
 

REGLER FOR TILORDNING AV BUNNFRADRAG I 
EIENDOMSSKATTETAKSTEN I NARVIK KOMMUNE 
 
Vedtatt av Narvik bystyre 24.09.2009 
 
 
1.  Hvem tilordnes bunnfradrag 
Alle boligbygg, fritidsboliger og eierseksjoner til denne bruk tildeles ett  bunnfradrag.  
Boligbygg som inneholder mer enn en boenhet kan tilordnes flere bunnfradrag.  Eier må da 
melde forholdet inn til eiendomsskattekontoret på fastsatt skjema.   
Institusjoner har ikke rett til  bunnfradrag.  Utleieenheter for korttidsutleie (hospits, 
campinghytter m.m.) har ikke rett til bunnfradrag.  
 
2.  Avgrensning av hva som utgjør en selvstendig boenhet som tilkommer 

bunnfradrag 
 
Se pkt. 4 til 10.    
Tvilstilfelle med hensyn til om det foreligger en selvstendig boenhet avgjøres på grunnlag av 
skjønn. Ved den skjønnsmessige vurdering legger kommunen bl.a. vekt på følgende forhold:  

• hvorvidt vedkommende bygningsareal er godkjent for varig opphold 
• faktisk bruk av arealet 
• boenhetens størrelse  
• om arealet har egen utgang til ytre rom,  
• om det foreligger eget bad og wc.   
• kjøkken 

 
3.  Arealberegningsmetode 
For beregning av boenhetens størrelse benyttes bruksareal ihht. NS 3940.  Alt areal innenfor 
leilighetens/boenhetens omsluttende vegger skal medtas.  Annet areal  kan i helt spesielle 
tilfelles medtas,  for eksempel bad/WC som tydelig tilhører den enkelte boenhet og som 
ligger utenfor omsluttende vegger.   Boder m.m. beliggende utenfor omsluttende vegger 
medtas ikke.  
 
4.  Enebolig, tomannsbolig, rekkehus, kjedehus og andre småhus 
Boligene kan tilordnes ett bunnfradrag for hver boenhet.  Boenheter, utover boenhet nr.1,  
som er mindre enn 40 m2 tilordnes ikke bunnfradrag.  
 
5.  Større boligbygg 
Bygårder, leilighetskomplekser og lignende kan tilordnes ett bunnfradrag for hver 
boenhet, herunder for hver leilighet i borettslag/boligaksjeselskaper.  Boenheter, 
utover boenhet nr.1, som er mindre enn 40 m2 tilordnes ikke bunnfradrag.  
 
6.  Bofellesskap/studentboliger 
For bofellesskap og studentboliger som har felles kjøkken mv, kan der gis ett bunnfradrag for 
hver fellesavdeling med kjøkken. Er det ordinære leiligheter kan hver boenhet tilordnes 
bunnfradrag.   Boenheter/fellesavdelinger , utover boenhet/fellesavdeling  nr.1,  som 
er mindre enn 40 m2 tilordnes ikke bunnfradrag.  



 
7.  Kombinerte bygninger 
Bygninger som består av en eller flere boenheter og en eller flere næringsenheter, kan  
tilordnes et 
bunnfradrag for hver boenhet. Se for øvrig punktene 4-6 ang. arealgrense. 
 
8.  Våningshus 
Våningshus og kårbolig tilordnes bunnfradrag.  Se forøvrig punktene 4-6 ang. arealagrense. 
 
9.  Fritidsbolig 
Frittstående fritidshus mv skal ha bunnfradrag. Anneks og tilsvarende tildeles som 
hovedregel ikke bunnfradrag.   
Bygg som inneholder flere ”fritidsleiligheter” kan tilordnes et bunnfradrag for hver leilighet.  
Fritidsleiligheter,  utover leilighet nr.1, som er mindre enn 30 m2 tilordnes ikke bunnfradrag.   
Dersom ordinært boligbygg omgjøres/benyttes til fritidsbolig gjelder minstekrav til areal som 
for bolig.  
 
10.  Koie, seterhus mv. 
Koie og seterhus mv som inngår som en del av driftsdelen på gårds-/skogbruk skal  ikke 
ilegges eiendomsskatt. Koie og seterhus mv. som brukes som fritidseiendom  kan  tilordnes 
bunnfradrag. etter reglene under pkt. .9 
 
11.   Klage 
Klage over vedtak om bunnfradrag behandles av skattetakstutvalg/overskattetakstutvalg i 
hht. skattetakstvedtekten. 
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