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® Deklarationen är inskickad
Uppgifter om fastigheten är inskickade till Skatteverket, inget mer behöver göras. Ett beslut
om taxeringsvärdet kommer att skickas ut under juni 2021.

Inskickade uppgifter
Det här är de uppgifter om fastigheten som är inskickade till Skatteverket
via e-tjänsten Fastighetsdeklaration.

Datum

Kvittensnummer

2021-02-16

20210216155017297 162120001843

Person-/0rg.nr

162120001843
Inlämnat av företrädare
Siv Maria Elisabet Wiksten

Kontaktuppgifter
Telefonnummer dagtid: 056516014

SUNNESUNDSBERG1:64
Taxeringsenhetsnummer: 214844-6

Ändrad
Övriga uppgifter
Sunne kommun begär att Skatteverket prövar en ändring av typkod och ägandetyp
avseende taxeringsenheten 214844-6 ("bostadshuset") så att det tydligt framgår att
Sunne kommun är både lagfaren och taxerad ägare till aktuell byggnad och mark.
Begreppen "småhus på ofri grund" och "ägare till byggnad å" bör utgå.

Bostadsbyggnad nr l

Typ av byggnad

Friliggande bostadsbyggnad
Nybyggnadsår

1978
Boyta, totalt

192m2
Biyta, totalt

8m2
Antal likadana bostadsbyggnader

1

Standard

Exteriör
1. Fasadbeklädnad
Minst hälften av fasadytan består av
trä, puts, fibercement, plåt eller plast
2. Garage

Garage finns på tomten eller i bostadsbyggnaden (utom i källarplanet)
Garage saknas på tomten eller så finns det i källarplanet
3. Carport
Carport finns på tomten:

Nej

Energihushållning
4. El
El finns indragen i bostadsbyggnaden:

Ja
5. Fönster

Den sammanlagda fönsterytan i bostadsbyggnaden är helt eller till minst hälften
av typen två-, tre- eller fyrglasfönster, med eller utan isolerglas, och i bågar som

är hermetiskt tillslutna eller fast kopplade:
Ja
6. Uppvärmning
Uppvärmningen av bostadsbyggnaden sker med ett installerat system (med ett
installerat system avses inte att uppvärmningen sker enbart med vedspis,
kamin, kakelugn, fristående elradiatorer eller luftvärmepump utan luftkanaler
mellan rummen)

"Ja

Kök
7. Fast inredning och utrustning
Kökets fasta inredning och utrustning har

Enkel standard

Sa nitet
8. Vatten (behöver inte vara drickbart)
Vatten finns indraget i bostadsbyggnaden:
Ja, åretruntvatten
9. Wc

Vattenspolad toalett (wc) finns i bostadsbyggnaden:
Ja
10. Bad, dusch

l bostadsplan (även sluttningsvåning) finns
ett bad- eller duschutrymme

11. Utrymme för tvätt och klädvård
l bostadsbyggnaden finns ett särskilt utrymme större än 4 m2 som är inrättat för
tvätt och klädvård, t.ex. tvättstuga eller grovkök

Ja

Övrig interiör
12. Öppen spis eller liknande
Öppen spis, braskamin eller kakelugn
Finns inte i bostadsbyggnaden, eller så har eldstaden fått eldningsförbud

13. Allrum i källarplan
l källarplan
Det finns inget källarplan, eller så är allrummet inte större än 15 m2

Underhålls- och ombyggnadsstandard
14. Exteriör

Fasadbeklädnaden på bostadsbyggnaden är helt eller till större delen utbytt år
2003 eller senare:

Nej

15. Exteriör

Takbeläggningen på bostadsbyggnaden är helt eller till större delen utbytt år
2003 eller senare:

Nej
16. Energihushållning
Elsystemet i bostadsbyggnaden är helt utbytt år 2003 eller senare:

Nej
17. Sanitet
Ledningarna för vatten och avlopp i byggnaden är till mer än hälften av sin totala

längd utbytta år 2003 eller senare

Nej
18.Kök
Kökets fasta inredning (skåp, bänkar och liknande) och utrustning är sin helhet
utbytta år 2009 eller senare:

Nej
19.Sanitet
Sanitetsutrustningen, golvbeläggningen och väggbeklädnaden i det största badeller duschutrymmet är helt eller i allt väsentligt utbytta år 2009 eller senare:

Nej
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Till diariet!
Fått mail från Lena Nyström på Skatteverket, se nedan, och även pratat med henne per telefon.
Sunne kommun är ägare till bostadshuset sedan 1997. När fastighetsägaren inkommer med en begäran
om omtaxering, så som vi gjort med bostadshuset, verkställer Skatteverket det. Skatteverket har nu gjort
det, vilket innebär att bostadshuset nu är taxerat som fast egendom. Otydligheten i fastighetsregistret
(”ofri grund”) ska därmed tas bort.
Om stiftelsen vill driva frågan om att de äger byggnaden, måste de driva frågan civilrättsligt. Enligt Lena
Nyström ligger bevisbördan på stiftelsen.
Det finns sannolikt inga handlingar sparade hos Skatteverket från 1996-97, så Nyström vet inte
vad/vilken handling som låg till grund för ägarbytet 1996-97.
Jag har även meddelat Skatteverket att fastigheten har kommunalt VA.
Med vänlig hälsning
Anders Olsson
Verksamhetschef

Sunne kommun
Kommunhuset
Kvarngatan 4
686 80 Sunne
Telefon 0565-162 45
Mobil 070-545 87 70
anders.olsson@sunne.se
www.sunne.se

Platsen där allting är möjligt - broschyr om Sunne

Läs hur Sunne kommun hanterar dina personuppgifter https://sunne.se/gdpr

Från: Lena Nyström <lena.nystrom@skatteverket.se>
Skickat: den 5 mars 2021 10:59
Till: Anders Olsson <anders.olsson@sunne.se>
Ämne: SV:
Hej Anders!
Stiftelsen har stått som ägare till byggnaden fram till 1996 och därefter är det Sunne kommun som stått
som ägare.
Med vänlig hälsning,

Lena Nyström

Fastighetshandläggare
Skatteverket
Telefon: 010-577 34 01
Twitter: @Skatteverket
www.skatteverket.se

Från: Anders Olsson <anders.olsson@sunne.se>
Skickat: den 5 mars 2021 10:48
Till: Lena Nyström <lena.nystrom@skatteverket.se>
Ämne:

Med vänlig hälsning
Anders Olsson
Verksamhetschef

Sunne kommun
Kommunhuset
Kvarngatan 4
686 80 Sunne
Telefon 0565-162 45
Mobil 070-545 87 70
anders.olsson@sunne.se
www.sunne.se

Platsen där allting är möjligt - broschyr om Sunne

Läs hur Sunne kommun hanterar dina personuppgifter https://sunne.se/gdpr

* Skatteverket

Beslut
Småhusenhet
Fastighetstaxering

Postadress

Box 507
826 27 SÖDERHAMN

2021

Datum

2021-06-11

Skatteupplysningen

0771-567 567
SUNNE KOMMUN
686 80 SUNNE

Ägare och blankettmottagare
Person-/organisationsnummer

Ägare till (andel)

212000-1843

1/1

Taxeringsvärdet gäller från och med den 1 januari 2021, dvs. inkomståret 2021.
Detta är en underrättelse om Skatteverkets grundläggande beslut vid allmän fastighetstaxering 2021.

Taxeringsenhet
Fastighetsbeteckning

Kommun

SUNDSBERG 1:64

Sunne

Typ av taxeringsenhet

220 Småhusenhet, bebyggd
Taxeringsenhetsnummer

Areal, m2

214843-6

1000

Ägarens benämning eller liknande

DEL AV BOSTADSBYGGNAD

Taxeringsvärde
Taxeringsvärde, kr

- varav delvärden, kr
mark

954 000

byggnad

166 000

788 000

SKV 3062 07 01 07

BESLUT
Skatteverket beslutar om fastighetstaxeringen enligt de uppgifter som vi har fått
från dig.

Län

Kom. Fastighetsbeteckning

17 66 SUNDSBERG 1:64

SKR-kod

2707

Taxeringsenhetsnr

214843-6

Sida

1(3)

Tomt
Tomt nr
(värderingsenhet)

1

Egen benämning eller liknande

Vatten och avlopp

1 000

Tomtens areal, m2

Friliggande småhus

Bebyggelse

Kommunalt året om

Wc-avlopp

Kommunalt
1

Va-klass

Tomtens fastighetsrättsliga
förhållanden
Fastighetsrättslig klass

Dricksvatten

Avstånd till hav, insjö eller
vattendrag
(närhet till strand)

1. Tomten är en
egen fastighet.

Klass 4
över 150 m
inte strandnära

Klass
Antal lika tomter
(vid gemensam redovisning)

Ligger i ett grupphusområde
Riktvärde, kr

Justering, kr

Värde, kr

166 000

166 000

Bostadshus
Bostadshus nr
(värderingsenhet)

1

Egen benämning eller liknande

Standard

24

Poäng, totalt
Byggnadskategori

Friliggande småhus

Om - eller tillbyggnad

Ålder

Klar att tas i bruk år

Nybyggnadsår

1978

Värdeår

1978

Nytillkommen boyta, m2

Tomten som bostadshuset ligger på

Storlek

192

Boyta, total, m2

8

Biyta, total, m2

194

Värdeyta, m
Tomtens värdefullaste
bostadshus
2

Ja

Riktvärde, kr

Justering, kr

Tomt nr

1

Fastighetsrättslig klass

1

Ligger i ett grupphusområde
Antal lika bostadshus
(vid gemensam redovisning)
Värde, kr

788 000

788 000

Värdeområde (där fastigheten ligger)
Nummer

SKV 3062 07 02 07

1766007

Län

Kom. Fastighetsbeteckning

17 66 SUNDSBERG 1:64

SKR-kod

2707

Taxeringsenhetsnr

214843-6

Sida

2(3)

Om du inte är nöjd med beslutet
Du kan begära omprövning hos Skatteverket, eller överklaga
beslutet till förvaltningsrätten.

Senast under femte året efter fastighetstaxeringsåret kan
du överklaga eller begära omprövning av det här beslutet.

Det gör du skriftligt. Skrivelsen ska vara undertecknad av
dig. Om du anlitar ombud kan i stället ombudet underteckna
skrivelsen, fullmakt i original ska då bifogas.

Om du begär omprövning: Skrivelsen ska lämnas eller
sändas till Skatteverket.

I skrivelsen ska du ange
- om du begär omprövning eller om du överklagar,
- vilket beslut du vill ha ändrat (ange fastighetstaxeringsår och taxeringsenhetsnummer),
- hur du vill att beslutet ska ändras,
- de omständigheter eller bevis som du vill föra fram,
- ditt person-/organisationsnummer,
- din postadress och helst telefonnummer på dagtid.

Om du överklagar: Du ska ange "Till förvaltningsrätten" i
skrivelsen, men du ska sända skrivelsen till Skatteverket.
Om du fått del av det här beslutet senare än oktober
månad femte året efter fastighetstaxeringsåret, kan du i
vissa fall ändå ha två månader på dig att begära omprövning eller överklaga. Mer information om detta kan du få
på skatteverket.se/fastighetstaxering.

SKV 3062 07 03 07

Du kan få mer information om fastighetstaxeringen hos Skatteverket.
Gå in på www.skatteverket.se/smahus eller ring 0771-567 567.

Län

Kom. Fastighetsbeteckning

17 66 SUNDSBERG 1:64

SKR-kod

2707

Taxeringsenhetsnr

214843-6

Sida

3(3)

