
Notat vedr. eiendomsskatt i Inderøy kommune på "verk og bruk" 

 

Det henvises til gjennomført medlemsmøte med Inderøy Næringsforening og innsendt brev 

fra næringsforening om eiendomsskatt. 

 

Med dette notatet ønsker rådmannen å utdype diverse problemstillinger/spørsmål som ble 

tatt opp. Med dette at rådmannen har et håp om å kunne imøtekomme det 

informasjonsbehovet man har om diverse forhold knyttet til eiendomsskatt. 

 

1. Nivå på eiendomsskatten 

Som rådmannen informerte om i medlemsmøtet viser de foreløpige prognosene at 

inntektsgrunnlaget knyttet til eiendomsskatt på verker og bruk ligger på ca. 5,2 mill. kroner. 

Dette ligger ca. 2 mill. kroner utover det hva man la til grunn i vedtatt budsjett for 2016. 

Årsaken til dette er at man på forhånd ikke forutså at resultatet av retakseringen skulle føre 

til en inntektsøkning av et såpass stort omfang. Klagebehandlingen vil vise om dette 

inntektsnivået vil bli redusert, men dersom det etter klagebehandlingen viser seg at det 

fortsatt ligger an til en merinntekt utover budsjett, vil man måtte ta en politisk diskusjon om 

iverksetting av eventuelle tiltak. 

 

Videre er det viktig å nevne at både utskrivning av eiendomsskatt og evt. promillesats blir 

fastsatt på nytt hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen, og i denne sammenheng er 

det dermed fult mulig å justere promillesatsen etter det reelle inntektsbehovet. 

 

2. Grunnlag for takst 

Taksten baserer seg på følgende: 

a) Fakta om eiendommen, derav objektets byggeår 

b) Vurdering av eiendommen, som: 

a. Reduksjonsfaktor frem til i dag 

b. Indre faktor – type bruk 

c. Maskinelt utstyr 

d. Harmonisering av like bedrifter og takstforhold 

 

Videre legger man til grunn: 

c) Om bedriften kan klassifiseres som "verk og bruk" 

d) Sjablonverdier som står beskrevet i "Rammer og retningslinjer for taksering 
av verk og bruk i henhold til lov om eiendomsskatt". Sjablonverdiene 
baserer seg på erfaringstall fra det innleide takseringsselskapet, og de er 
også vurdert i forhold til m2-priser fra entreprenører (nybygg) 
 

Mer om sjablonverdiene: 

I denne sammenheng henvises det til de tidligere omtalte rammer og retningslinjer som 

omtaler sjablonverdiene som følger: 



 

Nemnda fant det hensiktsmessig å orientere seg i markedet for å komme fram til en enhetlig 
kvadratmeterpris for takseringsgrunnlag av bygninger typisk for verk og bruk. Disse 
kvadratmeterprisene er som følge:  

 Kontor/forretning 8 000  

 Industri/verksted 5 000  

 Isolert lager 5 000  

 Uisolert lager 3 000  

 Kultur/forskning/helsebygg 5 000  
Nemnda har besluttet å benytte alminnelig praksis for verdsettelse av tomteareal knyttet til verk 

og bruk, og benytter samme pris, 200 pr. m². 

 

For slit, elde og uhensiktsmessighet refererer retningslinjene til følgende faktorer: 

Byggeår Indre faktor 

Etter 2009 1 

1999-2008 0,9-0,8 

1987-1998 0,8-0,9 

1978-1986 0,7-0,8 

1967-1977 0,6-0,7 

Før 1967 0,5-0,6 

 

For etasjer er følgende faktorer nevnt: 

Etasjer Faktor 

Kjeller 0,2 

Sokkel/u.etg 0,5 

1-10 1 

 

Det henvises for øvrig til retningslinjene for en nærmere utdyping av de forskjellige 

momentene som legges til grunn ved fastsetting av taksten, se www.inderoy.kommune.no, 

Velg "Tekniske tjenester" til venstre på siden, og så "Eiendomsskatt" i undermenyen. 

 

 

3. Bedrifter som ikke har hatt besøk av takstmann 

I møtet kom det fram at enkelte bedrifter ikke har hatt besøk av takstmann, eller at 

befaringen på bedriften var forholdsvis overfladisk. Videre ble det nevnt at det i mange 

tilfeller ikke var en "lokalkjent" person med på befaringen, og at dette har gått utover 

troverdigheten av prosessen knyttet til takseringen. 

 

Hvis det inneholder riktighet at enkelte bedrifter ikke har hatt befaring av takstmann, da gir 
dette i seg selv et klagegrunnlag. Det samme gjelder for de tilfellene hvor representant for 
oppdragsgiver ikke var til stede. Dette fremkommer tydelig i retningslinjene som blant annet 
sier at: Alle eiendommer som skal takseres skal befares. Befaringen varsles på forhånd av 
tilbyder. Representant for oppdragsgiver skal delta ved befaring. (s. 3). Vi vil uansett ta opp 
dette forholdet med takstfirmaet. 

http://www.inderoy.kommune.no/


 
4. Fremgangsmåten ved vurdering av om bedrifter faller inn under betegnelsen "verk og 
bruk" eller ikke 
I møtet ble det stilt spørsmål om hvilken fremgangsmåte man hadde ved vurdering av hvor 
mange og hvilke bedrifter som falt inn under betegnelsen "verk og bruk". Følgende 
fremgangsmåte er blitt anvendt: 
 
Aktuelle virksomheter ble gjennom søk i Brønnøysundregisteret, matrikkelen, Purehelp og 
lokalkunnskap satt inn i ei liste. Denne liste ble bearbeidet av sakkyndig nemnd og 
eiendomsskattekontoret, bl.a. ut fra lokalt kjennskap til næringslivet i Inderøy kommune. 
 
I vurdering av omfangskriteriet ble i stor grad KS Eiendomsskatteforum sine anbefalinger 
fulgt og man så da på produksjon/bearbeiding, omsetning, antall ansatte og anleggets verdi.  
 
På bakgrunn av de opplysningene man nå satt med, ble det innhentet takst av de aktuelle 
objektene. Gjennom takseringsprosessen kom det frem ytterligere opplysninger som 
medførte at objekter ble vurdert å være for små til å oppfylle omfangskriteriet. 
 
Ovenstående viser at man begynte veldig bredt med alle potensielle verk og bruk i 
kommunen, for så å gradvis sortere ut de som ble vurdert til å ikke være verk og bruk. 
Utsorteringen ble da gjort av sakkyndig nemd og/eller takstfirma, på bakgrunn av lokal 
kunnskap, erfaring med tidligere takseringsarbeid og råd fra KS sitt eiendomsskatteforum. 
 
Vurderingskriteriet som er brukt for å kunne skjønne på hva som er et verk og bruk er 
omsetning på ca. 1,0 mill.kr. og en eller flere ansatte. Dette er i tråd med vurderinger fra 
Kommunenes sentralforbund. 
 
 
5. Muligheten for å utsette klagefristen 
Det ble ytret et ønske om å få utsatt klagefristen. Klagefristen på 6 uker er hjemlet i 
eiendomsskatteloven, og vil dermed være vanskelig å gjøre noe med. Vedtektene for 
eiendomsskatt i Inderøy kommune nevner imidlertid at "Selv om klageren har oversittet 
klagefristen, kan klagen tas under behandling såframt a) parten eller hans fullmektig ikke 
kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med å klage etterpå, eller b) det av 
særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd." Utover dette vil det nok være lite rom for å 
kunne utsette klagefristen. 
 
Anbefalingen vil dermed være at man klager innenfor angitt klagefrist, og at man eventuelt 
kommer med supplerende opplysninger på et senere tidspunkt. Uansett vil hver klage blir 
behandlet administrativt, i sakkyndig nemnd og eventuelt i klagenemnda. 
 
Etter forvaltningsloven §29 kan fristforlengelser gis når det foreligger et særlig tilfelle i 
lovens forstand. (sykdom, uforutsette hendelser etc). Ut over det setter forvaltningsloven en 
generell 3 ukers frist for klagefremsettelse. Særlovgivningen kan overstyre denne fristen opp 
eller ned (i eiendomsskattelovens tilfelle styres den opp til 6 uker) 
 



Det vil være anledning til å levere en foreløpig klage jfr. FL § 30, for senere (etter fristens 
utløp) å utfylle den med en mer fullstendig begrunnelse. Den foreløpige klagen må da 
tilfredsstille kravene i §32 (klagens adressat, form og innhold): 

 Klagen skal fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Dvs 
klagens sendes til eiendomskattekontoret i brevs form. 

 Klagen skal være undertegnet av klageren eller hans fullmektig 

 Klagen skal nevne det vedtak det klages over 

 Klagen skal nevne den endring som ønskes i det vedtak det klages over 
Klagen bør også nevne de grunner klagen støtter seg til. (dette punktet kan da utfylles mer 
fullstendig etter fristens utløp) 
 
6. Om klagebehandlingen 
I møtet ble følgende saksgangen presentert i form av et flytskjema: 
 

 
 
Det som ikke fremkommer i denne oversikten er at klagenemnda skal foreta en ny befaring i 
en hver klagesak som de får til behandling. Videre har rådmannen forstått det slik at det er 
mulig for klagenemnda å be om en ny takst, hvis de vurderer dette som nødvendig for å 
kunne fatte et endelig vedtak. Det fremkommer også i vedtektene om eiendomsskatt at 
klagenemnda utarbeider en protokoll med kort begrunnelse for klagevedtaket, og at 
protokollen skal angi hvilket faktum og rettsanvendelse vedtaket bygger på og hvilke 
verdsettelsesprinsipper som er anvendt ved klage på taksten. 
 
Dette vil kunne sikre en god klagebehandling hvor det også finnes rom for å vurdere et 
objekt på nytt. Her er det imidlertid viktig å nevne at likhetsprinsippet vil gjelde. 
 
7. Hva kan det klages på? 
a) Klassifisering(er eiendommen/deler av eiendommen verk og bruk) 
b) Er eiendommen omfattet av en unntaksbestemmelse (se eiendomsloven paragraf 5) 
c) Faktafeil 
d) Klage over feil i skatteutskrivelsen(Takstvedtaket) 


