
   
 

EIENDOMSSKATT 

Til alle som står registrert som hjemmelshaver av eiendom i Dovre kommune.  

Kommunestyret i Dovre har vedtatt at takstnemnda for eiendomsskatt skal taksere alle skattepliktige 

eiendommer i hele kommunen med sikte på at det kan utskrives eiendomsskatt på eiendommene fra 

og med 2018.               

Retningslinjer for verdivurderingen: Kommunestyret i Dovre kommune har utnevnt en sakkyndig 

nemnd som skal arbeide med eiendomsskatten. Nemnda utarbeider retningslinjer for takseringen, og 

vedtar alle skattetakster.  

Befaring: I forbindelse med skattetakseringen vil det i løpet av sommeren/høsten 2017 bli foretatt 

utvendig befaring av alle eiendommer med tilhørende bygninger. Det er ikke nødvendig at noen er 

hjemme når befaringen skjer. Ønsker du å gi informasjon om eiendommen, eller være til stede under 

befaringen sender du en skriftlig melding til eiendomsskattekontoret om dette innen 16.06.17 – 

gjerne pr. epost. Husk å oppgi gårds- og bruksnummer, navn, telefon, e-post. Du vil da bli kontaktet 

når det nærmer seg tid for befaring.  

Metode for taksering: Metode for skattetakseringen bygger på faktaopplysninger og skjønnsmessige 

vurderinger av eiendommen. På mange eiendommer vil det være manglende faktaopplysninger fra 

Eiendomsregisteret (Matrikkelen). Her vil informasjonen bli innhentet ved utvendig oppmåling under 

befaringen.  

Alle bygg blir fotografert. Befaringsmenn/kvinner skal være ikledd signalvester med kommunen sin 

logo og har også med seg legitimasjon. All informasjon blir håndtert etter gjeldende regler om 

taushetsplikt.  

Kommunen ønsker om mulig å få eiendomshavere til å kontrollere den informasjon som er innhentet 

før takst blir fastsatt.  

Landbrukseiendommer: Konsesjonspliktige landbrukseiendommer med aktiv landbruksdrift har 

obligatorisk fritak fra eiendomsskatt etter §5h. Fritaket er kun gjeldende for bygninger som tilhører 

driften. Boliger, garasje, fritidsbygning og næringsbygg med annet formål skal takseres som normalt.  

Skattelistene planlegges lagt ut til offentlig ettersyn i slutten av februar 2018. Du vil da få tilsendt 

informasjon om skattetaksten på din eiendom og eiendomsskatten du skal betale, samt informasjon 

om klageadgang.  

Kontaktinformasjon:  

Postadresse: Dovre kommune v./Eiendomsskatt, Kongsvegen 4, 2662 Dovre 

Telefon: 61 24 21 00 

E-post: eskatt@dovre.kommune.no   

Mer informasjon om eiendomsskatt finner du på kommunens hjemmeside: www.dovre.kommune.no  
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