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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2020/953-50 

Arkiv:                232  

Saksbehandler:  Jan-Hugo 
Sørensen 

 Dato:                 02.12.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
8/20 Nordreisa sakkyndigutvalg for eiendomsskatt 07.12.2020 

 

Takstgrunnlag av eiendommer 2020 

Henvisning til lovverk: 
 Lov av 06. juni 1975 nr 29. om lov om eigendomsskatt til kommunane, eigendomsskattelova 

(Esktl).  
 

Kommunedirektørens innstilling 

Gnr/Bnr/Fnr/Snr Navn Eiend.skattetakst 
Tidligere 

takst 

1/3 
Annfrid Birkelund 
Hansen 80 000   

3/17 Tor-Arild Haug 590 000   
11/13 Rigmor Moslett 140 000   
12/5/0/1 Stig-Håvard Benonisen 940 000   
12/5/0/2 Britt K. Stenersen 940 000   
12/5/0/3 Bjørn Birkeland 890 000   
12/5/0/4 Arvid J. Grønlund 890 000   
12/5/0/5 Hans Marinus Hansen 940 000   

12/5/0/6 
Sandøy Bygg Eiendom 
AS 940 000   

12/5/0/7 
Sjurelv Holding HEH 
AS 890 000   

12/5/0/8 Ragnvald Emberland 890 000   
12/5/0/9 Birger Herrmansen 750 000   
12/5/0/10 Johan L. Seljevoll 650 000   
12/5/0/11 Vivian Grønlund 750 000   
12/5/0/12 Tommy Abrahamsen 710 000   
12/5/0/13 Mads Holsbø Eriksen 610 000   
12/5/0/14 Trond Sveinung Høydal 710 000   
13/21/0/1 Salong Svetlana AS 1 040 000 1 200 000 
13/21/0/4 Svetlana Thomassen 520 000   
13/21/0/5 Inger Kristiansen 470 000   
13/21/0/6 Øyvind Nilsen 310 000   
13/160 Arild Sundby 2 360 000   
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13/162 Henrik A.L. Henriksen 1 820 000   
15/3 Eirik Kristiansen 410 000   
15/31 Flortex Klær AS 3 730 000   
15/183 Jan Remigiuz Paul 1 500 000   
20/46 Kim Daniel Hansen 510 000 247 520 
23/32 Hans-Albert Hansen 560 000   
24/1/6 Jon Petter Elveskog 480 000   
24/34 Steinar Hansen 110 000   

25/10 
Elin M. Larsen 
Skogvold 170 000   

26/36 Hugo Karlsen 320 000 298 480 
29/53 Trond Holm 350 000 131 040 
29/56 Oddbjørg Ulriksen 150 000   
29/85 Birthe Andersen 210 000   
31/1 Odd-Erik Mathisen 470 000   
39/29 Berit Kristine Hætta 100 000   
40/15 Glen Tore Jensen 890 000   

46/66 
Maria Benedikte 
Sandmo 1 750 000   

47/67 Sten Håvard Jensen 1 180 000 873 600 
47/80 Løvoll AS 4 740 000 3 980 000 
49/1 Alv Erik Westlund 800 000   
49/5 Tom Erik Jensen 440 000   
49/61 Kyrre Løvoll 530 000   
52/38/0/1 Else Marie Emilsdatter 310 000   
57/23 Ann Cecilie Hætta 360 000   
76/37 May Jorunn Fyhn 410 000 364 000 
77/63 Øyvind Nygaard 940 000   
79/1 Lyngen North AS 6 280 000 2 676 160 
        
  SUM 46 530 000 9 770 800 
        
*) Næringsarealet redusert med 18 m2 fra 
135 m2 som er inngått i 13/21/0/4       
        
 
 
 

Saksopplysninger 
Nordreisa kommunestyre gjorde vedtak i sak 81/19 at det skal skrives ut eiendomsskatt i hele 
kommunen. ( Jf. kst.vedtak 71/09 om å utvide eiendomsskatteområdet til å gjelde alle eiendommer i 
Nordreisa kommune)  
 
I kst. 19.12.19, sak 81/19 ble det gjort følgende vedtak:  
For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. esktl § 3, første 
ledd, bokstav a.  
 
Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 vedtas i forbindelse med 
forskuddsvedtaket.  
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Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nordreisa vedtatt i kommunestyret 19.12.2019 skal gjelde for 
eiendomsskatteåret 2020, jf. esktl § 10.  
 
Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2020 er basert på takster framsatt ved siste alminnelige 
taksering gjennomført i 2009 og på verdsettelser gjort av sakkyndig nemd for eiendomsskatt. 
Takstgrunnlagene for bolig og fritidsbolig kontorjusteres med 4% fra 2020 jamfør KST vedtak 
14/18.  
 
Fra 2020 har regjeringen vedtatt at det skal benyttes en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% på 
eiendomsskattetakstene for boliger og fritidsboliger.  
 
Ved utskrivning av eiendomsskatt for 2020 benyttes generell sats på 7 o/oo. For boliger benyttes en 
sats på 5 o/oo jf. eskl §§ 11 og 13.  
 

Vurdering 
For boliger og fritidsboliger som er oppført etter hoved taksering i 2009 er det «Sakkyndig nemd for 
eiendomsskatt» som fastsetter eiendomsskatt på bakgrunn av sjablong. Taksering av 
næringseiendommer og øvrige næringstakster gjøres av offentlige godkjente takstmenn. 
 
Eiendommene i denne sak er taksert etter sjablong og er befart av kommunens egne 
synsfaringsmenn. For næringseiendommer er det benyttet takstmenn.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/656-46 

Arkiv:                232  

Saksbehandler:  Johanne 
Olaussen 

 Dato:                 02.12.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
9/20 Nordreisa sakkyndigutvalg for eiendomsskatt 07.12.2020 

 

Klage på eiendomsskattetakst 5428/47/73 

Henvisning til lovverk: 
 Lov av 06. juni 1975 nr 29. om lov om eigendomsskatt til kommunane, eigendomsskattelova 
(Esktl).  
 Lov av 10. februar 1967 lov om behandlingsmåten i behandlingssaker,  
forvaltningsloven (fvl).  
 
Vedlegg 
1 klage på eiendomsskatt 2020 

 

Kommunedirektørens innstilling 
 
 
 

Saksopplysninger 
Eiendommens verditakst er i 2020 fastsatt til kr 1 320 000. 
Nordreisa kommunestyre gjorde vedtak i sak 81/19 at det skal skrives ut eiendomsskatt i hele 
kommunen. (Jf. kst.vedtak 71/09 om å utvide eiendomsskatteområdet til å gjelde alle eiendommer i 
Nordreisa kommune. ) 
 
I kst. 19.12.19, sak 81/19 ble det gjort følgende vedtak:  
 
For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. esktl § 3, første 
ledd, bokstav a.  
 
Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 vedtas i forbindelse med 
forskuddsvedtaket.  
 
Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nordreisa vedtatt i kommunestyret 19.12.2019 skal gjelde for 
eiendomsskatteåret 2020, jf. esktl § 10.  
 
Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2020 er basert på takster framsatt ved siste alminnelige 
taksering gjennomført i 2009 og på verdsettelser gjort av sakkyndig nemd for eiendomsskatt. 
Takstgrunnlagene for bolig og fritidsbolig kontorjusteres med 4% fra 2020 jamfør KST vedtak 
14/18.  
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Fra 2020 har regjeringen vedtatt at det skal benyttes en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% på 
eiendomsskattetakstene for boliger og fritidsboliger.  
 
Ved utskrivning av eiendomsskatt for 2020 benyttes generell sats på 7 o/oo. For boliger benyttes en 
sats på 5 o/oo jf. eskl §§ 11 og 13.  
 
 

Vurdering 
Boligen befinner seg i Sørkjosen. Det klages både på utskrivningen og lovligheten med at Nordreisa 
kommune bruker faktura som en erstatning mot å sende ut eiendomsskatteseddel. Klager bestrider 
utskrivning av eiendomsskatt for årene 2010-2019.  
 
 
 

7



Nordreisa kommune avd. eiendomsskatt                                                         31.03.2020 

Sentrum 17 

9151 Storslett 

 

Helge Kristian Hallen  

Meieriveien 23  

9152 Sørkjosen 

 

Klage på eiendomsskatt for årene 2010 – 2020 

Gjelder eiendom 47/73 i Sørkjosen i Nordreisa kommune 

 

Viser til utskrevet eiendomsskatt, og svar fra Nordreisa kommune om at faktura erstatter 
eiendomsskatteseddel som årlig informasjon om eiendomsskatt for eiendommen. 

Jeg vil med dette klage på utskrivingen og lovligheten rundt dette. 

Jfr. Eiendomsskatteloven §10 fast settes eiendomsskatten årlig, og i medhold av §14 i 
samme lov skal skatteliste og eiendomsskatteseddel sendes ut innen 1 mars i skatteåret for 
at utskrivingen skal være gyldig. 

For at eiendomsskatteseddelen skal være gyldig er det en del formkrav som skal være 
oppfylt. Blant annet skal skatte takst være opplyst, på faktura er det oppgitt et grunnlag for 
eiendomsskatten, men hvorvidt dette er skattetakst, eller skattegrunnlag fremkommer ikke av 
fakturaen.  

Videre er det ingen informasjon til meg som skatteyter om min eiendomsskatt er riktig 
beregnet eller ikke.  

Det er heller ingen opplysninger om min rett til å klage inn eiendomsskattevedtaket, noe jeg 
som skatteyter er blitt gjort oppmerksom på nå i ettertid, jeg har rett til å klage hvert år jfr. 
Eiendomsskatteloven §19 

Etter uttalelsen fra sivilombudsmannen i sak 2015/2323 skal en slik klagerett være påført 
hvert enkel skatteseddel, dette i tråd med forvaltningsloven §27 3 ledd. 

Opplysningene gitt på faktura er for dårlige til å gi meg som skatteyter den informasjon jeg 
trenger for å vurdere om eiendomsskatten for min eiendom er riktig beregnet, og der har ikke 
vært gitt meg informasjon om at dette er et vedtak jeg kan klage på. 

Jeg bestrider derfor hele utskrivingen og påstår at denne er ugyldig i mangel på oversendt 
godkjent eiendomsskatteseddel for årene 2010 – 2019 

Jeg ber om at innbetalt eiendomsskatt for eiendommen gnr47 bnr 73 i Sørkjosen i Nordreisa 
kommune tilbake betales i sin helhet i medhold av eiendomsskatteloven § 17 

Siden klagen fra 2019 ikke ble behandlet så sender jeg den på nytt 

Helge Kristian Hallen 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/656-47 

Arkiv:                232  

Saksbehandler:  Johanne 
Olaussen 

 Dato:                 02.12.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
10/20 Nordreisa sakkyndigutvalg for eiendomsskatt 07.12.2020 

 

Klage på eiendomsskattetakst 5428/14/126 

Henvisning til lovverk: 
 Lov av 06. juni 1975 nr 29. om lov om eigendomsskatt til kommunane, eigendomsskattelova 
(Esktl).  
Lov av 10. februar 1967 lov om behandlingsmåten i behandlingssaker,  
forvaltningsloven (fvl).  
 
 

Kommunedirektørens innstilling 
 
 
 

Saksopplysninger 
Eiendommens verditakst er i 2020 fastsatt til kr 1 114 260. 
Nordreisa kommunestyre gjorde vedtak i sak 81/19 at det skal skrives ut eiendomsskatt i hele 
kommunen. (Jf. kst.vedtak 71/09 om å utvide eiendomsskatteområdet til å gjelde alle eiendommer i 
Nordreisa kommune. ) 
 
I kst. 19.12.19, sak 81/19 ble det gjort følgende vedtak:  
 
For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. esktl § 3, første 
ledd, bokstav a.  
 
Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 vedtas i forbindelse med 
forskuddsvedtaket.  
 
Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nordreisa vedtatt i kommunestyret 19.12.2019 skal gjelde for 
eiendomsskatteåret 2020, jf. esktl § 10.  
 
Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2020 er basert på takster framsatt ved siste alminnelige 
taksering gjennomført i 2009 og på verdsettelser gjort av sakkyndig nemd for eiendomsskatt. 
Takstgrunnlagene for bolig og fritidsbolig kontorjusteres med 4% fra 2020 jamfør KST vedtak 
14/18.  
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Fra 2020 har regjeringen vedtatt at det skal benyttes en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% på 
eiendomsskattetakstene for boliger og fritidsboliger.  
 
Ved utskrivning av eiendomsskatt for 2020 benyttes generell sats på 7 o/oo. For boliger benyttes en 
sats på 5 o/oo jf. eskl §§ 11 og 13.  
 
 
 
Vurdering 
 
Boligen befinner seg på Moan. Klager skriver at han er uenig med takstgrunnlaget han har fått, han 
har sammenlignet det med naboer som har lavere takst og større areal.  
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Fra: Leif-Petter Eriksen (lpeerik@online.no)
Sendt: 05.02.2020 14:12:07
Til: Nordreisa Kommune
Kopi: 

Emne: Eiendom 14/126/0/0
Vedlegg: 

Leif-Petter Eriksen Moan 11             9152 Storslett       91349764
Anke på eiendomsskatt:
Er ikke enig med takstgrunnlaget for mitt hus da det ikke samsvarer med naboeiendommen sine takster her. Huset vårt er 75 kvm i
grunnflate/kjeller på 75 kvm og loft på maks 50 kvm grunnet skråtak. Grunnlaget er nå 1114260,  mens nabo
Øyvind Evanger har større hus bto 120 kvm x tilsvarende kjeller. Han har likevel mindre grunnlag enn vi har.  Her må det være noe
klusser med tallene. Dette utgjorde at jeg betalte vel kr. 500 mer i året enn nevnte, selvom jeg har mindre samlet boligflate på huset. 
Andre her i nabolaget har også lavere grunnlag men dog større hus. Dette kan ses på nettet etter at tallene ble lagt ut i NRK. Og slik
er det, at mange slipper og har sluppet billig unna.  Uten tidligere referanser så har det vært umulig for meg å vite hva som er rett
takst, og derfor har jeg ikke kunnet anke men bare antatt at jeg skulle betale etter kommunens krav. Det betyr at tidligere takst 1570000
har vært betydelig høyere enn hos sammenlignbare naboer.  Ergo har jeg uten å vite det betalt inn mer enn andre, som har større hus
her i området.  Det betyr at jeg nå ber om at saken må ses på nytt slik at jeg kommer inn på riktig avgift, som samsvarer med kvm pris
og størrelse på bolig.  Jeg ber også om at alt overskytende som er innbetalt av meg siden starten av boligskatten refunderes meg med
renter fra a til å. Man må må jo anta at kommunen følger forvaltningsloven og behandler alle innbyggere likt også vedrørende
eiendomsskatten.  Nå er kravet om eiendomsskatten kommet i Viips og da holder jeg ankefristen.  Håper på litt rettferdighet og fornuft
og at anken tas til følge!   Storslett den 05.02-20     Mvh. Leif-Petter Eriksen
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/656-44 

Arkiv:                232  

Saksbehandler:  Johanne 
Olaussen 

 Dato:                 02.12.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
11/20 Nordreisa sakkyndigutvalg for eiendomsskatt 07.12.2020 

 

Klage på eiendomsskattetakst 5428/12/9 

Henvisning til lovverk: 
 Lov av 06. juni 1975 nr 29. om lov om eigendomsskatt til kommunane, eigendomsskattelova 
(Esktl).  
Lov av 10. februar 1967 lov om behandlingsmåten i behandlingssaker,  
forvaltningsloven (fvl).  
 
1 Klage på eiendomsskatt på gnr. 1942/12/9 

 

Kommunedirektørens innstilling 
 
 
 

Saksopplysninger 
Eiendommens verditakst er i 2019 fastsatt til kr 1 440 000,-.  
Nordreisa kommunestyre gjorde vedtak i sak 81/19 at det skal skrives ut eiendomsskatt i hele 
kommunen. (Jf. kst.vedtak 71/09 om å utvide eiendomsskatteområdet til å gjelde alle eiendommer i 
Nordreisa kommune. ) 
 
I kst. 19.12.19, sak 81/19 ble det gjort følgende vedtak:  
 
For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. esktl § 3, første 
ledd, bokstav a.  
 
Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 vedtas i forbindelse med 
forskuddsvedtaket.  
 
Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nordreisa vedtatt i kommunestyret 19.12.2019 skal gjelde for 
eiendomsskatteåret 2020, jf. esktl § 10.  
 
Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2020 er basert på takster framsatt ved siste alminnelige 
taksering gjennomført i 2009 og på verdsettelser gjort av sakkyndig nemd for eiendomsskatt. 
Takstgrunnlagene for bolig og fritidsbolig kontorjusteres med 4% fra 2020 jamfør KST vedtak 
14/18.  
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Fra 2020 har regjeringen vedtatt at det skal benyttes en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% på 
eiendomsskattetakstene for boliger og fritidsboliger.  
 
Ved utskrivning av eiendomsskatt for 2020 benyttes generell sats på 7 o/oo. For boliger benyttes en 
sats på 5 o/oo jf. eskl §§ 11 og 13.  
 

Vurdering 
Boligen befinner seg på Rovdas 7 på Storslett.  
Klager har sammenlignet verditakst med naboeiendommene og han mener de har en mye lavere 
takst selv om de er bygd ca samme år, med lik areal mv. 
Saken ble behandlet i sakkyndig nemd for eiendomsskatt 12.1219, og ble enstemmig vedtatt utsatt til 
neste møte i nemda. Begrunnelse for utsettelse var for å innhente flere opplysninger for å kunne gi 
en innstilling jf. vedtak i sak 03.19.  
Det er gjort en ny vurdering av takstgrunnlag av boligen, boligen er taksert med sjablong.  
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan  

 

Raisin komuuni  
 

Nordreisa kommune har tatt i bruk eDialog. Med den kan du trygt sende oss brev og dokumenter elektronisk selv om de er unntatt offentlighet. 
 
Vi oppfordrer alle til å ta i bruk ordningen med digital post – for hvert brev du leser digitalt fra oss er du med å bidra til besparelse på ca. 12 
kroner. Fordelene er mange – les mer om digital post på vår hjemmeside. 

 
Postadresse: Besøksadresse: Telefon: + 47 77 58 80 00 Bankkonto: 4740.05.03954 
Postboks 174, N- 9156 Storslett Sentrum 17 Telefaks: + 47 77 77 07 01 Org.nr: 943 350 833 
E-post: Internett:   
postmottak@nordreisa.kommune.no  www.nordreisa.kommune.no   

John Hugo Opgård 
Rovdas 7 
9151 Storslett 
 
 

 

 
 

 
 

Deres ref:   Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 
 2019/656-12 5255/2019 232 23.05.2019 

 

Klage på eiendomsskatt på gnr. 1942/12/9 

Vi har mottatt din klage på ovennevnte takstobjekt. 
Klagen vil bli behandlet av sakkyndig nemd innen utgangen av september 2019. 
 
Vi gjør deg oppmerksom på at selv om du sender inn klage så må faktura betales, jf. 
eiendomsskatteloven § 25 3.ledd: «eigedomsskatten skal ytas til fastsatt tid og med dei summane 
som først er fastsatte, endå om det er sendt inn klage over utskrivinga eller utskrivingsgrunnlaget, 
eller dei står under prøving for ein klageinstans eller domstolane».  
En eventuell nedsetting av grunnlag vil bli refundert etter at saken er ferdig behandlet i nemda. 
 
Dette til orientering. 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bjørghild Solhaug 
Controller 
bjorghild.solhaug@nordreisa.kommune.no 
77588021 
 
Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. 
 
Interne kopi mottakere: 
Rita Toresen Økonomitjenester 
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/656-45 

Arkiv:                232  

Saksbehandler:  Johanne 
Olaussen 

 Dato:                 02.12.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
12/20 Nordreisa sakkyndigutvalg for eiendomsskatt 07.12.2020 

 

Klage på eiendomsskattetakst 5428/52/76 

Henvisning til lovverk: 
 Lov av 06. juni 1975 nr 29. om lov om eigendomsskatt til kommunane, eigendomsskattelova 
(Esktl).  
 Lov av 10. februar 1967 lov om behandlingsmåten i behandlingssaker,  
forvaltningsloven (fvl).  
 
Vedlegg 
1 Klage på eiendomsskatt 52/76 

 

Kommunedirektørens innstilling 
 
 
 

Saksopplysninger 
Eiendommens verditakst er i 2019 fastsatt til kr 1 440 000,-.  
Nordreisa kommunestyre gjorde vedtak i sak 81/19 at det skal skrives ut eiendomsskatt i hele 
kommunen. (Jf. kst.vedtak 71/09 om å utvide eiendomsskatteområdet til å gjelde alle eiendommer i 
Nordreisa kommune. ) 
 
I kst. 19.12.19, sak 81/19 ble det gjort følgende vedtak:  
 
For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. esktl § 3, første 
ledd, bokstav a.  
 
Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 vedtas i forbindelse med 
forskuddsvedtaket.  
 
Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nordreisa vedtatt i kommunestyret 19.12.2019 skal gjelde for 
eiendomsskatteåret 2020, jf. esktl § 10.  
 
Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2020 er basert på takster framsatt ved siste alminnelige 
taksering gjennomført i 2009 og på verdsettelser gjort av sakkyndig nemd for eiendomsskatt. 
Takstgrunnlagene for bolig og fritidsbolig kontorjusteres med 4% fra 2020 jamfør KST vedtak 
14/18.  
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Fra 2020 har regjeringen vedtatt at det skal benyttes en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% på 
eiendomsskattetakstene for boliger og fritidsboliger.  
 
Ved utskrivning av eiendomsskatt for 2020 benyttes generell sats på 7 o/oo. For boliger benyttes en 
sats på 5 o/oo jf. eskl §§ 11 og 13.  
 

Vurdering 
Boligen befinner seg på Rovdas 7 på Storslett.  
Klager har sammenlignet verditakst med naboeiendommene og han mener de har en mye lavere 
takst selv om de er bygd ca samme år, med lik areal mv. 
Saken ble behandlet i sakkyndig nemd for eiendomsskatt 12.1219, og ble enstemmig vedtatt utsatt til 
neste møte i nemda. Begrunnelse for utsettelse var for å innhente flere opplysninger for å kunne gi 
en innstilling jf. vedtak i sak 03.19.  
Det er gjort en ny vurdering av takstgrunnlag av boligen, boligen er taksert med sjablong.  
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Til Nordreisa kommune ,  & 4.3.2020
9151 Storslett låta:—«Stu

WGI?/(' Kittil

Fra Bente og Kent  Hansen
Høgegga 59
9151 Storslett

Klage på eiendomsskatt gnr 52 bnr 76

Vår eiendom er beregnet til en grunnlag/takst på kr 1092000 eiendomskatt på 5460,- pr.år.

Vi registrerer at naboeiendommene har en lavere grunnlag/takst. Dette finner vi urimelig da disse
eiendommene er i alle fall ikke mindre i areal f. eks: gnr 52 bnr 58, gnr 52 bnr 61, gnr 52 bnr 70.
Disse eiendommene er taksert til  1004640  eiendomskatt på 5023,— pr. år.

mvh Bente og Kent Hansen

i K”) ' .  /
; AQ ' Axl/NMU ,å» tft x
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Nordreisa kommune 
Ráissa suohkan 
Raisin komuuni 

Arkivsaknr:       2019/656-48 

Arkiv:                232  

Saksbehandler:  Rita Toresen 

 Dato:                 02.12.2020 

 
 
 

Saksfremlegg 
Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
13/20 Nordreisa sakkyndigutvalg for eiendomsskatt 07.12.2020 

 

Klage på eiendomsskattetakst 5428/81/1 

Henvisning til lovverk: 
 Lov av 06. juni 1975 nr 29. om lov om eigendomsskatt til kommunane, eigendomsskattelova 
(Esktl).  
 Lov av 10. februar 1967 lov om behandlingsmåten i behandlingssaker,  
forvaltningsloven (fvl).  
 
Vedlegg 
1 Klage på eiendomsskatt 

 

Kommunedirektørens innstilling 
 
 
 

Saksopplysninger 
Eiendommens verditakst er i 2020 fastsatt til kr 1 500 000. 
Nordreisa kommunestyre gjorde vedtak i sak 81/19 at det skal skrives ut eiendomsskatt i hele 
kommunen. (Jf. kst.vedtak 71/09 om å utvide eiendomsskatteområdet til å gjelde alle eiendommer i 
Nordreisa kommune. ) 
 
I kst. 19.12.19, sak 81/19 ble det gjort følgende vedtak:  
 
For eiendomsskatteåret 2020 skal det skrives ut eiendomsskatt i hele kommunen, jf. esktl § 3, første 
ledd, bokstav a.  
 
Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2020 vedtas i forbindelse med 
forskuddsvedtaket.  
 
Takstvedtekter for eiendomsskatt i Nordreisa vedtatt i kommunestyret 19.12.2019 skal gjelde for 
eiendomsskatteåret 2020, jf. esktl § 10.  
 
Utskrivning av eiendomsskatt for skatteåret 2020 er basert på takster framsatt ved siste alminnelige 
taksering gjennomført i 2009 og på verdsettelser gjort av sakkyndig nemd for eiendomsskatt. 
Takstgrunnlagene for bolig og fritidsbolig kontorjusteres med 4% fra 2020 jamfør KST vedtak 
14/18.  
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Fra 2020 har regjeringen vedtatt at det skal benyttes en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% på 
eiendomsskattetakstene for boliger og fritidsboliger.  
 
Ved utskrivning av eiendomsskatt for 2020 benyttes generell sats på 7 o/oo. For boliger benyttes en 
sats på 5 o/oo jf. eskl §§ 11 og 13.  
 
 

Vurdering 
Næringseiendommen befinner seg på Havnes.  
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EINAR H. Gl/EVER yWM,/3 Wied.
‘ Mey;- mac/*

Nordreisa kommune, '
Eiendomsskattekontoret, HAVNNESDau
Postboks 174,
9156 Storslett.

9/3 2020

EIENDOMSSKATT 2020. KLAGE.

Eiendomdkattelistene er hentet inn og vi registrerer at vårt
fredet anlegg er satt  i  1,5 mill kroner, fortsatt! Gjelder
"Hans Jacob—brygga".

Vi gjentar — noe som synes nødvendig — at beregningsgrunnlaget
skal være tilre net omsetnin sverdi.

Nevnte bygning ble solgt, efter takst fra Rejos A/S, for kr.
750000,00 fra Johs.H. Giæver A/S til Einar Giæver. Det er dette
som skal legges til grunn for e.d.skatteberegningen!

(Her viser vi til tidligere oversendt takstmateriale fra Rejos
A/S.)

Vi ber dere bekrefte mottakelsen av dette brev.

Mdh'l ,'—') '  s "  ' ")'”e  1 “s/éngQC/V/(VIQQ ((L/L. 4m

.v/

POSTBOKS 1, 9159 HAVNNES. TELEFON 77 76 44 OO —930 03 404. TELEFAX 77 76 44 84

ORGNR. 955 635 280 E-POST: JHGAS@ONLINE.NO  —  WWW.GlAEVER.NET
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