
 

 
 

 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Organ:  Sakkyndig nemnd 
Dato:  31.08.2021 
Tid:  09:00 - 10:30 
Sted:  Skeikampen 
Under ledelse av:   
 
Til stede:  
        NAVN OG PARTI:           FORFALL:  

 
 
Leder Olav Olstad   
Nestleder Harald Ove Foss   
Medlem Yvonne Briton Denneche   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antall representanter inkl. varamedlemmer:  3 

 
Til stede fra administrasjonen:  
Jostein Sørensen 
 
Godkjenning av innkalling:  Godkjent uten merknad  
Godkjenning av saksliste:  Godkjent uten merknad  
Behandlingsrekkefølge:  Som innkallingen  
 
Delt ut i møtet:  

 Klage sak nr. 21/490 

 Merknad til klage sak nr. 21/479 

Orienteringer:  
 * 

 * 



  

Godkjenning av protokoll:  

 
 



  

SAKER TIL BEHANDLING: 
 
Sak 11/21   
 KLAGEBEHANDLING EIENDOMSSKATT 2021  
  
 



  

 
 
SN-11/21 
Ark.:  Arkivsaksnr.: 21/1158 
 
KLAGEBEHANDLING EIENDOMSSKATT 2021  

 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

innstilling/vedtak: 
 
 
Behandling: 
Klager som ikke fikk medhold eller delvis medhold i sak nr. 9/21 og 10/21 hadde jf. 
forvaltningsloven tre ukers frist til å sende inn merknader til vedtaket før behandling i 
ankenemnd. I syv saker ble det ettersendt kommunen nye opplysninger og dokumentasjon 
på antatt markedsverdi. 
Sakkyndig nemnd finner det hensiktsmessig å ta sakene til ny behandling før disse 
oversendes sakkyndig ankenemnd, dette for at nemndene bør vurdere klagene på samme 
grunnlag. 
 
I tillegg behandles sak nr. 21/490 og sak nr. 21/479. 
 
 
Sak nr. 21/1356 
Sakkyndig nemnd ser det som nødvendig på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon i form av 
meglertakst å omgjøre sitt vedtak i sak nr. 9/21. 
Sakkyndig nemnd gir medhold i merknadens kulepunkt en og justerer 
eiendomsskattetaksten for å tilnærme seg meglertakst. Merknadens andre kulepunkt om 
begrensninger ved tomtens utnyttelsesgrad vektlegges ikke. Alle eiendommer er underlagt 
begrensninger i planbestemmelsene eller gjennom plan og bygningsloven. 
Eiendomsskattetaksten skal gjenspeile eiendommens antatte omsetningsverdi slik 
eiendommen fremstår på takseringstidspunktet.  
Eiendommens indre faktor på 1,0 reduseres til 0,9. Med endringen mener nemnda å ha gitt 
medhold i klagen.  
Eiendomsskattetaksten endres fra kr. 7 700 000,- til kr. 6 930 000,-. 
 
Sak nr. 21/1229 
Sakkyndig nemnd ser det som nødvendig å omgjøre sitt vedtak på bakgrunn av fremlagt 
dokumentasjon om antatt markedsverdi.  
Sakkyndig nemnd gir medhold i merknaden og justerer eiendomsskattetaksten i forhold til 
meglertakst. Eiendommens indre faktor på 1,0 reduseres til 0,9. 
Eiendomsskattetaksten endres fra kr. 6 494 000,- til kr. 5 844 000,-. 
 



  

 
 
 
Sak nr. 21/706 
Sakkyndig nemnd gir ikke medhold i påstand om at fritidseiendommer i område 
«Skeikampen» ikke har hatt en verdiøkning siden 2018.  
Nemda finner det korrekt å endre den vedtatte eiendomsskattetaksten for å tilnærme seg 
meglertakst fra 2018 justert for normal prisstigning. Med endringen mener nemnda å ha gitt 
medhold i klagen.  
Eiendommens indre faktor reduseres fra 0,9 til 0,75. 
Eiendomsskattetaksten endres fra kr. 4 753 000,- til kr. 3 961 000,-.  
 
Sak nr. 21/673 
Sakkyndig nemnd ser det som nødvendig å omgjøre sitt vedtak på bakgrunn av fremlagt 
dokumentasjon om antatt markedsverdi.  
Sakkyndig nemnd gir medhold i merknaden og justerer eiendomsskattetaksten i forhold til 
meglertakst. Eiendommens indre faktor på 1,0 reduseres til 0,9. 
Eiendomsskattetaksten endres fra kr. 8 012 000,- til kr. 7 211 000,-.  
 
Sak nr. 21/552 
Sakkyndig nemnd ser det som nødvendig å omgjøre sitt vedtak på bakgrunn av fremlagt 
dokumentasjon om antatt markedsverdi.  
Sakkyndig nemnd justerer eiendomsskattetaksten i forhold til meglertakst. Med endringen 
mener nemnda å ha gitt medhold i klagen.  
Eiendommens indre faktor på 0,9 reduseres til 0,8. 
Eiendomsskattetaksten endres fra kr. 4 664 000,- til kr. 4 146 000,-.  
 
Sak nr. 21/492 
Det er ikke framkommet nye opplysninger eller dokumentasjon som tilsier en 
eiendomsskattetakst høyere enn markedsverdi. Sakkyndig nemnd opprettholder sitt vedtak i 
sak nr. 10/21. 
Saken bringes frem for sakkyndig ankenemnd som fatter endelig vedtak. 
 
Sak nr. 21/606 
Det er ikke fremlagt dokumentasjon på en markedspris lavere enn vedtatt 
eiendomsskattetakst. Taksten gjenspeiler antatt omsetningsverdi ved fritt salg og er således i 
tråd med Eiendomsskatteloven § 8 A-2. 
Klagen tas ikke til følge. 
Saken bringes frem for sakkyndig ankenemnd som fatter endelig vedtak. 
 
 
 
 
Sak nr. 21/479 



  

Sakkyndig nemnd gir medhold i merknaden og justerer eiendomsskattetaksten i forhold til 
meglertakst.  
Vedtatt eiendomsskattetakst endres fra 5 883 000,- til kr. 5 500 000,-. 
 
 
 
Sak nr. 21/490 
Sakkyndig nemnd gir medhold i merknaden og justerer eiendomsskattetaksten i forhold til 
dokumentert kjøpesum. Eiendommens indre faktor reduseres fra 0,85 til 0,8. Vedtatt 
eiendomsskattetakst endres fra 4 167 000,- til kr. 3 922 000,-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vedtak: 

Ved medhold i klagen rettes eiendomsskattetaksten med virkning fra 01.01.2021. 
Ved delvis medhold eller ikke medhold bringes klagen inn til sakkyndig ankenemnd for    
endelig behandling. 
 
Sakkyndig nemnd gir medhold i sak nr.: 21/1356, 21/1229, 21/706, 21/673, 21/552, 
21/479 og 21/490. 
 
Sakkyndig nemnd gir ikke medhold i sak nr.: 21/492 og 21/606. 
 

 
 
 
 
 


