
Vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Hattfjelldal kommune. 

 

 

Kap. I Takstnemnder. 

§ 1. 

Sammensetning og valg av takstnemndene. 

Til å foreta verdsettelse av faste eiendommer i Hattfjelldal kommune, med unntak av 

vannkraftanlegg, i henhold til bestemmelsene i eiendomsskatteloven, velger kommunestyret 

en takstnemnd for eiendomsskatt og en klagenemnd for eiendomsskatt. En takstnemnd skal 

bestå av tre medlemmer (formann, nestformann, og et medlem) og klagenemnda skal bestå av 

seks medlemmer (formann, nestformann og fire medlemmer). Dessuten velges personlige 

varamenn for alle. Kommunestyret utpeker formann og nestformann for hver nemnd. Ved 

formannens forfall rykker nestformannen opp som formann. Takstnemnda for eiendomsskatt 

og klagenemnda for eiendomsskatt fatter sine beslutninger i fellesskap. Dersom det er 

uenighet om et spørsmål, kan nemnda avgjøre uenigheten ved avstemning. 

 

Hvis et medlem fratrer for godt, velger kommunestyret en av varamennene til å tre inn som 

fast medlem for resten av perioden.  

 

§ 2 

Valgbarhet og ugildhet. 

Valgbare og pliktige til å motta valg til medlem av takstnemnda og klagenemnda for 

eiendomsskatt er de som er pliktige til å motta valg til kommunestyret. Formannskapets faste 

medlemmer kan ikke velges. 

 

Reglene om habilitet i forvaltningsloven gjelder for nemndene.  

 

Nemnda treffer selv avgjørelse om hvorvidt et medlem er inhabil, uten at medlemmet deltar.. 

 

§ 3 

Sakkyndige for takstnemndene. 

Det gjøres bruk av besiktigelsesmenn ved taksering/omtaksering. 

 

Kap. II Taksten. 

§ 4. 

Konferanser om retningslinjer før alminnelig taksering m.v. 

Takstnemnda trer sammen før den alminnelige taksering påbegynnes til felles drøftelse og 

vedtagelse av alminnelige retningslinjer for takseringen for å sikre størst mulig ensartethet i 

vurderingen. Slike møter holdes også ellers når det finnes påkrevet. Protokoll for disse møter 

innheftes i takstprotokollen som føres av rådmannen. Vedtak, som treffes med alminnelig 

flertall, er av rettledende art. 

 

§ 5. 

Forberedelse av taksten, varsel. 

Det pålegger formannen å planlegge og lede arbeidet og beramme takstene. Han skal sørge for 

at eiendommens eier eller hans fullmektig blir varslet, så vidt mulig gis det en ukes/3 dagers 

varsel. Alminnelig taksering skal dessuten kunngjøres på forhånd i pressen. 

 

Rådmannen utfører alt administrativt og kontormessig arbeide for takstnemnda. 

 



Ved takstmennenes besiktigelse av eiendommen bør det om mulig foreligge opplysning om  

a. eiendommens areal, så vel totalt som bebygget,  

b. oppgave over hvilke leiligheter og forretningslokaler m.v. som bebyggelsen 

inneholder med mulig oppgaver over flate- og rominnhold.  

c. For bedriftseiendommer liste over større maskiner og lignende. 

 

Formannen skal påse at det oppnås enhet i verdsettelsene. 

 

Er en takstmann ved lovlig forfall forhindret fra å møte, skal han snarest underrette 

formannen, som innkaller varamannen. 

 

Formannen sørger for at hver av nemndmedlemmene får et ajourført avtrykk av 

bestemmelsene i eiendomsskatteloven og et eksemplar av vedtektene. 

 

§ 6. 

Besiktigelse og protokollering. 

Eiendommene skal i alle tilfelle besiktiges. 

 

Taksator og takstnemndas medlemmer har rett til å ta fotografi av eiendommen til bruk for 

taksering. 

 

Før den alminnelige takseringen påbegynnes, vedtar takstnemnda alminnelige retningslinjer 

for takseringen, for å sikre størst mulig ensartethet i vurderingene. Takstnemnda vedtar 

sjablonger til bruk i takseringen. Sjablongene er et hjelpemiddel for å komme frem til 

eiendommens takstverdi, og skal ta høyde for at eiendommens beskaffenhet, anvendelighet og 

beliggenhet kan virke inn på verdien. 

 

Takstnemnda fastsetter taksten etter skjønn, og kan ikke instrueres av rådmannen, 

kommunestyret eller formannskapet. 

 

Taksten avrundes til nærmeste hele 1000 kroner. 

 

Hver nemnd fører møteprotokoll. Møteprotokollen må inneholde opplysning om når takst er 

holdt, hvilken eiendom det gjelder, og takstsummen. Den skal underskrives ved avslutningen 

av hvert møte.  

 

§ 7. 

Utleggelse og kunngjøring. 

Det utlegges liste over samtlige takster til offentlig ettersyn i 3 uker.  

 

Samtidlig med at eiendomsskattelisten legges ut, sendes skatteseddel til skatteyter. 

 

Det kunngjøres i lokalpressen når og hvor utleggelsen skjer. Kunngjøringen skal inneholde 

opplysning om fristen for begjæring av overtakst og hvem begjæringen skal sendes til. 

 

Ved omtaksering i perioden mellom to alminnelige takseringer sendes gjenpart av 

takstprotokollen til eieren i brev med angivelse av at krav om overtakst må være innkommet 

til rådmannen innen 6 uker fra utsendelsen av takstdokumentet. 

 

 



Kap. III Overtakst 

§ 8. 

Begjæring om overtakst. 

Overtakst kan begjæres av vedkommende skattyter eller av formannskapet innen 6 uker fra 

utleggelsen av skattetakstlisten det året takseringen har funnet sted. Klage over taksten kan 

senere fremsettes i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatten, bare dersom 

det ikke er klaget på taksten tidligere. 

 

Begjæringen sendes til formannen i takstnemnda/rådmannen som snarest mulig etter utløpet 

av fristen oversender den til formannen i klagenemnda for eiendomsskatt. 

 

§ 9. 

Klagenemnda for eiendomsskatt 

Overtaksten utføres av klagenemnda for eiendomsskatt, eventuelt med varamenn, og ledes av 

formannen.  

 

Dersom klagenemnda for eiendomsskatt anser det for nødvendig, kan det innhentes uttalelser 

fra sakkyndige. 

 

Klagenemnda for eiendomsskatt fører særskilte protokoller, innrettet på samme måte som 

skattetakstnemndas protokoller. 

 

Kap. IV Omtaksering. 

§ 10. 

Når det i tiden mellom to alminnelige eiendomstakseringer er foregått deling av en eiendom, 

når de på eiendommen stående bygninger er nedrevet eller ødelagt ved brann eller lignende 

eller når det er oppført nye bygninger, eller når det er oppført på- eller tilbygg til eksisterende 

bygninger på eiendommen skal det skje ny verdsettelse.  

 

Når verdien av en eiendom ved inntrådte forandringer antas å være vesentlig øket eller 

forminsket i forhold til andre eiendommer, kan formannskapet så vel som den skattepliktige 

forlange særskilt verdsettelse avholdt i tiden mellom to alminnelige eiendomstakseringer. 

 

Krav om omtaksering må sendes innen 1. november til rådmannen som besørger videresendt 

til vedkommende nemnds formann. 

 

Ved omtaksering som foran nevnt, kommer reglene i vedtektene om skattetakst og 

overskattetakst til tilsvarende anvendelse. 

 

Ved omtakseringen skal man så vidt mulig bruke samme vurderingsgrunnlag som ved siste 

alminnelige taksering. 

 

Kap. V. Eiendomsskatten. 

§ 11. 

Forandring i skatten som følge av ny takst. 

Forandringer i eiendomsskatten som følge av forandret takstverdi på en eiendom, 

gjennomføres ved utligningen av eiendomsskatt for det skatteår som følger etter det år taksten 

ble avhjemlet. 

 

Blir taksten endret ved overtakst, omregnes skatten. 



 

Kap. VI. Forskjellige bestemmelser 

§ 12. 

Omkostninger og godtgjørelse til takstmennene. 

Når begjæring om omtaksering mellom to alminnelige eiendomstakseringer fremsettes av den 

skattepliktige, skal denne svare omkostningene ved takseringen. 

 

§ 13. 

Utskrivingen av eiendomsskatten. 

Rådmannen utregner eiendomsskatten og utskriver skattelistene. Til bruk hertil har 

rådmannen å holde en ajourført liste over samtlige eiendommer, deres takster og eiere. 

 

Eiendomsskatten skal være utskrevet, skattelistene utlagt og skattesedler utsendt innen 1. mars 

i skatteåret. 

 

Rådmannen besørger utsendelsen. Skjemaet for lister, skattesedler m.m. fastsettes av 

rådmannen. 

 

Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer, den 1. mai og den 1. november. 

 

§ 14. 

Ikrafttredelsen av vedtektene. 

 

Disse vedtekter trer i kraft fra 01.01.13. 

 

Fra samme dato oppheves de tidligere vedtekter av 01.05.08. 

 

 

Hattfjelldal, 21.11.12 

 

 

rådmann 


