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Gjennomgang og eventuell revidering av Analyse og lokale 
retningslinjer i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til 
Lov om eigendomsskatt i kommunane. 

 

Rådmannens innstilling: 
Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om egiendomsskatt i kommunane 
revideres.  
 
 

Saksdokumenter Vedlagt 
  
 
 

Oppsummering 
 

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 
befaringspersoner/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. 
 
Det er nødvendig med en gjennomgang av Gran kommunes lokale retningslinjer ved taksering av 
skatteeiendommer. Punkter som må ses på er: 

 s. 3 Bruken av ordene Verker og Bruk. Verker og bruk brukes ikke lenger. Verker og bruk 
defineres i dag som næringseiendommer, da skatt på produksjonsutstyr har falt bort fra 
1.1.2019.  

 s. 3 og 4 Begrepet» faste anlegg og installasjoner» erstattes med «installasjoner som tjener 
bygget». 

 s. 5 GAB-registeret erstattes med Matrikkelen 
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 s. 7 Punktet ang. bunnfradrag. Må være mer åpent for endring årlig. Er beskrevet i punkt 
5.3.8 

 Punk 5.3.2. GAB erstattes av Matrikkel 

 Punkt 5.3.4. s. 8. Verker og bruk erstattes med Næringseiendommer. Hva med bruk av 
faktorene? I og med at Verker og Bruk ikke lenger er en del av eiendomsskatten må det 
vurderes om reduksjonsfaktoren 0,8 på eiendommer som faller utenfor området som 
defineres av kommunestyrets vedtak 27. april 2005 faller bort.  
 
 

Saksutredning 
 
 
Lover og forskrifter 
Eiendomsskatteloven 
 
Eksisterende planer 
Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til Lov om eigendomsskatt i kommunane. 
 
Gjeldende vedtak 
Revidert i Sakkyndig nemd eiendomsskatt i møte 22. mai 2007 
 
 
 
 

Vurdering/alternative løsninger 
Analyse i forbindelse med alminnelig taksering i henhold til lov om eigedomsskatt i kommunane 
beholdes som den er frem til vedtak om ny alminnelig taksering fattes av kommunestyret. 
 
 
 

 
Dato: Velg dato 
Godkjent av rådmannen 
 
 


