takst bygning(er)
TPN = Tomte Pris Næring
YF = Ytre Forhold. (faktor 1)
IF = Indre Forhold.( faktor 2)
YF —Ytre Forhold faktor 1
Ytre forhold skal justere eiendommens verdi i forhold til beliggenhet. Dette gjelder så vel
attraktivitet geografisk som typografiske forhold, adkomst, nærhet til sentra etc.
Besiktigelsesmennenebruker faktoren fritt i forhold til skjønn. Intervallet bør ligge
mellom 0,5 —1,5.
IF —Indre Forhold faktor 2
Indre forhold skal justere eiendommens verdi i forhold til beskaffenhet og anvendelighet.
Her er det byggets alder, utidsmessighet, størrelse, tilstand, størrelse på tomt etc. som
vil påvirke besiktigelsesmennenesbruk av faktoren. Besiktigelsesmennenebruker
faktoren fritt i forhold til skjønn. Intervallet bør ligge mellom 0,5 —1,5.
3.4 STØRRE NÆRINGSBYGG/ VERK OG BRUK
METODE STØRRE NÆRINGSBYGG
Eiendommen verdsettes til markedsverdi.
Verdien bestemmes etter to parametere, nemlig eiendommens tekniske dagsverdi
inklusive tomt og dens økonomiske verdi.
Grunnlaget for verdsettelsen er eiendommens tekniske dagsverdi som beregnes ut fra
eiendommens produksjonskostnad,hvorfra det trekkes for slitasje, alder, rasjonalitet og
anvendelighet. Tomtekostnaden tillegges som for mindre næringseiendommer,jf. 3.2,
for å komme frem til en substansverdi.

Den økonomiske verdien bestemmes ut fra kapitalisering av faktiske eller
skjønnsmessige leiepriser. Leiepriser og/eller kapitaliseringsfaktorvil bli veid mot
eiendommens omsetningsverdi.
For verker og bruk, der det fastmonterte integrerte driftsutstyret skal tas med, vil det
kunne være aktuelt å vurdere virksomhetens lønnsomhet. Denne bestemmes ut fra en
kapitalisering av brutto driftsresultat før avskrivninger og renter av investeringskapital.
3.5 KOMBINERTE BYGG —NÆRING / BOLIG
- Næringsarealettakseres som næringsareal.
- Takst fastsettes etter metode —mindre næringsareal,jf. pkt. 3.1 til .3.3
- Boligarealet takseres som boligareal, jf. kap. 1
- Tomtepriser settes som for mindre næringseiendom
- Samlet skatteeiendomsom pkt. 3.3
3.6 SEKSJONERTE BYGG —NÆRING OG BOLIG
Verdien fordeles etter tinglyst seksjonsbrøk (må gjøres manuelt i komtek).
Her benyttes metoden som for kombinerte bygg, jf. pkt. 3.5.
4. LANDBRUKSEIENDOM
Eiendommer som drives som landbrukseiendommertakseres som bolig.
Som eksempel verdsettes våningshus, kårbolig og andre bolighus på eiendommen på
samme måte som enebolig. Tomt på landbrukseiendomsettes lik som bolig, dvs til kr
200.000.
5. DIVERSE BESTEMMELSER
Bygg under oppføring takseres ikke under alminnelig taksering. Disse byggene får
eiendomsskattetakst ved normal løpende taksering, ettersom de tas i bruk og / eller gis
midlertidig brukstillatelse.
Der hvor det ikke er tilstrekkelig informasjon i GAB eller bygningsarkivet, vil det bli en
skjønnsmessig vurdering i hvert enkelt tilfelle. Eiendommer vil bli målt opp, om det ikke
er tilstrekkelig informasjon i kommunens arkiv.
Uavhengig av de generelle retningslinjene kan skattetakstnemnda i særskilte tilfeller
vurdere eiendommer skjønnsmessig, hvis nemnden finner dette hensiktsmessig.

Eiendomsskatt - grunnlagsdata fra KOSTRA supplert med innhentede opplysninger fra kommunenes nettsider og spørsmål til eiendomsskattekontorene

1017 Songdalen
År:
Har eiendomsskatt i hele kommunen, Ja=1
Nei=0 (ssb)
Har eiendomsskatt bare på verk og bruk, Ja=1
Nei=0 (ssb)

1018 Søgne

1001 Kristiansand

K3:

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ca. 70-80 %

Utgangspunkt takst - % av markedsverdi

?%

ca. 80-90 %

Skattesats bolig - fritidsbolig 0/00

2

2

2

3

2

2

2

2

6,3

6,25

6,2

6,1

Skattesats næring, verk og bruk 0/00
Reduksjon - bruk av reduksjonsfaktor
Soner - antall
Sonefaktor - variasjon min - maks.
Bruk av IF YF SF
(Indre, Ytre og Sone-faktor)
Hvilket år trådte takstene fra siste alm.
taksering i kraft? (ssb)
Benytter kommunen formuesgrunnlag ved
verdisetting av boliger? (ssb)

3

2

2

3

2

4
0,8-1,1

Nei
YF

9
0,7-1,6

9
0,7-1,6

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei
YF
Bruker ikke
SF

6,25
0,39
9
0,7 - 1,6

6,1

4
0,8-1,1

6,3
0,39
9
0,7 - 1,6

6,2

4
0,8-1,1

2
0,85
Nei
YF
Bruker ikke
SF

2

4
0,8-1,1

2
0,85
Nei
YF

Ja

Ja

Ja

Ja

2009

2009

2009

2009

2010

2010

2010

2010

2011

2011

2011

2011

..

0

0

0

..

0

0

0

..

0

0

0

Ja

Likebehandling ved bruk av formuesgrunnlag viser seg å være vanskelig. Formuesgrunnlag-takst blir høyere enn det som egentakseres.
Størrelsen på evt. bunnfradrag (ssb)

500 000

500 000

500 000

300 000

700 000

800 000

800 000

800 000

-

-

-

-

Bunnfradrag er utfordrende. Noen godtar eiers opplysninger, andre krever formell PBL-godkjenning. Bunnfradrag per boenhet; et bolighus med to hybler kan gi tre bunnfradrag.
Alle kommuner utenom Kristiansand kan gi fritak for historiske bygninger (etter søknad). Dette gis i praksis sjelden; gjelder få bygninger.

Tomtetakst

Fastpris

200 000

Fastpris

200 000

Fastpris

200 000

Fastpris

200 000

Trappet
m2 - pris

3500-200
per m2

Trappet
m2 - pris

3500-200
per m2

Fastpris på tomt er ikke helt fast. Tilleggsareal vurderes ulikt. Nemndene justerer fastprisen noen steder.
Eiendomsskatten på en enebolig på 120 kvm
(ssb)
Regnskapstall :
Eiendomsskatt, totalt (ssb) (1000 kr)
Eiendomsskatt, annen eiendom (ssb)
Eiendomsskatt, boliger og fritidseiendommer
(ssb)
År:

2 500

2 500

2 500

5 000

4 000

4 500

2 650

2 700

5 850

5 800

5 750

5 660

8 018
3 173

8263
3201

8 459
3 311

..
..

19 289
2 244

18103
1870

18 558
1 965

..
..

271 192
67 547

274353
68591

276 205
69 049

..
..

4 845

5062

5 148

..

17 045

16233

16 593

..

203 645

205762

207 156

..

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

1017 Songdalen:
Bygningsstatistikk - utdrag:
(tall fra matrikkelen)
Antall bygg i kommunen i alt
Enebolig, tomannsbolig, rekkehus o.l (111,
112, 113, 121, 122, 123, 124, 131, 133)
Boligblokker i alle størrelser (135, 136, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 152, 193, 199)
Fritidsboliger (161, 162, 163)
Garasjer, uthus, sjøbuer (181, 182, 183)
Helse/omsorg/bofellesskap (151, 159, 719,
721, 722, 723, 729, 731, 732, 739)
Landbruk (171, 172, 241, 243, 244, 245, 248,
249)
Skjerma 199 (221, 223, 229, 233, 429, 819,
824, 825, 829)
Resten er næring, offentlige bygg mv. (Skoler,
kontorbygg, lager, verksted …)

26.03.2015
4 562

1018 Søgne:

12.08.2017
0,08
4 711

26.03.2015
10 255

12.08.2017
0,17
10 441

26.03.2015
44 559

K3:

12.08.2017
0,75
45 215

Sum K3 12.08.2017
60 367

1 341

0,29

2 132

0,45

2 193

0,21

3 576

0,34

10 784

0,24

20 565

0,45

26 273

0,44

64
117
1 500

0,014
0,03
0,33

59
117
1 542

0,013
0,02
0,33

106
1 671
3 777

0,010
0,16
0,37

115
1 683
3 859

0,011
0,16
0,37

1 626
1 672
16 544

0,04
0,04
0,37

1 618
1 662
16 786

0,04
0,04
0,37

1 792
3 462
21 387

0,03
0,06
0,35

13

0,003

24

0,00

183

0,00

220

0,00

510

0,11

677

0,06

826

0,02

2 013

0,03

9

0,002

79

0,01

620

0,01

708

0,01

329

0,07

428

0,04

2 955

0,07

4 512

0,07

0,34

1 540

0,24

1017 Songdalen:
Befolkning per 1.1.2017:
Matrikkelstatistikk - utdrag:
(tall fra matrikkelen 12.08.2017)

1001 Kristiansand:

0,06

2 508

1018 Søgne.

6 568

0,11

0,31

13 933

1001 Kristiansand:

11 321

0,83

Sum K3 01.01.2017

89 268

107 157
Sum K3 12.08.2017

Matrikkelenheter totalt
Grunneiendommer
Festegrunner
Seksjoner
Anleggseiendommer

0,08
0,09
0,11
0,04

4 126
3 612
15
499
-

0,16
0,18
0,116
0,09
0,14

8 684
7 529
16
1 135
4

0,76
0,73
0,78
0,87
0,86

40 677
29 946
107
10 604
24

53 487
41 087
138
12 238
28

Adresser - totalt
Veiadresser
Matrikkeladresser

0,07
0,07
0,16

2 869
2 814
55

0,16
0,16
0,06

6 306
6 286
20

0,77
0,77
0,79

31 112
30 837
275

40 287
39 937
350

4; 28
3; 12 238

2; 138

1; 41 087

4 126
8 684
40 677

Songdalen
Søgne
Kristiansand

Matrikkelenheter

3 612
7 529
29 946

15
16
107

499
1 135
10 604

4
24

Songdalen

Songdalen

1

1

1

Søgne

Søgne

2

2

2

Kristiansand

Kristiansand

3

3

3

Grunneiendommer

Festegrunner

Seksjoner

Anleggseiendommer

Saksnr

Arkivnr

Snr: 2008/1439- 9

Lnr: 12708/2009 Ark: 232 /JAS

EIENDOMSSKATTEVEDTEKTER FOR
SØGNE KOMMUNE
Fastsatt av Søgne kommunestyre 19.06.2008. Endret (§14B) av kommunestyret 07.05.09 i sak K30/09

KAP. I LOVHJEMMEL

§ 1. Vedtektene
Vedtektene er gitt i medhold av byskatteloven §§ 4 og 5, jfr eiendomsskatteloven §33 og Finansdepartementets
samtykke av 22.02.07.

KAP. II SKATTETAKSTNEMNDER
§ 2. Sammensetning og valg av sakkyndige nemder
Til å foreta verdsettelse av faste eiendommer i forbindelse med eiendomsskatten i Søgne kommune i
henhold til bestemmelsene i lov om eiendomsskatt og retningslinjer gitt av Søgne kommunestyre, velger
kommunestyret en sakkyndig nemd og en sakkyndig ankenemd.
Den sakkyndige nemda skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og et medlem) og den sakkyndige
ankenemda skal bestå av tre medlemmer (leder, nestleder og et medlem).
Det velges personlige varamenn for alle . Kommunestyret utpeker leder og nestleder for hver nemnd.
Funksjonstiden følger kommunestyreperioden . Ved lederens forfall rykker nestleder opp som leder.
Hvis et medlem fratrer for godt, utpeker kommunestyret en av varamedlemmene til å tre inn som fast
medlem for resten av perioden.
Rådmannen gis fullmakt til å fastsette godtgjørelsen til medlemmene av den sakkyndige nemda og den
sakkyndige ankenemda.
§ 3. Valgbarhet og ugildhet
Valgbare og pliktige til å motta valg til medlem av sakkyndig nemnd og sakkyndig ankenemnd er de som er
pliktige til å motta valg til kommunestyret. Formannskapets medlemmer kan imidlertid ikke velges.
Kommunestyrets medlemmer kan unnslå seg for valg.
Et medlem er inhabil til å delta i taksten når vedkommende:
1. Selv er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen.
2. Er i slekt eller svogerskap med en som er nevnt i nr. 1 i rett opp- eller nedstigende linje som nær
som søsken.
3. Er eller har vært gift / samboer med eller forlovet med eller er fosterfar eller fostermor til en eier.

4. Er verge for en person som nevnt under nr. 1.

5. Er styrer eller medlem av styret for et selskap , forening, sparebank, stiftelse eller offentlig
innretning som er eier , panthaver eller leieboer til eiendommen.
6. Likedan er vedkommende inhabil når andre særegne omstendigheter foreligger som er egnet til å
svekke tilliten til hans / hennes upartiskhet.
Nemndene treffer selv avgjørelsen om hvorvidt et medlem er inhabil.
Medlemmene av den sakkyndige nemd og sakkyndige ankenemd plikter å stille til alle møter i de respektive
nemdene med mindre det foreligger lovlig forfall.
§ 4. Sakkyndige for nemndene
Nemdene kan, når dette ansees nødvendig , tilkalle sakkyndig hjelp til å avgi veiledende uttalelser når de
skal taksere eiendommer , bedriftseiendommer med tilhørende maskiner og lignende.
Likeledes kan en eller flere jordbrukskyndige tilkalles ved avgjørelsen av spørsmål om hvorvidt en eiendom
kommer inn under bestemmelsene for gårdsbruk.
De sakkyndige deltar ikke i selve takseringen og har ingen stemmerett.

KAP. Ill SKATTETAKSTEN

§ 5. Konferanser om retningslinjer før alminnelig taksering mv.
Den sakkyndige nemda og den sakkyndige ankenemda trer sammen før den alminnelige taksering
påbegynnes (som i utgangspunktet skjer hvert 10. år i henhold til § 4 i byskatteloven ) til felles drøftelse og
fastsettelse av alminnelige retningslinjer for takseringen for å sikre størst mulig ensartethet i vurderingen.
Slike møter holdes også ellers når det finnes påkrevet.
Møtebok fra disse møter føres av rådmannen eller den han bemyndiger. Vedtak treffes med alminnelig
flertall, og er av rettledende art.
§ 6. Takseringsorinsipp og taksering
Verdsettelse gjøres etter bestemmelsene i skatteloven for byene av 1 8.august 1911 nr. 9 jfr. 33 i
eiendomsskatteloven , og de til enhver tid gjeldende verdsettelsesregler gitt av kommunestyret.
Etter behandling i sakkyndig nemd behandler kommunestyret:
• Om det skal skje en omtaksering (alminnelig omtaksering eller omtaksering pga særlige forhold)
• Vurdering om kontormessig oppjustering i henhold til 'lov om mellombels tillegg til lov av 06.juni
1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane"
• Grunnvilkårene ved eiendomsskattelegging -eiendomsskatteområdene
• Vedtekter og endringer av vedtektene
Søgne kommunestyre fastsetter årlig, i henhold til § 10 i eiendomsskatteloven , skattesats i prosent av
verdsatt omsetningsverdi og andre regler som skal gjelde for utskrivningen av eiendomsskatt. Sakkyndig
nemd foretar taksering I verdsettelse av skatteobjektet . En hver eiendoms- eller innretnings skattegrunnlag
kommer frem ved verdsettelse . Som utgangspunkt for taksten på eiendommer som ikke kommer inn under
begrepet verk og bruk og fritidseiendommer, benyttes sjablontaksering som ivaretar størrelse på bygning,
tomt, alder og beliggenhet. Sjablonen skal være et hjelpemiddel for å komme fram til eiendommens
omsetningsverdi. Bygninger og grunntakseres hver for seg.

Industrieiendom verdsettes særskilt i hvert enkelt tilfelle.
Ved taksering av verk og bruk skal eiendommen besiktiges. Ved besiktigelsen skal det om mulig foreligge
opplysninger om
• eiendommens areal og etasjeantall
• oppgave over innhold og bruk
• for bedriftseiendommer lister over større maskiner og lignende
Lederen skal påse at det oppnås enhet i verdsettelsene . Formannskapet kan, for å oppnå slik enhetlig
verdsettelse , kunne foranledige at det blir avholdt prøvetakster over enkelte eiendommer og ta initiativ til at
det blir sammenkalt til fellesmøte i nemndene til rådslagning etter prøvetaksten . Til fellesmøtene og
prøvetakster kan også varamedlemmene innkalles.
§ 7. Forberedelse av taksten, varsel
Det påligger lederen for sakkyndig nemd å planlegge og lede arbeidet og beramme verdsettelse basert på
de retningslinjer og vedtak som blir fattet av sakkyndig nemd og kommunestyret i Søgne.
Det påligger lederen å sørge for at hver av medlemmene får et ajourført avtrykk av bestemmelsene i
byskattelovens første kapittel om eiendomsskatt, ett eksemplar av lov om eiendomsskatt og ett eksemplar
av vedtektene.
Hjemmelshaver(e) skal ha varsel om ny eller endret takst med opplysning om klageadgang. Alminnelig
taksering skal kunngjøres på forhånd i pressen.
Rådmannen eller den han bemyndiger utfører alt administrativt og kontormessig arbeid for takstnemndene.
Herunder forestår rådmannen eller den han bemyndiger protokolleringer etter de retningslinjer som blir
vedtatt på det i § 5 omhandlende felles drøftingsmøte.
Dokumentasjon vedrørende verdsettelse av eiendommer mv oppbevares i kommunens arkivsystem.
Er et nemdmedlem ved lovlig forfall forhindret fra å møte, skal rådmannen varsles snarest. Rådmannen
eller den han bemyndiger, innkaller varamedlem.
§ 8. Besiktigelse og protokollering
Den eiendom som skal takseres skal besiktiges. Den sakkyndige nemd er i samarbeid med rådmannen
eller den han bemyndiger ansvarlig for å gi besiktigelsesmennene/-kvinnene informasjon og veiledning om
praktiseringen av de alminnelige retningslinjene.
I forbindelse med besiktigelsen utarbeider besiktigerne et forslag til takst. Forslag til takst bør inneholde
grunnlagsdata og prinsippene for verdsettelsen. Ved taksering av antatte verker og bruk bør takstforslaget
også inneholde de opplysninger som er nødvendige for at den sakkyndige nemd skal kunne ta stilling til om
eiendommen kvalifiserer som verk og bruk og hvilke maskiner og tilbehør som skal medtas i taksten.
Eieren eller hans fullmektig er forpliktet til å gi sakkyndig nemd opplysninger om eiendommen og alle
forhold som er av betydning for taksten.
Den sakkyndige nemd fastsetter i møte takstene på bakgrunn av de forslag som er utarbeidet av
besiktigerne. Det skal utarbeides særskilt forslag for grunn og bygning hvis de eies av forskjellige
skatteytere. Hver nemnd fører forhandlingsprotokoll og takstprotokoll.
Når sakkyndig nemd har gjort seg opp en begrunnet mening om eiendommens verdiforhold, herunder om
den enkelte eiendom inngår i eiendomsskatteområdet, eller skal beskattes som verk og bruk samt hvilke
tilbehør og ting som skal inngå i taksten (jfr eiendomsskatteloven §4, 3. og 4. punkt og hvilke eiendommer
som skal unntas fra eiendomsskatt ellet eiendomsskatteloven § 5, avgis takst på dertil fastsatt skjema
(utvalgets protokoll ). Særlige omstendigheter som antas å ha betydning for eiendommens verdi, bl.a.
servitutter og annet, bør anføres. Protokollen skal underskrives av alle medlemmer ved avslutningen av
hvert møte.
Skjemaene for takstprotokoll fastsettes av rådmannen etter samråd med leder av sakkyndig nemd.
Takstprotokollen bør innrettes slik at det kan tas gjenparter / utskrifter til nødvendige underretninger. Den

må inneholde opplysninger om når takst er avholdt, hvilken eiendom det gjelder og takstsum. Videre bør
den kort angi hva som inngår i taksten og hvilke verdsettelsesprinsipper som er anvendt. Alternativt kan
disse opplysningene gis ved henvisning til besiktigernes takstforslag. Gjenpart / utskrift sendes skattyter og
skatteoppkrever.
§ 9. Utleggelse og kunngjøring
Rådmannen eller den han bemyndiger fører eiendomsskatteliste med slik
eiendomsskatteloven § 15. Listen skal ligge ute til offentlig gjennomsyn i minst
kunngjort at listen er lagt ut . Det kunngjøres i lokalpressen når og hvor
Kunngjøringen skal inneholde opplysninger om fristen for å begjære overtakst og
sendes til.

innhold som nevnt i
tre uker etter at det er
utleggelse finner sted.
hvem begjæringen skal

Samtidig med at eiendomsskattelisten legges ut sendes skatteseddel til skattyter.
Ved endring av verdsettelsen i perioden mellom to alminnelige verdsettelser sendes gjenpart av
takstprotokollen til eieren med angivelse av at krav om overtakst må være innkommet innen 3 uker fra
utsendelsen av verdsettelsesdokumentet.
§ 10. Begjæring om overtakst
Overtakst kan begjæres av vedkommende skattyter eller av formannskapet innen 3 uker fra utleggelse av
skattetakstlisten eller innen 3 uker fra vedkommende skattyter er varslet om vedtak ved omtaksering /
særskilt taksering etter byskatteloven § 4, 3. og 4 . ledd. Lederen av sakkyndig nemd kan avvise klager som
er for sent innkommet . Ved fristoversittelse kan imidlertid fristutsettelse innvilges når skatteyter ikke kan
bebreides for fristoversittelsen eller når det er av særlig stor betydning å få behandlet begjæringen.
Den sakkyndige nemd kan endre taksten i skatteyters favør dersom den finner begjæringen tilstrekkelig
begrunnet . I motsatt fall oversendes begjæringen den sakkyndige ankenemd.
Den sakkyndige ankenemd avholder takst etter forutgående besiktigelse. Ankenemden kan prøve alle sider
av saken, herunder endre taksten til skatteyters ugunst.
§ 11. Sakkyndig ankenemd
Overskattetaksten utføres av samtlige medlemmer av sakkyndig ankenemd, eventuelt med varamedlem ,
og ledes av lederen. Reglene i §§ 5-8 for sakkyndig nemd får tilsvarende anvendelse så langt de passer.
Hvis sakkyndig nemd har tilkalt sakkyndige etter bestemmelsen i vedtektene § 4, kan sakkyndig ankenemd
tilkalle en eller flere sakkyndige som ikke tidligere har bistått med undertaksten.
Når samtlige overtakster er avsluttet, utlegges protokollen til offentlig ettersyn i 3uker på samme sted som
skattetakstene har vært utlagt. Utleggelsen kunngjøres i pressen.
Sakkyndig ankenemd fører særskilte protokoller, innrettet på samme måte som sakkyndig nemds
protokoller.

KAP. V NY VERDSETTELSE
§ 12. Særskilt verdsettelse
Når det i tiden mellom to alminnelige verdsettelser har foregått deling av en eiendom, når de på
eiendommen stående bygninger er nedrevet eller ødelagt ved brann eller lignende, eller når det er oppført
nye bygninger på eiendommen, eller bygningens areal er endret på eiendommen, skal det skje delvis ny
verdsettelse jfr. byskattelovens § 4, 3. og 4. ledd.
Når verdien av en eiendom ved inntrådte forandringer antas å være vesentlig økt eller redusert i forhold til
andre eiendommer, kan formannskapet så vel som den skattepliktige, forlange særskilt verdsettelse avholdt
i tiden mellom to alminnelige verdsettelser.

Krav om omtaksering må sendes innen 1. november til sakkyndig nemd som tar stilling til om vilkårene for
omtaksering / særskilt taksering er oppfylt.
Ved ny verdsettelse som nevnt foran kommer reglene i vedtektene om skattetakst og overskattetakst til
tilsvarende anvendelse . Ved ny verdsettelse sendes gjenpart av protokoll til eieren med angivelse av at
eventuelt krav om overtakst må være innkommet innen 3 uker fra utsendelsen av dokumentet.

KAP. VI EIENDOMSSKATTEN
§ 13. Område for beskatning
Eiendomsskatten skrives ut i hele kommune , jfr lov om eiendomsskatt av 06. juni 1975 § 1.
Kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomskatt kan ikke påklages. Det er heller ikke klagerett over
satsen ved utskrivning av eiendomsskatt.
Sakkyndig nemd fastsetter hvilke eiendommer som kommer inn under begrepet "verk og bruk". Tvist om
lovforståelse påklages til Søgne formannskap etter at sakkyndig nemd har uttalt seg.
§ 14 Fritak for beskatning
Fritak etter eiendomsskatteloven § 5 følger direkte av lovteksten og sentrale vedtekter og avgjøres
administrativt. Tvist om lovforståelse kan påklages til Søgne formannskap etter at sakkyndig nemd har uttalt
seg.
Fritak etter vedtektene § 14 bokstavene a og bokstav b delegeres fra kommunestyret og avgjøres av
formannskapet. Tvist om lovforståelse kan påklages til kommunestyret etter at formannskapet har uttalt
seg.
Fritak etter vedtektene § 14 bokstav c avgjøres administrativt . Tvist om lovforståelse kan påklages til
formannskap etter at sakkyndig nemd har uttalt seg.
Ettergivelse / nedsettelse på billighetsgrunnlag avgjøres av skatteutvalget etter søknad.
Søgne kommunestyre velger å frita for eiendomskatt med hjemmel i eiendomsskatteloven § 7 følgende type
eiendommer:
a)

Eiendommer tilhørende stiftelser, institusjoner, menigheter og trossamfunn, kulturelle og
humanitære organisasjoner etc. som har til formål å være til gagn for kommune eller stat, kan etter
søknad på fastsatt blankett innvilges fritak for eiendomsskatt. Tilsvarende vil gjelde for eiendommer
tilhørende private daghjem, private barnehager, private behandlingshjem og tilsvarende anlegg eller
institusjoner som drives av private organisasjoner ("non-profitt"organisasjoner).
Fritaket etter bokstav a gjelder ikke for eiendommer eller deler av eiendommer som bortleies til
boligformål eller næringsvirksomhet som ikke er en del av vedkommende organisasjons
virksomhet.
For eiendommer som delvis nyttes til slik virksomhet holdes det partiell takst.

b)

c)

Eiendommer som nyttes til
-

offentlig vei

-

annen kommunikasjon / tekniske anlegg dvs eiendommer som nyttes til flyplass, offentlige
kaianlegg, offentlig kommunikasjonstekniske anlegg el. Lignende

-

friareal / idrettsanlegg dvs eiendommer som nyttes til offentlig campingplass, offentlig
badeplass, opparbeidet park eller idrettsanlegg.

Felles (ikke utskiftet) utmark, med påstående bygninger.

§ 15. Utskrivningen av eiendomsskatten
Forandringer i eiendomsskatten som følge av forandret takstverdi på en eiendom etter avholdt taksering ,
gjennomføres ved utligningen av eiendomsskatt for det nærmeste påfølgende skatteår etter at samtlige
takster er avhjemlet.
Etter avholdt omtaksering av en eiendom inntrer forandringen i eiendomsskatten fra det nærmeste
påfølgende skatteår etter at taksten for vedkommende eiendom er avhjemlet.
Alminnelig taksering må være avsluttet innen 1. desember for å kunne legges til grunn for utligning for det
nærmeste påfølgende året.
For omtaksering som forlanges av den skattepliktige må begjæring være satt frem innen 1. november for å
få virkning for det etterfølgende skatteåret.
For omtaksering som forlanges av kommunen må takst være avhjemlet innen 31. desember for å ha
virkning som ovenfor nevnt.
Hvis taksten endres ved overtakst, blir skatten i tilfelle å omberegne.
Rådmannen eller den han bemyndiger utregner eiendomsskatten og utskriver skattelistene. Til bruk her
skal han holde en ajourført liste (protokoll) over samtlige eiendommer, deres takster og eiere.
Eiendomsskattelisten skal inneholde alle takserte eiendommer enten de er skattepliktige eller ikke, oppført i
nummerrekkefølge etter matrikkelen eller i nummerrekkefølge (husnummer) etter regler gitt med hjemmel i
deling - og plan / bygningslov . Som tillegg til listen skrives liste over skattefrie eiendommer.
Det påligger arealenheten / bygningsadministrasjonen i kommunen etter hvert å innberette til
eiendomsskattekontoret alle oppmålinger, matrikuleringer og oppdelinger av eiendommer. Likeledes plikter
den ved utgangen av hvert kvartal å innberette til eiendomsskattekontoret alle avsluttede anmeldte
byggearbeider til en antatt verdi av minst kr 10.000,- og om nedriving av eldre bygninger.
Økonomienheten i kommunen besørger utsendelsen. Skjema for lister, skattesedler m.m. fastsettes av
rådmannen.
Eiendomsskatten forfaller til betaling i det antall terminer som Søgne kommunestyre til enhver tid
bestemmer, men likevel med minst 2 termin pr. år. Eiendomsskatten innbetales til Søgne kommune.
Selv om klage er sendt, skal eiendomsskatten innbetales innen forfall. Blir klagen tatt til følge, skal
tilgodehavende bli utbetalt med renter i henhold til gjeldende rentefastsettelse, evt. bli godskrevet ved neste
termin.

KAP. VII FORSKJELLIGE BESTEMMELSER
§ 16. Omkostninger og godtgiørelse til takstmennene
Rådmannen bestemmer den godtgjørelse som skal tilstås medlemmene av sakkyndig nemd og - ankenemd
og de sakkyndige til engasjert bistand som nevnt i § 4.
Når begjæring om ny verdsettelse etter § 12 2. setning, fremsettes av den skattepliktige, skal
omkostningene ved verdsettelsen svares av ham selv.

