
 
 
 

Rammer og retningslinjer 
 

for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt 
 
 

Narvik kommune 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Vedtatt av takstutvalget 19.02.2010 
Sist endret 17.12.2010 

 
Innholdsfortegnelse 
 
1 FORORD  ............................................……………………………………………………..….  4 
 
2 YTRE RAMMEFORUTSETNINGER  ..............................................................…..……......  4 
 2.1 JURIDISKE RAMMER  ....................................................................................……….……....  4 
 2.2 POLITISKE RAMMER ...........................................................................………........…..........  4 
 2.3 TEKNOLOGISKE RAMMER ............................................................................………..........  4 
 
3 TAKSERINGSMETODE ........................................................................................… …....  5 
 3.1 FAKTA OM EIENDOMMEN ................................................................................….....…….....  5 
 3.2 VURDERING AV EIENDOMMEN ....................................................................…...……......  5 
 
4 HOVEDRAMMER FOR TAKSERINGEN  ..................………………………………….........  6 
 4.1 EIENDOMMENE SOM SKAL TAKSERES ...............................................……………...........  6 
 4.2 LIKEBEHANDLING ER GRUNNLEGGENDE FOR TAKSERINGEN …………………………. 6 
 4.3 DET ER EIENDOMMEN SOM OBJEKT SOM SKAL TAKSERES ……………………………. 6 
 4.4 PRIVATRETTSLIGE AVTALER OG HEFTELSER  ……………………………………………… 6 
 4.5 OVERORDNETE KRAV ……………………………………………………………………………. 6 
 4.6 ELEMENTER SOM INNGÅR I BEGREPET ”FAST EIENDOM” ...............…..................  6 
 4.7 GRUPPERING AV EIENDOMMER ..................................................................................  6 
 
5 RAMMER FOR ENKELTTAKSERINGER .......................................................................... 7 
 5.1 SJABLONVERDIER ……………………………………………………………………………….....  7 
 
 5.2. BOLIG- OG FRITIDSEIENDOMMER …………………………………………………………… 7 
   5.2.1 GJENNOMSNITTSVERDIER PÅ BYGNINGER (PRIS PR KVM) ………………….. 7 
  5.2.2.ETASJEFAKTORER ……………………………………………………………………… 8 
  5.2.3 BYGNINGENS ALDER (BYGGEÅR) ……………………………………………………. 8 
  5.2.4 GJENNOMSNITTSVERDIER PÅ TOMT …………………………………………………. 8 
  5.2.5 AREALSTØRRELSER …………………………………………………………………. 8 
  5.2.6 BRUK AV SKJØNNSFAKTORER ………………………………………………………. 8 
  5.2.7 SONEFAKTORER  ……………………………………………………………………….. 8 
  5.2.8.VURDERINGSFAKTORER BOLIG OG FRITIDSEIENDOMMER  ………………….. 9 
  5.2.9. KVALITET BYGNINGSMASSE (VEDLIKEHOLDSGRAD) …………………………….. 9 
 
 5.3. NÆRINGSEIENDOMMER ………………………………………………………………………… 10 
  5.3.1 TAKSERINGSPRINSIPP …………………………………………………………… 10 
  5.3.2. GJENNOMSNITTSVERDIER BYGNINGER …………………………………………. 10 
  5.3.3.ETASJEFAKTORER ……………………………………………………………………… 11 
  5.3.4.GJENNOMSNITTSVERDIER PÅ TOMT ………………………………………………. 11 
  5.3.5 SONEFAKTORER ……………………………………………………………………… 11 
 
 5.4 VERK OG BRUK …………………………………………………………………………………… 12
 5.5 LANDBRUKSEIENDOMMER …………………………………………………………………….. 12 
 5.6.EIENDOMMER INNENFOR LNF-OMRÅDER ………………………………………………….. 12 
 5.7.UBEBYGDE EIENDOMMER ………………………………………………………………………. 13 
 5.8.VEGAREAL  …………………………………………………………………………………………. 13 
 5.9.SEKSJONERTE EIENDOMMER ………………………………………………………………….. 13 
 5.9.EIENDOMMER MED BÅDE BOLIG OG NÆRINGSFUNKSJON (BLANDET BRUK) ………. 13 
 
6  BRUK AV PROTOKOLLTAKST ……………………………………………………………….. 13 
 
7  ANDRE FORHOLD ………………………………………………………………………………. 14 
 7.1 FESTETOMTER …………………………………………………………………………………… 14 
 7.2 IKKE MÅLEVERDIG AREAL I MATRIKKELEN SOM LIKEVEL HAR TAKSERINGSVERDI … 14 

19.02.2010 2



 7.3 DOKUMENTASJON AV FAKTAFEIL ………………………………………………………………. 14 
 
 
8  RAMMER FOR KOMMUNIKASJON MED EIENDOMSBESITTERNE .......................  14 
 8.1 ÅPEN OG PROAKTIV KOMMUNIKASJON  ...................................................................  14 
 8.2 KRAV TIL KUNNSKAP  ..........................................................................................  15 
 8.3 KOMMUNIKASJONSATFERD ....................................................................................  15 
  
9  HÅNDTERING AV UFORUTSETTE HENDELSER ............................................................  15 
 
10 SAKSBEHANDLING  ...................................................................................................  15 
 
11 KVALITETSSIKRING  .................................................................................................  15 
 11.1 DOKUMENTASJON ...............................................................................................  15 
 11.2 KVALITETSSIKRING AV METODE ................................................................................  16 
 11.3 RIKTIG EIENDOMSREGISTER .................................................................................. 16 
 11.4 RIKTIGE AREALER  ....................................................................................................  16 
 11.5 RIKTIGE VURDERINGER .......................................................................................... 16 
 11.6 RIKTIG SAKSBEHANDLING .......................................................................................  16 
 11.7 OPPLEGG FOR BEHANDLING AV KLAGER PÅ TAKST OG FEIL.......................................... 16 
 11.8 FEIL OG FEILOPPRETTING .........................................................................................  16 
 11.9 BEHANDLING AV KLAGER  .......................................................................................  16 
 
12 MILEPÆLER I FRAMDRIFTEN .....................................................................................  16 
 
13 VEDLEGG  .................................................................................................................. 16 
 
 
 
 

19.02.2010 3



1. Forord 
Dette dokumentet er en del av en prosess der takstutvalget og administrasjonen har 
drøftet grunnlaget for taksering 2010 i Narvik kommune.  
Utgangspunktet for takseringen er eiendomsskattelovens bestemmelser.  
 
Dette dokumentet beskriver hvilke hjelpemetoder som benyttes for å komme fram til en 
takst som samsvarer med byskattelovens §5. Rammene og retningslinjene skal bidra til 
takstnivåene blir i henhold til takstutvalgets vurderinger. Dokumentet skal bidra til å sikre 
likebehandling av eiendomsbesitterne ved alminnelig taksering 2010, og ved 
enkelttakseringer fram til ny alminnelig taksering.  
I dette dokumentet benyttes begrepet kalibrering i den betydning at alle bidragsytere i 
prosjektet (prosjektmedarbeidere, medlemmer av takstutvalg, underleverandører etc.) 
likerettes og samkjøres på en slik måte at alle praktiserer rammene og retningslinjene for 
takseringen på en ensartet måte som igjen sikrer likebehandling i alle ledd. 
 
 

2. Ytre rammeforutsetninger 
 

2.1 Juridiske rammer 
Lovverket, uttalelser fra Finansdepartementet og rettsavgjørelser trekker opp de juridiske 
rammene for takserings- og forvaltningsarbeidet knyttet til lov om eiendomsskatt. 
Området er komplekst.  Eiendomsskatteloven av 1975 er bare delvis trådt i kraft, derfor er 
deler av byskatteloven fra 1918 fremdeles gjeldende. 
Utredninger og anbefalinger utarbeidet av KSE (Kommunenes Sentralforbunds 
Eiendomsskatteforum) er viktige hjelpemiddel. 

 
2.2 Politiske rammer 

Bystyrets rammevedtak påvirker takseringsarbeidet.  Det gjelder: 
• Skattesone  Bystyret har i sak 63/09 gjort vedtak om at det fra 2010 skal innkreves 

eiendomsskatt i hele kommunen. I den forbindelse gjennomføres det alminnelig 
taksering i henhold til eiendomsskatteloven i hele Narvik kommune. 

• Vedtekter.  Bystyret har i sak 107/09 vedtatt vedtekter som trekker opp rammer for 
arbeidet knyttet til alminnelig taksering og forvaltning av eiendomsskatteloven.  

• Tidsrammer.  Bystyrets vedtak om at nye takster skal benyttes som grunnlag for 
utskriving av eiendomsskatt fra 1.1 2010, medfører at taksering skal være gjennomført 
innen 1. mars 2010. 

• Fritak.  Bystyret foretar en vurdering av hvilke eiendommer som skal innvilges fritak 
etter eiendomsskattelovens § 7.  Fritak etter eiendomsskattelovens § 5 vurderes av 
administrasjonen.   Eiendommer som skal ha fritak etter eiendomsskattelovens § 5 
takseres ikke, og eventuell endring av status / formål for bruken av eiendommer, må 
registreres av kommunen gjennom formålsendring og rapportering til Matrikkelen. 

• Bunnfradrag.  Kommunestyret tar hvert år stilling til bruk av bunnfradrag ved 
beregning av eiendomsskatt.  Bunnfradraget påvirker ikke takseringsarbeidet. 
Administrasjonen må sørge for at det til enhver tid foreligger oversikt over selvstendige 
boenheter i kommunen.  Bystyret har vedtatt regler for bunnfradrag i sak 106/09 

• Skattesatser.  Kommunestyret tar hvert år stilling til skattesatser for ulike typer 
eiendommer.  Skattesatser påvirker ikke takseringsarbeidet. Administrasjonen må 
sørge for at ulike skattobjekt kan gjenfinnes. 

 
2.3 Teknologiske rammer 

For å effektivisere arbeidet og for å få loggført endringer i forbindelse med 
eiendomsskattetaksering benytter kommunen et faglig IT-verktøy for eiendomsskatt 
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Systemet henter faktainformasjon fra Matrikkelen og gir mulighet for registrering av 
analyseresultater.  Systemet samhandler videre med kommunens faktureringssystem.  
I takseringsarbeidet må derfor kommunen ta utgangspunkt i eiendomsgrupperingene og 
arealmålingsmetodene i Matrikkelen. 
 

 
3. Takseringsmetode  

Utgangspunktet for taksering av eiendommene er referert i byskattelovens §5: 
”Ved takseringen ansættes eiendommens takstverdi til det beløp, som eiendommen efter 
sin beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet antages at kunde avhændes for under 
sedvanlige omsætningsforhold ved frit salg.” 

 
Taksten skal bygge på: 

• Fakta om eiendommen 
• Vurderinger av forhold på og rundt eiendommen 

 
3.1 Fakta om eiendommen 

Fakta om eiendommen er: 
• Eierforhold (eier og eierrepresentant) 
• Tomtestørrelse 
• Faste installasjoner, (identifiser installasjoner som skal tas med i taksten) 
• Bygningstyper og bygningsstørrelser med arealtall for hver etasje. 

 
Faktaopplysninger om tomt og bygninger hentes fra Matrikkelen i den grad det forefinnes 
opplysninger.  Beregning av bruksareal bygning følger av Matrikkelinstruks.  Der hvor 
bygningsareal mangler oppmåles bygningene under befaring.  

 
3.2 Vurdering av eiendommen 

Eiendommene vurderes gjennom analyse og ved besiktigelse. 
 

• Analysen 
 Analysen vurderer gjennomsnittverdier for eiendomsgrupper som gir 

automatiske sjablontakster (gjennomsnittsverdier) for eiendommene. 
 sonevise forskjeller på verdinivået for eiendomsgruppene (sonefaktor). 
 forhold rundt eiendommen som påvirker takstnivå 
 forhold på eiendommen som påvirker takstnivå 

 
• Besiktigelse 

Under befaring på eiendommen skal følgende vurderes: 
 Er faktaopplysningene korrekt? 
 vurdering om lokale forhold på eiendommen bør medføre korreksjon. 

 
Vurderingene ved befaring skal følge rammene og retningslinjene denne analysen 
trekker opp. Vurdering av eiendommer er vanskelig.  Fire viktige retningslinjer som 
legges til grunn for vurderingene ved besiktigelse: 
 Vær prinsipiell (likebehandling). Analysen trekker opp prinsipper som 

enkelttakstene må være tro mot. 
 Vær grovkornet (produksjonsrammer). Takseringen bygger på arealstørrelser, 

sjablontakster, informasjon om omsetningstall, spesiell informasjon om 
eiendommen.  Besiktigelsen vil i hovedsak være en utvendig besiktigelse som 
blir grovkornet selv om det legges opp til et systematisk takseringsopplegg. 

 Vær varsom. Utvendig besiktigelse gir oss et grovkornet beslutningsgrunnlag 
som kan gi usikkerhet. Tvil bør komme eiendomsbesitter til gode. 
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 Kalibrer medarbeiderne. For at alle i prosjektet skal være samstemte mht 
vurderinger, skal det gjennomføres faste faglige møter der alle aktørene som 
arbeider med vurderinger deltar.  Begrepet kalibrering betyr i denne 
sammenheng at alle bidragsytere i prosjektet (prosjektmedarbeidere, 
takstutvalgsmedlemmer, underleverandører etc.) likerettes og samkjøres på en 
slik måte at det sikres likebehandling i alle ledd. 

 
 
4. Hovedrammer for takseringen 
 

4.1 Eiendommene som skal takseres 
Alle faste eiendommer i kommunen skal takseres, med unntak av eiendommer som skal 
ha fritak etter § 5 i eiendomsskatteloven.  

 
4.2. Likebehandling er grunnleggende for takseringen 

Metoden har sterkt fokus på likebehandling gjennom utarbeidelse av skriftlige rammer for 
takseringen, vurdering av skjønnsfaktorer ved besiktigelse og systematisk kvalitetssikring 
og revisjon. 

 
4.3. Det er eiendommen som objekt som skal takseres 

Det legges ikke vesentlig vekt på eiendommens potensial. Det er eiendommen som 
objekt slik den framstår per 1. januar 2010, som takseres. 

 
4.4. Privatrettslige avtaler og heftelser skal ikke vektlegges ved taksering 

Det er eiendommen som objekt som skal takseres. Hvem som drar nytte av eiendommen 
gjennom eksempelvis private avtaler, skal ikke vurderes. Eksempelvis vil en avtale om 
borett ikke påvirke taksten. 

 
4.5 Overordnete krav 

Metode - Metoden som skal benyttes er beskrevet i denne analysen. Dersom annen 
metode benyttes, må dette begrunnes. 
Rammer - De politiske, juridiske og teknologiske rammene må overholdes. 
Framdrift - Vedtatt framdriftsplan skal holdes. Dersom en får avvik her skal takstutvalget 
bli orientert om dette snarest. 

 
4.6 Elementer som inngår i begrepet ”fast eiendom” 

Eiendommene som skal takseres kan bestå av tre hovedelementer: 
• Tomt 
• Bygninger 
• Faste anlegg og installasjoner 

Faste anlegg og installasjoner kan bestå av faste driftsmidler i industrieiendommer 
(herunder svak- og sterkstrømsinstallasjoner, data, tele og kringkasingsinstallasjoner 
m.m.) og spesielle anlegg som kaier, veger, parkeringsplasser etc. Disse anleggene 
vurderes i hvert enkelt tilfelle og behandles spesielt.   

 
Ved taksering benyttes sjablonverdier i den grad det er formålstjenlig.  Dette for å sikre 
likebehandling av eiendommene 
Ved taksering vurderes alle elementene, men takstforslaget viser antatt markedsverdi for 
eiendommen som helhet. 

 
4.7 Gruppering av eiendommer i forbindelse med taksering 

Eiendommene inndeles i følgende hovedgrupper 
• Bolig- og fritidseiendommer  
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• Næringeiendommer 
• Landbrukseiendommer 
• LNF områder 
• Kommunikasjonsareal (veiareal m.m.) 
• Verk og bruk 

 
 
5.  Rammer for enkelttakseringer 
 

5.1 Sjablonverdier  
For å sikre mest mulig likebehandling av eiendomsbesitterne, trekkes det opp rammer og 
retningslinjer for taksering av enkelteiendommer 
Alle eiendommer skal besiktiges. Som hovedregel gjennomføres utvendig besiktigelse. 
Det gjennomføres innvendig besiktigelse når det er åpenbart at utvendig besiktigelse ikke 
gir nok grunnlag sammen med annen informasjon til å foreta en taksering, eller når 
eiendomsbesitter ber om det. 
 
Sjablonverdier gjenspeiler gjennomsnittsverdi for eiendomsgruppene 
Sjablonverdiene for eiendomsgrupper tar utgangspunkt i antatte omsetningstall fra lokale 
meglerforetak og takstmenn.   
Takstutvalget  har valgt å sette forsiktige sjablonverdier på alle bygningsfunksjoner da 
verdiutviklingen på bygninger i kommunen vurderes som usikker. 
På grunnlag av faktainformasjon og vurderinger som er hentet inn, fastsetter 
takstutvalget sjablonverdier, etasjefaktorer og sonefaktorer til de enkelte 
eiendomsgruppene som nedenfor. 

 
5.2 Bolig- og fritidseiendommer 

Om en eiendom betegnes som bolig- eller fritidseiendom avhenger av vedtak gjort av 
bygningsmyndigheten, byggesaks- eller planvedtak. Dersom byggets opprinnelse ikke er 
avklart, vektlegges hvilken bebyggelse som er utbredt i nabolaget, samt forhold som vei, 
vann og kloakktilknytning til eiendommen 

  
5.2.1 Gjennomsnittsverdier på bygninger (pris pr kvm) 

 Bygninger Bygningstype 
(matrikkelen) 

Enhet Enhetspris  
Kr 

 Enebolig 111 Pr. kvm 9 000 
 Enebolig med hybel/sokkelleilighet 112  9 000 
 Tomannsbolig horisontaldelt 121  9 000 
 Tomannsbolig vertikaldelt 122  9 000 
 Våningshus 113, 123,124  9 000 
 Rekkehus, kjedehus, andre småhus 131,133,136  9 000 
 Terrassehus 135  10 000 
 Store bolighus, blokker 141-159  10 000 
 Fritidsboliger 161-163  7 000 
 Boliggarasjer/uthus/naust 181-183  1 800 

Carporter og terrasser og lignende takseres ikke spesielt, men tas med i samlet 
vurdering av skjønnsfaktor 
Såkalte spikertelt, som står i tilknytning til campingvogn, regnes ikke som fast 
installasjon, og takseres ikke. 
Boliger i kombinerte nærings- og boligbygg, som ikke kan omsettes enkeltvis, takseres 
ut fra enhetspris kr 9000 

    Endret 08.10.2010 
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5.2.2.Etasjefaktorer 

Ved hjelp av etasjefaktor settes gjennomsnittsverdier på de ulike etasjene i en bygning, 
med utgangspunkt i hva som er vanlig funksjon i den aktuelle etasje. 
 
 
 
Etasjefaktor  

 Hovedetasje 1,0 
 Loft 0,4 
 Underetasje 0,6 
 Kjeller 0,3 

For boliger med leilighet i underetasje, gis etasjen faktor 1,0 
 

5.2.3 Bygningens alder (byggeår) 
Nybygg har som regel høyere verdi enn totalrestaurert eldre bebyggelse.  Bygg bygd 
etter år 2000 gis derfor en forhøyet faktor på 0,1 

 
5.2.4 Gjennomsnittsverdier på tomt 

Tomtestørrelse settes til reell tomtestørrelse eller maksimalt 1000 kvm pr. boligbygg. 
Tilleggsareal behandles som bebygd boligtomt.   
Tomtestørrelse for eiendommer kun bebygd med naust, garasjer, uthus og andre 
lignende mindre bygninger, settes til 100 kvm tomt pr enhet såfremt tomtens areal 
overstiger dette.  Med unntak av naust, gis bygninger opptil 10 kvm ikke arealtillegg.   
Dette gjelder også frittliggende uthus og lignende som ligger utenfor ”tun” på større 
grunneiendommer.   
 
Grunnverdi tomt 

 Formål /byggtype Maksareal pr. enhet Enhet Enhetspris kr 
 Bolig 1000 kvm Pr. kvm 200 
 Bolig (uthus) 100  kvm Pr. kvm 200 
 Fritidsboliger 1000 kvm Pr. kvm 100 
 Fritid (uthus) 100  kvm Pr. kvm 100 
 

5.2.5 Arealstørrelser 
Faktaopplysninger om tomt og bygninger hentes fra Matrikkelen i den grad det 
forefinnes opplysninger.   
Beregning av bruksareal for bygninger følger av Matrikkelinstruks.  Der hvor 
bygningsareal mangler oppmåles bygningene under befaring.  
Arealet på tomter hentes eventuelt fra kommunens digitale eiendomskart (DEK). 
Eiendommer med fiktive grenser, punktfeste eller naturlig tilhørende tomt (større 
grunneiendommer) settes til hhv. 1000 eller 100 m2 etter byggtype, se pkt. 5.2.4. 

 
5.2.6 Bruk av skjønnsfaktorer 

Takstutvalget benytter sonefaktorer, ytre faktor og indre faktor.  
 

5.2.7 Sonefaktorer  
På grunnlag av en totalvurdering benyttes følgende sonefaktorer: 
Bolig 
Sone Beskrivelse – beliggenhet Faktor 
B1 Narvik by avgrenset ved Orneset og i syd mot Fagernesskrenten 1 
B2 Fra og med Fagernesskrenten t.o.m. Beisfjord og t.o.m.Skjomnes inkl Håkvik 0,9 
B3 Beisfjorddalen på begge sider av Lakselva 0,7 
B4 Håkvikdalen 0,6 
B5 Fra Ornes til Medby i Bjerkvik, inkl. Trældal/Nygård, ekskl. nedre 

Straumsnes/Fagerjord og Øyjordneset 
0,7 
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B6 Nedre Straumsnes/Fagerjord og Øyjordneset 0,8 
B7 Bjerkvik til Herjangshøgda 0,8 
B8 Vassdalen/Dalberg 0,4 
B9 Herjangen 0,5 
B10 Grindjord, området syd for Skjombrua, dvs. Vidrek m.m., Lengenes/Kongsbakk 0,6 
B11 Elvegård Skjomen 0,7 
B12 Skjomdalen og Sør-skjomen 0,5 
B13 Restkommune 0,4 
For ytterligere informasjon om sonefaktorer, vises det til vedlagte sonekart. 
 
 
Fritidseiendommer 
Sone Beskrivelse – beliggenhet Faktor 
F1 Bjørnfjellplatået ned til og Fisklausvatnet, ekskl. Søsterbekkvatnan 1 
F2 Langs E10 og i en sone på ca 1 km på hver side av e10 fra Fisklausvatnet og 

ned til Trældalskrysset 
0,8 

F3 Haugfjell, Katterat, fjellområdet over mot Beisfjord inkl. Beisjord/Skamdalen 0,7 
F4 Vassdalen, Medbyfjellet, Holmvatnet m.v. avgrenset mot F2 0,6 
F5 Herjangsfjellet, Veggfjellet 0,8 
F6 Herjangen 0,8 
F7 Medby, Gjeisvika, Seines 0,8 
F8 Øyjord 0,9 
F9 Trældal/Nygård inkl. Leirvika 0,8 
F10 Langstranda til Rombaksbrua 0,8 
F11 Fra Rombaksbrua og langs Rombaken retning øst 0,7 
F12 Fra Rombaksbrua og langs Rombaken retning vest til og med Forneset 0,8 
F13 Fra Fornes vest for Fagerjord til Beisfjordbrua 0,6 
F14 Beisfjordbrua t.o.m. ytre Katleberget 0,6 
F15 Ytre Katleberget- Beisfjord, grense F3 0,7 
F16 Beisfjordbrua – t.o.m. Nedre Håkvik nordvest for Silvatnet/Akselelvaa ut mellom 

Skjomnes/Einerbærneset 
0,7 

F17 Håkvikdalen – øst for Silvatnet/Akselelva 0,8 
F18 Fra grense F16 ved Einerbærneset og til Skjombrua 0,8 
F19 Fra Skjombrua til Kongsbakk 0,8 
F20 Fra Kongsbakk til og med Elvegard I Skjomen 0,9 
F21 Skjomdalen 0,6 
F22 Sør-Skjomen 0,6 
F23 Fra Skjombrua til Virakelva 0,7 
F24 Fra Virakelva til grense Ballangen 0,9 
F25 Restkommune 0,6 
For ytterligere informasjon om sonefaktorer, vises det til vedlagte sonekart. 

 
5.2.8.Vurderingsfaktorer bolig og fritidseiendommer  

Besiktiger kan benytte indre faktor dersom enkelteiendommers verdi påvirkes av svært 
spesielle lokale forhold. Eksempler her kan være: 
1.  Atkomst/tilgjengelighet 
2.  Trafikksikkerhet 
3.  Spesielle sol og vindforhold 
4.  Spesiell utsikt 
5.  Forurensing (lyd, luft, grunn) 
6.  Randbebyggelse mot trafikkårer 
7.  Nærhet til sjø/vann (100m-beltet) 
8.  Bolig- og fritidsbygg som ligger innenfor områder som NGI har definert som 
     rasfarlige gis en reduksjon i faktor på 0,1. 
9. Områdene med verne- og fredningsbestemmelser gis i hovedregel  
    ingen reduksjon. 
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For boligeiendommer vektlegges ikke  pkt 2, 3, 4,5, 6 og 7 under indre faktor.  Disse 
faktorene registreres ev. områdevis som ytre faktor 

 
 
5.2.9. Kvalitet bygningsmasse (vedlikeholdsgrad),  

Kvalitet bygningsmasse deles inn i følgende kategorier 
• Normalt vedlikeholdt 
• Dårlig vedlikeholdt 
• Restaureringsobjekt 
• Rivningsobjekt 
• Bygning med spesiell høy standard 
• Eternitt tak og/eller kledning gis fradrag  

 
 

5.3. Næringseiendommer 
 

5.3.1 Takseringsprinsipp  
Grunnlaget for verdivurdering av næringseiendommer bygger på prinsippet om 
kapitalisering av netto årsleie. 

 
Beregningsparametre 
• Brutto årsleie 
• Fradrag i brutto leieinntekter 
• Kapitaliseringsrente/-faktor 
Brutto årsleie 
Leien fastsettes etter skjønn, ev. kjente enhetspriser for området. 
Fradrag i brutto leieinntekter 
Fradraget omfatter normale utgifter til off. avgifter, eiendomskatt, forsikring, 
administrasjon og alminnelig vedlikehold. Fradraget er på basis av erfaringstall ansatt 
lik 15 % av brutto årsleie. 
 
Kapitalisering 
Kapitaliseringsrenten settes sammen av realrente + risikotillegg. Realrente pr. 1.1.10 
legges til grunn. Risikotillegget, ansettes på bakgrunn av byggets karakter, 
eiendommens beliggenhet, antatt leiepris og risiko for ledighet. Kapitaliseringsrente/-
faktor varierer etter hvor i kommunen eiendommen befinner seg. 

 
5.3.2. Gjennomsnittsverdier bygninger 

Ut fra en helhetsvurdering fastsettes følgende enhetsverdier 
 Bygninger Bygningstype 

(matrikkelen) 
Enhet Enhetspris  

 Lagerbygning/industri 211-229 og 232 Pr kvm 3 000 
 Uisolert lager (kaldlager) 231,233, 239,290  2 000 
 Landbruk/fiske (i hovedsak fritatt) 241-249  2 000 
 Forretning/kontorlokaler 311-390  5 000 
 Kommunikasjonsbygg 411-429,441-490  5 000 
 Parkeringshus o.l 431-439  2 000 
 Hotell/pensjonat o.l 511-590,   5 000 
 Omsorginstitusjoner 711-729  5 000 
 Kultur og forskning 630-649  5 000 
 Skole, barnehage, helse 611-629, 731-790  3 000 
 Idrettsbygning, bygning for religiøse 

aktiviteter 
651-679  3 000 
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 Fengsel, politi og 
beredskapsbygninger 

811-929  5 000 

Spesielle bygninger legges inn i KomTek som protokolltakst (eksempel) 
• Brakkerigger (boligbrakker) takseres til kr 2000,- pr kvm. 
• Plasthaller takseres til kr 300,- pr kvm. 
• Drivhus takseres til kr 500,- pr kvm. 
• Silobygninger takseres til kr 1000,- pr kvm og pr 5. høydemeter. 

 
5.3.3.Etasjefaktor  

Ved hjelp av etasjefaktor settes gjennomsnittsverdier på de ulike etasjene i en bygning, 
med utgangspunkt i hva som er vanlig funksjon i den aktuelle etasje. 

 Hovedetasje 1,0 
 Loft 0,4 
 Underetasje 1,0 
 Kjeller 0,6 

For lagerbygning/industri, kaldlager, landbruk/fiske og parkeringshus settes faktor for 
kjeller til 1,0 

 
5.3.4.Gjennomsnittsverdier på tomt 

Tomtestørrelse settes som hovedregel til reell tomtestørrelse eller maksimalt 5000 m2.   
Dersom driften på eiendommen setter krav til særdeles stor tomt kan takstutvalget 
fravike maksimalgrensen. 

 
Grunnverdi tomt 
Beskrivelse Maksareal Enhet Enhetspris 
Næringstomt innenfor sone N1 – N4 (pkt. 5.3.5) 5000 Pr.kvm. Kr 400 
Næringstomt innenfor sone N10 (pkt. 5.3.5) 5000 Pr.kvm. Kr 300 
Næringstomt innenfor sone N5- N9,  N11- N13 (pkt. 
5.3.5) 

5000 Pr. kvm Kr 200 

Sjøgrunn  Pr. kvm Kr  85 
 Endret 08.10.2010 

 
5.3.5 Sonefaktorer 

Næringseiendommer 
Sone Beskrivelse – beliggenhet Faktor 
N1 A 1.  Teknologibyen, avgrenset av Taraldsvikelva, E6 og friområdet mot 

Ornesvika badeplass.   
2.   Fagernesterminalen,   avgrenset av eiendommer som grenser mot 
Fagernesveien, fra krysset Kaiveien/Fagernesveien 
3..  Narvik sentrum, avgrenset av eiendommer som grenser til Kongens 
gate/Torgsvingen fra og med bensinstasjon/kjøpesenter,  til krysset 
Kongensgate/Brattbakken,  jernbanespor mot Frydenlund fra Taralsviksbrua til 
LKABs område.  NSb’s gamle verkstedområde tas ikke med, med unntak av 
eiendommer som grenser/er adressert til Sleggesvingen.   
(Endret 08.10.2010) 

1 

N1 B Narvik by i nord avgrenset  ved Orneset og i syd mot Beisfjord bru og til 
Fagernes skole, med unntak av områder nevnt i N1a 
(Endret 08.10.2010) 

0,9 

N2 Djupvik industriområde (særlig miljøfaktor pga. HRS) 0,6 
N3 Fagernes skole t.o.m. Beisfjord 0,8 
N4 Beisfjord bru til Skjomen bru, inkl. Ankenes Håkvik 0,8 
N5 Vest for Skjomen bru 0,6 
N6 Syd øst  for Skjomen bru, inkl. Skjomen Elvegard 0,6 
N7 Skjomdal/Sør Skjomen 0,5 
N8 Fra Ornest til Medby inkl Øyjord 0,7 
N9 Kryss Trældal opp til Bjørnfjell 0,6 
N10 Bjerkvik inkl Elvegårdsmoen 0,8 
N11 Herjangen 0,6 
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N12 Vassdalen/Dalberg 0,5 
N13 Restkommune 0,5 
 

 
5.4 Verk og bruk 

Oppdrettsanlegg, tele- og kraftnett , samt øvrige verk og bruk takseres særskilt. 
Eiendommene (tomt og bygg) takseres etter substansverdimetoden. 
Vannkraftverkene takseres av sentralskattekontoret.  
 
Utstyr som skal medtas: 
Utdrag av eiendomsskattelovens § 4: ”Bygningar og anlegg skal reknast saman med 
verket eller bruket når dei høyrer til  eller trengst til verksdrifta.  Arbeidsmaskiner og 
tilhøyrsle og ting som kan setjast i klasse med slikt, skal derimot ikkje  reknast med utan 
at tingen er ein part av sjølve føretaket” 
Av rettspraksis kan utledes:  

• Utstyret må høre anlegget til/være en integrert del av anlegget (for løsøre, for 
eksempel trucker, vil denne betingelsen ikke være oppfylt). 

• Utstyret må være nødvendig for anleggets formål 
• Utstyret må ikke kunne fjernes fra dette ”uten økonomiske ofre som fra et 

forretningsmessig synspunkt må betegnes som uforholdsmessig” 
 
 

 
5.5 Landbrukseiendommer 

Landbrukseiendommer i LNF-områder som er større enn 100 daa (totalt) eller har mer 
enn 25 daa dyrket mark er konsesjonspliktige.   Konsesjonspliktige eiendommer omfattes 
av driveplikt.   
Dersom våningshus/kårbolig er underlagt både delingsfobud og konsesjonsplikt skal  
bygningsmassen,  med naturlig tilhørende tomt,  gis en reduksjon av ytre faktor lik 0,3.  
 
Alle bygninger som benyttes til bolig- eller fritidsformål, takseres med ev. tilhørende 
garasjer/uthus og ”tilhørende tomt”.  Se pkt.5.2 
Andre bygg (næring) som ikke er relatert til land-/skogbruksdriften takseres etter reglene i 
pkt. 5.3 og 5.4 
Driftsbygninger takseres ikke, med mindre de brukes til annet formål enn landbruksdrift. 
For driftsbygninger som benyttes som uthus settes arealet til maks 30 m2. 
Seterhus, skogskoie som benyttes i landbruksdriften er fritatt.  Dersom denne typen bygg 
benyttes som fritidsbolig takseres og beskattes de etter bruk. 
 

5.6. Eiendommer innenfor LNF-områder, friområder o.l. 
All bygningsmasse, anlegg og driftsutstyr på slike eiendommer takseres ut fra funksjon.  
Tomteareal fastsettes etter reglene i pkt.  5.2, 5.3 og 5.4 
Tomteareal, som i kommuneplan er angitt som framtidig utbyggingsområde, betraktes 
som LNF-område inntil tomtene fradeles. 
 
Arealer som ikke er fritatt for eiendomsskatt etter § 5, takseres ut fra beliggenhet, med 
følgende utgangspunkt: Arealer i LNF-områder: kr. 0 pr m2.  Arealer som er regulert til 
friområde/friområde idrett og andre sammenlignbare formål, takseres til kr. 5 pr m2 i 
tilknytning til tettbyd strøk, kr. 1 pr m2 utenfor tettbygd strøk og kr 0,10 over skoggrensen. 
 
Arealer regulert til gartneri/hagesenter takseres til kr 100 pr. m2.  For øvrig 
behandles eiendommene som næringseiendommer 
 Endret 17.12.2010 
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5.7. Ubebygde eiendommer 
For fradelte eller byggeklare tomter, legges reell tomtestørrelse og formål til grunn for 
takseringen.  Se ellers pkt. 5.2 og 5.3 
Tilleggstomter takseres som hovedtomt.    
 
Andre tomter til bolig eller næringsvirksomhet takseres etter formål, beliggenhet  og grad 
av tilrettelegging.    
 

5.8. Vegareal  
Veilovens definisjon på vei: ” Til veg blir rekna opplagsplass, parkeringsplass, haldeplass, 
bru, ferjekai eller anna kai som står i beinveges samband med veg eller gate” 
 
Kommunale og statlige veier er fritatt fra beskatning etter eiendomsskattelovens § 5.  
Øvrig utskilt veiareal til offentlig ferdsel anses som ikke omsetningsbart og gis kr 0 i verdi.   
 
Gårdsveier og andre veier som ligger inne på privat eiendom takseres etter samme regler 
som hovedeiendom.  
 
For verk og bruk anses privat veggrunn som en integrert del av anlegget og inngår i 
skattegrunnlaget.  
 
 

5.9. Seksjonerte eiendommer 
For seksjonerte eiendommer håndteres hver seksjon som eget skatteobjekt. Grunnlaget 
for taksten for den enkelte seksjon er det arealet den enkelte seksjon har ideell bruksrett 
til, samt andel av fellesareal (både innendørs og utendørs). Andel av fellesareal følger av 
tinglyst eierbrøk. For tomt settes en øvre grense på 1 daa pr seksjon. Melding om takst 
og skatt sendes til den enkelte seksjonseier. 
 

5.9. Eiendommer med både bolig og næringsfunksjon (blandet bruk) 
For å kunne håndtere et eventuelt vedtak i bystyret om differensiert skattesats på bolig og 
næringseiendom, fastsetter takstutvalg separate takster for hhv bolig- og næringsdelen 
for de eiendommer som har begge funksjoner (såkalt blandet bruk). Verdien av tomten 
fordeles etter andel næring- og boligareal i bebyggelsen. 
 

 
 6 Bruk av protokolltakst 

Spesielle eiendommer som fraviker sjablontaksten vesentlig av andre årsaker enn 
standard, kvalitet (indre faktor) og støy, utsikt, etc. (ytre faktor), får egen protokolltakst 
som enten endrer sjablontaksten (endringsprotokoll) eller som erstatter protokolltaksten 
(erstatningsprotokoll). 
Eksempler på eiendommer som kan få protokolltakst er 
• Store bygninger der deler av bygningen ikke er i bruk/ ikke har funksjon 
(endringsprotokoll). 
• Spesielle eiendommer der sjablontaksten ikke passer inn, for eksempel tårn, spesielle 
industrianlegg etc (erstatningsprotokoll). 
• Eiendommer med flere funksjoner (for eksempel bolig, lager og kontor). Takst legges 
inn som erstatningsprotokoll. 
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7  Andre forhold 
7.1 Festetomter 

For eiendommer med tinglyst punktfeste takseres 1 daa tomt pr. punktfeste. For 
festetomter takseres tomtens reelle størrelse, eller inntil 1 daa tomt pr. bolig- eller 
fritidsbygg.  
For bygninger der det ikke er tinglyst festekontrakt, blir eiendomsskatten pålagt grunneier 
dersom annet eierforhold ikke er dokumentert.  Bygningen takseres med naturlig 
tilhørende tomt. 
 

7.2 Eiendom/bygning med flere eiere.  
En eier velges som mottaker av krav om eiendomsskatt.  Etter ønske fra eierne kan 
informasjon om eiendomsskatten/skatteseddel sendes til alle deleierne.  
 

 
7.3 Ikke måleverdig areal i Matrikkelen som likevel har takseringsverdi 

Utenom konstruksjoner som er nevnt overfor  kan det finnes tilfeller der bygningsdeler 
eller etasjer ikke er definert som måleverdig, men som helt klart har takseringsmessig 
verdi. Slike tilfeller identifiseres under besiktigelse, anmerkes og legges fram for 
takstutvalg. 

 
7.4 Dokumentasjon av faktafeil 

Dersom besiktiger oppdager avvik i fakta i forhold til takseringsgrunnlaget og der 
faktainformasjon mangler, skal besiktiger måle inn riktige arealverdier slik at 
administrasjonen kan korrigere takseringsgrunnlaget. 
 
 

8 Rammer for kommunikasjon med eiendomsbesitterne 
Takstutvalg og eiendomsskattekontoret er ansvarlig for takstene som legges ut til offentlig 
ettersyn. Utvalget har derfor interesse av at eiendomsbesitterne har kunnskaper om 
hvordan takseringen er lagt opp og hvilke rettigheter eiendomsbesitter har i forbindelse 
med takseringen. Nedenfor følger strategi og konkrete tiltak når det gjelder 
kommunikasjon. 

 
8.1 Åpen og proaktiv kommunikasjon 

• Alle som ønsker det, får innsyn i takseringsgrunnlaget for sin egen eiendom både når 
det gjelder metode for taksering, faktagrunnlag, sjabloner og vurderinger. 
• Informer med sikte på å skape bred forståelse for takseringen. Vi skiller mellom 
politisk informasjon og administrativ informasjon, men samordner denne slik at 
informasjonen blir enkel å motta for eiendomsbesitter. 
• Vi informerer om problemstillinger som vi av erfaring vet eiendomsbesitterne spør om. 
Dette skal bidra til at eiendomsbesitterne får informasjon de etterspør og at prosjektet får 
mindre enkelthenvendelser. 
• Vi krever skriftlige henvendelser fra eiendomsbesitterne når det gjelder henvendelser 
om faktafeil der de dokumenterer feilene. 
• Vi godtar muntlige henvendelser når det gjelder henvendelser om å delta ved 
besiktigelse. 
• Vi utarbeider et eget opplegg for kommunikasjon i forbindelse med utlegging av takster 
til offentlig ettersyn. 
• Kommunen bør informere sine innbyggere om §7 i lov om eiendomsskatt slik at 
innbyggerne i størst mulig grad har informasjon om hva loven sier og hva kommunestyret 
har vedtatt om bruk av §7. 
• Det skal gis informasjon om beregningsmetode ved taksering i forbindelse med 
utsending av brev om takst og skatt. 
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8.2. Krav til kunnskap 
Alle som skal kommunisere med publikum skal kalibreres slik at de kan informere om: 
• Lovgrunnlag og viktige elementer i lovgrunnlaget 
• Politiske rammer for arbeidet 
• Rammer som takstutvalg trekker opp, herunder 

o Takseringsmetode 
o Gruppering av eiendommer 
o Metode for arealberegning 
o Sjabloner som benyttes 
o Metode for vurderinger av eiendommene 

Administrasjonen bes se til at alle som skal kommunisere med eiendomsbesitterne har 
kunnskap om taksering som spesifisert ovenfor. 
 

8.3. Kommunikasjonsatferd 
Prosjektet vil få mange typer henvendelser. Viktige rammer for atferden er: 
• Skill klart mellom takseringsfaglige henvendelser og politiske henvendelser. Henvis 
politiske henvendelser til politisk ledelse. 
• Vær vennlig, presis, imøtekommende og fast. Henvendelser som avviker vanlig 
høflighet, henvises til prosjektleder eller til rådmannen. 
• Muntlige henvendelser besvares muntlig. Skriftlige henvendelser besvares skriftlig. 

 
 
9 Håndtering av uforutsette hendelser 

Prosjektet vil oppleve uforutsette hendelser. Håndtering av slike hendelser kan ikke 
planlegges, men en kan trekke opp rammer for håndteringen med sikte på å samordne 
håndteringen og å sikre at håndteringen skjer på riktig nivå i kommunen (prosjektledelse, 
administrativ ledelse, politisk ledelse). 
Den som registrerer uforutsette hendelser, melder fra slik at prosjektledelse, rådmann og 
leder av takstutvalget får informasjon om hendelsen. Rådmann og leder av takstutvalget 
vurderer om ordfører skal informeres. Ledelsen avklarer håndtering av uforutsette 
hendelser i hvert enkelt tilfelle. 
 

10 Saksbehandling 
Takstutvalg får tilsendt takstlister for kontroll. Takstlistene har informasjon om eier, 
eieradresse, sjablontakst, valg av ytre og indre faktor for den enkelte eiendom, forslag til 
takst og tidspunkt. Utvalgsmedlemmene anmerker eiendommer som de ønsker skal 
gjennomgås spesielt i møte. 
Takstutvalg gjennomgår listene i plenum med storskjerm der en har anledning til å 
undersøke takseringsgrunnlaget for eiendommene. Nemnda gjør stikkprøver for å sjekke 
ut at rammene angitt i dette dokumentet følges. Administrasjonen viser kart som viser 
sonefaktor for å sikre likebehandling av eiendomsbesitterne. Enkeltsaker som er 
vanskelige å vurdere, registreres av administrasjonen og legges fram for takstutvalg som 
enkeltsaker. 
 

11 Kvalitetssikring 
 

11.1 Dokumentasjon 
Dokumentasjon av virksomheten er viktig. Det gjelder både dokumentasjon av grunnlag 
for takseringen og dokumentasjon av saksbehandlingen knyttet til takseringen. 
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11.2 Kvalitetssikring av metode 
Alle prosjektmedarbeidere må kjenne de rammer og retningslinjer for takseringen som er 
gitt av takstutvalg. Ukentlige møter mellom besiktigelsesmedarbeidere og 
besiktigelsesleder skal bidra til at ev. avvik fra metode og rammer håndteres. 
 

11.3 Riktig eiendomsregister 
Kommunen har et godt digitalt eiendomskart. Kartet vaskes mot Matrikkel for å sikre at  
alle eiendommene innenfor skattesonen identifiseres. 

 
11.4 Riktige arealer 

Fakta om eiendommer og adresser sendes eiendomsbesitter som gis anledning til å 
melde eventuelle avvik. Besiktigelsesmedarbeidere registrerer avvik i forhold til registrert/ 
godkjent bruk. 

 
11.5 Riktige vurderinger 

Det må legges stor innsats i kalibrering av vurderingene knyttet til taksering. Dette gjelder 
spesielt besiktigelsesmedarbeidere og medlemmene i takstutvalg og overtakstutvalg. 

 
11.6 Riktig saksbehandling 

Alle takstvedtak gjøres foreløpige inntil takstutvalg har gjennomgått alle takstforslag. 
Når det foreligger foreløpige vedtak på alle eiendommer, vurderer takstutvalg 
prinsipper, takstnivåer og takstforskjeller på nytt. Dette for å revurdere om valgte 
parametere og prinsipper for enkelttakseringer er riktige. Takstutvalg kan nå justere 
gjennom endring av rammene for takseringen, for deretter å gjøre endelige takstvedtak. 

 
11.7 Opplegg for behandling av klager på takst og feil 

Offentlig ettersyn og behandling av klager på takst er viktige elementer i arbeidet med å 
sikre likebehandling av eiendomsbesitterne. Behandlingen av klager bør få sterkt 
kvalitetsfokus. 

 
11.8 Feil og feiloppretting 

Dersom takstutvalg har gjort åpenbare feil, kan dette rettes opp av utvalget selv. Saken 
bringes ikke fram for overtakstutvalg. Ved feilretting av takst skal eiendomsbesitter få nye 
tre ukers klagefrist på ny takst. 

 
11.9 Behandling av klager 

Eiendomsskattevedtektene for Narvik kommune gir rammebetingelser for den formelle 
behandlingen. Det praktiske behandlingsopplegget blir tatt stilling til etter at offentlig 
ettersyn er avholdt og klagefristen er utløpt. Administrasjonen skal  
• Journalføre og skanne alle klager og henvendelser om feil 
• Kategorisere klager og henvendelser om feil 

 
12 Milepæler i framdriften 

Se egen prosjektplan 
 

13 Vedlegg 
Vedlagt følger kartfesting av vedtatte sonefaktorer i Narvik kommune. 
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