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Melding om skattetakst og 
beregning av eiendomsskatt

Vi sender nå ut vedtak 
om eiendomsskattetakst 
på eiendommer i Tromsø 

kommune som får ny takst 
fra 2019



Klagefrist
Klagefristen på vedtatte takster er 6 uker fra det tidspunktet vedtak om skattetakst er 
mottatt. I denne brosjyren får du mer informasjon om hvordan du kan klage. 
Det er ikke mulig å klage på saksforhold hvor det foreligger vedtak fra overskattetakst
nemnda etter tidligere klage.

Takst

Taksten på eiendommen gjelder til neste alminnelige taksering, som tidligst vil foretas i 
2020. Det er skattetakstnemnda i kommunen som fastsetter takstene. Klager på taksten 
behandles av overskattetakstnemnda.

Kommunestyret vedtar skattesats
Eiendomsskatten beregnes utfra skattetaksten, og reglene som kommunestyret vedtar 
for det enkelte skatteår. Kommunestyret vedtar størrelsen på skattesatsen, bunnfra
draget og om det skal skje justering av takstgrunnlaget. Fra og med 2018 ble det ved
tatt en økning av alle skattetakstene med 17%, såkalt kontorjustering. Kommunestyret i 
Tromsø har vedtatt følgende om eiendomsskatt for 2019:
• 3,4 promille på bolig og fritidseiendommer med godkjent boenhet. 
• 7,0 promille for andre eiendommer.
• Det gis bunnfradrag på 200.000 kroner per godkjent boenhet.

Les mer i denne brosjyren om hvordan vi har kommet fram til eiendomskattetaksten på 
din eiendom.

Retningslinjer for fastsetting av takst
Taksten er i hovedsak basert på fakta om eiendommen din, hvor ulike bygningstyper og 
arealer er gitt ulike priser. I tillegg er det foretatt en skjønnsmessig vurdering av bygnin
genes tilstand; standard og kvalitet.

Andre forhold som er vurdert, er blant annet beliggenhet i kommunen (sonefaktorer), 
skredfare og konsesjonsplikt. Brosjyren viser kart over sonefaktorene i Tromsø kommune.

Skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda har tatt utgangspunkt i det arbeidet som 
ble utført ved takseringen 1. januar 2006, og erfaringene fra klagebehandlingen i etter
kant.

Retningslinjene for takseringen i Tromsø kommune har blitt justert underveis i pro sessen. 
Retningslinjene er sammenfattet i dokumentet «Retningslinjer for fastsetting av eien
domsskattetakst. Tromsø kommune 2006 – 2016».

En oppdatert versjon av dokumentet er tilgjengelig i kommunens Servicetorg i Råd huset, 
og på tromsokommune.no/eiendomsskatt



Eiendommer med flere eiere 
Detaljert melding om skatt og takst sendes til én eierrepresentant. På eiendommer med 
flere eiere, er det viktig at eierrepresentanten orienterer de andre om eiendomsskatte
taksten.

Fakta om eiendommen
I forbindelse med arbeidet har vi tidligere bedt eiendomsbesitterne om å kontrollere 
fakta som er registrert i det offisielle eiendomsregisteret i Norge; Matrikkelen. Geo
datakontoret i Tromsø kommune har ajourført disse opplysningene, som nå finnes på 
det vedlagte detaljerte takstgrunnlaget.

Detaljert takstgrunnlag sendes ut etter taksering. Den viser hvordan skattetaksten er 
beregnet.

De fleste eiendommer fikk tilsendt takstgrunnlag ved forrige alminnelige taksering.
Takstgrunnlag ble også sendt ut etter kontorjustering av takstene i 2016. Nye eller
ombygde eiendommer/bygg får tilsendt nytt takstgrunnlag.



1. Opplysninger om tomt: Eiendommene er registrert med tomteareal. For enkelte 
 eiendommer er det registrert et nullareal. Det skattepliktige tomtearealet kommer da fram 
under overskriften Korreksjonsprotokoll. For seksjonerte eiendommer og andel av felles
eiendommer fremkommer tinglyst andel av eiendom under kolonnen andel.

2. Opplysninger om bygninger: Viser bygning, bygningsnummer og bruksareal (BRA) 
 etasje for etasje. Avgiftsarealet for bolig og fritidsbolig beregnes slik; Hoved etasje 1,0, 
under etasje 0,5, loft 0,3 og kjeller 0,2. For seksjonerte eiendommer og andel av felleseien
dommer fremkommer tinglyst andel av bygning under kolonnen andel.

3. Verdiberegning bygninger: Bygninger som skal inngå i takstgrunnlaget er oppgitt med 
avgiftsareal og pris per kvm. Enkelte bygningstyper, som for  eksempel trafo stasjoner, skal 
ikke inngå i grunn laget. Disse skal ha nullverdi.

4. Korreksjonsprotokoll: Benyttes for å erstatte takst på tomt eller bygg, eller for å justere 
taksten etter faktisk bruk. Man reduserer for eksempel taksten for den delen av et bolighus 
som har integrert garasje, og for landbrukseiendommer hvor det foreligger spesielle regler.

5. Samlet skatteeiendom (tomt og bygninger): Utgangspunktet for fastsettelse av takst 
er oppgitt under ”sum beløp.”

6. Sonefaktor: Tar hensyn til hvor i kommunen eiendommen ligger. 1,0 er utgangspunktet.

7. Vurderingsfaktor indre: Under takseringen er alle eiendommer besiktiget. På hver 
eiendom er det vurdert om det er forhold på eller rundt eiendommen som påvirker taksten, 
blant annet bygningenes alder og tilstand (standard og kvalitet).

8. Vurderingsfaktor ytre: Her vektlegges blant annet om eiendommen ligger i skredsonen, 
(0,1), definert av Norges Geologiske Undersøkelse, eller om det er en konsesjonspliktig 
landbrukseiendom, (0,2). Utgangspunktet er 1,0.

9. Takst: Når vi har tatt hensyn til de tre faktorene, står vi igjen med eiendomsskatte
taksten. Det er denne taksten som skattetakstnemnda har fastsatt for din eiendom. Nivået 
for denne taksten er beholdt på 2006 nivå, selv om eiendommen er taksert i 2019.

10. Eiendomsskatt: viser skatteberegningen. Både bunnfradrag og promille  bestemmes av 
kommunestyret, og kan endres for hvert år. Eiendomsskatt betales i to terminer, og det er 
totalbeløpet for hele året som er oppgitt på skjemaet.

11. Kontorjustering av skattetaksten: Skattetaksten er av kommunestyret vedtatt økt 
med 17% fra og med 2018. Dette vises i takstgrunnlaget ved at taksten er multiplisert med 
117, hvor 100 er det opprinnelige 2006 nivået.

Slik leser du skjemaet



Fra og med

117

2 006 620

2 006 620

6 8223,4

2018 17% 117





Klage på taksten
Hvis du mener at eiendomsskattetaksten er feil, har du anledning til påklage denne.
Klagen skal være skriftlig. Det må i klagen fremkomme hva som er grunnlaget for 
klagen. Frist for å klage er 6 uker fra takstvedtak eller skatteseddel er mottatt.

Vi ber deg om å merke klagen tydelig med gårds og bruksnummer, og eventuelt 
feste og seksjonsnummer. I tillegg må du huske å oppgi telefonnummer du treffes 
på. Merk alle vedlegg like tydelig.

Påstandene i klagen må dokumenteres så godt som mulig. Hvis du klager på fakta
feil må det som utgangspunkt fremlegges godkjente og målsatte bygningstegninger, 
eller takstrapport fra godkjent takstmann. Alle klager som går på faktafeil vil bli vur
dert av kommunens fagenheter.

Hvis du klager på utøvelsen av skjønnet, som vurderingsfaktor indre og ytre, ber vi 
deg om å konkretisere hva du klager over og begrunne det så godt du kan.

Servicetorget på rådhuset kan yte bistand til dem som av ulike årsaker ikke er i stand 
til å skrive klagen selv.

Saksbehandling
Samtlige skriftlige klager som er fremsatt innen fristen behandles av overskatte
takstnemnda. Hvis klagen blir tatt til følge, endres taksten. Overskattetakstnemnda 
foretar en ny taksering av eiendommen. Hvis det klages på skjønnet, vil man vurdere 
å gjennomføre ny besiktigelse dersom det kan tilføre saken nye momenter.

Overskattetakstnemnda kan både redusere og øke taksten, eller beholde den 
taksten som skattetakstnemnda har satt. Takst satt av overskattetakstnemnda kan 
bare prøves rettslig.

Faktura på eiendomsskatt
Eiendomsskatten faktureres to ganger i året. Selv om du eventuelt klager på eien
domsskattetaksten, skal faktura for eiendomsskatt betales. Dette framkommer av 
eiendomsskattelovens § 25. Ved medhold i klagen, betales tilgodehavende tilbake, 
mens tilleggsbeløp vil bli innkrevd på neste terminfaktura.

Har du spørsmål? 
Mer informasjon på tromso.kommune.no/eiendomsskatt

Ring oss på 917 74 083

Send epost til eiendomsskatt@tromso.kommune.no
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