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Vedrørende eiendomsskatt på FeFo sin eiendom i Lebesby kommune

Lebesby kommune v/ teknisk sjef Birger Wallenius tok kontakt med KS Advokatene i forbindelse med
bistand i sak om utskriving av eiendomsskatt på reindriftshytter som befinner seg på FeFo sin eiendom. Vi

forstår det slik at FeFo mener det ikke er hjemmel for beskatning av hyttene, siden hyttene det dreier seg
om er bortfestet med ukjent fester.

Vi forstår at det er snakk om eiendomsskatt for følgende eiendommer:

GnrBnr Sum
takstgrunnlag

Sum
skatt

10.1.4.0 48 600 340

10.1.7.0 113 400 793

10.1.10.0 294 000 2 058

15.1.13.0 240 000 1 680

16.1.17.0 114 000 798

Hyttene er etter vårt syn skattepliktige. Det følger av eiendomsskatteloven § 5 bokstav i at følgende
eiendom er obligatorisk fritatt for eiendomsskatt: Ikkje utbygde delar av Finnmarkseiendommen sin grunn

i Finnmark fylke. Dette fritaket gjeld likevel ikkje tomteareal, jamvel om arealet ikkje er utbygd enno.

Med andre ord skal bygninger og anlegg på Finnmarkseiendommen ilegges eiendomsskatt. Lebesby
kommune skriver ut eiendomsskatt på all fast eiendom i kommunen, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav
a, og omfattes ikke av fritaket for fritidsboliger etter eiendomsskatteloven § 7 bokstav e.

Som hovedregel er det eier av eiendommen som er rette debitor for eiendomsskatt. Vi forstår det slik at
reindriftshyttene er festet bort, og at festers identitet og kontaktinformasjon i noen tilfeller kan være
ukjent for FeFo. Normalt vil det være fester som er rette debitor for eiendomsskatt dersom festeavtalen

har en varighet på 99 år eller lenger eller ensidig kan forlenges uten tidsbegrensning. Når fester er ukjent,
må man imidlertid falle tilbake på hovedregelen om at eier er rette debitor for kravet. Grunneier (FeFo)
må eventuelt gjøre opp med fester.

Lebesby kommune oppfatter korrespondansen med FeFo som en klage på eiendomsskatten for de
nærmere angitte eiendommer. Det er klagenemnda for eiendomsskatt i Lebesby kommune som skal ta
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endelig stilling til saken. Eventuelle merknader til dette brev må sendes innen 23. september 2019, slik at

de kan forelegges klagenemnda før endelig avgjørelse. Merknadene kan sendes til undertegnede.

Med vennlig hilsen

Elisabeth Aasheim
advokat

Telefon: 93 65 35 88
E-post: Elisabeth.Aasheim@ks.no

Kopi: Lebesby kommune


