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EIGEDOMSSKATT 

 

Informasjon nr. 1 

Ta godt vare på brosjyren! 



 

 

Til deg som har: 

eigedom i Luster kommune kor kommunen ikkje har  
motteke formuesgrunnlag frå Skatteetaten. 

Denne informasjonen vert sendt til deg som står registrert som heimelshavar på eigedom i Luster 
kommune. I dei  tilfelle der det er fleire heimelshavarar på ein eigedom, sender vi til den som står 
registrert først, etter alfabetet, i grunnboka. Den som får tilsendt brosjyren vert oppmoda om å orientere 
medeigarane. 
 

BAKGRUNN 
Luster kommune har vedteke å legge til rette for utviding av eigedomsskatt frå skatteåret 2018,  jf. 
eigedomsskattelova §3a. Kommunen har allereie takst på verk og bruk, slik at dette omfattar 
bustadeigedommar, fritidseigedommar, bustaddelen på landbrukseigedommar og næring. Luster 
kommune har også vedteke at Skatteetatens formuesgrunnlag skal nyttast som grunnlag for 
bustadeigedommar der dette er mogleg. Desse eigedommane skal ikkje takserast eller befarast. 
Kommunen skal sjølv taksere eigedommar utan formuesgrunnlag. Dette gjeld mellom anna bustader på 
landbrukseigedommar, fritidshus, næring og verk og bruk. 
 
EIGEDOMSSKATT OG SKATTEUTREKNING 
Det er kommunestyret som skriv  ut skatten. Eigedomsskatten er den einaste skatten som kommunen 
sjølv har styring med, og der skatteinntektene heilt og fullt går til kommunen. Eigedommen sin verditakst 
dannar grunnlaget for skatteutrekningen. Taksten som vert sett skal vere i tråd med ein antatt 
marknadsverdi slik det står i Eigedomsskattelova § 8A-2. 
 
Her heiter det bl.a. i § 8A-2: 

«(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, 

brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.» 

I samband med handsaminga av budsjettet fastset kommunestyret  kvart år i kva eigedommar skatten 
skal skrivast ut på, kva satsar som skal gjelde og om botnfrådrag for bueiningar skal nyttast. 
 

FRITAK 

Ein del eigedommar er fritekne for eigedomsskatt. Dette følgjer av eigedomsskattelova  § 5. Det kan 
mellom anna nemnast at kommunale eigedommar er fritekne  for eigedomsskatt. Ein del statlige 
eigedommar er også fritekne for eigedomsskatt. Vidare kan kommunestyret velje å frita enkelte typar 
eigedommar etter eigedomsskattelova  § 7, til dømes eigedommar som vert  eigde av veldedige 
organisasjonar.  



 

 

 
 

TAKSERING 

For dei eigedommane der Skatteetaten ikkje sender over takst gjennomfører kommunen ein alminneleg  
taksering. Eigedomsskattetaksten byggjer på faktaopplysningar og skjønnsmessige vurderingar av 
eigedommen. Faktaopplysningar om adresser, areal på bygningar og tomter vert henta  frå offentlege 
dataregister, mellom anna eigedomsregisteret Matrikkelen. I dei tilfelle der vi manglar areal på 
bygningar, vert dette innhenta gjennom utvendig oppmåling ved synfaringa. Skjønnsmessige vurderingar 
tek opp både generelle tilhøve om eigedomsverdiar og særskilde tilhøve  som påverkar verdien. Dei 
særskilde tilhøva vert fanga opp gjennom individuell synfaring av kvar einskild eigedom. Normalt vil 
dette vere ei utvendig synfaring. 
 
 
RETNINGSLINER FOR TAKSERING 
Luster kommune har vald sakkunnig nemnd og sakkunnig klagenemnd. Det er sakkunnig nemnd i Luster 
kommune som har ansvaret for takseringsarbeidet, og som fastset eigedomsskattegrunnlaget på 
eigedommen. Sakkunnig nemnd og sakkunnig klagenemnd er politisk valde nemnder. 
 
Som eit hjelpemiddel til synfaringa og påfølgjande taksering, vil det verte nytta eigne takseringsreglar 
som vert fastsett og vedteke i dokumentet «Rammer og retningsliner for verdifastsetjing av eigedomar i 
Luster kommune». Dokumentet vert å finne på kommunen si heimeside når det vert endeleg vedteke i 
februar. 
 
Areal på bygningar tek utgangspunkt i bruksarealet,  som grovt sett er arealet innanfor ytterveggane på 
bygningen. Arealet vert målt for kvar etasje i bygningen. Etasjane vert gruppert i kjellaretasje, 
underetasje, hovudetasje og loftsetasje. 
 
KVA SKAL/KAN TAKSERES 
Alle eigedommar som ikkje får fritak, og som ikkje får formuesgrunnlag frå Skatteetaten. 
 
Du vil få tilsendt detaljert informasjon om takstgrunnlaget for din eigedom, og kan då kome med innspel 
til korrigeringar av faktafeil. Denne informasjonen vil venteleg ligge føre i løpet av februar 2018. 



 

 

 

OFFENTLEG ETTERSYN  
innan 1. mars 2018 

Takst og utregna eigedomsskatt vert lagt ut til offentleg ettersyn innan 1. mars 2018. Du vil då få tilsendt 
informasjon om taksten på din eigedom og eigedomsskatten du skal betale, samt informasjon om høve 
til å eventuelt klage. 
 
 
SYNFARING 
Kommunen er ikkje avhengig av at du er tilstade ved synfaringa. Dersom  du ønskjer å være tilstade må 
du sende oss ei skriftleg melding om dette, gjerne pr. e-post innan 1. desember. Du vil då verte kontakta  
for å avtale nærare tidspunkt. Dersom det er konkrete tilhøve som du ønskjer skal vurderast og du sjølv 
ikkje kan delta ved synfaringa må du gjerne sende oss informasjon om dette. Synfaringa vil i hovudsak 
foregå i tida frå midten av november til midten av februar. 
 
 
 
KONTAKTINFORMASJON 
Dersom du har spørsmål eller innspel til synfaringa, kan du kontakte eigedomsskattekontoret på 
føljande måte: 
 
Post 
Luster kommune 
Rådhusvegen 1 
6868 Gaupne 
 
Telefon 
Luster kommune  Servicetorget   57 68 55 00   
 
E-post 
postmottak@luster.kommune.no 
 
VIKTIG 
Merk alle skriftlege henvendelsar med: 
• Eigedomsskatt 
• Namn 
• Telefon der vi kan treffe deg på dagtid 
• Gards- og bruksnummer og/eller vegadresse 
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