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1. Sakkyndig nemnd og ankenemnd 
 

1.1. Sakkyndig nemnd 
Sakkyndig nemnd omtales i Narvik kommune som takstutvalg for eiendomsskatt. Taksering 
av alle eiendomsskattepliktige eiendommer i kommunen med unntak av vannkraftverk, 
foretas av takstutvalget med hjelp av forslag fra engasjerte besiktigelsesmenn, jf. 
eiendomsskattelovens § 8A-3. 
 
Takstutvalget skal i forbindelse med takseringen ta stilling til hvilke eiendommer som er 
skattepliktige i henhold til kommunestyrets eiendomsskattevedtak, herunder hvilke som er 
verk og bruk. Utvalget skal dessuten ta stilling til hvilke bygninger og driftsmidler som er 
en del av verk og bruk, jf. § 4 annet ledd tredje og fjerde setning, og ta stilling til hvilke 
eiendommer som er skattefrie i henhold til § 5.   
 
Takstutvalget skal ha tre medlemmer hvorav en leder, en nestleder og ett medlem. I tillegg 
velges tre varamedlemmer. 
 
Takstutvalget fatter sine beslutninger i fellesskap. Dersom det er uenighet om et særskilt 
spørsmål, kan utvalget avgjøre uenigheten ved avstemning. Ved stemmelikhet vil leders 
stemme avgjøre avstemmingen.  Utvalget er beslutningsdyktig når to eller flere 
representanter er tilstede. 

 
1.2. Klagenemd for eiendomsskatt 

Kommunestyret oppretter en egen klagenemd for eiendomsskatt, jf. eskl § 20.  
Klagenemden omtales i Narvik kommune som overtakstutvalg for eiendomsskatt 
 
Overtaksutvalget behandler klager over takstutvalgets vedtak (overtakst), samt 
eiendomsskattekontorets utskrivningsvedtak. 
 
Overtakstutvalget består av fem medlemmer, hvorav en leder, en nestleder og tre 
medlemmer. I tillegg velges 4 varamedlemmer.   
 
Overtakstutvalget fatter sine beslutninger i fellesskap. Dersom det er uenighet om et 
særskilt spørsmål, kan utvalget avgjøre uenigheten ved avstemning. Minst to tredjedeler av 
overtakstutvalgets medlemmer må være til stede for at utvalget skal være vedtaksfør. 

 
 

1.3. Møteplikt 
Medlemmene i takstutvalg  og overtakstutvalg har plikt til å stille i alle møter med mindre 
vedkommende har gyldig forfall. Når et medlem ikke møter, har varamedlemmet møteplikt.   
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1.4. Oppnevnelse av nye utvalgsmedlemmer og fratredelse 
Dersom et medlem fratrer for godt i løpet av en valgperiode, velger bystyret et av 
varamedlemmene til å tre inn som fast medlem for resten av perioden, samt oppnevner nytt 
varamedlem. Dersom leder eller nestleder  av utvalget fratrer velger bystyret ny leder eller 
nestleder.   

 
1.5. Inhabilitet 

Reglene i forvaltningsloven gjelder for inhabilitet.   
Utvalget avgjør selv om et medlem er inhabilt. Ved inhabilitet trer varamedlemmet inn for 
medlemmet.  

 
1.6. Godtgjørelse til utvalgsmedlemmene 

Bystyret fastsetter en passende godtgjørelse til utvalgsmedlemmene.  

2. Eiendomsskattekontoret 
 

2.1. Eiendomsskattekontoret 
Funksjonen som eiendomsskattekontor er lagt til avdelingen for areal- og byggesaker i 
Narvik kommune. Kommunen må velge ut en person som har særlig ansvar for 
eiendomsskatten, (heretter omtalt som eiendomsskattekontorets representant). 

 
2.2. Eiendomsskattekontorets funksjon 

Eiendomsskattekontoret har til oppgave å skrive ut eiendomsskatten og skal fungere som 
sekretariat for takstutvalget og overtakstutvalget ved å legge til rette administrativt.  

 
 

2.3. Deltakelse på møter i takstutvalget 
Eiendomsskattekontorets representant skal så langt det er ønskelig, delta på utvalgsmøter 
for å legge til rette for og bistå utvalgene i deres arbeid. Eiendomsskattekontorets 
representant har ikke stemmerett på møtene, skal ikke delta i selve takseringsarbeidet og 
kan ikke instruere utvalget eller besiktigelsesmennene.  

 
 

3. BESIKTIGELSESMENN OG ANDRE SAKKYNDIGE I 
TAKSERINGSARBEIDET 

 
3.2. Besiktigelsesmenn 

Eiendomsskattekontoret engasjerer besiktigelsesmenn som skal foreta befaringer og komme 
med forslag til takster til takstutvalget. Ved taksering av større verk og bruk, bør det 
anvendes besiktigelsesmenn med særskilt kompetanse på slike anlegg. 

 
3.3. Tilkalling av andre sakkyndige 

Utvalgene kan dersom de finner det nødvendig, be eiendomsskattekontoret tilkalle annen 
sakkyndig hjelp til veiledende uttalelser om særskilte tekniske eller juridiske spørsmål.  
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3.4. Utvalgsleders ansvar 
Takstutvalget leder har ansvar for å forsikre seg om at besiktigelsesmennene og andre 
sakkyndige vet hvilke sjabloner takstutvalget har utarbeidet og hvilket verdsettelsesprinsipp 
som skal anvendes på taksering av verk og bruk i eiendomsskattesammenheng.  

 
3.5. Habilitet 

De samme reglene for inhabilitet gjelder for besiktigelsesmenn og sakkyndige som for 
medlemmene i takstutvalgene, jf. punkt 1.6. 

 
3.6. Uttalelsenes veiledende karakter 

Uttalelser fra besiktigelsesmennene og andre sakkyndige er kun veiledende for takstutvalg 
og overtakstutvalg. Besiktigelsesmenn og sakkyndige har ingen stemmerett i utvalgene og 
deltar ikke i selve beslutningsprosessen. Utvalgene må på selvstendig grunnlagt ta stilling 
til innholdet i uttalelser fra sakkyndige når de fastsetter taksten. 

4. Takseringsarbeidet 
4.1. Eiendomsskattekontorets forberedelser 

Eiendomsskattekontoret i kommunen lager en liste over de eiendommene de antar er 
skattepliktige og som dermed skal vurderes av takstutvalget. Eiendomsskattekontoret gjør 
takstutvalget oppmerksom på om kommunestyre har fattet vedtak om at visse eiendommer 
skal fritas fra eiendomsskatt i henhold til eiendomsskattelovens § 7.  
 
Eiendomsskattekontoret forbereder takseringen ved å hente inn tilgjengelig informasjon 
om eiendommene fra offentlige kilder og ved å be om nødvendig informasjon fra eieren av 
eiendommen. 
 
Eiendomsskattekontoret bør som et minimum ha innhentet opplysninger om hvem som eier 
eiendommen, hva den brukes til, eiendommens bebygde og ubebygde areal og hvilke større 
driftsmidler og maskiner som finnes på eiendommen.  

 
4.2. Konstituerende møte for takstutvalget 

På det første møte for et nyutnevnt takstutvalg informerer lederen og 
eiendomsskattekontoret om takstutvalget oppgaver og skattetakstvedtektene i kommunen.  
Både ordinære medlemmer i utvalget og varamedlemmene skal være med på det første 
møte. 

 
 

4.3. Ordinære utvalgsmøter 
Utvalgslederen i takstutvalget kaller inn til møter og leder dem. Utvalget fastsetter takstene 
på bakgrunn av forslag fra besiktigelsesmennene. 
 
Eiendomsskattekontorets representant skal også kalles inn til møter i utvalget, men utvalget 
er beslutningsdyktig selv om eiendomsskattekontorets representant ikke er til stede.  
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4.4. Møteprotokoll 
Det skal føres protokoll fra alle møter i utvalgene   

 
I protokollen skal alle beslutninger utvalget tar nedtegnes. Protokollen skal inneholde 
opplysninger om hver enkelt eiendom som takseres. Herunder hva som inngår i taksten, 
hvilke verdsettelsesprinsipper som er anvendt, hva taksten er og hvordan man er kommet 
frem til verdien av eiendommen.  

 
4.5. Protokoll fra overtakstutvalget  

Overtakstutvalget skal føre protokoll fra alle møter. I protokollen skal det begrunnes 
hvorfor et vedtak er opprettholdt eller endret. Det skal videre gå frem av protokollen 
hvilket faktum overtakstutvalget har lagt til grunn dersom det er uenighet om faktum og 
hvilke verdsettelsesprinsipper som er anvendt. I protokollen må det tas stilling til eierens 
eller formannskapets begrunnelse for å klage.  

 
Eiendomsskattekontoret skal ha en kopi av protokollen.  

 
4.6. Alle eiendommer skal besiktiges 

Besiktigelsesmenn foretar en befaring på alle eiendommene det er aktuelt å taksere og 
skrive ut eiendomsskatt på.  I særskilte tilfeller, etter avtale med eier,  kan befaring 
unnlates, for eksempel ved taksering av ledninger i bakken.  

 
Eieren skal varsles om at besiktigelsesmannen kommer på befaring minst en uke i forveien. 
Eiendomsskattekontoret foretar varslingen. 

 
Besiktigelsesmannen må føre protokoll fra befaringen. Protokollen fra befaringen kan 
inneholde bilder av eiendommene.  

 
4.7. Generelle prinsipper for takseringsarbeidet i skattetakstutvalget og overtakstutvalget 

Ved verdsettelsen av eiendommene i kommunen må takstutvalget og besiktigelsesmennene 
utøve skjønn etter beste evne. For eiendomsskatten gjelder det et generelt 
likebehandlingsprinsipp. Det innebærer at besiktigelsesmennene og utvalgene skal bestrebe 
seg på å behandle alle eiendommer likt når de takserer. Videre betyr det at det skal 
utferdiges takst på alle eiendommer som i henhold til eiendomsskatteloven regnes for verk 
og bruk så fremt de ikke er skattefri i henhold til § 5. Det kan ikke gjøres fradrag, 
reduksjoner eller unntak det ikke er hjemmel for i loven.  

 
Besiktigelsesmennene, takstutvalg og overtakstutvalg kan ikke instrueres av 
eiendomsskattekontoret, bystyret eller formannskapet i kommunen med hensyn til selve 
verdsettelsen.  

 
Med mindre noe annet følger av loven eller av rettspraksis, skal verk og bruk verdsettes 
etter substansverdiprinsippet. 
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Besiktigelsesmennene og utvalgsmedlemmene har taushetsplikt med hensyn til informasjon 
de får tilgang til gjennom takseringsarbeidet, jf. eskl. § 29.   

 
Alle takster avrundes til nærmeste hele 1000 kroner. 

 
Dersom det er ulik eier for grunn og bebyggelse på en fast eiendom, takseres grunnen og 
bygningene hver for seg med unntak for boliger og hytter på festet grunn. 

 
 

5 Klage på taksten/ begjæring av overtakst 
5.1 Hvem kan klage og hva kan det klages over? 

Både skatteyteren og formannskapet i kommunen kan klage på vedtakene fra 
takstutvalget.  
 

5.2 Behandling av klagen  
Klagen skal sendes til eiendomsskattekontoret. Når klagefristen er ute, oversender 
eiendomsskattekontoret samtlige klager til takstutvalget uten ugrunnet opphold.  
Takstutvalget kan endre taksten i skattyters favør dersom den finner begjæringen 
begrunnet. I motsatt fall oversendes begjæringen til overtakstutvalget 
 
Når klagen behandles i overtakstutvalget, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som 
for takstutvalget så langt de passer. Imidlertid må overtakstutvalget gjennomføre 
befaring selv. Dersom det er nødvendig, kan det innhentes nye uttalelser fra sakkyndige.  
 
Overtakstutvalget kan prøve alle sider av taksten. Taksten kan opprettholdes, settes ned 
eller opp.  
 
Overtakstutvalget vedtak kan ikke påklages. Skatteyteren kan likevel anmode 
overtakstutvalget om å omgjøre sitt eget vedtak. Overtakstutvalget har i slike tilfeller 
ingen plikt til å vurdere vedtaket på nytt, men har mulighet til det dersom den finner det 
rimelig. 
 

5.3 Virkningen av å klage på taksten 
Takstutvalgets vedtak gis ikke oppsettende virkning selv om det er påklaget, jf. eskl. § 
25 tredje ledd. Eiendomsskattekontoret skriver ut skatt på bakgrunn av den påklagede 
taksten inntil ny takst foreligger. Når klagen er behandlet, foretas det et etteroppgjør 
dersom taksten er endret.  
 
 

 

6 Fritatt for beskatning 
6.1 Fritak etter § 5 i eiendomsskatteloven 

Takstutvalget tar stilling  til hvilke eiendommer som er fritatt etter eiendomsskattelovens 
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§5.   Klage over vedtak om fritak behandles av skattetakstutvalg/overskattetakstutvalg. 
  

6.2 Fritak etter § 7 a,b og d i eiendomsskatteloven 
Bystyret avgjør hvilke eiendommer som skal ha fritak etter § 7.   Første gangs fritak gis 
etter søknad.  Søknad om fritak skal være innkommet før hhv. 1.april  eller 1.oktober for 
å gjøres gjeldene fra neste halvår.    
Tidligere innvilgede fritak fremlegges for bystyret på samlet liste for vurdering av  
videre fritak.  Vurderingen gjøres i forbindelse med det årlige budsjettvedtak.   
Bystyret kan ta samme sak til behandling to ganger dersom det fremkommer nye 
moment av vesentlig betydning etter første gangs behandling.  
Administrasjonen kan på eget initiativ fremme forslag til fritak eller forslag om 
opphevelse av tidligere innvilgende fritak. 
(endret 28.04.2011) 
 

6.3 Spesielt for fritak etter § 7 c 
Ev. fritak gis i forbindelse med  første gangs oppføring av boliger.  Gjenoppbygging etter 
brann, delvis ombygging som fører til nye boenheter og lignende gir  ikke rett til fritak. 
Bystyret avgjør hvor lang fritaksperioden for nye boliger skal være.  Innvilgede fritak 
løper i x antall år eller til bystyret fatter vedtak om endret fritaksperiode eller opphever 
fritaket.  
Bystyret delegerer til skattetakstutvalget å fatte vedtak i enkeltsaker etter disse 
retningslinjer.  Klage over vedtak om fritak behandles av formannskapet 
(endret 28.04.2011) 

7 Utskrivning av eiendomsskatten 
 

7.1 Skattedebitor 
Skatten skrives ut på eieren av eiendommen.  
Dersom det er ulik eier for grunn og bygninger fordeles skatten deretter. Unntaket er 
boliger og fritidshus på festet grunn, der skatten i sin helhet skrives ut på eieren av 
boligen eller fritidshuset. Det samme gjelder andre stetsevarige festekontrakter. 
 
Ligger eiendommen i sameie mellom flere, er  sameierne er solidarisk ansvarlige for 
eiendomsskatten.  
Hvor flere eier hver sin fysisk adskilte del av en fast eiendom, kan hver av dem være  
debitor for den eiendomsskatt som er utskrevet på den del av eiendommen som 
vedkommende eier.   Sameierne må da levere en omforent avtale som viser hvilken del 
av eiendommen som eies av den enkelte.  Bygninger på eiendommen må kunne 
identifiseres med eget bygningsnr.  

 
7.2 Klage over feil ved utskrivningen 

Klage over feil ved utskrivningen kan påklages av skatteyteren hvert år innen seks uker 
etter at skatteseddelen er utsendt. Klagen skal være skriftlig og sendes til 
eiendomsskattekontoret. Eiendomsskattekontoret gjør selv de undersøkelser som klagen 
gir grunn til.  Eiendomsskattekontoret kan oppheve eller endre vedtaket dersom det 
finner klagen begrunnet. 
Dersom eiendomsskattekontoret ikke finner grunn til å gi klager medhold, oversendes 
sakens dokumenter til overtakstutvalget.  
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