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Vedlegg 4.6 Eiendomsskatt 2019
1) Eiendomsskatt, Eiendomsskatteloven (Eskl.) § 2
a) Det skal utskrives eiendomsskatt i Rana kommune.
2) Avgrensing av utskrivingen (eiendomsskatteområdet), Eskl. §§ 3 og 4
Eiendomsskatt skal utskrives etter alternativet i Eskl. § 3 f)
a) På klart avgrensede områder helt eller delvis utbygd på byvis eller der slik utbygging er i gang, jf.
Eskl. § 3 b), jf. vedlegg 1, 2 og 3.
b) På verk og bruk og annen næringseiendom i hele kommunen, jf. Eskl. § 3 d)
c) Det utskrives skatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk og bruk, jf. annet
ledd i overgangsregel til Eskl. §§ 3 og 4.
d) Det utskrives skatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med en syvendedel i 2019, jf. første
ledd i overgangsregel til Eskl. §§ 3 og 4.
3) Satser og regler for utskrivingen, Eskl. § 10
a) Den generelle eiendomsskattesatsen settes til 7 promille. jf. Eskl. § 11
b) Eiendomsskattesatsen for bolig og fritidseiendommer settes til 2 promille jf. Eskl. § 12 a)
c) Bunnfradraget fastsettes til 300 000 kr pr. boenhet på boligeiendommer jf. Eskl. § 11 2. ledd.
Følgende vilkår settes for bunnfradrag:
i. Boenheter til bolig på bolig-, nærings-, og landbrukseiendom skal, inneholde kjøkkenløsning, bad
og toalett innenfor hoveddel, - være godkjent etter plan og bygningsloven, og - være ført i
matrikkelen før bunnfradrag gis.
ii. Bunnfradrag skal også gis fritidseiendom som ikke har godkjent boenhet, og –andre eiendommer
som benyttes til fritidsbolig.
d) Eiendomsskattene skal betales i 2 terminer, med forfall sammen med øvrige kommunale avgifter.
Betalingsterminer jf. Eskl. § 25
e) Takster vedtas av sakkyndig nemnd med sakkyndig ankenemnd som klageorgan jf. Eskl. § 8 A-3 (4)
og Eskl. §§ 19 og 20.
4) Fritak for eiendomsskatt, Eskl. § 5 og § 7
a) Vedtaksmyndighet
1. Eiendomsskattekontoret avgjør om eiendom faller inn under bestemmelsene i Eskl. § 5, eller
kommunestyrets generelle eiendomsskattevedtak om fritak etter § 7 jf. Eskl. § 14
2. Ved klage avgjør sakkyndig ankenemnd klagen jf. Eskl. § 20.
b) Fritak Eskl. § 5 – obligatoriske fritak.
Loven angir her eiendommer som skal ha fritak eier og hva eiendommene benyttes til.
c) Fritak Eskl. § 7 – frivillige fritak.
Frivillige unntak etter Eskl. § 7 gis så langt dette ikke strider mot lov og forskrift for eiendommer som
fyller følgende kriterier:
1. Eiendommer eid av fylkeskommunen og som benyttes til skole, helse ol. samfunnsoppgaver.
2. Eiendommer som er fredet av riksantikvaren.
3. Eiendommer som brukes til barnehage.
4. Eiendommer som tilhører frivillige lag/foreninger/organisasjoner med samfunnsnyttig formål der
eiendommen brukes i henhold til laget/foreningens/organisasjonens formål.
5. Eiendommer som tilhører religiøse organisasjoner og ikke er bolig eller drives i næring. Bolig som
eies av organisasjonen og benyttes til bolig for organisasjonens religiøse ledere, skal likevel være
unntatt.
6. Eiendommer som eies av menighetsrådene eller kirkelig fellesråd og ikke er bolig eller drives i
næring. Prestebolig(er) skal likevel være unntatt.
7. Eiendommer som er felles private veier, regulerte lekeplasser, grøntarealer og friområder.
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