
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - KLAGEBEHANDLING EIENDOMSSKATT 2021  
 
 
Sakkyndig nemnd behandlet saken, saksnr. 7/21 den 11.05.2021. 
 
Behandling: 
Sakkyndig nemnd er forelagt liste med 20 stk. klager for behandling. Behandling av klager på 
forelagt liste utsettes. 
 
I møtet behandles 20 stk. saker som fikk utsatt behandling i sak nr. 3/21. 
I tillegg behandles klage 21/546 som ble utsatt i sak nr. 4/21. 
 
For at sakkyndig nemnd best mulig skal synkroniseres i sine vurderinger, og enes om en 
anvendelig praksis, fatter nemnda foreløpig vedtak for alle behandlede klager. Endelig 
vedtak i sakkyndig nemnd utsettes i påvente av flere saker til ny behandling, dette for å 
kartlegge eventuelle likhetstrekk i klager med andre sammenlignbare eiendommer. 
 
Følgende saker utsettes ytterligere, sak nr. 21/411, 21/669, 21/458, 21/524, 21/539.  
Disse klagene omhandler eiendommer med adresse Fjellandsbyen. 
 
21/546 
På bakgrunn av opplysninger i klage, og eiendommens beliggenhet, ser nemnda at 
eiendommen ved en verdsetting ikke kan sammenlignes med «fullverdige» fritidsboliger.  
Indre faktor reduseres med 0,1. 
Indre faktor settes til 0,5. 
 
Foreløpig medhold. 
 
 
21/410 
Vedtatt eiendomsskattetakst er korrekt utmålt jamfør kommunens vedtatte «Rammer og 
retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt». Rammer og retningslinjer er 
basert på analyser av faktiske omsetninger av eiendommer i kommunen mellom 2017 og 
2020, beskrevet praksis ved eiendomsskattetaksering sikrer forankring i gjeldende lovverk. 
Det er ikke fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon som underkjenner gjeldende takstvedtak. 
Vedtatt eiendomsskattetakst anses som oppnåelig ved ett fritt salg av eiendommen.  
Sakkyndig nemnd gir ikke medhold i klagen. 
Klagen overbringes sakkyndig ankenemnd som fatter endelig vedtak i klagesaken. 
 
Foreløpig avslag. 
 
21/442 



 
 

 
 

 

Vedtatt eiendomsskattetakst er korrekt utmålt jamfør kommunens vedtatte «Rammer og 
retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt». Rammer og retningslinjer er 
basert på analyser av faktiske omsetninger av eiendommer i kommunen mellom 2017 og 
2020, beskrevet praksis ved eiendomsskattetaksering sikrer forankring i gjeldende lovverk. 
Det er ikke fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon som underkjenner gjeldende takstvedtak. 
Vedtatt eiendomsskattetakst anses som oppnåelig ved ett fritt salg av eiendommen.  
Sakkyndig nemnd gir ikke medhold i klagen. 
Klagen overbringes sakkyndig ankenemnd som fatter endelig vedtak i klagesaken. 
 
Foreløpig avslag. 
 
21/507 
Fritidsboliger med kortidsutleie kan jamfør vedtatte retningslinjer innvilges en reduksjon på 
indre faktor.  
Indre faktor reduseres med 0,1. 
Indre faktor settes til 0,8. 
 
Foreløpig medhold. 
 
21/533 
Indre faktor reduseres med 0,1. 
Indre faktor settes til 0,8. 
 
Foreløpig medhold. 
 
21/749 
Vedtatt eiendomsskattetakst er korrekt utmålt jamfør kommunens vedtatte «Rammer og 
retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt». Rammer og retningslinjer er 
basert på analyser av faktiske omsetninger av eiendommer i kommunen mellom 2017 og 
2020, beskrevet praksis ved eiendomsskattetaksering sikrer forankring i gjeldende lovverk. 
Det er ikke fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon som underkjenner gjeldende takstvedtak. 
Vedtatt eiendomsskattetakst anses som oppnåelig ved ett fritt salg av eiendommen.  
Sakkyndig nemnd gir ikke medhold i klagen. 
Klagen overbringes sakkyndig ankenemnd som fatter endelig vedtak i klagesaken. 
 
Foreløpig avslag. 
 
 
 
21/493 
Indre faktor reduseres med 0,1. 
Indre faktor settes til 0,9. 
 
Foreløpig medhold. 



 
 

 
 

 

 
21/430 
Indre faktor reduseres med 0,1. 
Indre faktor settes til 0,85. 
 
Foreløpig medhold. 
 
21/497 
Indre faktor reduseres med 0,1. 
Indre faktor settes til 0,7. 
 
Foreløpig medhold. 
 
21/452 
Vedtatt eiendomsskattetakst er korrekt utmålt jamfør kommunens vedtatte «Rammer og 
retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt». Rammer og retningslinjer er 
basert på analyser av faktiske omsetninger av eiendommer i kommunen mellom 2017 og 
2020, beskrevet praksis ved eiendomsskattetaksering sikrer forankring i gjeldende lovverk. 
Det er ikke fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon som underkjenner gjeldende takstvedtak. 
Vedtatt eiendomsskattetakst anses som oppnåelig ved ett fritt salg av eiendommen.  
Sakkyndig nemnd gir ikke medhold i klagen. 
Klagen overbringes sakkyndig ankenemnd som fatter endelig vedtak i klagesaken. 
 
Foreløpig avslag. 
 
21/504 
Det vedlegges klagen en meglertakst fra 2019. Ved en justering av meglertakst i takt med 
generell økning i markedsverdier fram til 2021 bekrefter de vedtatte retningslinjene sin 
brukbarhet for å komme fram til dagens antatte omsetningsverdi.  
Vedtatt eiendomsskattetakst er korrekt utmålt jamfør kommunens vedtatte «Rammer og 
retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt». Rammer og retningslinjer er 
basert på analyser av faktiske omsetninger av eiendommer i kommunen mellom 2017 og 
2020, beskrevet praksis ved eiendomsskattetaksering sikrer forankring i gjeldende lovverk. 
Det er ikke fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon som underkjenner gjeldende takstvedtak. 
Vedtatt eiendomsskattetakst anses som oppnåelig ved ett fritt salg av eiendommen.  
Sakkyndig nemnd gir ikke medhold i klagen. 
Klagen overbringes sakkyndig ankenemnd som fatter endelig vedtak i klagesaken. 
 
Foreløpig avslag. 
21/457 
Det poengteres at det i vedlagt estimat legges til grunn 2008 som byggeår for fritidsboligen. 
Matrikkelen viser at fritidsboligen er registrert tatt i bruk i 2020. 
Vedtatt eiendomsskattetakst er korrekt utmålt jamfør kommunens vedtatte «Rammer og 
retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt». Rammer og retningslinjer er 



 
 

 
 

 

basert på analyser av faktiske omsetninger av eiendommer i kommunen mellom 2017 og 
2020, beskrevet praksis ved eiendomsskattetaksering sikrer forankring i gjeldende lovverk. 
Det er ikke fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon som underkjenner gjeldende takstvedtak. 
Vedtatt eiendomsskattetakst anses som oppnåelig ved ett fritt salg av eiendommen.  
Sakkyndig nemnd gir ikke medhold i klagen. 
Klagen overbringes sakkyndig ankenemnd som fatter endelig vedtak i klagesaken. 
 
Foreløpig avslag. 
 
 
21/781 
Vedtatt eiendomsskattetakst er korrekt utmålt jamfør kommunens vedtatte «Rammer og 
retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt». Rammer og retningslinjer er 
basert på analyser av faktiske omsetninger av eiendommer i kommunen mellom 2017 og 
2020, beskrevet praksis ved eiendomsskattetaksering sikrer forankring i gjeldende lovverk. 
Det er ikke fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon som underkjenner gjeldende takstvedtak. 
Vedtatt eiendomsskattetakst anses som oppnåelig ved ett fritt salg av eiendommen.  
Sakkyndig nemnd gir ikke medhold i klagen. 
Klagen overbringes sakkyndig ankenemnd som fatter endelig vedtak i klagesaken. 
 
Foreløpig avslag. 
 
21/451 
Fritidsboliger med kortidsutleie kan jamfør vedtatte retningslinjer innvilges en reduksjon på 
indre faktor.  
Indre faktor reduseres med 0,1. 
Indre faktor settes til 0,8. 
 
Foreløpig medhold. 
 
21/813 
Fritidsboliger med kortidsutleie kan jamfør vedtatte retningslinjer innvilges en reduksjon på 
indre faktor.  
Indre faktor reduseres med 0,2. 
Indre faktor settes til 0,8. 
 
Foreløpig medhold. 
 
 
21/441 
Økning i taksten fra 2018 skyldes at det gjennom byggesak i forbindelse med ombygging er 
blitt registrert en hovedetasje 2 på bygningen. Bygget var før dette kun registrert med 
hovedetasje 1 og registrerte arealer har vært ufullstendig. 



 
 

 
 

 

Vedtatt eiendomsskattetakst er korrekt utmålt jamfør kommunens vedtatte «Rammer og 
retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt». Rammer og retningslinjer er 
basert på analyser av faktiske omsetninger av eiendommer i kommunen mellom 2017 og 
2020, beskrevet praksis ved eiendomsskattetaksering sikrer forankring i gjeldende lovverk. 
Det er ikke fremlagt tilstrekkelig dokumentasjon som underkjenner gjeldende takstvedtak. 
Vedtatt eiendomsskattetakst anses som oppnåelig ved ett fritt salg av eiendommen.  
Sakkyndig nemnd gir ikke medhold i klagen. 
Klagen overbringes sakkyndig ankenemnd som fatter endelig vedtak i klagesaken. 
 
Foreløpig avslag. 
 
 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
Sakkyndig nemnd fatter foreløpig vedtak i 16 stk. klager, 5 stk. klager utsettes som beskrevet 
i behandling. 
 
 


