
Saksfremlegg 
 

 

Arkivsak: 17/1110   

Sakstittel:  UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2018  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Lebesby kommunestyre vedtar med hjemmel i Eiendomskatteloven § 2 å skrive ut 

eiendomsskatt i Lebesby kommune for skatteåret 2018 som følger: 

 

1. Det skrives ut eiendomsskatt på 

a. faste eiendommer (bolig og næringseiendommer) i hele kommunen jf.esktl §3 a) 

b. Verk og bruk i hele kommunen  

c. Fritidsboliger i hele kommunen 

 

2. Skattesatsen settes til 7 promille – jf. esktl. § 11 

 

3. Bunnfradrag for boligeiendommer fastsettes til 50 % av takst–jf. esktl. §11 andre ledd 

 

4. Eiendomsskatten betales i 4 terminer med forfall 25.02.2018– 25.05.2018 – 

    25.08.2018 og 25.11.2018 – jf. esktl. § 25 

 

5. Eiendomsskattetakstene for 2018 blir fastsatt med takstene for 2017 som basis, 

    justert for sluttførte rettinger/klagesaker samt relevante endringer på den enkelte eiendom. 

 

6. Eiendomsskattevedtekter for Lebesby kommune vedtatt i kommunestyret desember 

    2012 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2018 – jf. esktl. § 10 

 

7. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig, fritas etter 

    eiendomsskatteloven § 7 bokstav c) i 20 år, eller til kommunestyret a) endrer 

    antall fritaksår eller b) opphever fritaket 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

 

Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 

Kommunestyret skal i forbindelse med budsjettbehandlingen, hvert år fastsette hvilke satser 

og regler som skal benyttes ved utskriving av eiendomsskatt for det kommende skatteåret. 

 

 

Vurdering: 

Det foreslås ingen endringer i eiendomsskatten for 2018. Det forventes at klagesaker etter 

utskrivingen i 2017 er avklart før eiendomsskattelisten legges ut 1/3 2018. 



 

I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 er det foreslått omfattende endringer i 

eiendomsskatten for verk og bruk. Hele det utskrivingsalternativet skal utgå, og utskrivingen 

som da gjelder for de som i dag er under verk og bruk vil være næringseiendommer. Det 

betyr at dersom dette blir vedtatt så må vi retaksere disse eiendommene. Maskiner og utstyr 

skal da skilles fra selve bygningen. Skatten på maskiner og utstyr skal trappes ned over 5 år, 

mens selve bygningen får ordinær eiendomsskatt. Ved en slik vesentlig endring i kategoriene 

vil vi foreslå at alle næringseiendommer takseres på nytt. Det vil komme en egen sak på dette 

dersom forslaget vedtas av stortinget.  

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 
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  Rådmann 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


