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Om dette dokumentet 
Dette dokument er et resultat fra en prosess der rådmannen i samarbeid med takstnemda 

har utarbeidet grunnlaget for taksering i henhold til eiendomsskatteloven for Aremark 

kommune 2012/2013. 

Eiendomsskatt for verker og bruk er innført fra 2012 og er blitt behandler særskilt. 

 

Utgangspunktet for taksering av eiendomsskatt er referert i byskattelovens § 5: 

”Ved takseringen ansættes eiendommens takstverdi til det beløp, som 

eiendommen efter sin beskaffenhet og beliggenhet antages at kunde avhændes for 

under sedvanlige omsetningsforhold ved fritt salg.” 

 

Dette dokument beskriver hvilke hjelpemetoder som benyttes for å komme fram til en 

takst som samsvarer med byskattelovens § 5.  

Rammene og retningslinjene skal bidra til at takstnivåene blir i henhold til takstnemdas 

vurderinger, og at en sikrer likebehandling av eiendomsbesitterne når takseringen 

gjennomføres i løpet av 2012/2013, og når enkelttakseringer gjennomføres fram til ny 

alminnelig taksering. Takstene skal inneholde en viss grad av forsiktighet ved spesielle 

forhold. 

 

Alle takstforslag gjøres foreløpige inntil skattetakstnemnda har gjennomgått alle 

takstforslag. Når det foreligger foreløpige vedtak på alle eiendommer, kan rammer og 

retningslinjer justeres ved nytt vedtak i fellemøte for takstnemnd og overtakstnemnd. 

Skattetakstnemnda gjør i så fall etter dette endelig takstvedtak. 

 

Hovedrammer for takseringen 
 

Elementer som inngår i begrepet ”fast eiendom” 

Eiendommene som skal takseres kan bestå av tre hovedelementer: 

• Tomt 

• Bygninger 

• Faste anlegg og installasjoner 

 

Bolig 

For boligeiendommer med frittliggende bebyggelse, rekkehus og lignende deles 

takstobjektet i to deler; en for bygningsmessig verdi og en for tomt, strøk og beliggenhet, 

som til sammen gir eiendommens samlede takstverdi. 

 

 Fast grunnpris for bolig: kr. 10.000,- pr. kvm BA 

 Garasje/uthus:   kr.   2.000,- pr. kvm BA 

 

Faktor for aldersmessig standard (ytre faktor) er 1,0 (denne kan bli justert opp) for 

boliger fra 2005 og nyere, og en gjennomsnittlig normal standard. Faktor trappes gradvis 

nedover ut fra bygningens aldersmessige standard og besiktigelsesmannens skjønn og 

veiledende tabell. For bygninger/eiendom med åpenbar høyere standard kan faktor økes 

opp mot 1,5 før aldersreduksjon. 
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Faktor for boligens størrelse, arealfaktor (indre faktor) er satt til 1,0 for en bolig med 

veiet areal på 120 kvm. Faktor øker med synkende areal og minker med stigende areal. 

Korrigeres i henhold til veiledende tabell. Verdi for tomt, strøk og beliggenhet vurderes 

av besiktigelsesmannen som en samlet verdi med grunnlag i eget skjønn og veiledende 

tabell. 

Fritidsbebyggelse 

Fritidsbebyggelse deles inn i tre klasser: 

A. Hytte for helårsbruk og full boligstandard  kr. 10.000,- pr. kvm BA 

B. Hytte med normal god hyttestandard  kr.   7.000,- pr. kvm BA 

C. Eldre enkel hyttestandard    kr.   4.500,- pr. kvm BA 

  

Garasje/uthus/anneks:     kr.   2.000,- pr. kvm BA 

 

 

Standardklasse bestemmes av besiktigelsesmann ved befaring. 

 

Faktor for aldersmessig standard (ytre faktor) er 1,0 (denne kan bli justert opp) for hytter 

fra 2005 og nyere, og en gjennomsnittlig normal standard. Faktor trappes gradvis nedover 

ut fra bygningens aldersmessige standard og besiktigelsesmannens skjønn og veiledende 

tabell. For bygninger med åpenbar høyere standard kan faktor økes opp mot 1,5 før 

aldersreduksjon. 

 

Faktor for hyttens størrelse, arealfaktor (indre faktor) er satt til 1,0 for en hytte med veiet 

areal på 70 kvm. Faktor øker med synkende areal og minker med stigende areal. 

Korrigeres i henhold til veiledende tabell. Verdi for tomt, strøk og beliggenhet vurderes 

av besiktigelsesmannen som en samlet verdi med grunnlag i eget skjønn og veiledende 

tabell. 

 

Borettslag 

For borettslag er ”borettslaget” den juridiske eier av eiendommen og hver andelseier har 

leie og bruksrett til sin leilighet. Eiendommens verdi inkluderer således alle leilighetene i 

borettslaget. Verdien av borettslagseiendommen er samlet sum for dagens innskuddsverdi 

for den enkelte leilighet tillagt borettslagets fellesgjeld. Eiendommens tomteverdi er 

inkludert. 

 

Boligbebyggelse på landbrukseiendom 

Boligbebyggelse på landbrukseiendom og tilhørende tomt/tunområde takseres ut fra de 

samme prinsipper og takstgrunnlag som for ordinære boligområder. Eiendommenes 

tomteareal vurderes størrelsesmessig som en normaltomt for området. 

For konsesjonspliktige landbrukseiendommer reduseres takstverdien med 30% i forhold 

til den ordinære taksering. 

 

Næringseiendommer (generelle) 

Næringseiendommer takseres etter normale takstprinsipper for avkastningsverdi, på 

generelt grunnlag, med basis i bebyggelsens type, standard, beliggenhet og anvendelse, 

samt normal markedsleie for tilvarende bebyggelse/eiendom. 
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I næringseiendommer med boligareal deles takstbeløpet forholdsmessig i en næringsdel 

og en boligdel inkludert oppgave over antall boenheter. 

 

Gjennomføring av taksering 

Alle eiendommer besiktiges og vurderes av besiktigelsesmenn (takstutvalget) oppnevnt 

av kommunen. Disse utarbeider forslag til takstverdi for hver enkelt eiendom. Endelig 

takstverdi ansettes av kommunens takstnemnd. 

Egen veiledning for besiktigelsesmennene for hver eiendomstype er utarbeidet. Ved 

klage og overtakst vurderes den aktuelle eiendom av ny besiktigelsesmann som 

utarbeider nytt takstforslag basert på ny besiktigelse og eventuell ny tilleggsinformasjon. 

Overtakstnemnda foretar i tillegg egen befaring og fastsetter endelig takstverdi. 

 

Alle eiendommer bortsett fra næringseiendommer befares kun utvendig. 
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EIENDOMSSKATTETAKST AREMARK KOMMUNE 2013 

BOLIGEIENDOMMER (eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og lignende) 

 

Veiledning for besiktigelsesmannen 

 

• Vurdere boligens aldersmessige standard 

• Vurdere tomt og beliggenhet i strøket 

• Vurdere om eiendommens standardklasse er over 1,0 

• Kontrollere/vurdere om oppgitte arealer er riktige 

• Måle bebyggelsens arealer der hvor disse mangler eller er feil 

 

Aldersmessig standard (ytre faktor) 

 
2012-2005 2000 1995-

1985 

1980 1975-1965 1960 1955 - Aldm./stand. 

1,0 – 1,0 ←0,94→ 0,88–0,80 ←0,77→ 0,74-0,66 ←0,63→ 0,60-0,00 Faktor 

 

Arealfaktor (indre faktor) 

 
40- 
60 

70 80-
100 

110 120-
140 

150 160-
180 

190 200-
220 

230 240-
260 

kvm 

1,65-

1,48 

←1,27→ 1,19-

1,12 

←1,05→ 1,00-

0,94 

←0,88→ 0,85-

0,81 

←0,78→ 0,76-

0,73 

←0,72→ 0,70-

0,70 

Faktor 

 

Vekting av arealer 

Hovedetasje/1.etasje 1,0   Under-/sokkeletasje 0,5 

Full etasje, 2. og 3. 0,8   Kjeller   0,2 

Etasje med skråtak 0,6 

 

Tomter og strøksvurdering 

Vurdering av tomte- og strøkstillegg gjøres ut fra en grunnpris/strøkspris for det aktuelle 

område basert på en normal tomtestørrelse og en beskjeden korrigering for om tomten er 

ekstra stor eller liten. For øvrig benyttes normale kriterier for tomtevurdering som 

beliggenhet i området, adkomst, solforhold, avstand til servicefunksjoner og 

opparbeidelse etc. 

Tomte-/strøksbelastning rekkehus, flermannsboliger etc., selveierleiligheter. 

For 2-mannsboliger gis hver boenhet 60% av normal verdi. Boliger i rekke med liten 

tomteparsell på hver side gis hver boenhet 40% av normaltomt, eventuelt med mindre 

tillegg for endeleilighet. Horisontaldelte boliger med flere boenheter gis det 30% av 

normalverdi for boliger på 1. etasjeplan og ca. 20-25 for de øvrige leilighetene. 

 

Veiledende strøkspriser 

• Eiendommer i spredt bebyggelse, LNF-områder kr.   50 -  200.000 

• Fosby, boligfelt/tettbebyggelse   kr. 200 -  400.000  

• Flatebyåsen, boligfelt/tettbebyggelse   kr. 200 -  400.000 

• Strømsfoss, boligfelt/tettbebyggelse   kr. 150 -  250.000 

• Kvisler, boligfelt/tettbebyggelse   kr. 100 -  200.000 
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• Bjørkebekk, boligfelt/tettbebyggelse   kr. 100 – 200.000 

 

Normal tomtestørrelse for eiendommer i spredt bebyggelse vurderes å være på ca. 1.300-

2.000 kvm og ca. 800-1.200 kvm på boligfelter og områder med tettbebyggelse. 
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EIENDOMSSKATTETAKST AREMARK KOMMUNE 2013 

FRITIDSEIENDOMMER - HYTTER 

 

Veiledning for besiktigelsesmannen 

 

• Vurdere eiendoms-/bygningsklasse A, B eller C 

• Vurdere boligens aldersmessige standard 

• Vurdere tomt og beliggenhet i strøket 

• Kontrollere/vurdere om oppgitte arealer er riktige 

• Måle bebyggelsens arealer der hvor disse mangler eller er feil 

 

Aldersmessig standard (ytre faktor) 

 
2012-2005 2000-1995 1995-1985 1985-1975 1975-1965 1965-1955 1955 - Aldm./stand. 

1,0 – 1,0 ←    → 0,89–0,81 ←    → 0,73-0,66 ←    → 0,60-0,00 Faktor 

 

Arealfaktor (indre faktor) 

 
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 kvm 

1,38 1,35 1,32 1,18 1,08 1,00 0,93 0.88 0,83 0,80 0,77 0,74 0,71 0,70 Faktor 

 

Vekting av arealer 

Hovedetasje/1.etasje 1,0   Under-/sokkeletasje 0,5 

Full etasje, 2. og 3. 0,8   Kjeller   0,2 

Etasje med skråtak 0,6 

 

Tomter og strøksvurdering 

Vurdering av tomte- og strøkstillegg gjøres ut fra en grunnpris/strøkspris for det aktuelle 

område basert på en normal tomtestørrelse og en beskjeden korrigering for om tomten er 

ekstra stor eller liten. For fritidseiendommer vil avstand til sjø og vann være 

hovedelement i tillegg til normale kriterier for tomtevurdering som beliggenhet i området, 

adkomst, solforhold, avstand til servicefunksjoner og opparbeidelse etc. 

 

Veiledende strøkspriser 

• Eiendommer i skogsterreng, LNF-områder  kr.   30 - 100.000 

• Eiendommer i strandsone mot Haldenkanalen/ 

Stora Le      kr.  150 - 500.000  

• Eiendommer i strandsone mot andre vann/sjøer kr.  100 - 200.000 

• Eiendommer i hyttefelt    kr.    80 - 120.000 

 

For eiendommer mot sjøer og vann kan strøks-/grunnpris trappes ned med ca. 25%  

pr. 200 meters avstand fra vannet mot overgang til skogsterreng/LNF. 
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EIENDOMSSKATTETAKST AREMARK KOMMUNE 2013 

BOLIGEIENDOMMER ORGANISERT SOM BORETTSLAG (og tilsvarende) 

 

Generell orientering 

Borettslagseiendommer er organisert som et andelslag og selskap hvor ”borettslaget” er 

den formelle og juridiske eier av eiendommen. Hver andelseier har leie- og bruksrett til 

”sin” leilighet. 

 

Ved omsetning av borettslagsleiligheter er det verdien av leie- og bruksretten til den 

enkelte leilighet som omsettes og registreres som leilighetens normale verdi. I tillegg 

overtar andelseier ansvar for sin forholdsmessige andel av borettslagets forpliktelser, som 

normalt vil være gjeldsforpliktelser og lån på borettslagets bebyggelse. Denne delen av 

kostnaden/verdien ved overtagelse av en borettslagsleilighet er innbakt i den generelle 

husleie som er tillagt hver enkelt leilighet. 

 

Verdien av en borettslagseiendom kan således på generelt grunnlag defineres til summen 

av den ordinære omsetningsverdi for hver enkelt leilighet med tillegg av borettslagets 

netto gjeldsforpliktelser. 

 

Taksering 

Taksering gjennomføres med kartlegging av prisnivå for borettslagets seneste 

omsetninger av leiligheter, relatert i størst mulig grad til hver enkelt leilighetstype. Videre 

fremskaffes de seneste regnskapstall med borettslagets fellesgjeld og disponible midler 

hvor nettoverdien tillegges summen av leilighetenes omsetningsverdi. Denne verdi er å 

betrakte som bruttoverdi og vurderes skjønnsmessig for tilpassing til forsiktig ansatt 

markedsverdi, på linje med den øvrige taksering. 

 

Der hvor garasjer og annen bebyggelse ikke inngår i den ordinære omsetning av 

leiligheter må denne medtas som tillegg og verdisettes på linje med tilsvarende anlegg for 

frittstående bebyggelse. 

 

Med hensyn til tomteverdi er denne inkludert i de registrerte omsetningsverdier hvor 

strøks- og beliggenhetsfaktor automatisk er inkludert og ivaretatt. 

 

I tillegg til overstående vurderinger foretas utvendig besiktigelse av borettslagets 

bebyggelse. 

 

Taksten omfatter antall leiligheter der omsetningsverdi pr. enhet og type fremkommer, i 

tillegg til andelslagets netto gjeldsgrad. Takstverdi fremkommer med en sum for 

borettslaget som helhet. 

 

For eiendommer hvor faktagrunnlag med hensyn til omsetningsverdier og gjeldsgrad er 

mangelfull, ansettes takstverdien skjønnsmessig med grunnlag i takstverdier for 

tilsvarende eiendommer. 
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EIENDOMSSKATTETAKST AREMARK KOMMUNE 2013 

LANDBRUKSEIENDOMMER (Boligbebyggelse på gårdsbruk) 

 

Generell orientering 

For landbrukseiendommer takseres kun eiendommens boligbebyggelse med tilhørende 

garasje/uthus som naturlig hører sammen med bruken av boligbebyggelsen. 

 

Bebyggelse og tilhørende tomt/tun takseres ut fra samme prinsipper og takstgrunnlag som 

ordinære boligeiendommer i samme område. Eiendommens tomteareal vurderes 

størrelsesmessig som en normaltomt for område; ca. 1.000 – 1.500 kvm. 

 

For gårdbruk med flere selvstendige boliger vurderes hver frittliggende bolig som egen 

enhet dersom de har eget naturlig tomteareal i tilknytning til boligen. 

Ligger de tett med felles tunområde og gårdsplass, bør det vurderes som de skal 

verdsettes med felles stor tomt; ekstra stor sådan. 

 

På enkelte landbrukseiendommer kan det være boligbebyggelse som er bygget i en tid da 

boligmønsteret var annerledes enn dagens normale bruk. For bebyggelse som åpenbart er 

bygget for et annet bo- og bruksmønster, og er for store i forhold til det som er naturlig i 

dagens situasjon, må dette tas hensyn til ved arealbelastning, korreksjonsfaktorer og 

ansettelse av takstverdi. 

 

For konsesjonspliktige landbrukseiendommer reduseres takstverdien med 30%  i forhold 

til den ordinære taksering. 
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EIENDOMSSKATTETAKST AREMARK KOMMUNE 2013 

NÆRINGSEIENDOMMER (ordinære) 

 

Generell orientering 

Taksering av næringseiendommer utføres av takstmenn med bred erfaring i taksering av 

denne type eiendommer. 

 

Eiendomsskatteloven sier at den verdi/takstverdi som skal legges til grunn ved 

eiendomsskattetakst er det beløp som eiendommen etter sin beskaffenhet, anvendelighet 

og beliggenhet antas å kunne omsettes for under sedvanlige omsetningsforhold og fritt 

salg. 

 

Alle eiendommer av generell art takseres etter normale takstprinsipper for 

avkastningsverdi, på generelt grunnlag, med basis i bebyggelsens type, standard, 

beliggenhet og anvendelse, samt normal markedsleie for tilsvarende bebyggelse/eiendom. 

 

Som hjelpemiddel for å sikre en enhetlig taksering er det utarbeidet oppstilling med 

veiledende leiepriser pr. kvm BTA for generelle og ordinære arealer og bruksområder, 

samt normalt nivå for driftskostnader og forrentingsnivå i %. 

 

Taksten omfatter eiendommens type og bebyggelse som er enkelt beskrevet. Videre viser 

skjema oppstilling over arealer, bruksområder, leievurdering og ansatt takstverdi basert 

på netto inntektsnivå. 

 

Markedsleie for bebyggelse inkluderer nødvendig tomteareal for ordinær utnyttelse av 

bygningsmessige arealer. Tomteverdi vil således normalt være inkludert ved den 

generelle taksering. 

For de forhold hvor eiendommen har ekstra tomteareal utover det som er nødvendig for 

normal utnyttelse av de bygningsmessige arealer, må det foretas tilleggsvurderinger som 

leieverdi for utvendig åpne lagerarealer og lignende, og fast arealpris for 

disponibel/udisponibel tomtegrunn. 

 

Eiendomsskatten er en objektskatt og ved fastsettelse av leieverdi skal denne ansettes på 

generelt grunnlag med nivå for tilsvarende bebyggelse/eiendommer. Faktisk leie skal 

IKKE benyttes (faktisk leie kan for øvrig være lik generell leie. To like eiendommer har i 

denne sammenheng samme verdi selv om de faktiske leier er forskjellige). 

 

Med basis i overstående forutsettes takseringen å gi en forsiktig vurdert omsetningsverdi. 

 

 

 

 


