
Ofte stilte spørsmål om eigedomsskatt 
Her er eit samandrag av ofte stilte spørsmål om eigedomsskatt i Kvinnherad kommune. Dersom du 
lurer på noko utover dette kan du ta kontakt med Kvinnherad kommune. 

 
1. Kva er formuesgrunnlag? 

Formuesgrunnlaget er Skatteetatens verdivurdering av ein bustad. Den er rekna ut med hjelp 

av objektive faktorar som geografisk plassering, bustadtype (einebustad, leilegheit etc.), 

byggjeår og P-rom. Kort fortalt er den altså rekna ut av den gjennomsnittlege 

kvadratmeterprisen på bustader av same type i same område som din bustad, multiplisert 

med storleiken på bustaden. For eigedomsskatt tas det ikkje omsyn til om bustaden er 

primærbustad eller sekundærbustad. 

2. Kvifor endrar grunnlaget seg frå år til år? 
Skatteetaten justerer kvart år formuesgrunnlaget i samsvar med konsumprisindeksen for 

bustader. Kommunale takstar gjeld i ti år av gangen, men kan kontorjusterast når ti år har 

gått i påvente av ny kommunal taksering. Dersom det har vore endringar på eigedomen som 

for eksempel nye bygg eller tilbygg på eksisterande bygg, vil den kommunale taksten 

oppdaterast i samsvar med endringa som er gjort. 

3. Kven avgjer promillesatsen og kor mykje som skal betalast i eigedomsskatt? 
Kvart år vert promillesatsen for det kommande året bestemd i Kvinnherad kommunestyre. 

Det er også kommunestyret som avgjer om det skal innførast botnfrådrag og om kommunen 

skal bruka Skatteetatens formuesgrunnlag eller eigne kommunale takstar for eigedomsskatt. 

I Kvinnherad kommune er promillesatsen på næring 7 promille og for bustader, 

fritidsbustader, naust og tomter på 1,7 promille 

4. Kor ofte kjem det faktura for eigedomsskatten? 
Eigedomsskatten fakturerast saman med dei kommunale avgiftene. For dei fleste eigedomar 

sendes faktura ut fire gonger i året. 

5. Kva har takstmannen lagt til grunn for takseringa(ved kommunal taksering)? 
Indre og ytre forhold vert vurdert for eigedomen. Eigedomens plassering, tilstand og alder, 

samt byggjeår og storleik på tomt og bustad. Ved kommunal takst er det eigedomens 

bruksareal som er utgangspunktet for taksten. Les meir om dei ulike sjablongane i 

dokumentet «Rammer og retningsliner» for Kvinnherad Kommune. Utgangspunktet for dei 

ulike sjablongfaktorane er gjort for å best mogeleg spegla eigedomens omsetningsverdi i 

marknaden. All synfaringa vert gjort utvendig. 

6. Bygningen har store skader som takstmannen ikkje kjenner til, vil det påverka 

taksten(for kommunal takst)? 
Ja. Send inn ei klage med skriftleg dokumentasjon der du utgreier skadane. Legg gjerne ved 

foto og skadetakst dersom dette føreligg.  

7. Taksten er for høg, kva gjer eg? 
Ved formuesgrunnlag, sjå under informasjon «Klage ved formuesgrunnlag frå Skatteetaten». 

Ved kommunal takst kan man klage til kommunen. Ver klar over at i verste fall kan ei klage 

ende med høgare takst dersom klagenemnda meiner taksten er satt for lavt. 



8. Bustaden/Fritidsbustaden har ikkje innlagt vatten eller elektrisitet  
Om du meiner taksten er for høg og du mistenker at takstmannen ikkje har vore klar over at 

bygningen ikkje har innlagt vatten eller elektrisitet, kan det klagast. Ved ei utvendig synfaring 

er det ikkje alltid like lett å sjå om ein bygning manglar vatten eller elektrisitet.  

9. Hytta mi er ikkje mogeleg å selje, fordi den ligg på ei tomt med fleire hytter. Vi 

har avtaler som bind oss, så vi får ikkje selt og meiner det er urimeleg at vi må 

betale eigedomsskatt.  
Eigedomsskattelova tar ikkje omsyn til privatrettslege avtalar. Eigedomsskatten må avgjerast 

internt mellom dei ulike eigarane. 

10. Eg har festa ei tomt, kvifor skal ikkje grunneigar betala eigedomsskatten? 
Juridisk er grunneigar ansvarleg for eigedomsskatt for tomt, medan festar er ansvarleg for 

eigedomsskatt for bygnader på tomta. Ved langsiktige festeavtalar tek du på deg alle 

rettigheiter og ansvar som grunneigar vanlegvis har. Dette gjeld også eigedomsskatten. Om 

grunneigar og festar er usamde om kven som skal betala eigedomsskatten, må ein sjå 

gjennom festekontrakten. Reglar for festeavtaler finn vi i tomtefestelova. Kommunen har 

ingen myndigheit når det gjeld tomtefestelova, så ein eventuell tvist må løysast mellom 

partane privat. Eigedomsskatten skal uansett betalast til forfallsdato i samsvar med faktura. 

11. Eg har klaga på eigedomsskatten, må eg framleis betala eigedomsskatten? 
Ja, skatten må betalast. Viss klaga går i ditt favør, vil eit evt. overstigande beløp refunderast. 

12. Eg har fått ei stor auke i eigedomsskatten, kvifor? 
Det kan skyldast fleire forhald.  

-Endring på eigedomen(nye bygg eller tilbygg) har ført til at kommunen har oppdatert den 
kommunale taksten på eigedomen. 
-Kvinnherad kommune vedtok å innføre Skatteetatens formuesgrunnlag for bustader i 2020. 
Dette er gjeldande frå 2021 og vil gje oppdaterte takstar for alle bustader som har 
formuesgrunnlag frå Skatteetaten. Skatteetaten reknar ut sitt formuesgrunnlag etter andre 
kriterium enn kommunal sjablongtakst. Så ved innføring av formuesgrunnlag, vil einskilde 
bustader kunne oppleva ei stor endring i eigedomsskattegrunnlag og følgeleg også ei stor 
endring i eigedomsskatt. 
-Endring i eigedomsskattesatsen. Ei endring i eigedomsskattesatsen vil følgeleg også gi 
endring i eigedomsskatten.   

13. Det er store og uforklarlege ulikheiter mellom taksta på elles like bustader, 

kvifor? 
Dette kan skyldast fleire forhald. 

-Den eine bustaden har formuesgrunnlag frå Skatteetaten, den andre har ikkje 
formuesgrunnlag frå Skatteetaten og har derfor kommunal sjablongtakst. Sidan 
formuesgrunnlaget frå Skatteetaten og sjablongtaksten frå kommunen vert satt med 
utgangspunkt i ulike faktorar, kan eigedomsskattegrunnlaga skilje seg ut i eine eller andre 
retninga for to elles like bustader.  
-Faktaopplysningar kan vera feil i grunnlaget for den eine eller begge bustadane. Dersom 
begge bustadane har formuesgrunnlag, sjå under fanen «Klage ved formuesgrunnlag frå 
Skatteetaten» og kontroller at Skatteetaten har dei rette opplysningane om din bustad. Det 
er ditt eige ansvar at formuesverdien i skattemeldinga er korrekt. 



14. Kva eigedomar får fritak frå eigedomsskatt? 
Eigedomar som får fritak frå eigedomsskatt er regulert av eigedomsskattelova §5 og §7. 

Meiner du at ein eigedom skal ha fritak etter eigedomsskattelova og ikkje har fått dette, kan 

ein søka om det til kommunen. 

15. Eg har fått eigedomsskatt for eit bygg som skal rivast/er revet eller brent. Kva 

gjer eg? 
Ta kontakt med eigedomsskattekontoret om tilhøva. I Kvinnherad kommune sendes det ut 

faktura for eigedomskatt fire terminar i året. Eigedomsskatt for bygget vil bli fjerna frå den 

kommande terminen. For eksempel, eit hus brann ned 8. juli, som er i termin 3. Her vil 

eigedomsskatten for bygget måtte betalast ut termin 3, men vil falle frå med virkning frå 1. 

oktober som er startdato på termin 4. 

16. Er likningsverdi det same som eigedomsskattegrunnlag?  
Nei, for formuesgrunnlag er likningsverdien i skattemeldinga for primærbustad 25% av 

bustadens reelle omsetningsverdi. Altså 25% av bustadens formuesgrunnlag. Ved 

sjablongtakst frå kommunen har den kommunale taksten og likningsverdi ingen samanheng. 

17. Kan eg få utført eigen takst og krevje at den heller skal brukast? 
Ved formuesgrunnlag, sjå fane «Klage ved formuesgrunnlag frå Skatteetaten», ved 

kommunal sjablongtakst er svaret nei. Når kommunen, gjennom sakkunnig nemnd har sett ei 

takst, vert dette gjort med omsyn til at eigedomane skal likebehandlast. Når ein meklar eller 

privat takstmann sett ein takst vert dette gjort utan at det vert tatt omsyn til dei ulike 

faktorane i ein sjablongtakst. Meklaren står såleis friare til å setja ei takst som også i mange 

tilfelle tar for seg eigedomens potensiale og ikkje objektive tilstand.  

18. Korleis kan eg klage på eigedomsskatten? 
Sjå på Kvinnherad Kommune si heimeside om eigedomsskatt under avsnitta «Klagefrist på 

eigedomsskatt», «Klage ved formuesgrunnlag frå Skatteetaten», «Klage ved sjablongtakst frå 

kommunen» og «Klageprosessen». 

 

 


