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Underskrifter: 

 

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble 

bestemt på møtet. 

 

 

Kjøllefjord, 16. oktober 2019 

 

  

 Carianne Eriksen 

    

 Thomas Wøhni 

    

 Thord Karlsen 

(sign.)   (sign.)   (sign.) 
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Sak PS  1/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ FAKTURERT EIENDOMSSKATT FOR 

GJETERHYTTER MED UKJENT FESTER FEFO 
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommune v/ Overtakstnemnda imøtekommer ikke Finnmarkseiendommens klage på 

fakturering for eiendomsskatt for gjeterhytter der fester er ukjent. 

Overtakstnemnda mener at det er grunneiers ansvar å betale eiendomsskatt for eiendommer 

der fester er ukjent, uavhengig av at grunneier er pålagt gjennom lov å disponere tomter til 

gjeterhytter i reindrift vederlagsfritt. 

 

 

Behandling: 

Som innstilling. 

***Enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

Lebesby kommune v/ Overtakstnemnda imøtekommer ikke Finnmarkseiendommens klage på 

fakturering for eiendomsskatt for gjeterhytter der fester er ukjent. 

Overtakstnemnda mener at det er grunneiers ansvar å betale eiendomsskatt for eiendommer 

der fester er ukjent, uavhengig av at grunneier er pålagt gjennom lov å disponere tomter til 

gjeterhytter i reindrift vederlagsfritt. 
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Sak PS  2/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 36/8/24 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 36-8-24. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 36-8-24. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 

 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 



  

Side 8 av 73 

Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 36-8-24. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 
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Sak PS  3/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 50/3 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 50-3. 

Eiendommen GID 50-3 er en fiktiv eiendom som måtte opprettes i takseringsprogrammet for å 

opprette et takstskjema. 

Taksten er endret i henhold til nedskrivningsregel for objekter som omfattes av maskinskatt. 

 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 50-3. 

Eiendommen GID 50-3 er en fiktiv eiendom som måtte opprettes i takseringsprogrammet for å 

opprette et takstskjema. 

Taksten er endret i henhold til nedskrivningsregel for objekter som omfattes av maskinskatt. 

 

 

Som Innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 
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Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 50-3. 

Eiendommen GID 50-3 er en fiktiv eiendom som måtte opprettes i takseringsprogrammet for å 

opprette et takstskjema. 

Taksten er endret i henhold til nedskrivningsregel for objekter som omfattes av maskinskatt. 
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Sak PS  4/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 35/132 
 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 35-132 fullt ut. 

Taksten settes ned fra kr. 1 552 000,- til kr. 1 474 400,- etter befaring – standard er noe 

lavere enn i opprinnelig takst. 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 35-132 fullt ut. 

Taksten settes ned fra kr. 1 552 000,- til kr. 1 474 400,- etter befaring – standard er noe 

lavere enn i opprinnelig takst. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 35-132 fullt ut. 
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Taksten settes ned fra kr. 1 552 000,- til kr. 1 474 400,- etter befaring – standard er noe 

lavere enn i opprinnelig takst. 
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Sak PS  5/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 LEIF LOCKERT 

STENERSEN 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 35-16 fullt ut. 

Taksten settes ned fra kr. 1 454 400,- til kr. 1 400 000,- etter befaring – arealet er noe mindre 

enn i opprinnelig takst. I utregning av arealet for kjeller er det i taksten tatt med 

garasjearealet. 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 35-16 fullt ut. 

Taksten settes ned fra kr. 1 454 400,- til kr. 1 400 000,- etter befaring – arealet er noe mindre 

enn i opprinnelig takst. I utregning av arealet for kjeller er det i taksten tatt med 

garasjearealet. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 
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Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 35-16 fullt ut. 

Taksten settes ned fra kr. 1 454 400,- til kr. 1 400 000,- etter befaring – arealet er noe mindre 

enn i opprinnelig takst. I utregning av arealet for kjeller er det i taksten tatt med 

garasjearealet. 
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Sak PS  6/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSTAKST 21/1/17 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 21-1-17. 

Eiendommen anses etter befaring å ha samme standard, som i opprinnelig takst. 

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

vedtak. 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 21-1-17. 

Eiendommen anses etter befaring å ha samme standard, som i opprinnelig takst. 

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

vedtak. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 
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Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 21-1-17. 

Eiendommen anses etter befaring å ha samme standard, som i opprinnelig takst. 

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

vedtak. 
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Sak PS  7/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 HENRY INGILÆ 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 36-182 fullt ut. 

Taksten settes ned fra kr. 2 811 200,- til kr. 2 243 200,- etter befaring – standard er lavere 

enn i opprinnelig takst. 

Taksering for eiendomsskatt 2019 er ny alminnelig taksering og ikke kontorjustering. 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 36-182 fullt ut. 

Taksten settes ned fra kr. 2 811 200,- til kr. 2 243 200,- etter befaring – standard er lavere 

enn i opprinnelig takst. 

Taksering for eiendomsskatt 2019 er ny alminnelig taksering og ikke kontorjustering. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 
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Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 36-182 fullt ut. 

Taksten settes ned fra kr. 2 811 200,- til kr. 2 243 200,- etter befaring – standard er lavere 

enn i opprinnelig takst. 

Taksering for eiendomsskatt 2019 er ny alminnelig taksering og ikke kontorjustering. 
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Sak PS  8/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 21/1/54/0 
 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 21-1-54. 

Taksten settes opp fra kr. 312 000,- til 378 000,- etter befaring, og endring av 

arealgrunnlaget. 

Eiendommen anses å ha normal standard, som i opprinnelig takst. 

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

vedtak. 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 21-1-54. 

Taksten settes opp fra kr. 312 000,- til 378 000,- etter befaring, og endring av 

arealgrunnlaget. 

Eiendommen anses å ha normal standard, som i opprinnelig takst. 

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

vedtak. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 
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Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 21-1-54. 

Taksten settes opp fra kr. 312 000,- til 378 000,- etter befaring, og endring av 

arealgrunnlaget. 

Eiendommen anses å ha normal standard, som i opprinnelig takst. 

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

vedtak. 
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Sak PS  9/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 21/1/44/0 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer delvis klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 21-1-44. 

Arealgrunnlaget er beregnet på nytt og det er ikke funnet feil. Det er bruksarealet med 

fradrag for etasjetyper som danner grunnlaget for takst. 

Eiendommen anses å ha lavere standard enn i opprinnelig takst. Taksten settes ned fra kr. 

874 800,- til 787 320,- etter befaring. 

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

vedtak. 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer delvis klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 21-1-44. 

Arealgrunnlaget er beregnet på nytt og det er ikke funnet feil. Det er bruksarealet med 

fradrag for etasjetyper som danner grunnlaget for takst. 

Eiendommen anses å ha lavere standard enn i opprinnelig takst. Taksten settes ned fra kr. 

874 800,- til 787 320,- etter befaring. 

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

vedtak. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer delvis klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 21-1-44. 

Arealgrunnlaget er beregnet på nytt og det er ikke funnet feil. Det er bruksarealet med 

fradrag for etasjetyper som danner grunnlaget for takst. 

Eiendommen anses å ha lavere standard enn i opprinnelig takst. Taksten settes ned fra kr. 

874 800,- til 787 320,- etter befaring. 

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

vedtak. 
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Sak PS  10/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 36/1/62 
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer klage på eiendomsskatt for eiendommene 

GID 36—1-68.. 

Taksten settes ned fra kr. 1 904 000,- til kr. 1 532 000,- etter befaring. 

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. 

 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer klage på eiendomsskatt for eiendommene 

GID 36—1-68.. 

Taksten settes ned fra kr. 1 904 000,- til kr. 1 532 000,- etter befaring. 

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer klage på eiendomsskatt for eiendommene 

GID 36—1-68.. 
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Taksten settes ned fra kr. 1 904 000,- til kr. 1 532 000,- etter befaring. 

Vedtaket kan påklages i henhold til forvaltningsloven § 28. 
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Sak PS  11/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 36/281/0/0 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 36-281 fullt ut. Eiendommen GID 36-281 anses etter befaring å ha samme 

standard som i opprinnelig takst – svært lav standard (50 % fradrag). Ytre faktor settes ned 

på grunn av liten etterspørsel etter kontor- og forretningslokaler. 

Befaring viser også feil i arealberegningen, ang. etasjetype. 

Taksten for GID 36-281 settes ned fra kr. 2 265 600,- til kr. 1 313 280,- 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 36-281 fullt ut. Eiendommen GID 36-281 anses etter befaring å ha samme 

standard som i opprinnelig takst – svært lav standard (50 % fradrag). Ytre faktor settes ned 

på grunn av liten etterspørsel etter kontor- og forretningslokaler. 

Befaring viser også feil i arealberegningen, ang. etasjetype. 

Taksten for GID 36-281 settes ned fra kr. 2 265 600,- til kr. 1 313 280,- 

 

Som innstilling med tilleggsforlag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

Vedtak: 
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Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 36-281 fullt ut. Eiendommen GID 36-281 anses etter befaring å ha samme 

standard som i opprinnelig takst – svært lav standard (50 % fradrag). Ytre faktor settes ned 

på grunn av liten etterspørsel etter kontor- og forretningslokaler. 

Befaring viser også feil i arealberegningen, ang. etasjetype. 

Taksten for GID 36-281 settes ned fra kr. 2 265 600,- til kr. 1 313 280,- 
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Sak PS  12/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 21/1/42 OG 21/1/32 - 

ANDERS ANDERSEN GAUP 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 21-1-32 og 21-1-42. 

Taksten for GID 21-1-32 opprettholdes, etter befaring. 

Eiendommen anses å ha normal standard, som i opprinnelig takst. 

Taksten for GID 21-1-42 settes ned fra kr. 230 400,- til 201 600,- etter befaring. 

Eiendommen anses å ha noe dårligere standard enn i opprinnelig takst. 

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

vedtak. 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 21-1-32 og 21-1-42. 

Taksten for GID 21-1-32 opprettholdes, etter befaring. 

Eiendommen anses å ha normal standard, som i opprinnelig takst. 

Taksten for GID 21-1-42 settes ned fra kr. 230 400,- til 201 600,- etter befaring. 

Eiendommen anses å ha noe dårligere standard enn i opprinnelig takst. 

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

vedtak. 

 

 

Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 
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Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 21-1-32 og 21-1-42. 

Taksten for GID 21-1-32 opprettholdes, etter befaring. 

Eiendommen anses å ha normal standard, som i opprinnelig takst. 

Taksten for GID 21-1-42 settes ned fra kr. 230 400,- til 201 600,- etter befaring. 

Eiendommen anses å ha noe dårligere standard enn i opprinnelig takst. 

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

vedtak. 
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Sak PS  13/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSSKATTETAKST 34/7 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 34-7-1. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 34-7-1. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 34-7-1. 
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Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 
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Sak PS  14/19 
 

 

Sakstittel:  KAGE PÅ EIENDOMSSKATT 14/1/36 
 

 

Innstilling: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 14-1-36 fullt ut. 

Taksten settes ned fra kr. 561 600,- til 429 300,- etter befaring, og endring av 

arealgrunnlaget. 

Eiendommen får fradrag på 10 % - lav standard, som i opprinnelig takst. 

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

vedtak. 

Sone endres til næring, som har samme faktor som fritid. 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 14-1-36 fullt ut. 

Taksten settes ned fra kr. 561 600,- til 429 300,- etter befaring, og endring av 

arealgrunnlaget. 

Eiendommen får fradrag på 10 % - lav standard, som i opprinnelig takst. 

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

vedtak. 

Sone endres til næring, som har samme faktor som fritid. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 14-1-36 fullt ut. 

Taksten settes ned fra kr. 561 600,- til 429 300,- etter befaring, og endring av 

arealgrunnlaget. 

Eiendommen får fradrag på 10 % - lav standard, som i opprinnelig takst. 

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

vedtak. 

Sone endres til næring, som har samme faktor som fritid. 
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Sak PS  15/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 36/237/0 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 36-237 fullt ut. Eiendommen GID 36-237 anses etter befaring å ha noe 

høyere standard enn i opprinnelig takst. Ytre faktor settes derimot ned med 30% på grunn av 

at bygningen er svært vanskelig å selge. 

Taksten for GID 36-237 settes ned fra kr. 6 803 200,- til kr. 4 677 200,- 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 36-237 fullt ut. Eiendommen GID 36-237 anses etter befaring å ha noe 

høyere standard enn i opprinnelig takst. Ytre faktor settes derimot ned med 30% på grunn av 

at bygningen er svært vanskelig å selge. 

Taksten for GID 36-237 settes ned fra kr. 6 803 200,- til kr. 4 677 200,- 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 36-237 fullt ut. Eiendommen GID 36-237 anses etter befaring å ha noe 
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høyere standard enn i opprinnelig takst. Ytre faktor settes derimot ned med 30% på grunn av 

at bygningen er svært vanskelig å selge. 

Taksten for GID 36-237 settes ned fra kr. 6 803 200,- til kr. 4 677 200,- 
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Sak PS  16/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 LARS T. ISAKSEN 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 36-63 fullt ut. 

Taksten settes ned fra kr. 950 400,- til kr. 760 320,- etter befaring – standard er lavere enn i 

opprinnelig takst. 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 36-63 fullt ut. 

Taksten settes ned fra kr. 950 400,- til kr. 760 320,- etter befaring – standard er lavere enn i 

opprinnelig takst. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 36-63 fullt ut. 
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Taksten settes ned fra kr. 950 400,- til kr. 760 320,- etter befaring – standard er lavere enn i 

opprinnelig takst. 
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Sak PS  17/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 SKJALG HOLAND 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 35-1-84. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 

Det er gjennomført ny alminnelig taksering, og ikke kontorjustering jfr. 

Eiendomsskattevedtekter for Lebesby kommune punkt 4.4. 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 35-1-84. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 

Det er gjennomført ny alminnelig taksering, og ikke kontorjustering jfr. 

Eiendomsskattevedtekter for Lebesby kommune punkt 4.4. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 
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Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 35-1-84. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 

Det er gjennomført ny alminnelig taksering, og ikke kontorjustering jfr. 

Eiendomsskattevedtekter for Lebesby kommune punkt 4.4. 
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Sak PS  18/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 ODD ERLING 

ANGELL 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 35-76 fullt ut. 

Taksten settes ned fra kr. 1 544 000,- til kr. 1 158 000,- etter befaring – standard er lavere 

enn i opprinnelig takst. 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 35-76 fullt ut. 

Taksten settes ned fra kr. 1 544 000,- til kr. 1 158 000,- etter befaring – standard er lavere 

enn i opprinnelig takst. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 
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Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 35-76 fullt ut. 

Taksten settes ned fra kr. 1 544 000,- til kr. 1 158 000,- etter befaring – standard er lavere 

enn i opprinnelig takst. 
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Sak PS  19/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 15/1/14/0 
 

 

Innstilling: 

Takstnemnda har følgende uttalelse: 

Lebesby kommune ved takstnemnda tar ikke til følge klage på eiendomsskatt for eiendommen 

GID 15-1-14. 

Eiendommen får fradrag på 10 % - lav standard, som i opprinnelig takst. 

Dette etter en helhetlig vurdering etter befaring. 

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

vedtak. 

 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemnda har følgende uttalelse: 

Lebesby kommune ved takstnemnda tar ikke til følge klage på eiendomsskatt for eiendommen 

GID 15-1-14. 

Eiendommen får fradrag på 10 % - lav standard, som i opprinnelig takst. 

Dette etter en helhetlig vurdering etter befaring. 

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

vedtak. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 
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Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemnda har følgende uttalelse: 

Lebesby kommune ved takstnemnda tar ikke til følge klage på eiendomsskatt for eiendommen 

GID 15-1-14. 

Eiendommen får fradrag på 10 % - lav standard, som i opprinnelig takst. 

Dette etter en helhetlig vurdering etter befaring. 

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

vedtak. 
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Sak PS  20/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 21/1/39/0 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 21-1-39. 

Taksten for GID 21-1-39 opprettholdes, etter befaring. 

Eiendommen anses å ha normal standard, som i opprinnelig takst. 

 

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. 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 
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Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 21-1-39. 

Taksten for GID 21-1-39 opprettholdes, etter befaring. 

Eiendommen anses å ha normal standard, som i opprinnelig takst. 

 

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. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 21-1-39. 

Taksten for GID 21-1-39 opprettholdes, etter befaring. 

Eiendommen anses å ha normal standard, som i opprinnelig takst. 
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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. 
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Sak PS  21/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 22/4 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 22-4 fullt ut. 

Eiendommen anses å ha noe dårlig standard, som i opprinnelig takst. Dette er bekreftet av 

kommunens jurister innen eiendomsskatt. 

Bruksarealet er noe større enn i opprinnelig takst. Dette endres. 

Retten til å ta 5 promille av takstgrunnlag er lovlig fordi det tidligere har vært innført 

eiendomsskatt på boliger i kommunen. 

Bygningsnr. 192891051 hadde feil bygningskode og rettes, og fritas for eiendomsskatt. 

Sone tettbygd endres til spredt. 

Taksten settes fra kr. 785 774, til kr. 685 104,- etter befaring, endring av arealgrunnlaget, 

endring av bygningskode og endring av sone. 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 22-4 fullt ut. 

Eiendommen anses å ha noe dårlig standard, som i opprinnelig takst. Dette er bekreftet av 

kommunens jurister innen eiendomsskatt. 

Bruksarealet er noe større enn i opprinnelig takst. Dette endres. 

Retten til å ta 5 promille av takstgrunnlag er lovlig fordi det tidligere har vært innført 

eiendomsskatt på boliger i kommunen. 

Bygningsnr. 192891051 hadde feil bygningskode og rettes, og fritas for eiendomsskatt. 

Sone tettbygd endres til spredt. 

Taksten settes fra kr. 785 774, til kr. 685 104,- etter befaring, endring av arealgrunnlaget, 

endring av bygningskode og endring av sone 

Som innstilling med tilleggsforslag. 
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***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 22-4 fullt ut. 

Eiendommen anses å ha noe dårlig standard, som i opprinnelig takst. Dette er bekreftet av 

kommunens jurister innen eiendomsskatt. 

Bruksarealet er noe større enn i opprinnelig takst. Dette endres. 

Retten til å ta 5 promille av takstgrunnlag er lovlig fordi det tidligere har vært innført 

eiendomsskatt på boliger i kommunen. 

Bygningsnr. 192891051 hadde feil bygningskode og rettes, og fritas for eiendomsskatt. 

Sone tettbygd endres til spredt. 

Taksten settes fra kr. 785 774, til kr. 685 104,- etter befaring, endring av arealgrunnlaget, 

endring av bygningskode og endring av sone 
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Sak PS  22/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 LEIF JOHAN WIK 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 36-294 fullt ut. Eiendommen GID 36-294 anses etter befaring å ha noe 

lavere standard enn i opprinnelig takst. Ytre faktor settes også ned på grunn av liten 

etterspørsel etter kontor- og forretningslokaler. 

Befaring viser også feil i arealberegningen, ang. etasjetype. 

Taksten for GID 36-294 settes ned fra kr. 2 088 000,- til kr. 1 342 720,- 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 36-294 fullt ut. Eiendommen GID 36-294 anses etter befaring å ha noe 

lavere standard enn i opprinnelig takst. Ytre faktor settes også ned på grunn av liten 

etterspørsel etter kontor- og forretningslokaler. 

Befaring viser også feil i arealberegningen, ang. etasjetype. 

Taksten for GID 36-294 settes ned fra kr. 2 088 000,- til kr. 1 342 720,- 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 
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Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 36-294 fullt ut. Eiendommen GID 36-294 anses etter befaring å ha noe 

lavere standard enn i opprinnelig takst. Ytre faktor settes også ned på grunn av liten 

etterspørsel etter kontor- og forretningslokaler. 

Befaring viser også feil i arealberegningen, ang. etasjetype. 

Taksten for GID 36-294 settes ned fra kr. 2 088 000,- til kr. 1 342 720,- 
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Sak PS  23/19 
 

 

Sakstittel:  UTSATT KLAGEFRIST PÅ EIENDOMSKATT LISE 

BRITH OG HÅKON JENSSEN 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 35-70, 36-252 og 36-261. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 35-70, 36-252 og 36-261. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

 

Takstnemndas vurdering: 



  

Side 51 av 73 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 35-70, 36-252 og 36-261. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 
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Sak PS  24/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 36/32 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 36-32. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 36-32. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 36-32. 



  

Side 53 av 73 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst 
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Sak PS  25/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 36/34 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 36-34. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 36-34. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 

 

Som innstilling med tilleggssforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 36-34. 
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Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 
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Sak PS  26/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 KJELL SØRBØ 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 36-55. og 36/288 fullt ut. Eiendommen GID 36-288 anses å ha normal 

standard, som i opprinnelig takst. 

Taksten for GID 36-55 settes ned fra kr. 1 606 500,- til kr. 1 428 000,- etter befaring – 

standard er noe lavere enn i opprinnelig takst. 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 36-55. og 36/288 fullt ut. Eiendommen GID 36-288 anses å ha normal 

standard, som i opprinnelig takst. 

Taksten for GID 36-55 settes ned fra kr. 1 606 500,- til kr. 1 428 000,- etter befaring – 

standard er noe lavere enn i opprinnelig takst. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 
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Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 36-55. og 36/288 fullt ut. Eiendommen GID 36-288 anses å ha normal 

standard, som i opprinnelig takst. 

Taksten for GID 36-55 settes ned fra kr. 1 606 500,- til kr. 1 428 000,- etter befaring – 

standard er noe lavere enn i opprinnelig takst. 
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Sak PS  27/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 22/41 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 22-41. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Boligen anses å ligge i tettbygd strøk, og at støy fra trafikk og havet ikke reduserer verdien på 

eiendommen. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 22-41. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Boligen anses å ligge i tettbygd strøk, og at støy fra trafikk og havet ikke reduserer verdien på 

eiendommen. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 



  

Side 59 av 73 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 22-41. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Boligen anses å ligge i tettbygd strøk, og at støy fra trafikk og havet ikke reduserer verdien på 

eiendommen. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 
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Sak PS  28/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSKATT 2019 34/7 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 34-7-4. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 

 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 34-7-4. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 
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Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 34-7-4. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 
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Sak PS  29/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT KIRKEVEIEN 17 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 36-235. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 

 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 36-235. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 
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Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 36-235. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 
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Sak PS  30/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 34/40 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 34-40 fullt ut. 

Taksten settes ned fra kr. 1 142 400,- til kr. 913 920,- etter befaring – standard er lavere enn i 

opprinnelig takst. 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 34-40 fullt ut. 

Taksten settes ned fra kr. 1 142 400,- til kr. 913 920,- etter befaring – standard er lavere enn i 

opprinnelig takst. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 34-40 fullt ut. 
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Taksten settes ned fra kr. 1 142 400,- til kr. 913 920,- etter befaring – standard er lavere enn i 

opprinnelig takst. 
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Sak PS  31/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 36/135 - 36/8/47 - 

36/236 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 36-135. og 36/236. Eiendommene anses å ha normal standard, som i 

opprinnelig takst. 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer klage på eiendomsskatt for eiendommene 

GID 36-8-47. 

Taksten for næringsdelen settes ned fra kr. 230 400,- til kr. 184 320,- etter befaring – 

standard er noe lavere enn i opprinnelig takst. 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 36-135. og 36/236. Eiendommene anses å ha normal standard, som i 

opprinnelig takst. 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer klage på eiendomsskatt for eiendommene 

GID 36-8-47. 

Taksten for næringsdelen settes ned fra kr. 230 400,- til kr. 184 320,- etter befaring – 

standard er noe lavere enn i opprinnelig takst. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag.  

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Vedtak: 
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Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommene GID 36-135. og 36/236. Eiendommene anses å ha normal standard, som i 

opprinnelig takst. 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer klage på eiendomsskatt for eiendommene 

GID 36-8-47. 

Taksten for næringsdelen settes ned fra kr. 230 400,- til kr. 184 320,- etter befaring – 

standard er noe lavere enn i opprinnelig takst. 
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Sak PS  32/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 21/1/27 OG 21/1/45 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 21-1-27 og 21-1-45. 

Taksten for GID 21-1-27 settes opp fra kr. 606 000,- til 678 000,- etter befaring, og endring 

av arealgrunnlaget. 

Eiendommen anses å ha normal standard, som i opprinnelig takst. 

Taksten for GID 21-1-45 opprettholdes, etter befaring. 

Eiendommen anses å ha normal standard, som i opprinnelig takst. 

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

vedtak. 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 21-1-27 og 21-1-45. 

Taksten for GID 21-1-27 settes opp fra kr. 606 000,- til 678 000,- etter befaring, og endring 

av arealgrunnlaget. 

Eiendommen anses å ha normal standard, som i opprinnelig takst. 

Taksten for GID 21-1-45 opprettholdes, etter befaring. 

Eiendommen anses å ha normal standard, som i opprinnelig takst. 

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

vedtak. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 
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Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 21-1-27 og 21-1-45. 

Taksten for GID 21-1-27 settes opp fra kr. 606 000,- til 678 000,- etter befaring, og endring 

av arealgrunnlaget. 

Eiendommen anses å ha normal standard, som i opprinnelig takst. 

Taksten for GID 21-1-45 opprettholdes, etter befaring. 

Eiendommen anses å ha normal standard, som i opprinnelig takst. 

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

vedtak. 
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Sak PS  33/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 KIRKEVEIEN 3 
 

 

Innstilling: 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 36-227. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 

 

 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 36-227. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 
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Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

Takstnemndas vurdering: 

Lebesby kommune ved takstnemnda imøtekommer ikke klage på eiendomsskatt for 

eiendommen GID 36-227. 

Etter befaring finner en ikke at klage skal tas til følge. 

Eiendommen anses å ha normal standard som i opprinnelig takst. 

 

 

 

 

 

Sak PS  34/19 
 

 

Sakstittel:  KLAGE PÅ EIENDOMSSKATT 2019 21/1/28 
 

 

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 
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«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. 

 

Behandling: 

Forslag fra Overtakstnemnda: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

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. 

 

Som innstilling med tilleggsforslag. 

***Enstemmig vedtatt 



  

Side 73 av 73 

Vedtak: 

Overtakstnemnda vedtar å opprettholde Takstnemndas vurdering, uten å foreta befaring. 

Klager har rett på befaring av Overtakstnemnda.  

Dersom klager ønsker befaring tar man kontakt med kommunen innen tre uker. 

 

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. 
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