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SAKSFRAMLEGG 
 

Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Rindal kommune - 
justering fra 2019 
      
 

Arkivsaksnr: 19/105 - 1 Arkiv: K1 - 232 
Saksbehandler: Bjarne Nordlund    

 

Saksgang: Møtedato: Saksnummer: 

Sakkyndig nemnd eiendomsskatt 19.02.2019 002/19 

 
       

 

Rådmannens innstilling: 

Vedlagte «Rammer og retningslinger for eiendomsskattetaksering i Rindal kommune» 
vedtas. Gjelder fra og med året 2019. 
 
 
Vedlegg: 
Retningslinjer eiendomsskattetaksering Rindal - ny uten VB.DOCX 
 
19.02.2019 Sakkyndig nemnd eiendomsskatt 
Enstemmig vedtatt 

 
ESK-002/19 Vedtak: 
 

Vedlagte «Rammer og retningslinger for eiendomsskattetaksering i Rindal kommune» 
vedtas. Gjelder fra og med året 2019. 
 
 
 
Bakgrunn: 
«Rammer og retningslinjer for eiendomsskattetaksering i Rindal kommune» ble sist vedtatt 
ved årsskiftet 2015/2016. 
 
I 2018 ble regelverket for Verker og bruk endret. 
Det gir behov for å justere litt på gjeldende «Rammer og retningslinjer ---«. 
 
Endringene i forhold til de gjeldende er: 
I tillegg til at pkt. 6 er skrevet om, er det også fjerna noe rett under overskrifta på pkt. 4 og 
noe om verk og bruk og teleinstallasjoner i pkt. 7.1. 
 
Soneinndelingen for fritidseiendommer er noe justert. Sone med sonefaktor 1,1 er noe 
utvidet. Se vedlagte kart. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Eiendomsskatt - utleggslister - takstvedtak. Endringer for 2019 
      
 

Arkivsaksnr: 19/115 - 1 Arkiv: K1 - 232 
Saksbehandler: Bjarne Nordlund    

 

Saksgang: Møtedato: Saksnummer: 

Sakkyndig nemnd eiendomsskatt 19.02.2019 003/19 

 
       

 

Rådmannens innstilling: 

1.Sakkyndig nemnd gikk gjennom administrasjonens liste over eiendommer som skal 
ha endret/ny eiendomsskattetakst for 2019. 
Også noen nye eiendommer fikk eiendomsskattetakst for 2019. 
 

2.En del eiendommer har fått et «særskilt grunnlag» – som trappes ned over 7 år. 
 

3.Følgende eiendommer ble behandlet og fikk endret eller ny  eiendomsskattetakst 
for 2019: 
- 
-- 
 
4.Følgende eiendommer fikk fastsatt et «særskilt grunnlag»: 
-- 
-- 
 
5.Sone 1 (med sonefaktor 1,1) for fritidsbebyggelse er utvidet for Tørsetmarka og nytt 
område er tatt inn – Langvasskjølen. Ref vedlagte kartutsnitt. 
 
 
 
19.02.2019 Sakkyndig nemnd eiendomsskatt 
Noen små justeringer ble besluttet i forhold til utsendte grunnlag. 

Sonekartene for Langtjønnåsen og Langvasskjølen ble også litt justert. 

T-komponent bygg AS ble vurdert på nytt. Takst ble beholdt. 

 

 
ESK-003/19 Vedtak: 
 

1.Sakkyndig nemnd gikk gjennom administrasjonens liste over eiendommer som skal 
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ha endret/ny eiendomsskattetakst for 2019. 
Også noen nye eiendommer fikk eiendomsskattetakst for 2019. 
 

2.En del eiendommer har fått et «særskilt grunnlag» – som trappes ned over 7 år. 
 

3.Følgende eiendommer ble behandlet og fikk endret eller ny eiendomsskattetakst 
for 2019: 
2.34.0.0 GnrBnr: 2.34.0.0 

2.95.0.0 GnrBnr: 2.95.0.0 

4.2.0.0 Romundstadbygdvegen 
1252 

4.2.5.0 GnrBnr: 4.2.5.0 

4.2.6.0 GnrBnr: 4.2.6.0 

4.2.10.0 GnrBnr: 4.2.10.0 

4.2.11.0 GnrBnr: 4.2.11.0 

4.94.0.0 GnrBnr: 4.94.0.0 

4.96.0.0 GnrBnr: 4.96.0.0 

4.98.0.0 GnrBnr: 4.98.0.0 

4.99.0.0 GnrBnr: 4.99.0.0 

4.108.0.0 GnrBnr: 4.108.0.0 

4.118.0.0 GnrBnr: 4.118.0.0 

4.119.0.0 GnrBnr: 4.119.0.0 

4.148.0.0 GnrBnr: 4.148.0.0 

4.149.0.0 GnrBnr: 4.149.0.0 

4.150.0.0 GnrBnr: 4.150.0.0 

4.155.0.0 GnrBnr: 4.155.0.0 

4.159.0.0 GnrBnr: 4.159.0.0 

4.160.0.0 GnrBnr: 4.160.0.0 

4.161.0.0 GnrBnr: 4.161.0.0 

4.162.0.0 GnrBnr: 4.162.0.0 

4.163.0.0 GnrBnr: 4.163.0.0 

5.66.0.0 GnrBnr: 5.66.0.0 

5.67.0.0 GnrBnr: 5.67.0.0 

5.68.0.0 GnrBnr: 5.68.0.0 

7.2.0.0 Romundstadbygdvegen 
904 

7.29.0.0 Kraftproduksjon, 
Romundstadbygdvegen 
896 

9.28.0.0 GnrBnr: 9.28.0.0 

16.24.0.0 Gnrbnr: 16.24.0.0 

18.92.0.0 Idrettsgata 8  

18.147.0.0 Gnrbnr: 18.147.0.0 

18.340.0.0 Kraftoverføringsvirksomhet 

18.382.2.0 Gnrbnr: 18.382.2.0 
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18.383.0.0 Gnrbnr: 18.383.0.0 

18.383.0.0 Gnrbnr: 18.383.0.0 

18.384.0.0 Gnrbnr: 18.384.0.0 

18.443.0.0 GnrBnr: 18.443.0.0 

18.453.0.0 Harevegen 6  

18.457.0.0 Skvampeltårnvegen 1 

22.112.0.0 GnrBnr: 22.112.0.0 

24.3.0.0. GnrBnr: 24.3.0.0 

43.20.0.0 Lomunddalsvegen 169 

58.1.0.0 Løfallivegen 40 

58.46.5.0 Gnrbnr: 58.46.5.0 

58.46.6.0 Gnrbnr: 58.46.6.0 

58.46.6.0 Gnrbnr: 58.46.6.0 

58.46.7.0 Elvahusvegen 10 

58.61.0.0 Børset Bakeri 

58.100.0.0 Løfallvegen 133 

58.101.0.0 GnrBnr: 58.101.0.0 

60.8.0.0 Brandåa kraftverk, Gnrbnr: 
60.8.0.0 

61.7.0.0 Gnrbnr: 61.7.0.0 

61.10.0.0 Gnrbnr: 61.10.0.0 

61.13.0.0 Letthus  

61.14.0.0 Gnrbnr: 61.14.0.0 

64.16.0.0 Rindalslina 605, Meieriet 

64.61.0.0 Rindalslina 603, RBL 

66.40.0.0 Kraftproduksjon, GnrBnr: 
66.40.0.0 

67.164.0.0 Postvegen 20 

68.46.0.0 GnrBnr: 68.46.0.0 

68.55.0.0 GnrBnr: 68.55.0.0 

68.57.0.0 GnrBnr: 68.57.0.0 

68.64.0.0 GnrBnr: 68.64.0.0 

68.65.0.0 GnrBnr: 68.65.0.0 

68.66.0.0 GnrBnr: 68.66.0.0 

68.72.0.0 GnrBnr: 68.72.0.0 

68.85.0.0 GnrBnr: 68.85.0.0 

68.86.0.0 GnrBnr: 68.86.0.0 

68.87.0.0 GnrBnr: 68.87.0.0 

68.99.0.0 GnrBnr: 68.99.0.0 

68.100.0.0 GnrBnr: 68.100.0.0 

68.127.0.0 GnrBnr: 68.127.0.0 

68.143.0.0 GnrBnr: 68.143.0.0 

68.144.0.0 GnrBnr: 68.144.0.0 

68.145.0.0 GnrBnr: 68.145.0.0 
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68.151.0.0 GnrBnr: 68.151.0.0 

68.157.0.0 GnrBnr: 68.157.0.0 

68.159.0.0 GnrBnr: 68.159.0.0 

68.163.0.0 GnrBnr: 68.163.0.0 

68.169.0.0 GnrBnr: 68.169.0.0 

68.171.0.0 GnrBnr: 68.171.0.0 

69.11.0.0 GnrBnr: 69.11.0.0 

69.52.0.0 GnrBnr: 69.52.0.0 

69.53.0.0 GnrBnr: 69.53.0.0 

69.54.0.0 GnrBnr: 69.54.0.0 

69.55.0.0 GnrBnr: 69.55.0.0 

69.56.0.0 GnrBnr: 69.56.0.0 

69.57.0.0 GnrBnr: 69.57.0.0 

69.58.0.0 GnrBnr: 69.58.0.0 

69.59.0.0 GnrBnr: 69.59.0.0 

69.60.0.0 GnrBnr: 69.60.0.0 

69.61.0.0 GnrBnr: 69.61.0.0 

69.62.0.0 GnrBnr: 69.62.0.0 

70.27.0.0 Rindalslina 337 

70.27.0.0 Rindalslina 337 

999.1.0.0 TELEINSTALLASJON 

999.2.0.0 TELEINSTALLASJON 

999.3.0.0 TELEINSTALLASJON 

999.4.0.0 TELEINSTALLASJON 

999.6.0.0 Kraftoverføringsanlegg 

999.7.0.0 TELEINSTALLASJON 

999.8.0.0 Kraftproduksjon 

 
4.Følgende eiendommer fikk fastsatt et «særskilt grunnlag»: 
-Gbnr. 58/46 – kr.150 000,- 
-Gbnr. 18/383 – kr. 1 250 000,- 
-Gbnr. 70/27 – kr. 400 000,- 
-Norkring – kr. 225 000,- 
-ICE Norge AS – kr. 224 500,- 
-Telenor Norge AS – kr. 12 103 800,- 
-Telia Norge AS – kr. 1 705 400,- 
-Svorka Bredbånd AS – kr. 5 233 500,- 
 
5.Sone 1 (med sonefaktor 1,1) for fritidsbebyggelse er utvidet for Tørsetmarka og nytt 
område er tatt inn – Langvasskjølen. Også noe justering av område Langtjønnåsen. Ref 
vedlagte kartutsnitt. 
 
 
 
Bakgrunn: 
De aller fleste eiendommer som fikk eiendomsskattetakst i 2018 har også samme takst i 
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2019. 
Noen er endret etter klagebehandling, men det er et forholdsvis lite antall. Under 5 
eiendommer. 
 
MEN så er det selvsagt noen eiendommer som er endret, noen er gått ut og det er opprettet 
nye eiendommer. 
For eiendommer under disse kategoriene må Sakkyndig nemnd gi ny/endret takst for 2019. 
 
Kraftproduksjonsvirksomheter har alle fått ny takst etter oversikt fra skattemyndighetene. 
 
Verker og bruk i 2018 har alle fått ny takst i 2019. De fleste som næringseiendom. 
Noen av disse eiendommene har fått et særskilt grunnlag som skal trappes ned over 7 år. 
Taksator har gjennomført ny takst for alle disse eiendommene. Og også fastsatt det særskilte 
grunnlaget. 
Ved lov 19. desember 2017 ble det gjort endringer i eiendomsskattelovens regler om verk og 
bruk. De nye reglene går ut på at verk og bruk fra 2019 skal defineres og takseres som andre 
næringseiendommer, og at adgangen til å skattlegge produksjonsutstyr og 
produksjonsinstallasjoner fjernes. Det vises til eiendomsskatteloven § 4 andre ledd 
vedørende disse endringene.  
  
Som næringseiendommer skal de tidligere verk og bruk verdsettes til anleggets 
objektiviserte omsetningsverdi hvis det er mulig. Hvis det ikke er mulig å fastsette en 
omsetningsverdi, skal anlegget verdsettes til teknisk verdi. Vurderingen av hvilken 
verdsettelsesmetode som skal brukes, gjøres særskilt for den enkelte bygning. Disse reglene 
fremgår av eiendomsskatteloven § 8 A-2 første ledd.  
  
De nye reglene er gitt virkning fra skatteåret 2019. Dette er bakgrunnen for at disse 
eiendommene nå blir omtaksert. Det må tas stilling til om den verdsettelsesmetoden som er 
benyttet på bygninger og grunn i gjeldende takst skal videreføres, og om det er medtatt 
produksjonsutstyr og -installasjoner i gjeldende takst.  
Dette er altså gjennomført av taksator ESKAN for eiendommene i Rindal kommune. 

  
Det er vedtatt en overgangsregel til eiendomsskatteloven § 4 som gir kommunene anledning 
til å videreføre beskatning av verdien av produksjonsutstyr og -installasjoner til og med 
2024, men med en reduksjon i skattegrunnlaget på 1/7 hvert år. På bakgrunn av denne 
regelen vil også takstverdien av produksjonsutstyr og -installasjoner bli skilt ut og tallfestet.   
  
Hvorvidt overgangsregelen skal benyttes, bestemmes av kommunestyret i forbindelse med 
budsjettbehandlingen for 2019.  
I Rindal ble det vedtatt av kommunestyret i desember 2018 at overgangsregelen skal 
benyttes. 
I Rindal er stort sett verdsettelsesmotoden og takstnivået som tidligere er brukt videreført. 
 Også de verdiene som er satt på grunnarealene i gjeldende takst er videreført.  

  
Rindal har ikke noe marked for omsetning av næringsbygg, så metoden med  verdsetting til 
anleggets objektiviserte omsetningsverdi er vanskelig/umulig i de fleste tilfeller. 
Derfor er eiendommenes takst stort sett fastsatt til teknisk verdi. 
 
Fastsetting av særskilt skattegrunnlag for eiendommen  
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 Det særskilte skattegrunnlaget for eiendommer som omtakseres fra verk og bruk til 
næringseiendom, skal settes lik differansen mellom eiendommens samlede takst for 
skatteåret 2018 og næringstaksten for 2019.  
  
Kraftoverføringsvirksomheter har fått nye takster etter ny taksering av taksator. 
 
Tele- og dataoverføringsvirksomheter har alle fått satt sin takst til gjeldende takst i 2018, 
men nå som et særslikt grunnlag som trappes ned over 7 år. Taksten for 2019 er trappet ned 
med 1/7 i forhold til taksten for 2018. 
 
Administrasjonen har laget en liste over endringer som nemnda må gå gjennom og 
avklare/vedta ny takst på. 
Denne lista er vedlagt saken. 
 
Det kan også bli aktuelt å legge fram noen få eiendommer til avklaring/takstsetting i møtet. 
 
Soner fritid: 
I møte 05.02.19 ba Sakkyndig nemnd administrasjonen(saman med leder i sakkyndig nemnd)  
å gjennomgå og eventuelt foreslå endringer i soneinndelingen i sone 1 (vinterbrøytet vei og 
mulighet for strøm) for fritidseiendommer. 
Dette er gjennomført og det foreligger nå et forslag om endring av soneinndelingen i 
Tørsetmarka. Et relativt stort område er nå lagt til tidligere sone 1 i Tørsetmarka. 
 
I tillegg er det lagt til et helt nytt område med sone 1 – Langvasskjølen i Helgetunmarka. 
 
Kart over alle områder med sone 1 frå og med 2019 for fritidseiendommer er lagt ved saken. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Endelige utleggslister inkl fritaksliste - takster eiendomsskatt 2019 Rindal 
kommune 
      
 

Arkivsaksnr: 19/117 - 1 Arkiv: K1 - 232 
Saksbehandler: Bjarne Nordlund    

 

Saksgang: Møtedato: Saksnummer: 

Sakkyndig nemnd eiendomsskatt 19.02.2019 004/19 

 
       

 

Rådmannens innstilling: 

1.Sakkyndig nemnd vedtar eiendomsskattetakster for alle eiendommer som ilegges 
eiendomsskatt i Rindal kommune i 2019 i tråd med vedlagte lister skrevet ut fra 
eiendomsskatteprogrammet og vedtak i kommunestyret. 
 

2.Takster for eiendommer behandlet og vedtatt i forrige sak i nemnda (sak 4/2019) 
tas inn i utleggingen. 
 

3.Det vedtas et særskilt grunnlag for følgende eiendommer/eiere: 
(Som reduseres med 1/7 hvert år framover). 
-Gbnr. 58/46 – kr.150 000,- 
-Gbnr. 18/383 – kr. 1 250 000,- 
-Gbnr. 70/27 – kr. 400 000,- 
-Norkring – kr. 225 000,- 
-ICE Norge AS – kr. 224 500,- 
-Telenor Norge AS – kr. 12 103 800,- 
-Telia Norge AS – kr. 1 705 400,- 
-Svorka Bredbånd AS – kr. 5 233 500,- 
 

4.Sakkyndig nemnd vedtar på samme måte liste over eiendommer som er fritatt for 
eiendomsskatt. 

 
 
19.02.2019 Sakkyndig nemnd eiendomsskatt 
Følgende medlemmer fratrådte som inhabile ved behandling av eiendommer gjengitt i 
tabellen nedenfor. Taksten på disse eiendommene ble vedtatt med 2 voterende: 

Marvin Røen RuneLøfald Eirik Tørset 

 10.9  

 10.12  
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 10.13  

 18.164  

22.22   

59.6   

59.25   

59.47   

  61.14 

66.19   

66.22   

67.52  67.161 

  67.103 

68.3   

68.139   

68.141   

 
Enstemmig vedtatt 
 
 
ESK-004/19 Vedtak: 
 

1.Sakkyndig nemnd vedtar eiendomsskattetakster for alle eiendommer som ilegges 
eiendomsskatt i Rindal kommune i 2019 i tråd med vedlagte lister skrevet ut fra 
eiendomsskatteprogrammet og vedtak i kommunestyret. 
 

2.Takster for eiendommer behandlet og vedtatt i forrige sak i nemnda (sak 3/2019) 
tas inn i utleggingen. 
 

3.Det vedtas et særskilt grunnlag for følgende eiendommer/eiere: 
(Som reduseres med 1/7 hvert år framover). 
-Gbnr. 58/46 – kr.150 000,- 
-Gbnr. 18/383 – kr. 1 250 000,- 
-Gbnr. 70/27 – kr. 400 000,- 
-Norkring – kr. 225 000,- 
-ICE Norge AS – kr. 224 500,- 
-Telenor Norge AS – kr. 12 103 800,- 
-Telia Norge AS – kr. 1 705 400,- 
-Svorka Bredbånd AS – kr. 5 233 500,- 
 

4.Sakkyndig nemnd vedtar på samme måte liste over eiendommer som er fritatt for 
eiendomsskatt. 

 

 
 
Bakgrunn: 
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Nå er det igjen tid for at Sakkyndig nemnd fatter vedtak om eiendomsskatte-takstene for 
eiendommene som skal ilegges eiendomsskatt for 2019. 
 
Kommunestyrevedtaket i kommunestyret 12.12.2018 ligger til grunn for utskrivningen. 
 
BEHANDLING OG VEDTAK AV EIENDOMSSSKATTETAKSTER FOR ALLE EIENDOMMER I RINDAL 
KOMMUNE: 
 
Fratreden ved behandling av eiendomstakster 
I forbindelse med fastsettelse av eiendomsskattetakster for de eiendommene som er ført 
opp på vedlagte lister til møte i Sakkyndig nemnd, har nemndas medlemmer fratrådt ved 
behandlingen og fastsettelsen av takster på følgende eiendommer(gitt ved gnr og bnr): 
(Taksten på de eiendommer der en av nemndas medlemmer er inhabil er vedtatt med to 
voterende) 
 

Marvin Røen RuneLøfald MetteSkjølsvold 
Aasen 

  4.68 

 10.9  

 10.12  

 10.13  

  11.1 

  11.48 

  15.3 

 18.164  

22.22   

59.6   

59.25   

59.47   

  64.39 

  65.33 

66.19   

66.22   

67.52   

68.3   

68.136   

68.138   

68.139   

68.140   

68.141   

  68.144 

 
Nemnda har lagt følgende regler til grunn ved fratreden: 

1. Nemndas medlem selv er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen. 
2. Nemndas medlem er i slekt eller i svogerskap med en som nevnt under nr. 1 i opp- eller 

nedstigende linje eller sidelinje så nær som søsken. 
3. Nemndas medlem er eller har vært gift med eller forlovet med eller er fosterfar eller fostermor eller 

fosterbarn til en eier. 
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4. Nemndas medlem er verge for en person som nevnt under nr 1.  
5. Nemndas medlem er styrer eller medlem av styret for et selskap, forening, sparebank, stiftelse eller 

offentlig innretning som er eier, panthaver eller leieboer til eiendommen. 
6. Dersom det foreligger andre særegne omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til 

upartiskhet. 

Sakkyndig nemnd gikk så over til å behandle takstene ut fra utsendte/vedlagte lister: 

Til behandling forelå fastsettelse av eiendomsskattetakster for de eiendommene som er ført 
opp på de nevnte vedlagte lister. 
 
Nemnda legger til grunn at skattetaksten for den enkelte eiendom skal «setjast til det beløp ein må gå ut 
frå at eigedomen etter innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege 
salstilhøve ved fritt sal». Jfr. § 8A-2 i Eiendomsskatteloven 

Nemnda har fastsatt taksten på grunnlag av en sammensatt prosess, som blant annet har 
bestått av følgende: 
 
Enkel analyse over verdi og verdistigning på eiendommer i Rindal og lokale forskjeller innenfor 
skatteområdet. Analysen støtter seg noe til statistikk over kjente omsetningstall. 

Innhenting av faktainformasjon om bygningenes og tomtenes størrelse – i det alt vesentlige fra 
Matrikkelen. Arbeidet har i noen grad også tatt utgangspunkt i godkjente bygningstegninger og målebrev.  

Befaring og kontrolloppmåling av hver enkelt eiendom, gjennomført av ansatte besiktigelsesmenn. Disse 
har vurdert konkrete forhold ved den enkelte eiendom og rundt denne, som antas å være av betydning 
for eiendommens markedsverdi. Faktainformasjonen er kvalitetssikret ved at den i det alt vesentlige er 
tilsendt hver enkelt eiendomsbesitter for uttale i forkant av endelig takstfastsetting.  

Utarbeidelse av besiktigelsesmennenes takstforslag. 

Analyse, sammenligning og kontroll av takstforslagene.  

For årets behandling (takster for 2019) er det kun en liste som skal behandles for de som 
er ilagt eiendomsskatt. De aller fleste eiendommer har samme takst som for 2018. 
Noen eiendommer har fått endret takst etter klagebehandling, og noen eiendommer har 
fått endret takst av andre årsaker. 
 
I tillegg er det en liste over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt. 
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SAKSFRAMLEGG 
 

Referatsaker og orienteringer 
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Saksgang: Møtedato: Saksnummer: 

Sakkyndig nemnd eiendomsskatt 19.02.2019 005/19 

 
       

 

Referat og orienteringer tas til orientering. 
 
 
19.02.2019 Sakkyndig nemnd eiendomsskatt 
Sekretær orieterte om flere nyordninger (lov- og regelverk) i eiendomsskatteordningen fra 
2020. 

Nemnda hadde fått utsendt en god del info oversendt kommunen fra KS. 

Sekretær innhenter snarest skatteetatens formuesgrunnlag for eiendommene i Rindal. 

Nemnda vil få tilsendt info etterhvert som aktuelle saker avklareer seg. 

 
ESK-005/19 Vedtak: 
Referat og orienteringer tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 


