
EIENDOMSSKATT I MELHUS KOMMUNE 

 

Generelt 
Eiendomsskatteinntektene tilfaller i sin helhet Melhus kommune, og de inngår i finansiering 

av de kommunale tjenestene. 

I Melhus kommune skrives det ut eiendomsskatt på all fast eiendom, inkludert 

næringseiendommer og verk og bruk.  

Kommunestyret fastsetter størrelsen på skattesats og bunnfradrag hvert år. Bunnfradrag er et 

kronebeløp som går til fradrag i skattegrunnlaget for alle selvstendige godkjente boenheter.  

 

  

Skattesatsen er fastsatt til 7 promille for næring/verk og bruk,  

og 2 promille for bolig/fritidseiendommer, med et bunnfradrag på kr 100.000,-  

pr godkjent boenhet. 
  

Eiendomsskatten kreves inn sammen med øvrige kommunale avgifter to ganger i året. 

Ligningsverdi og eiendomsskattetakst 
For bolig- og fritidseiendommer er det i Melhus kommune i dag ikke sammenheng mellom 

verdsettelse for ligningsformål (staten) og verdsettelse for eiendomsskatteformål 

(kommunen). 

Det vil si at innsamling av arealopplysninger mm som ble innhentet av skatteetaten høsten 

2010 ikke har noen innvirkning på eiendomsskatten til kommunen. 

Eiendomsskattetaksering 
Hva eiendomsskatten for en eiendom blir, bestemmes av eiendommens skattegrunnlag og 

gjeldende skattesats. Skattegrunnlaget er skattetakst minus eventuelt bunnfradrag. 

Eiendomsskatt = (skattetakst - bunnfradrag) * skattesats 
Viser til vedtatte Rammer og retningslinjer. 

 

1. januar 2010 forelå ny takst på alle eiendommer i Melhus kommune som fikk utskrevet 

eiendomsskatt. Alle eiendommer ble da besiktiget, og bygningene fotografert. 

  

Takstene fastsettes for 10 år. Det vil si at takster for uendrede eiendommer ligger fast i denne 

perioden. Der det skjer eiendomsendringer som følge av fradeling, nybygg, påbygg etc.(endret 

i løpet av foregående år) gjøres en omtaksering, men sjablongverdiene som brukes for 

taksering endres ikke i løpet av perioden.  Skattetaksten skal altså gjenspeile verdien per 

1.januar 2010 for alle eiendommer helt frem til neste samlede omtaksering.  

 

Eiendomsskatten kan variere i løpet av perioden ettersom skattesatsen kan endres (min. 2 

promille til maks. 7 promille). Satsen vedtas hvert år i budsjettbehandlingen i Melhus 

kommunestyre. 

 

 På endrede skatteobjekt vil det i løpet av påfølgende år bli foretatt besiktigelse med 

fotografering 

 



Eiendomsendringer som medfører omtaksering blir gjort gjeldende fra 1. januar året etter. Det 

er med andre ord situasjonen den 1. januar i skatteåret som ligger til grunn for utskriving av 

eiendomsskatten. 

Taksten fremkommer ut i fra areal på bygning og tomt, kvadratmeterpriser satt etter 

prisanalyser gjort for 2010, samt skjønnsmessige vurderinger av standard og beliggenhet. 

Arealene blir i all hovedsak hentet fra godkjente bygningstegninger og eiendomsregisteret.  

  

Alle skatteytere som får endringer i eiendomsskattegrunnlaget får informasjon om dette i eget 

brev. 

  

Endring i skattesats og bunnfradrag informeres ved kunngjøring i avis og hjemmeside, samt 

utlegging av skattelister til offentlig ettersyn. 

  

Fritak for eiendomsskatt 
Kommunestyret kan i henhold til eiendomsskatteloven § 7 frita spesielle eiendommer helt 

eller delvis for eiendomsskatt. Dette er årlige vedtak som normalt gjøres i forbindelse med 

budsjettbehandlingen. 

Eiendomsskattelovens § 5 har bestemmelser om objekter som skal fritas for eiendomsskatt. 

Eiendommer som SKAL fritas for eiendomsskatt 
I henhold til eiendomsskatteloven § 5 er det en del skatteobjekter som skal fritas for 

eiendomsskatt. Herunder kommunens egne eiendommer, visse eiendommer som staten eier, 

eiendommer som blir benyttet til kulturelle formål, idrettsanlegg m.m. 
 

Spesielt om landbrukseiendommer (§ 5 h): 
Etter lovendring i juni 2006, skal eiendom som drives som gårdsbruk eller skogbruk ha 

obligatorisk fritak. Med eiendom som blir drevet som gårdsbruk eller skogbruk menes 

eiendom som blir holdt i hevd ved en driftsmåte som er i samsvar med det som er vanlig jord- 

og skogbruksdrift i området. Boligbygg/fritidsbygg med tilhørende tomt omfattes ikke av 

unntaket og skal takseres, det samme gjelder andre bygg eller driftsmidler som ikke kan 

henføres direkte til landbruksvirksomheten (for eksempel garasjer, naust og lignende). 

  

Eiendomsskattekontoret lager oversikt over de eiendommene som oppfyller kriteriene for 

fritak etter § 5. Vedtak gjøres av det politisk utnevnte skattetakstutvalget. Informasjon om 

fritak etter § 5 gis ved offentlig ettersyn, og ved utsendelse av takstmelding for nye eller 

endrede eiendommer. 

 

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert åt. Dette gjelder ikke 

dersom det er klaget på samme grunnlag tidligere år. 

 

Dersom skatteyter mener det er feil i vedtaket sendes en skriftlig henvendelse med relevant 

informasjon til: 

 

Melhus Kommune 

Teknisk drift 

Eiendomsskattekontoret 

7224 MELHUS. 

http://www.lovdata.no/all/tl-19750606-029-002.html#5

