
Skjema ESK-01, Ringerike kommune 2009 

Skjema for retting av fakta og innsending 

av klage ved eiendomsskattetakst 
Frist for innsending av klage: tre uker 

Henvendelsen gjelder eiendom www.ringerike.kommune.no 

Gårdsnr. (GNR) 

Tomteareal i kvadratmeter (m2) 

Tomt - endre tomtas størrelse og/eller tomtetypen til (sett kryss/fyll inn) 

Ringerike  

kommune 

Bruksnr. (BNR) Festenr. (FNR) Seksjonsnr. (SNR) Gateadresse 

Tomtearealet er ikke korrekt, det skal være (m2): 

Tomtetypen er ikke korrekt, den skal være: 
Boligeiendom 

Fritidseiendom 

Landbrukseiendom 

Næringseiendom 

Kombinert bolig/næring 

Ukjent og ubebygd 

Eierforhold - endre fakturamottaker til (fyll inn) 

Navn / organisasjon Personnr. / Org.nr. 

Fritak - det skal være fritak for eiendomsskatt (sett kryss) 

Jeg er berettiget til bostøtte fra kommunen. 

Jeg er trygdet og har inntekt under 2G. (legg ved dokumentasjon) 

Boligen er ikke eldre enn 6 år. 

Kommunestyret har etter søknad gitt fritak for eiendommen. 

Faktorer - beliggenhet og/eller standard er urimelig (sett kryss og fyll inn) 

Tomten og bygningene har fått urimelig god beliggenhet. 

Bygning har fått urimelig høy standard, bygningsnummer: 

Bygningsnummer 

Boenheter - endre antall boenheter til (fyll inn) 

Bygningsnummer Antall boenheter Bygningsnummer Antall boenheter 

Bygning - feil ved arealer og/eller arealenes bruksformål (fyll inn og legg ved målsatt plantegning) 

Bygningsnummer 

Har ikke loftsvindu, men det er oppgitt at loftsareal har verdi: 

Etasje Endret bruksformål Bruksformål Areal Endret areal 

Bruksformål: Bolig, leilighet, fritid, næring (kontor, forretning), industri, parkering, plasthall og takoverbygg 

Bilder - bildene er ikke fra rett eiendom (sett kryss) 

Noen av bildene er fra feil eiendom. Alle bildene er fra feil eiendom. 

Andre rettelser av andre faktaopplysninger eller klage på eiendomsskatten (kryss av og fyll inn) 

Endringer / klage 

Andre fakta som bør rettes. Jeg ønsker å klage. Bruk vedlegg ved behov. 

Dato og underskrift Innsenders navn (blokkbokstaver) 

Underskrift, jeg bekrefter herved at opplysningene i skjemaet er korrekte og kan etterprøves. 

Telefon nr. 

Postadresse: 
Postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss 

Besøksadresse: 
Storgata 13, 3511 Hønefoss 

E-post adresse: 
eiendomsskatt@ringerike.kommune.no 

Telefon 32 11 74 00 
Telefaks 32 11 77 22 

Mobil nr. E-post adresse 


