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Info - Allmenn taksering i Gildeskål kommune i 2019 

Ny allmenn taksering av fast eiendom i Gildeskål kommune. 

 

Omtaksering av eiendommer 
Gildeskål kommunestyre har vedtatt at det i løpet av 2019 skal gjennomføres ny taksering av 
alle eiendommer som får utskrevet eiendomsskatt i kommunen. Ny takst vil danne 
grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt fra og med 2020. 

Siste allmenne taksering ble gjennomført i 2009. Eiendommer som er taksert fra 2009 til i 
dag er taksert med verdinivået fra 2009.  

Verdiene på de fleste eiendommene har endret seg mye etter dette. Hovedformålet med ny 
taksering er å fange opp verdiendringene som har skjedd. Nye takster skal gi en bedre 
oversikt over eiendommenes reelle verdier og derved gi mer rettferdig fordeling av 
eiendomsskatten. 

 

Eiendomsskatt 
Eiendomsskatten blir brukt til å finansiere kommunale tjenester. Skatten blir krevd inn 4 
ganger årlig sammen med de kommunale eiendomsgebyrene. 
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Taksten/verdien på eiendommen danner grunnlag for skatteberegningen. Taksten skal 
gjenspeile markedsverdien slik det står i Lov om eigedomsskatt til kommunane, §8 A-2: 

«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. Verdet av næringseigedom skal setjast til teknisk verde når det ikkje er mogeleg 
etter regelen i første punkt. » 

 

Kommunestyret fastsetter hvert år skattesats. Generell skattesats kan settes mellom 1 og 7 
promille av eiendomsskattegrunnlaget. 

Stortinget har vedtatt at fra 2020 skal skattesatsen for boliger og fritidsboliger ikke være 
høyere enn 5 promille. 

Stortinget har også vedtatt at fra 2020 skal det være et obligatorisk fradrag på 30%, på 
eiendomsskattegrunnlaget/takstgrunnlaget for bolig-/fritidseiendom. 

Eiendomsskattegrunnlaget er oppført på fakturaen fra Gildeskål kommune. 

 

Taksering 
Skattetaksten bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger. 

Faktaopplysninger om adresser, areal på bygninger og tomter blir hentet fra offentlige 
eiendomsdataregistre. 

Skjønnsmessige forhold/standard blir registrert ved besiktigelse av hver enkelt eiendom.  

Ifølge Eskl. § 31; Har eier plikt til å gi opplysninger om eiendommen. 

Besiktigelse og kontrollmåling skal ifølge retningslinjene foretas utvendig. 

I eiendomsskattesammenheng benyttes bruksareal/BRA. Det vil si alt areal innenfor 
yttervegg. Utvendig mål minus 10% for yttervegg er lik BRA. 

Besiktigerne har ifølge Eskl § 31 – 5, rett til å ta bilder av eiendommen til bruk for 
takseringa. 

 

Denne taksten har ingenting med ligningstaksten å gjøre. Taksten kan bare benyttes til 
utregning av eiendomsskatt. Ligningsmyndighetene har ikke hjemmel til å benytte denne 
taksten ved fastsettelse av inntekts- og formuesskatt til stat eller kommune. 

 

Generell info 
Gildeskål kommune har ansatt midlertidig 6 besiktigere for taksering av eiendomsskatt. 

Besiktigerne vil kontrollmåle og vurdere skjønnsmessige hensyn for hver eiendom. Alle 
besiktigere vil bære vest m/logo og ID-brikker som bevis på at de jobber på vegne av 
kommunen. 

Gjør oppmerksom på at: Dagens skattegrunnlag er oppjustert 10% til 110% for 2019, ved 
hjelp av en såkalt kontorjustering. Jfr. Eiendomsskatteloven § 8 A – 4. Kontorjustering. 

 



Oversikt over omtrentlige tidspunkt for besiktigelse:  

Besiktigelse blir i hovedsak gjort i løpet av sommeren og høsten. Omtrentlige tidspunkt vil bli 
offentliggjort på hjemmesiden til kommunen etter hvert som vi får organisert personell og 
sonefordeling. 

 

 

Med hilsen 

 

Marianne Stranden  
Kommunalsjef 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur. 

 

 

 

 


