
 

Informasjon om eiendomsskatt og takst i Vennesla kommune 

 
1. Hvordan er taksten fremkommet 
Det følger av loven at formålet med takseringen er å fastsette en takst som tilsvarer eiendommens 
antatte markedsverdi. Taksten for den enkelte eiendom fremkommer som et resultat av en sammensatt 
prosess, som blant annet består av følgende: 

• Analyse over verdier på eiendommer i Vennesla og lokale forskjeller i skatteområdet. 
Analysen støtter seg til statistikk over omsetningstall. Ut fra dette er det beregnet 
gjennomsnittsverdier for de ulike bygningstypene (mer om dette i punkt 1.1). 

• Innhenting av faktainformasjon om tomtenes og bygningenes størrelse. Arbeidet har tatt 
utgangspunkt i godkjente bygningstegninger og målebrev. Faktainformasjonen er 
kvalitetssikret ved at den er tilsendt hver enkelt eiendomsbesitter i forkant av besiktigelsen. 

• Besiktigelse av hver enkelt eiendom. Her vurderer en lokale forhold på eller rundt 
eiendommen som påvirker verdien (mer om dette i punkt 1.2). 

• Utarbeidelse av takstforslag. 
• Analyse, sammenligning og kontroll av takstforslagene. 
• Fastsettelse av endelig takst for hver enkelt eiendom. 
 

Sakkyndig nemnd eiendomsskatt har i dokumentet "Rammer og retningslinjer for taksering i 
henhold til lov om eiendomsskatt” fastsatt hvilke rammer og retningslinjer som gjelder for 
takseringen i Vennesla (bl.a. pris pr. m2, etasjefaktor, sonefaktor). Dokumentet finner du bl.a. 
på kommunens hjemmeside eller ved henvendelse til servicetorget. 
 
Siste alminnelige taksering var i 2007. I stedet for ny, alminnelig taksering etter 10-årsfristen, 
valgte kommunestyret for skatteåret 2018 i medhold av esktl. § 8A-4 å øke alle 
eiendomsskattetakster med 10 % av opprinnelige takst. (kontorjustering).  
 
1.1. Gjennomsnittsverdier for eiendommer 
Eiendom kan bestå av tomt, ulike bygninger og spesielle konstruksjoner/installasjoner. 
Som et utgangspunkt for utarbeidelse av takstene, har sakkyndig nemnd eiendomsskatt gjort analyse 
over verdier for ulike typer bygninger i Vennesla. Ut fra dette er det satt en gjennomsnittlig 
kvadratmeterpris for hovedetasjene i bygningene, og med faktainformasjon om arealfordeling 
(bruksareal BRA) i de ulike etasjene har man dermed utarbeidet en gjennomsnittsverdi for bygningen. 
Denne tabellen viser hvilke kvadratmeterpriser som er benyttet for ulike bygningstyper. 
 
Gjennomsnittsverdier på tomter og hovedetasjer på bygninger (bruksareal på bygning): 
 
Tomter og bygninger Enhet Pris (kr) 
Enebolig, tomannsbolig Pr m2 8400 
Enebolig med sokkelleilighet (112), kjedehus Pr m2 8400 
Rekkehus, andre småhus  Pr m2 9900 
Terrassehus og blokker  Pr m2 9900 
Fritidsboliger  Pr m2 3000 
Boliggarasjer og uthus  Pr m2 1200 
Industri  Pr m2 2880   
Lagerbygning isolert Pr. m2 2400 
Lagerbygning uisolert Pr m2 1440 
Fiskeri- og landbruksbygninger  Pr m2 2400 
Kontor- og forretningsbygg  Pr m2 4800 
Hotell og restaurant  Pr m2 4800 
Samferdsels- og kommunikasjonsbygninger  Pr m2 2400 
Kultur- og forskningsbygninger  Pr m2 2400 
Helsebygninger  Pr m2 4800 
Fengselsbygninger, beredskapsbygninger mv  Pr m2 4800 



Tomt, bolig Pr m2     60 
Tomt, næring Pr m2   180 
Tomt, regulert til næring, med både bolig- og næringsbygg Pr m2   180 
 
I tillegg er det for hver bygningstype redusert kvadratmeterpris dersom arealet er i en annen etasje enn 
hovedetasje. For eksempel er kjelleretasje på boliger verdsatt til gjennomsnittlig 1680 kr pr m2. 
 
1.2. Vurderinger 
Under takseringen er alle eiendommer i Vennesla besiktiget. For hver eiendom er det vurdert om det er 
forhold rundt eiendommen (kalt ytre faktor) som påvirker verdien opp eller ned, og om det er forhold 
på eiendommen (kalt indre faktor) som påvirker verdien opp eller ned sammenlignet med 
gjennomsnittseiendommen. Eksempel på ytre faktor kan være nærhet til Otra, nærhet til 
riksveg/jernbane. Eksempel på indre faktor kan være alder (tatt i bruk år), standard og kvalitet, om det 
kreves konsesjon eller ikke. Faktorene utgjør den skjønnsmessige delen av taksten. Utgangspunkt for 
indre og ytre faktor (før evt. korrigering) er 1. Bolig- og fritidseiendommer har i tillegg en sonefaktor, 
avhengig av hvor i Vennesla eiendommen ligger. Høyeste sonefaktor er 1, laveste er 0,7. 
 
 
2. Takst og skatteberegning for 2018. 
Vennesla kommunestyre har gjort følgende vedtak om beregning av eiendomsskatt for 2018. 

• Boligeiendommer og fritidseiendommer ilegges eiendomsskatt med skattesats på 4,5 promille 
av skattegrunnlaget 

• Andre eiendommer, verk og bruk og næring, ilegges eiendomsskatt med skattesats på 7 
promille av skattegrunnlaget 

• Bunnfradrag settes til kr. 300.000,- pr. godkjent boenhet 
 

Den vedtatte takst på hver enkelt eiendom, minus bunnfradrag, legges til grunn for skatteberegningen.  
 
Regneeksempel: 
En boligeiendom er taksert til kr. 1.300.000,-. Til fradrag kommer bunnfradrag kr.300.000,-. 
Grunnlaget for beregning av eiendomsskatten er dermed kr. 1.000.000,-.  Med en skattesats på 4,5 
promille vil eiendomsskatten for 2018 utgjøre: 

kr. 1.000.000 x 4,5 promille (0.45 %) = kr. 4.500 
 

For å avgjøre hvilken skattesats hver eiendom skal ha, benyttes bl.a. informasjon fra kommunens 
eiendomsregister, samt opplysninger innhentet gjennom besiktigelse. I brevet du har mottatt om takst 
og skatt står det angitt hvilken type skatteeiendom og skattesats som gjelder for din eiendom. For 
eiendommer som har kombinert bruk (både bolig og næring), er det fastsatt separate takster for hhv 
bolig- og næringsdelen. Eiere av slike eiendommer mottar derfor to brev, et for bolig- og et for 
næringsdelen, og vil dermed få to fakturaer på eiendomsskatt. 
Dersom du mener at det er benyttet feil skattesats for beregning av eiendomsskatt for din eiendom, må 
du kontakte oss skriftlig om dette. Benytt samme adresse som for fremsetting av klage på takst. 
 
3. Fritak for eiendomsskatt 
Hvilke eiendommer som kan fritas helt eller delvis for eiendomsskatt, går fram av 
eiendomsskatteloven § 7, hvor det bl.a. er gjort slik opplisting: 

• Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller 
staten. 

• Bygning som har historisk verde. 
Det er kommunestyret som fatter vedtak om fritak etter eiendomsskattelovens § 7, og for 2018 har 
kommunestyret i Vennesla gjort slikt vedtak i sak 83/17: 
"Eiendommer som faller innenfor Eiendomsskattelovens § 7 a og b fritas for eiendomsskatt.”  
Kommunestyret behandler liste over eiendommer som skal fritas på dette grunnlag. 
I tillegg skal enkelte eiendommer ha fritak etter eiendomsskatteloven § 5, dette gjelder bl.a. statlige og 
kommunalt eide eiendommer, kirker og lignende. Disse fritakene er ikke gjenstand for politisk 
vurdering. 



I brevet du har mottatt om takst og skatt, står det også oppført om din eiendom har ”Ingen” fritak, eller 
helt eller delvis fritak. Dersom du mener at din eiendom ikke er riktig vurdert i henhold til 
fritaksbestemmelsene for Vennesla kommune, ber vi deg sende en klage på dette. Se pkt 4 for mer 
opplysninger om fremsetting av klage. 
 
4.    Fremsetting av klage (eiendomsskatteloven § 19) 
Dersom du mener at taksten for din eiendom er feil, kan du påklage taksten (dvs. begjære overtakst). 
Klagen må fremsettes skriftlig innen 6 - seks - uker fra takstene ble lagt ut til offentlig ettersyn. Vi 
ber deg om å være tydelig på hva du klager over og hva du begrunner din klage med. 
Dersom du lurer på noe er du velkommen til å ta kontakt. 
Det er kommunestyret som har truffet vedtak om at Vennesla kommune skal ha eiendomsskatt og om 
skattesats og bunnfradrag. Kommunestyrets vedtak er politiske vedtak som du ikke har klagerett over. 
Skriftlige henvendelser om uenighet i kommunestyrets beslutning vil derfor bli avvist. 
 
Saksbehandling 
Sakkyndig nemnd eiendomsskatt 
Dersom du mener vi har feil fakta på eiendommen, må du kontakte oss om dette. Eventuelle feil vil bli 
rettet opp og sakkyndig nemnd eiendomsskatt vil justere taksten på grunnlag av korrekte fakta. Du vil 
da få tilsendt korrigert takst. Det samme gjelder dersom det er gjort åpenbare feil. 
 
Felles sakkyndig klagenemnd eiendomsskatt 
Dersom du er uenig i taksten som sakkyndig nemnd eiendomsskatt har satt, og fremsetter klage innen 
fristens utløp, vil felles sakkyndig klagenemnd gjennomføre en fornyet vurdering og deretter fastsette 
endelig takst på eiendommen. Felles sakkyndig klagenemnd har myndighet til å øke, redusere eller 
beholde taksten som sakkyndig nemnd har satt. Denne taksten kan bare overprøves gjennom 
rettssystemet. 
 
Faktura på eiendomsskatt 
Eiendomsskatt faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter for 2018.  
Selv om det fremsettes klage og klagen ikke er ferdig behandlet, skal fakturaen du får tilsendt 
betales innen forfall, jfr.§ 25 i eiendomsskatteloven. Ved reduksjon av takst/skatt vil tilgodebeløp 
bli tilbakebetalt. Ved økning av takst/skatt vil tilleggsbeløp bli innkrevd ved neste fakturatermin. 
 

Kontaktinformasjon: 
Telefon: 
Dersom du har spørsmål til takst eller skatt, kan du ringe Servicetorget, telefon nr 38 13 72 00,  
mellom kl. 08.00 – 15.30 eller til eiendomsskattekontoret, telefon 38 13 72 18. 
Du kan også sende e-post til eiendomsskatt@vennesla.kommune.no. 
 
Adresse for skriftlige henvendelser og klager: 
Vennesla kommune 
Eiendomsskatt  
PB 25 
4701 Vennesla 
 
Offentlig ettersyn, liste over takster på eiendommer i Vennesla: 
Periode: 28. februar – 23. mars 2018 
Sted: Servicetorget i Herredshuset. 

  Skattelisten finner du også på kommunens hjemmeside.. 
 
Mer informasjon på internett: http://www.Vennesla.kommune.no/ 
Dokumentet ” Rammer og retningslinjer for taksering” finner du på våre internettsider, eller ved 
henvendelse i Servicetorget på Herredshuset. Dokumentet inneholder blant annet opplysninger om 
sjablongverdier for forskjellige eiendomsgrupper, etasjefaktorer, sonefaktor, bruk av indre og ytre 
faktor, andre rammer for taksering.   
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