
 

Til deg som har eiendom i Vefsn Kommune. 

Vefsn kommune skal fastsette nye 

eiendomsskattetakster i hele kommunen og 

sender derfor ut informasjon til alle eiere av 

bolig- og næringseiendommer i kommunen.  I 

de tilfeller det er flere eiere av samme 

eiendom vil denne informasjonen gå til den 

som står som regningsmottaker for 

eiendommen og den som får denne 

informasjonen oppfordres til å informere de 

andre eierne. 

Eiendomsskatt og skattetakst for 

eiendommene. 

Det er kommunestyret som hvert år vedtar 

hvor i kommunen skatten skal skrives ut og 

hvor stor denne skatten skal være. Skatten 

skal ligge være minimum 2 promille og 

maksimum 7 promille av skattegrunnlaget. I 

tillegg kan de gis bunnfradrag. Størrelsen på 

skatten vil bli fastsatt i forbindelse med 

kommunens behandling av budsjettet som 

vedtas i desember året før skatteåret.  

De nye takstene som nå skal fastsettes vil 

gjelde fra og med skatteåret 2019.  

I løpet av 2018 vil det da bli foretatt en takst 

av alle eiendommer i kommunen og denne 

taksten skal gjenspeile en antatt markedsverdi 

slik det står i eiendomsskattelovens § 8a: 

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. 
 

Det er eiendomsskattetakstnemnda i 

kommunen som har ansvaret for 

gjennomføringen av takseringen og nemnda 

har fastsatt egne retningslinjer for dette 

arbeidet. Disse retningslinjene er lagt ut på vår 

hjemmeside i et eget punkt om eiendomsskatt. 

Dette er veiledende retningslinjer som gir et 

utgangspunkt for å fastsette taksten. I tillegg 

skal det foretas en utvendig besiktigelse av alle 

eiendommer for å fange opp spesifikke forhold 

tilknyttet eiendommen som har betydning for 

verdien.  

Besiktigelsen. 

I løpet av perioden 19. mars til 15. desember 

2018 vil det bli foretatt besiktigelse og vi er 

ikke avhengig av at eier er tilstede. Men hvis 

du som eier ønsker å være til stede må du gi 

oss beskjed om dette på e-post til 

post@vefsn.kommune.no eller telefon 75 10 

10 00. 

Taksten. 

Taksten på eiendommen fastsettes av 

skattetaksnemnda på grunnlag av innstilling 

fra besiktigelsen. Vedtaket om taksten og 

skatten vil du få tilsendt i februar 2019 og du 

vil da ha en klagefrist på 6 uker.       

Eiendommer som skal takseres.       

I utgangspunktet skal alle eiendommer 

takseres. For rene boligeiendommer, herunder 

også våningshus vil det i praksis være boligen 

som takseres. Garasjer og uthus blir ikke 

taksert som selvstendige objekter da de inngår 

som en del av boligeiendommens totale verdi. 

Garasjer og uthus som brukes i utøvelse av 

næring vil imidlertid bli taksert som 

selvstendige objekter, så lenge disse ikke er 

knyttet til landbruk.    

Tidligere var det kun eiendommer i byen som 

ble ilagt eiendomsskatt i tillegg til verker og 

bruk utenfor byen. Nå vil eiendommer i hele 

kommune bli ilagt eiendomsskatt. Tilknyttet 

boligene er det laget soner som skal gjenspeile 

forskjeller i verdien i forhold til boliger som 

ligger i byen. Disse sonene vil du finne i et kart 

som er lagt ut på vår hjemmeside og som også 

er vedlagt dette informasjonskrivet.       
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Sonekart 

 

 

Eksempel: Ligger eiendommen din i Elsfjord vil eiendommen ha 50% av verdien av en 

tilsvarende eiendom i byen. 


