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Rammer og retningslinjer for taksering
i henhold til lov om eiendomsskatt.

Vedtatt av sakkyndig nemnd eiendomsskatt, 21.02.2013.

Sakkyndig nemnd eiendomsskatt og administrasjonen i Kommunen har gjennomført en prosess for
å komme fram til rammer og retningslinjer for gjennomføring av enkelttakseringer i Namdalseid
Kommune.

Dette dokumentet, "Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt",
gjenspeiler resultatene fra denne prosessen.

Dokumentet danner grunnlaget for taksering som gjennomføres i, og for enkelttaksering som skjer
i perioden 2013 —2022.

Namdalseid, 21.02.2013

Leder sakkyndig nemnd Medlem sakkyndig nemnd Medlem sak ndig nem-rcid
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Taksering av eiendommer i Namdalseid Kommune
Dette dokumentet omhandler rammer og retningslinjer for taksering av eiendommer i Namdalseid
kommune. Retningslinjene skal medvirke til likebehandling i takseringsarbeidet.

Ytre rammer

2.1. Juridiske rammer

Lovverket, uttaler fra finansdepartementet og andre juridiske miljø og rettsavgjørelse trekker opp
de juridiske ramrnene for takserings- og forvaltningsarbeidet knyttet til lov om eienclomskatt.
Området er komplekst da lov av 1975 bare delvis er vedtatt tatt i bruk. Juridiske problemstillinger
som spesielt er vurdert i samsvar med dette dokumentet er:

Fritak fra eiendomsskatt
Takseringsmessige konsekvenser av differensiering av skattesatser
Taksering av landbrukseiendommer

2.2. Politiske rammer

Kommunestyrets rammevedtak påvirker takseringsarbeidet. Det gjelder:

Skattesone
Kommunestyret har gjort vedtak om utskriving av eiendomsskatt i hele Namdalseid kommune. Alle
eiendommer innenfor dette området skal takserest med unntak av eiendommer som får fritak fra
eiendomsskatt i samsvar til eiendomsskatteloven § 5.

Vedtekter
Namdalseid kommune har i kommunestyremøte vedtatt vedtekter som trekker opp rammer for
arbeidet knytt til generell taksering og forvaltning av lov om eiendomsskatt.

Tidsrammer
Kommunestyrets vedtak om at nye takster skal brukes som grunnlag for utskriving av
eiendornsskatt for 2013.

Fritak
Kommunestyret skal ved de årlige budsjettbehandlingene ta stilling til om eiendomsgrupper som er
omtalt i § 7 i eiendomsskatteloven skal ha fritak fra eiendomsskatt. Slike vedtak skal i etterkant
følges opp med liste over enkelteiendommer som skal ha fritak etter § 5 og § 7 i
eiendomsskatteloven.

Bunnfradrag
Kommunestyret kan innføre bunnfradrag for selvstendig bosteder. Kommunestyret tar hvert år
stilling til bruk av bunnfradrag ved beregning av eiendomsskatt. Bunnfradraget skal i
utgangspunktet ikke påvirke takseringsarbeidet.

Skattesats
Kommunestyret tar hvert år stilling til skattesats for eiendomsskatt. Skattesatsen skal ikke
overstige 7 promille. Det blir lagt opp til en taksering som gjør det mulig for kommunestyret å
velge differensierte skattesatser for bosted- og næringseiendornmer.

2.3. Teknologiske rammer
Kommunen bruker KomTek, et faglig IT-verktøy for eiendomsskatt som tar utgangspunkt i
Matrikkelen og som samspiller med andre system kommunen bruker(faktureringssystem,
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kartsystem). I takseringsarbeidet vil en derfor ta utgangspunkt i eiendomsgrupperingene og
arealmålingsmetodene i Matrikkelen.

3. Takseringsmetode
Kommunen har valgt å taksere etter en metode som er brukt i flere kommuner.

Taksten bygger på:
Fakta om eiendommen
Vurderinger av eiendommen

3.1. Fakta om eiendommen

Fakta om eiendommen er:
Eierforhold (type eiendom, eiendomsidentifikasjon, eiere og eierrepresentant)
Tomtestørrelse, m2
Faste installasjoner (identifiser installasjoner som skal taes med i taksten)
Bygningstyper og bygningsstørrelser med areal for hver etasje

Faktaopplysninger om tomt og bygninger hentes fra Matrikkelen som er et offisielt register over
grunneiendommer, adresser og bygninger. Registreringer i Matrikkelen skjer i samsvar med
registreringsinstruksen utgitt av Statens Kartverk.

Når det gjeld areal på bygninger, tar en utgangspunkt i bruksareal (BRA) NS 3940,07 som grovt
sett er arealet innenfor ytterveggene på bygningen. Arealet måles for hver etasje i bygningen.

Etasjene grupperes
Kjelleretasje
Underetasje
Hovedetasje(r)
Loftsetasje

(Dette er samme gruppering som Matrikkelen bruker.)

3.2. Vurdering av eiendommen
Eiendommen vurderes gjennom generelle vurderinger som trekkes opp i dette dokumentet og
spesielle vurderinger som gjøres ved taksering/befaring.

Generelle vurderinger:
Hva er en hensiktsmessig gruppering av eiendommer i skattesonen?
Hva for sjablonverdier velges for eiendomsgruppene. Areal på tomt og bygninger
fordelt på etasjer og valgte sjablonverdier gir sjablontakster for eiendommene?
Hva for sonevise forskjeller på verdinivået velger en for eiendomsgruppene. Valgte
sonefaktor korrigerer sjablontaksten for eiendommen.

Spesielle vurderinger:
Gjennom takseringen/befaringen vurderer en om det er:

Lokale forhold rundt eiendommen som medfører korreksjon av taksten. (Ytre faktor)
Forhold på eiendommen som medfører korreksjon av taksten. (Indre faktor)
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4. Skattetakstnemndas hovedrammer for takseringen

4.1. Hovedretningslinjer:
Vurdering av eiendommer er vanskelig. Skattetakstnemnd i Namdalseid kommune legger derfor tre
viktige retningslinjer til grunn for vurderingene ved taksering:

Vær prinsipiell (likebehandling). Rammedokumentet trekker opp prinsipper som en må
være tro mot i forslag til enkelttakster.

Aksepter grovkornethet. Befaringen vil i hovedsak være en utvendig befaring som gir
grovkornet vurderinger.

Vær varsom. Utvendig befaring gir oss et grovkornet beslutningsgrunnlag som kan gi
usikkerhet. Tvil bør komme eiendomshaver til gode.

4.2. Eiendommer som skal takseres
Alle faste eiendommer i Namdalseid skal takseres med unntak av eiendommer som har fritak etter
§ 5 i eiendomsskatteloven. En taksering av disse eiendommene vil eventuelt skje dersom
eiendommene av ulike årsaker skal betale eiendomsskatt. Eiendommer som kan ha fritak fra
eiendomsskatt etter § 7 i eiendomsskattelova, takseres nå.

4.3. Element som inngår i begrepet "fast eiendom"
Eiendommer som skal takseres kan bestå av tre hovedelementer:

Tomt
Bygninger
Faste anlegg og installasjoner (verk og bruk)

Faste anlegg og installasjoner kan bestå av faste driftsmidler i industrieiendommer og spesielle
anlegg som kaier, veger, parkeringsplasser etc. Disse anleggene vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ved
taksering vurderes alle elementene, men takstforslaget viser takst for eiendommen som helhet.

4.4. Gruppering av eiendommer
Utgangspunktet for gruppering av eiendommer som skal takseres, er bygningstypene i Matrikkelen,
dvs, bygningens funksjon. Sakkyndig nemnd i Namdalseid kommune ønsker å gruppere
eiendommene slik:

Eneboli med h bel/ sokkelleili het 112
Terrassehus o blokker 140 150
Fritidsboli er 160 170
Boli aras'er o uthus 180
Industri 210, 220, 290
La erb nin 230
Fiskeri- o landbruksb nin er 240
Kontor- forretnin sb 300
Samferdsels o kommunikas'onsb nin er 400
Hotell o restaurantb nin er 500
Kultur o forskin sb nin er 600
Helseb nin er 700
Beredska sb nin er mm 800
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Tomt

Flere eiendommer i Namdalseid har blandet bruk. I slike tilfeller der bygninger har ulike funksjoner,
takseres hver funksjon for seg.

4.5. Sjablonverdier for eiendomsgruppene
Sjablonverdiene for eiendomsgrupper er valgt etter at sakskyndig nemnd har innhentet
informasjon om omsetningstall for bygninger, husleienivå og gjenanskaffelsesverdier.
Omsetningstall er hentet i fra lokale meglerforetak. På grunnlag av faktainformasjon og
vurderinger som er hentet inn, fastsetter sakkyndig nemnd sjablonverdier inkludert etasjefaktorer
og sonefaktorer til de enkelte eiendomsgruppene som nedenfor.

Sjablonverdier på tomter og hovedetasjer på bygninger (bruksareal på
bygning):

Enebolig, tomannsbolig og våningshus Pr m2 7500

Eneboli med sokkelleili het Pr m2 7500
Rekkehus, k'edehus, andre småhus Pr m2 7500
Terrassehus blokker Pr m2 11000
Fritidsboli er Pr m2 12000
Boli aras.er o uthus Pr m2 1800
Car ort Pr m2 800
Industri/Verksted Pr m2 3800
La erb nin , isolert Pr m2 3000
La erb nin , uisolert Pr m2 1800
Kontor o forretnin sb Pr m2 4400
Plasthaller Pr m2 800
Hotell o restaurant Pr m2 4800
Samferdsel o kommunikas'onsb nin er Pr m2 4000
Kultur o forsknin sb nin er Pr m2 4000
Helseb nin er Pr m2 4000
Landbruksb nin er fritatt iht 5h Pr m2 0
Tomteverdi, boli o fritid Inntatt i kvm for b nin er Pr m2 0
Beb d nærin stomt Kun utn et tomteareal takseres Pr m2 50
D rket areal Pr m2 0
Utmark/Sko mark LNF Pr m2 0

For verk og bruk er det for kraftanlegg lister fra Skatt Midt-Norge som ligger til grunn for takstene.
For linjenett/trafoer og teleinstallasjoner er det takstdokument fra xxxx som ligger til grunn for
takstene.

4.6. Etasjefaktorer bygninger:

Hovedetas'e 1 1,0
Øvri e hovedetas'er 0,6
Loft uisolert areal 0 1
Underetas'e 0 6
Keller 0,2
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Bolig med ekstra leilighet i sokkel, bygningsgruppe (112) i Matrikkelen, får etasjefaktor 0,8
for underetasjen.
Etasjer registreres etter Matrikkelregler, men takseres etter funksjon.

4.7. Sonefaktorer
Boligeiendommer:
Sone 1: Faktor 1,0
Namdalseid sentrum fra og med Berre i nord, langs vei mot Kalnes, Brørs, Hundseth, Tinglum til og
med Røttåsen. Videre fra FV 17 ved avkjørsel til Bøgseth med boligeiendommer helt til Staven, Ås
og sentrum.

Sone 2: Faktor 0,9
Sjøåsen fra avkjørsel til Øver-Brattlia med boligfelt øst for FV 17 og boliger vest for FV 17
avgrenset mot Årgårdselva og sjø og Dalavika i nord, sør for Rødhammeren.

Alle boliger langs FV 17 på Korsen fra Norgesfors butikk i nord til busslomme sør for avkjørsel til
Vengstad. Eiendommer langs vei til Vengstad t.o.m. gnr 167 bnr 9 og hele boligfeltet på
Dalaberget samt bolig langs vei til Dalaberget.

Statland sentrum avgrenset fra Musikkhallen i sør og langs R/ 215 til avkjørsel til Båtsvika,
inkludert eiendommer på begge sider av R./ 215.

Sone 3: Faktor 0,85
Resten av kommunen unntatt sone 1, 2 og 4.

Sone 4: Faktor 0,7
Fjellbygda fra og med Kaldalbrenna til og med Deråsbrenna og Dalen, gnr 174 bnr 15.

Hele Almlia fra kommunegrense.

Eiendommer langs Osenveien fra og med Brumoen til kommunegrense.

Fritidseiendommer:
Sone 1: Faktor 1,0
Fritidseiendommer på Statland mellom FV 215 og sjøen, fra kommunegrense i nord til og med
Hjertvika i sør.

Sone 2: Faktor 0,8
Fritidseiendommer langs sjøen fra Hjertvika på Statland og sørover til Tøttdal. Fritidseiendommer
mellom FV 766 og sjøen fra Tøttdal til kommunegrense mot Namsos. Fritidseiendommer ved
Sundsvatnet tilhører ikke sone 2.

Fritidsboliger rundt Finnvollvatnet øst for Kjerholmen.

Sone 3: Faktor 0,6
Resten av kommunen.
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5. Rammer for enkelttaksering
For å sikre mest mulig likebehandling, ønsker sakkyndig nemnd å trekke opp rammer
og retningslinjer for besiktigelse og taksering av enkelteiendommer.

Alle eiendommer skal besiktiges. Som hovedregel gjennomføres utvendig besiktigelse. Det
gjennomføres innvendig besiktigelse når det er åpenbart at utvendig befaring ikke gir nok grunnlag
sammen med annen informasjon til å foreta en taksering, eller når eiendomsbesitter ber om det.

Rammene nedenfor er retningsgivende. Nemnda kan avvike rammene ved befaring. Ved avvik gis
det kommentarer på hvorfor rammene avvikes.

5.1. Bruk av faktorer

Skattetakstnemnd benytter ytre og indre faktor i takseringsarbeidet for boliger og
fritidseiendommer.

Ytre faktor:
Besiktiger kan benytte ytre faktor dersom enkelteiendommers verdi påvirkes av spesielle lokale
forhold rundt eiendommen. Eksempler her kan være:

Randbebebyggelse mot trafikkårer (fylkesveg).
Boligbygg mindre enn 25 m til midtlinje fylkesvei —0,1

Randbebebyggelse mot industri (støy)
Nærhet til sjø/vann.

Bolig- eller fritidsbygg mindre enn 50 m til sjø/vann + 0,1
Høyspent over boligtomt.

Høyspentmast på eiendommen, og mindre enn 50 m fra boligbygg —0,1.
Høyspentlinje over eiendommen, og mindre enn 50 m fra boligbygg - 0,05

Fritidsbolig med over 500 m til bilvei kan få en reduksjon på —0,2

Sakkyndig nemnd mener at de aller fleste beboelige hus og eiendommer i Namdalseid kommune
har stort sett samme ytre faktor, og velger derfor på de fleste eiendommer å sette denne faktoren
til 1,0. Forhold nevnt over kan hensyntas. Årsak til fravikelse skal alltid begrunnes.

Indre faktor:
Indre faktor benyttes for å korrigere sjablontaksten ut fra forhold på eiendommen. Funksjonalitet,
standard og kvalitet kan variere fra eiendom til eiendom

Eksempler på lav funksjonalitet kan være store våningshus med lite hensiktsmessige

arealløsninger i forhold til dagens bruk. Et annet eksempel er gamle driftsbygninger i
landbruket etc. som har fått ny funksjon.
Eksempler på lav standard kan være dårlige isolerte bygninger med enkle vinduer.

Eksempler på lav kvalitet kan være råtne vinduer, drenering som ikke fungerer,
setninger i fundamenter etc.
Fritidseiendommer med redusert infrastruktur reduseres med 0,1 i indre faktor.
Bygningsmasse under 15 m2 er ikke registreringspliktig i Matrikkelen, og har lav eller

ingen takstverdi, og settes derfor til kr. 0,-

Bolig- og fritidsbygg med spesiell høy standard, og beliggenhet kan få IF =1,2 (eks. arkitekttegnet,
spesielt materialvalg og panoramautsikt)

Ved å beregne indre faktor, brukes følgende aldersfaktortabell som utgangspunkt:
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BOLIGBYGG

Bygning tatt i bruk Normal standard

Før 1950 0,4— 0,6

	

1950 - 1966 0,6

	

1967 —1977 0,7

	

1978 - 1985 0,8

	

1986 - 1997 0,9

	

1998 —2008 1,0

Etter 2009 1,1

FRIT1DSBYGG

	

B nin tatt i bruk Normal standard

Før 1967 044

1967 - 1985 0,6

1986 - 1997 0,8

Etter 1998 1,0

Skjønnsmessige vurderinger som fraviker «alderfaktor» skal alltid begrunnes.

5.2. Spesielle eiendommer
Spesielle eiendommer legges fram for sakkyndig nemnd som enkeltsaker. Årsak til fravik fra
sjablontakst skal alltid begrunnes. Det lages egen stikkordliste som skal brukes av besiktiger.

5.3. Andre rammer for taksering
Konsesjonspliktige og/eller aktive landbrukseiendommer:

Identifisering:
Bebygde eiendommer i LNF-område som er større enn 100 dekar eller har mer enn 25 dekar
fulldyrket mark samt ubebygde eiendommer i LNF-område betraktes som konsesjonspliktige
landbrukseiendommer. Det kan finnes ikke-konsesjonspliktige landbrukseiendommer som Hkevel
blir ansett som aktive landbrukseiendommer.

Informasjon om hvilke eiendommer i Namdalseid kommune som anses som konsesjonspliktige og
/eller aktive, innhentes fra Miljø- og landbruk, Midtre Namdal Samkommune.
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Håndtering av tilleggsnæring på landbrukseiendommer:
Tilleggsnæring som generer mindre enn 1 million i omsetning inngår som en del av

landbruksdriften, og gis fritak iht. Eiendomsskatteloven § 5h.

Taksering av bygningsmasse på landbrukseiendommer, og som ikke har fritak iht.
Eiendomsskatteloven § 5h:
Alle bygninger som benyttes til boligformål, takseres med evt. tilhørende garasjer/uthus. Boliger
benyttet til fritidsformål regnes også som boligbygg. Driftsbygninger takseres ikke, med mindre de
brukes til annet formål.

Konsesjonspliktige landbrukseiendommer med tilhørende takstberettiget bygningsmasse gis en ytre
faktor på 0,75.

Eiendommer innenfor LNF-områder(Landbruk, Natur og Friluftsområder):
Tomteareal, som i kommuneplan er angitt som framtidig utbyggingsområde, betraktes som LNF-
område inntil tomtene fradeles.

Ikke måleverdig areal i Matrikkel som likevel har takseringsverdi:
Det kan finnes tilfeller der bygningsdeler eller etasjer ikke er definert som målverdig i Matrikkel,
men som helt klart har takseringsmessig verdi. Slike tilfeller identifiseres under besiktigelse,
anmerkes og legges fram for sakkyndig nemnd.

Håndtering av store boligbygg:
Boligbygg med et totalt avgifts-areal på over 170 kvm skal håndteres spesielt.

Avgifts-areal fra 0 til 170 kvm skal ha 100 verdi
Alt avgifts-areal over 170 kvm skal kun ha 20 % verdi

Boligbygg som benyttes til fritidsformål i sone 3 for fritidseiendommer:
Blir taksert med sjablongverdier som for boliger, ikke fritidssjablong.

5.4. Juridiske avklaringer

Lovverket, uttalelser fra finansdepartementet, juridiske miljøer og rettsavgjørelser trekker opp de
juridiske rammene for takserings- og forvaltningsarbeidet knyttet til lov om eiendomsskatt.
Nedenfor gjennomgås noen viktige juridiske avklaringer som vil være viktig for Namdalseid
kommune i forbindelse med alminnelig omtaksering.
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 2012, som takseres.

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.

Festetomter med langsiktige festekontrakter skal vurderes som selveiertomt
Med langsiktighet menes festekontrakt med mulighet til forlengelse og/eller innløsning av kontrakt.

Statlige og kommunalt eide AS
Alle organisasjoner som er en del av kommunens eller statens virksomhet og som er omdannet til
offentlig eide AS og dermed egne, juridiske organisasjoner, skal betale eiendomsskatt på lik linje
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med andre juridiske organisasjoner dersom lovverk eller forskrift til lovverket ikke entydig sier noe
annet.

Hvilke eiendommer som skal ha fritak iht. Eiendomsskattelovens § 5, er ikke gjenstand
for politisk vurdering.
Administrasjonen setter opp liste som sakkyndig nemnd vurderer. Listen legges fram for
kommunestyret til orientering.

6. Rammer for kommunikasjon med eiendomsbesitterne
Sakkyndig nemnd er ansvarlig for takstene som legges ut til offentlig ettersyn. Nemnda har derfor
interesse av at elendomsbesitterne har kunnskaper om hvordan taksering er lagt opp og hvilke
rettigheter eiendomsbesitter har i forbindelse med taksering. Nedenfor følger strategi og konkrete
tiltak når det gjelder kommunikasjon.

6.1. 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 omtakseringen. Vi skiller mellom politisk
informasjon og administrativ informasjon, men samordner denne slik at informasjonen blir
enkel og 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 eiendomsbesittere 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.

6.2. Krav til kunnskap
Alle som skal kommunisere med publikum skal kalibreres slik at de kan informere om:

lovgrunnlag og viktige element i lovgrunnlaget
Politiske rammer for arbeidet
Rammer som sakkyndig nemnd trekker opp, herunder

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

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

6.3. Kommunikasjonsatferd
Prosjektet vil få mange typer henvendelser. Viktig rammer for atferden er:
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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.

7. Saksbehandling av takstforslag
Sakkyndig nemnd 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 og pris ved siste frie omsetning. Nemndsmedlemmene anmerker
eiendommer som de ønsker skal gjennomgås spesielt i møte.
Sakkyndig nemnd 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.
Enkeltsaker som er vanskelig å vurdere, registreres av administrasjonen og legges fram for
sakkyndig nemnd som enkeltsaker.

8. Saksbehandling av klager på takst
Klager behandles av sakkyndig nemnd som retter opp eventuelle feil som er gjort.
Spesielt for saker der det vises til feil faktagrunnlag, gis administrasjonen rett til å korrigere
og gi svar til klager om at faktagrunnlag og takst er rettet opp. Klager får nå ny frist for å
klage på korrigert takst.
Klager der sakkyndig nemnd ikke gir fullt og helt medhold, oversendes til sakkyndig
ankenemnd til endelig behandling.

Kvalitetssikring

9.1. Dokumentasjon
Dokumentasjon av virksomheten er viktig, Det gjelder både dokumentasjon av grunnlag for
taksering og dokumentasjon av saksbehandlingen knyttet til taksering.

9.2. Riktig saksbehandling
Alle takstvedtak gjøres foreløpige inntil sakkyndig takstnemnd har gjennomgått alle takstforslag.
Alle vedtakene på alle eiendommer, sakkyndig takstnemnd prinsipp, takstnivå og takstforskjeller
vurderes på nytt. Dette for å revurdere om valgte parameterer og prinsipp for enkelttakseringer er
riktige. Sakkyndig takstnemnd kan nå justere gjennom endring av rammene for takseringen, for
deretter å gjøre endelige takstvedtak.

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 hjemmelshaver. Behandlingen av takster bør få sterkt kvalitetsfokus. Ved siden
av den enkelte hjemmelshaver har også formannskapet klageadgang på takster fastsett av
sakkyndig takstnemnd. Praktisk opplegg for klagebehandling kan kommunen ta stilling til når
resultatet fra offentlig ettersyn er framlagt.

10.1. Feil og feiloppretting
Dersom sakkyndig takstnemnd har gjort åpenbare feil, kan dette rettest opp av nemnda selv. Ved
feilretting av takst skal hjemmelshaver få nye tre uker klagefrist på ny takst.
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10.2. Behandling av klager
Viser til punkt 8, vedrørende behandlinger av klager. Ut over det skal administrasjonen:

Journalføre og skanne alle klager og argumenter om feil
Kategorisere klager og meldinger om feil

11. Framtidige endringer i 10-års perioden
Prisene som er brukt i dette dokumentet skal gjelde for framtidig taksering inntil ny generell
taksering blir gjennomført.
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