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ENDRING EIENDOMSSKATT 



Sak 98/17 

 

 

Saksbehandler:  Harald Larssen Arkiv: 232  

Arkivsaksnr.: 17/1224    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 142/17 Formannskapet 18.12.2017  

PS 99/17 Kommunestyret 18.12.2017  

 

Innstilling: 

Lebesby kommunestyre omgjør utvidelsen av eiendomsskatteområdet til hele kommunen for 

skatteåret 2017. Det innebærer at det også for 2017 kun skal være eiendomsskatt på verk og 

bruk og i tettstedet Kjøllefjord, jf. eiendomsskatteloven § 3 bokstav e). 

 

Lebesby kommunestyre vedtar at tidligere vedtak om innføring av eiendomsskatt i hele 

kommunen gjennomføres fra og med skatteåret 2019 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunen innførte eiendomsskatt på boliger i Kjøllefjord i 1992, før det hadde kommunen 

kun eiendomsskatt på verk og bruk. Kommunestyret vedtok i møtet den 14. desember 2016 å 

utskrive eiendomsskatt også på boliger og fritidseiendommer i hele kommunen. Rådmannen 

har etter klager og henvendelse fra Sivilombudsmannen hatt en gjennomgang av saken. Det er 

i ettertid lett å se at tidsrammen fra vedtaket i desember til utskriving av eiendomsskatt skulle 

foreligge, før 1 mars påfølgende år, var for kort tid til å fastsette skattetakst for de nye 

eiendommene som ble omhandlet av vedtaket. Både takseringen og saksbehandlingen har 

mangler.  

 

Etter utvidelsen har kommunen fått en rekke klager, samt henvendelse fra 

Sivilombudsmannen. Klagene går på flere ting. Det er skattesats, skattetakst og manglende 

skatteseddel.  

 

Det er nødvending å bruke tid på bedre taksering og saksbehandling, dette vil vi bruke 2018 til 

å gjøre.  Det kommer også endringer på eiendomsskatt for verk og bruk som krever 

omtakseringer. Med den bakgrunn foreslår rådmannen at innføring av eiendomsskatt i hele 

kommunen iverksettes fra og med skatteåret 2019.  

 

Vurdering: 

Rådmannen har etter klager og Sivilombudsmannens henvendelser foretatt en gjennomgang av 

egne rutiner og kommet til at det er så store svakheter ved takseringen og utskrivingen av 

eiendomsskatt for de eiendommene som fikk eiendomsskatt for første gang i 2017, at 

kommunen bør omgjøre utskrivingen til gunst for disse skatteyterne og tilbakebetale 

eiendomsskatten for disse eiendommene med påslag av rente i henhold til esktl. § 26. 

 



  Sak 99/17 
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SOSIALPOLITISK OPPFORDRING 

 

 

Saksbehandler:  Anne Lill Fallsen Arkiv: 033 F00 &13  

Arkivsaksnr.: 17/1238    

 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

PS 99/17 Kommunestyret 18.12.2017  

 

Innstilling: 

Sak lagt fram i Kommunestyremøtet 18.12.17 

 

 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

 

 

Vurdering: 


