
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - KLAGEBEHANDLING EIENDOMSSKATT 2021  
 
 
Sakkyndig nemnd behandlet saken, saksnr. 10/21 den 15.06.2021. 
 
Behandling: 
Sakkyndig nemnd har gjennom seks foregående møter behandlet totalt 538 klager på 
eiendomsskattetakstvedtak gjeldende fra skatteåret 2021. 428 likelydende klager ble 
behandlet i sak nr. 9/21. 110 klager har vært behandlet og gitt foreløpige vedtak eller fått 
utsatt behandling. Sak som har blitt utsatt eller gitt foreløpig vedtak får sakkyndig nemnd sitt 
endelige vedtak i denne sak.  
 
Sakkyndig nemnd fatter vedtak om justering av indre faktor for eiendommer med adresse 
Fjellandsbyen og Stavtaket, det vedtas en reduksjon for seksjoner med gnr. bnr. 225/432. 
Vedtaket gjøres gjeldende for eiendommer uavhengig av om det er klaget på taksten eller 
ikke. 
 
Fjellandsbyen. Sak nr. 21/411, 21/669, 21/458, 21/524/, 21/539, 21/938, 21/1200, 21/1206 
og 21/1255.  
Klagene gjelder eiendommer med adresse «Fjellandsbyen». Sammenligning av faktiske 
omsetninger på adressen fra 2017 til 2021 gir ingen klar indikator på eksakt markedsverdi.  
Sakene er individuelt vurdert og danner grunnlag for ett generelt vedtak. 
 
Ved en skjønnsmessig vurdering av bygningers standard, kvalitet samt historisk bruk finner 
nemnda det riktig å endre eiendommenes indre faktor. Indre faktor reduseres 0,1. 
 
Medhold. 
 
Grunnet seksjoners sammenlignbarhet og for å ivareta prinsippet om likebehandling, 
reduseres indre faktor uavhengig om det er registrert klagesak på eiendommen eller ikke.  
Eiendomsskattetaksten for eiendommer med adresse «Fjellandsbyen», med seksjoner 
registrert tatt i bruk i 1994 eller tidligere, gis en reduksjon på eiendommenes indre faktor 
med 0,1. 
 
 
 
 
Stavtaket. Sak nr. 21/421 
Behandlet i sak nr. 4/21. 
Indre faktor reduseres med 0,05.  
Eiendommens indre faktor settes til 0,95. 
Foreløpig medhold 
 



 
 

 
 

 

Reduksjonen utføres for at eiendomsskattetaksten skal tilnærmes eiendommens kjøpesum. 
Det er mange tilnærmet like eiendommer på adressen Stavtaket. Eiendommene er omsatt i 
samme tidsrom for tilnærmet like summer. Vedtaket i denne saken gjøres gjeldende for alle 
eiendommer med adressen Stavtaket. 
Indre faktor reduseres med 0,05.  
Eiendommens indre faktor settes til 0,95. 
 
Gnr. bnr. 225/432. 
Sak nr. 21/596, 21/884, 21/419, 21/538, 21/912, 21/1080, 21/406.  
Behandlet i sak nr. 5/21. 
Sakkyndignemnd ser ved behandling av klager for seksjonene at nemnda nok ikke i stor nok 
grad har vektlagt bygningenes historiske bruk ved vedtak av takster. Det poengteres at antall 
seksjoner lagt ut for salg samt selgers antatte ønske om rask avhending nok kan ha påvirket 
salgssummene. Ved en ny skjønnsmessig vurdering der historisk bruk vektes opp mot dagens 
standard og kvalitet reduseres eiendommenes indre faktor. Indre faktor settes til 0,75.  
Foreløpig medhold. 
 
Reduksjonen utføres for at eiendomsskattetaksten skal tilnærmes eiendommens kjøpesum. 
Det er mange tilnærmet like seksjoner på gnr. bnr. 225/432. Eiendommene er omsatt i 
samme tidsrom for tilnærmet like summer. Vedtaket i denne saken gjøres gjeldende for alle 
eiendommer med gnr. bnr. 225/432.   
Eiendommens indre faktor settes til 0,75. 
 
Sak nr. 21/490. 
Behandlet med foreløpig vedtak i sak nr. 4/21. 
Indre faktor reduseres med 0,1.  
Eiendommens indre faktor settes til 0,9.  
Foreløpig medhold. 
 
Ved en ny vurdering, og sammenligning med sammenlignbare eiendommer, reduseres indre 
faktor ytterligere med 0,05. 
Indre faktor settes til 0,85. 
 
Medhold. 
 
 
 
 
Sak nr. 21/497. 
Behandlet med foreløpig vedtak i sak nr. 7/21. 
Indre faktor reduseres med 0,1. 
Indre faktor settes til 0,7. 
Foreløpig medhold. 
 



 
 

 
 

 

Ved en ny vurdering med tilnærming til en dokumentert markedsverdi reduseres indre 
faktor ytterligere med 0,1. 
Indre faktor settes til 0,6. 
 
Medhold. 
 
Sak nr. 21/1139. 
På bakgrunn av opplysninger i klage om utleie, kvalifiseres det jamfør retningslinjene en 
reduksjon på eiendommens indre faktor. Indre faktor reduseres 0,2. 
Indre faktor settes til 0,75. 
 
Medhold. 
 
Sak nr. 21/489. 
Behandlet i sak nr. 5/21. 
Utsettes i påvente av etterlyst dokumentasjon av påstått omsetningsverdi.  
Utsatt 
 
På bakgrunn av opplysninger i klage reduseres indre faktor med 0,05. Det foreligger ikke 
dokumentasjon som tilsier ytterligere reduksjon. 
Indre faktor settes til 0,95. 
 
Medhold. 
 
Sakkyndig nemnd fatter vedtak i tråd med foreløpige vedtak i sak nr. 4/21, 5/21, 7/21, 8/21, 
9/21 og behandling i denne sak nr. 10/21. 
 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 

1. Ved medhold i klagen rettes eiendomsskattetaksten med virkning fra 01.01.2021. 
Ved delvis medhold eller avslag bringes klagen inn til sakkyndig ankenemnd for    
endelig behandling. 
 

2. Sakkyndig nemnd fatter endelig vedtak i tråd med foreløpige vedtak i sak nr. 4/21, 5/21, 
7/21, 8/21, 9/21  
 
 



 
 

 
 

 

3. Fjellandsbyen. Sak nr. 21/411, 21/669, 21/458, 21/524/, 21/539, 21/938, 21/1200, 
21/1206 og 21/1255.  

 Sakkyndig nemnd gir medhold i klagene ved at det gis en reduksjon på eiendommenes 
indre faktor med 0,1.  
 

 Eiendomsskattetaksten for eiendommer med adresse «Fjellandsbyen», med   seksjoner 
registrert tatt i bruk i 1994 eller tidligere, gis en reduksjon på indre faktor med 0,1. 
 
 

4. Stavtaket. Sak nr. 21/421 
 Sakkyndig nemnd gir medhold ved at det gis en reduksjon på eiendommens indre faktor 

med 0,05. Eiendommens indre faktor settes til 0,95.  
  

 Eiendommer med adresse Stavtaket gis en reduksjon på indre faktor med 0,05. Indre 
faktor settes til 0,95    

 
 

5. Gnr. bnr. 225/432. Sak nr. 21/596, 21/884, 21/419, 21/538, 21/912, 21/1080, 21/406.  
 Sakkyndignemnd gir medhold ved at eiendommenes indre faktor settes til 0,75. 

 
 På seksjoner med gnr. bnr. 225/432 endres indre faktor til 0,75.  

 
6. Sak nr. 21/490. 

Sakkyndignemnd gir medhold ved at eiendommenes indre faktor reduseres med 0,15. 
Indre faktor settes til settes til 0,85. 
 
 
 

7. Sak nr. 21/497. 
Sakkyndignemnd gir medhold ved at eiendommenes indre faktor reduseres med 0,2. 
Indre faktor settes til 0,6.  
 

8. Sak nr. 21/1139. 
Sakkyndignemnd gir medhold ved at eiendommenes indre faktor reduseres med 0,2. 
Indre faktor settes til 0,75.  
 
 

9. Sak nr. 21/489. 
Sakkyndignemnd gir medhold ved at eiendommenes indre faktor reduseres med 0,05. 
Indre faktor settes til 0,95.  
 
  

 
 
 



 
 

 
 

 

 


