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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. 

***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: 
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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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