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Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 21/1/28 

 

 

Rådmannens innstilling: 
Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 21-1-28 fullt ut. 

Eiendommen anses å ha samme standard som i opprinnelig takst, men det ble konstatert at 

bruksarealet er mindre. 

Taksten for GID 21-1-28 settes ned fra kr. 504 000,- til 438 000,- etter befaring. 

Retten til å kreve skatt på reindriftshytter er uomtvistelig. 

«Finansdepartementets syn på eigedomsskattelovas § 5 h og reindrift: 

Finansdepartementet har i brev 7. mai 2007 til Sør-Varanger kommune, og i brev 18. 

september 2013 til KS-advokatene, uttalt seg om fritaket etter lovens § 5 bokstav h også 

omfatter fast eiendom i reindriftsnæringen. I brevet 7. mai 2007 uttalte departementet at 

«[det] stilles … spørsmål om reindriftsnæringen omfattes av det nye obligatoriske fritaket for 

gårdsbruk og skogbruk etter eigedomsskattelova § 5 bokstav h. Departementet legger til 

grunn at den tradisjonelle reindrift på Finnmarksvidda ikke faller inn under dette 

obligatoriske landbruksfritaket. Departementet viser til at den opprinnelige bestemmelsen i 

eigedomsskattelova § 7 bokstav e bare omfatter gårdsbruk og skogbruk i tradisjonell 

forstand. Lovendringen innebærer ingen endring i dette ut over at fritaket ble gjort 

obligatorisk.» 

I brevet 18. september 2013 skrev departementet at 

«Som påpekt i brevet fra 2007 legger departementet til grunn at fritaksbestemmelsen 

eigedomsskattelova § 5 h bare omfatter gårdsbruk og skogbruk i tradisjonell forstand. Av den 

grunn faller reindriftsnæringen utenfor.» 

 

Promillesats generelt for reindriftshytter behandles i annen sak. Klager vil bli underrettet om 

vedtak. 

Saken oversendes klagenemnda for endelig avgjørelse. 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

19/428 Klage på eiendomsskatt 2019 

 

Faktaopplysning: 

Klager mener at Lebesby kommune ikke har rett til å skattlegge reindriftshytter for 

eiendomsskatt, samt at verdien er satt for høyt. 

 

 

Vurdering: 

Etter befaring er det funnet at bruksarealet er feil for bygning på eiendommen GID 21-1-28. 
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Rådmann 

 

 

  Birger Wallenius 

  teknisk sjef 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


