
Eiendomsskatt i Herøy kommune:

Det er avholdt utvendig besiktigelse av alle helårs - og fritidsboliger og en 
beliggenhetsvurdering.
Under besiktigelsen er alle areal på nevnte bygg oppmålt og vurdert, og det er foretatt en
tilstandsvurdering. Garasjer, uthus, sjøhus og eventuelle kaianlegg er ikke medtatt i
verdigrunnlaget. Anneks som inneholder beboelsesrom (ekstra soverom og lignende) er 
medtatt for fritidsboliger.

Verdifastsettelsen skal avspeile eiendommens omsetningsverdi. Kommunestyret har i sak 
58/08 vedtatt at alle takster skal fratrekkes et bunnfradrag på 100.000 kr. Som grunnlag for
verdifastsettelsen har eiendomsskattetakstnemnda i sak 1/09 vedtatt følgende retningslinjer for
verdifastsettelse av eiendommer:

Areal av helårs - og fritidsboliger:
Oppmåling og vurdering av areal er utført av sakkyndig takstmann. Utvendig mål av helårs – 
og fritidsbolig er lagt til grunn for arealutregningen (bruttoareal). For helårs - og fritidsbolig 
over flere etasjer er det benyttet korreksjonsfaktorer. Korreksjonsfaktor er tatt inn fordi 
hovedplanet blir nøyaktig innmålt, mens loft, underetasje/sokkel, og kjeller blir vurdert ut fra 
utvendig besiktigelse og derfor har større usikkerhet. I tillegg har disse arealene ofte lavere 
verdi enn hovedplan. Oppmålte/vurderte areal utført av takstmann er multiplisert med 
følgende korreksjonsfaktorer angitt av takstmann for å unngå å få for store areal ved senere 
utregning av takst på helårs - og fritidsbolig:

Kjeller (K) = 0,2
Sokkel (S) = 0,6
Hovedplan (H) = 1,0 (Alle etasjeplan med full etasjehøyde untatt

  sokkel og kjeller)     
                                    Loft (L) = 0,6

Verdien på en helårs - eller fritidsbolig er ikke proporsjonal med totalarealet. En mindre 
helårs -/fritidsbolig i Herøy Kommune har ofte en høyere gjennomsnittlig verdi pr. m2 enn en 
stor helårs - /fritidsbolig. For at takstene skal avspeile markedsverdien mest mulig likt for alle 
er det derfor vedtatt i samråd med takstmann å benytte en reduksjonsfaktor på 0,4 for areal 
over 130 m2.  

Pris pr. kvadratmeter på helårs- og fritidsbolig:
Følgende enhetspriser pr. kvadratmeter er vedtatt å gjelde:

Helårsboliger (B) 5050 kr/m2

Fritidsboliger (F) 6550 kr/m2

Utleieboliger i næring (UB,UF) 5050 kr/m2

Tilstand-/standardvurdering av helårs - og fritidsbolig:
Verdien på den enkelte helårs - og fritidsbolig er også fastsatt ut fra en 
tilstand/standardvurdering utført av sakkyndig besiktigelses-/takstmann. For de fleste helårs- 
og fritidsboliger er tilstanden vurdert til 0,9 som er en normal god standard. Følgende 
tilstandsfaktorer er benyttet:



1,0 = Ekstraordinær god standard
0,9 = Normal god standard
0,8 = Noe mangelfull standard
0,6 = Mangelfull standard
0,4 = Dårlig
0 =   Ikke beboelig 

Beliggenhetsvurdering:
Verdien på de enkelte helårs - og fritidsbolig på en eiendom er også fastsatt ut fra en
beliggenhetsvurdering utført av sakkyndig besiktigelsesmann.For helårsboliger er 
beliggenhetsfaktoren satt til 1,0, med unntak av gnr. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 
20, 24, 28 og 55 hvor beliggenhetsfaktoren settes til 0,5. For fritidsboliger er 
beliggenhetsfaktoren lik 1,0 med unntak for fritidsboliger med en spesielt attraktiv 
beliggenhet hvor faktoren er satt fra
1,1 og til 1,3.


