Skjema for fastsetting av bunnfradrag
i eiendomsskattetaksten

i hht. Forskrift til eiendomsskatteloven av 11.02.1993 nr. 107

Dersom dette skjemaet ikke sendes inn vil eiendommen bli tilordnet ett bunnfradrag
pr. boligbygg.

Eiendomsopplysninger
Eiendommens adresse

Gnr.

Bnr.

Fnr.

Snr.*

*Dersom eiendommen er seksjonert skal nedforstående opplysninger kun inneholde informasjon
om boliger beliggende i den aktuelle seksjon.

Eier navn:
Adresse:

Boligtype (kryss for rett alternativ)
Enebolig

Andre småhus med 3 boliger el. flere

Våningshus/kårbolig
Bygård (kombinert næring og bolig)
Enebolig med hybel- eller sokkelleilighet
Boligblokk, terrassehus
Horisontaldelt tomannsbolig
Fritidsbolig/hytte
Rekke-/kjedehus, vertikaldelt tomannsbolig
Annet, beskriv:

Antall boenheter (leiligheter/hybler) pr etasje
Underetasje

1. etasje

2. etasje

3. etasje

4. etasje

5.etasje

Dersom leiligheten går over flere etasjer, velges den etasje som inneholder stue og
kjøkken. For større bygg, benytt skjemaets side 2.

Informasjon om boenhetene
Etasje

Leilighetsnr.

Areal

Antall rom

Antall bad

Antall WC

Kjøkken type

Forklaring til feltene finnes på skjemaets side 2.
Dato:

Eiers underskrift:

1
Sendes: Narvik kommune, Areal og Samfunnsutvikling, Postboks 64, 8501 NARVIK

Forklaring til feltene under Informasjon om boenhetene på side 1:
’

Etasje: Underetasje er etasje som ligger halvveis under bakkenivå.
Leilighetsnr.: Leilighet nr.1 er den første leilighetsinngangen på venstre hånd når du kommer
inn ytterdør eller opp trappeoppgang til etasjen
Areal: Her måles alt areal innenfor leilighetens omsluttende vegger.
Antall rom: Her telles rom til varig opphold, for eksempel stue og soverom (ikke
kjøkken/bad)
Kjøkken type: Bruk betegnelsene, eget (kjøkken), felles (kjøkken) eller ikke kjøkken
Opplysningene er gitt etter beste evne

Antall boenheter (leiligheter/hybler) pr etasje
Underetasje 1. etasje

2. etasje

3. etasje

7.etasje

9. etasje

10. etasje 11.etasje

8. etasje

4. etasje

5.etasje

6.etasje

12. etasje

13.etasje

Informasjon om boenhetene
Etasje

Leilighetsnr. Areal

Antall
rom

Antall bad Antall WC

Kjøkken
type

Fortsett på nytt ark om nødvendig.

2
Sendes: Narvik kommune, Areal og Samfunnsutvikling, Postboks 64, 8501 NARVIK

