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Eiendomsskatt 2017 - fastsettelse av takstgrunnlag. Endringer 2017. 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

Takstnemnd for eiendomsskatt 09.02.2017 001/17 

 
 
Rådmannens innstilling 
Vedlagte liste datert 02.02.2017 over endringer i takstgrunnlag vedtas. Eiendomsskattelista 
legges ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 27.02.217 
 
 
Stian Skjærvik 
Rådmann 
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Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

31.01.2017 120382 Skatteliste godkjenning 
    Endringer bygg 2017 
    Endring eiendommer 2017 
 
 
 
 
 

 
 
Habilitet: 
Ingen kjent innhabilitet i saken. 
 
Oppsummering av saken: 
I tiden mellom alminnelige takseringer skal det foretas omtaksering hvis det er skjedd endringer 
i størrelsen på eiendommen, og på nye eiendommer. Det skal også foretas omtaksering når 
bygg fjernes eller at det er satt opp nye bygninger/tilbygg. Godkjente bruksendringer medfører 
også omtaksering (Eiendomsskattelovens § 8 A-3) 
 
Saksopplysninger: 
For eiendommer som har endret verdi (skattegrunnlag) i løpet av foregående år skal det vedtas 
ny skattetakst for påfølgende år.  

Komplett skatteliste skal etter at takstnemda har vedtatt listen med endringer av takster, legges 
ut for offentlig gjennomsyn i tre uker (eiendomsskattelovens § 15). Det skal også annonseres i 
pressen at skatteliste er lagt ut for offentlig gjennomsyn. Skattesedler skal sendes ut til alle 
eiendomsbesittere. Skatteseddelen skal inneholde opplysninger om taksten. Eierne skal også 
ha opplysninger om hvilken klageadgang som gjelder. Klagefristen er på seks uker 
(eiendomsskatteloven § 19) 

Frist for utlegging av skattelisten og utsending av skattesedler er 1. mars. 

Det er kommunestyret som hvert år vedtar hvilke satser som gjelder ved utskriving av 
eiendomsskatt. Hattfjelldal kommunestyre har i KS  112/16 – Budsjett 2017 vedtatt at det i 2017 
skal skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, og at skattesatsen skal være 7 promille. 
 
Vurdering: 
Ut fra Hattfjelldal kommunes rammer og retningsli for taksering i henhold til lov om 
eiendomsskatt har administrasjonen utarbeidet liste over takstgrunnlag som skal endres fra 
01.01.2017. 
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Ingen. 
 
Kontering: 
Ingen 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Administrasjonen anbefaler at vedlagte liste over endringer i takstgrunnlag vedtas. 
 
 

 
 
 
Jim Ingebrigtsen 
økonomisjef 
 


