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SIVILOMBUDET  

PB. 3, Sentrum 

0101 Oslo  

 

postmottak@sivilombudet.no 

         Oslo, 24. juni 2022 

 

 

KLAGE PÅ VEDTAK OM RETAKSERING OG BEREGNING AV 

EIENDOMSSKATT FOR FRITIDSBOLIGER I GAUSDAL KOMMUNE. 

 

På vegne av fritidsboligeierne på Skei-Austlid i Gausdal kommune, fremsetter Samarbeidsutvalget for 

fritidsboligforeninger på Skei-Austlid (SU) med dette brev klage på Gausdal kommunestyres vedtak 

datert 12.12 2019 om retaksering (også omtalt som «omtaksering») av fritidsboliger i Gausdal 

kommune, for beregning av eiendomsskatt gjeldende fra skatteåret 2021. Videre klages det over 

at kommunen har vedtatt å benytte en reduksjonsfaktor på 30 % i stedet for 40%, fom. skatteåret 

2021.   

SU er en overordnet interesseorganisasjon for 24 fritidsboligforeninger, som igjen organiserer 

over 1200 fritidsboligeiere, på Skei og Austlid i Gausdal kommune.  

 

1. Kort historikk/oppsummering 

Gausdal kommune vedtok 08.02.2007 å innføre eiendomsskatt i hele kommunen gjeldende fra 

skatteåret 2008.  Eiendomsskatten, både for boliger og fritidseiendommer, ble fastsatt utfra 

takster, jf. eiendomsskatteloven (Esktl)§ 8 A-3, jf. § 8 A-2.  

 

Det følger av § 8 A-3 at det skal være en allmenn taksering av eiendommene hvert tiende år.  Fra 

2014 fikk kommunene anledning til å benytte eiendommens formuesverdi for boliger som 

grunnlag for beregning av eiendomsskatten, jf. Esktl § 8 C-1, men Gausdal kommune benyttet 

ikke denne anledningen. Gausdal kommune foretok retaksering av alle eiendommer med virkning 

fra 2018. 

  

Pr. 20.12.2018 trådte ny regel i Esktl § 8A-2 om obligatorisk reduksjonsfaktor på minimum 30 % 

for boliger og fritidseiendommer i kraft, med virkning fra og med eiendomsskatteåret 2020. 

Samtidig skulle promillesatsen ned i fem promille i 2020 og deretter ned i fire promille fra og med 

2021. 

 

Med innføring av obligatorisk reduksjonsfaktor og redusert promille, konkluderte Gausdal 

kommune med at deres eiendomsskatteinntekter ville bli betydelig redusert. Kommunen fattet 

derfor vedtak om å innføre skatteetatens formuesverdi for utskriving av eiendomsskatt for 

boliger fra og med 2021. Med hjemmel i Esktl § 8 A-3 nr. 2, ble det samtidig fattet vedtak om å 

retaksere b.la. fritidsboliger. 
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SU og adv. Kitty Moss Sørensen i Advokatfirmaet Økland & Co DA er av den klare formening at 

Gausdal kommune ikke hadde hjemmel til å retaksere fritidsboliger i 2020 med virkning fra 2021, 

da vedtaket var begrunnet i kommunens behov for å øke skattegrunnlaget for beregning av 

eiendomsskatt. Ifølge Finansdepartementet er ikke dette et «særlege tilhøve», jf. Esktl § 8 A-3.   

 

Den 26. august 2021 sendte SU klage (datert 31.10.2020) over retakseringen, til Gausdal 

kommunes postmottak. Gausdal kommune behandlet klagen, og avviste den i sitt brev datert 22. 

september 2021. Klage til Sivilombudet er dermed rettidig fremsatt, jf. Sivilombudsloven § 9.      

Bilag 1 – Klage datert 30.10.2020 (Bilag 1A) til Gausdal kommune, sendt til postmottak 

den 26.08.2021, vedlagt notat av 01.07.2020 med diverse vedlegg fra Advokatfirmaet 

Økland & Co. DA (Bilag 1B). 

 

Bilag 2 – Brev til SU fra Gausdal kommune datert 22.09.2021(som viser til kommunens 

svar til Norges Hytteforbund datert 7.06.2021), der Gausdal kommune avslår SUs klage 

av 26.08.2021.   

Bilag 3 – Svarbrev fra Gausdal kommune datert 07.06.2021 til Norges Hytteforbund som 

på vegne av et medlem den 25.02.2021 også hadde klaget på retakseringen.   

For ordens skyld gjøres oppmerksom på at årsaken til tidsforskjellen mellom dateringen av klagen 

31.10.2020 og forsendelse til postmottak 26.08.2021, var at SU i mellomtiden hadde oversendt 

klagen til ordføreren via et av kommunestyrets medlemmer, for å se om det var mulig å finne en 

minnelig løsning i saken. Ordføreren hadde i den forbindelse svart til kommunestyremedlemmet 

at hun ville drøfte saken med kommunedirektøren. Da vi aldri hørte tilbake fra kommunen, så vi 

oss nødt til å sende saken til postmottak 26.08.2021 for å fremtvinge et svar på vår klage. 

 

2. Nærmere redegjørelse for SUs begrunnelse for å klage på kommunens vedtak den 

12.12.2019 om å retaksere fritidsboliger i 2020 med virkning fra 2021. 

2A – Lokal reduksjonsfaktor på 40% ble benyttet i takseringen for 2018-2027 

Ved takseringen i 2007/2008, for perioden 2008-2017, benyttet kommunen åpenbart en lokal 

reduksjonsfaktor på ca. 35%, selv om det ikke klart fremgår av fritidsboligeiernes skatteseddel for 

2008. Dette er tydelig ut fra flere reelle omsetninger av nye hytter i 2007/2008 hvor taksten som 

ble oppgitt på skatteseddelen for 2008, var på ca. 65% av den faktiske omsetningsverdien.   

I 2017 gjorde Gausdal kommune et bevisst valg om å fortsette å benytte takster som grunnlag for 

beregning av eiendomsskatt for alle eiendommer i kommunen, gjeldende for årene 2018-2027. 

Ved denne takseringen, ble takstene i realiteten basert på kr. 35.000 pr. m2 og ikke på kr. 21.000 

pr. m2.  Det vises til rammer og retningslinjer for beregning av eiendomsskatt, s. 5, hvor det står 

at sjablongverdier for fritidseiendommer ble fastsatt med utgangspunkt i kr. 21.000 pr. m2. 

   

Bilag 4 – Rammer og retningslinjer for taksering iht. lov om eiendomsskatt, datert 

15.02.2018  
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Ved takseringen i 2018 benyttet Gausdal kommune i realiteten en lokal reduksjonsfaktor på 40%. 

(kr. 21.000/0,6 = kr. 35.000) Det er således åpenbart at når kr. 21.000 pr. m2 ble benyttet som 

grunnlaget for beregning av «takst» i den fra kommunen utsendte skatteseddel, så var det ikke en 

takst slik lovverket, og faktisk heller ikke Gausdal kommune selv, definerer takst. Kr. 21.000 pr. 

m2 var dermed skattegrunnlaget for beregning av eiendomsskatten, etter at kommunen hadde 

benyttet en reduksjonsfaktor på 40%.   

 

Kommunens administrasjon og kommunestyret visste den gangen, og vet fortsatt utmerket godt 

hva eiendomsskatteloven definerer som takst.  

Vi viser i den forbindelse til følgende uttalelse (som finnes på kommunens hjemmeside og som 

SU besitter en lydlog for) fra enhetsleder Torbjørn Furuhaugen da han 22.03.2018 orienterte 

kommunestyret og sa som følger: 

«Det heter seg så der i loven at en skal betale eiendomsskatt ut fra omsetningsverdien. Dvs. det 

eiendommen kan omsettes for ved normale salgstilhøve på det åpne marked. For å komme frem til den 

taksten, så er utgangspunktet at man benytter en sjablongtakst.» 

 

For 2021 tydeliggjøres både taksten og skattegrunnlaget i skatteseddelen. Her fremkommer det at 

skattegrunnlaget er beregnet utfra takst, med fradrag av 30% reduksjonsfaktor. Skattegrunnlaget 

multiplisertes så med 4 promille for å komme frem til den utskrevne eiendomsskatten.  

I Bilag 1, på s. 3, vises stolpediagrammet Torbjørn Furuhaugen benyttet i sin orientering. Der 

fremgår det at det i den nye taksten for 2018-2027 ble benyttet en lokal reduksjonsfaktor på 40%.  

Det kan tilføyes at det i kommunens eget Saksfremlegg til kommunestyrets møte den 12.12.2019, 

hvor det ble fattet vedtak om å benytte formuesverdien for boliger, står det under tabellen på s. 2 

følgende: 

 «Dagens takster i Gausdal ligger på ca. 60% av omsetningsverdien» 

  

 Bilag 5 - Særutskrift - Samlet saksfremstilling for kommunestyret 12.12.2019 

 

At det benyttes ca. 40% og ca. 60% er resultatet av kommunens erkjennelse av at når man 

benytter sjablongverdier så medfører det alltid at det i snitt kun kan bli ca. 40%/ca. 60% 

Vi viser også til kommunestyrerepresentanten Viggo Haugens innlegg på møtet 12.12.2019 der 

han forutsetter at «kommunen allerede har en lokal reduksjonsfaktor på 40%» uten å bli motsagt 

av møteleder eller av kommunens saksbehandler Harald Landheim. 

Bilag 6 – Saksprotokoll – Eiendomsskatt – valg av modell. Kommunestyrets behandling 

av saksnr. 132/19 den 12.12.2019.  

Endelig vises til den juridiske utredning fra Advokatfirmaet Økland av 01.07.2020 – Bilag 1B., 

som også konkluderer med at kommunen i realiteten benyttet en 40% reduksjonsfaktor i 2018. 
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2B – Var det et krav om at kommunestyret måtte vedta en lokal reduksjonsfaktor?            

Det fremgår av advokatfirmaets utredning, og av ovenstående dokumentasjon, at kommunen 

benyttet en lokal reduksjonsfaktor på 40% i takseringen av fritidsboliger og boliger for perioden 

2018-2027. Som utredningen, og ikke minst advokatfirmaets korrespondanse med Finans-

departementet (Bilag 1B) viser, var det ikke noe krav til at kommunestyret måtte vedta en slik 

lokal reduksjonsfaktor. Det er åpenbart at det kun er et behov for å dokumentere at det de-facto 

er benyttet en slik lokal reduksjonsfaktor.  

Saksbehandler Harald Landheim sa følgende i sitt innlegg på kommunestyrets møte den 

12.12.2019, som begrunnelse for at kommunen måtte retaksere, at det var fare for at kommunen 

ellers måtte trekke fra 30% utover de 40% de allerede hadde benyttet, dvs. at de ville måtte 

benytte en reduksjonsfaktor på 58% (40% + 30% av 60% = 58%): 

«Vi har ingen eksplisitt vedtak fra kommunestyret på at vi skal bruke en lokal reduksjonsfaktor.» 

I saksfremlegget (Bilag 5) står det dessuten: «Bruk av en eventuell lokal reduksjonsfaktor og denne 

faktorens størrelse må vedtas av kommunestyret.»                                                                                    

Som en konsekvens var det, etter administrasjonens fremlegg, nødvendig å retaksere i 2020 med 

virkning fra 2021, og å ta straffen kun i 2020 ved å bruke en lokal reduksjonsfaktor på 58%. 

Kommunens administrasjon har ved flere anledninger, også på kommunestyremøtet 12.12.2019, 

uttalt at de brukte Kommunenes Eiendomsskatteforum (KSE) og KS-advokatene som rådgivere. 

De har åpenbart stolt fullt og fast på dem og så har kommunestyret stolt på administrasjonen.  

Finansdepartementets svar til Advokatfirmaet Økland & Co DA, og Øklands egen brede 

utredning (Bilag 1B), dokumenterer at Gausdal kommune ikke hadde rettslig grunnlag for å 

retaksere fritidsboliger. Det viser også at det ikke kan ha vært noe annet behov for å gå over til å 

benytte formuesverdien for å beregne eiendomsskatten for boliger, enn for å spare kostnaden 

forbundet med retaksering av boliger, og dessuten unngå utgifter til klagebehandling. 

SU har derfor god grunn til å mene at årsaken til vedtaket om retaksering først og fremst dreide 

seg om å sikre kommunens økonomi gjennom å få hevet takstene og dermed kunne kreve inn 

høyere eiendomsskatt fra fritidsboligeierne.  

Dette ble om mulig enda viktigere for kommunen i lys av Solbergregjerings «Jeløyaplattform», 

offentliggjort 14.01.2018, der det ble uttalt at regjeringen ville:   

 at kommunenes mulighet til å kreve inn eiendomsskatt reduseres ved å sette ned 

maksimal eiendomsskattesats med minimum to promille for boliger og fritidsboliger   

 

 innføre en obligatorisk regel med tak på verdisettingen i eiendomsskatten for boliger og 

fritidsboliger. Dette gjennomføres slik at det årlige inntektstapet for den enkelte 

kommune ikke blir for stort, men samtidig slik at flest mulig får redusert eiendomsskatt. 

Bilag 7 – Jæløyaplattformen – datert 14.01.2018. 

  

Som følge av Jæløyaplattformen, ble det innført en obligatorisk reduksjonsfaktor på minimum  

30% av eiendommenes fastsatte verdi, jf. Esktl § 8 A-2 første ledd, nytt annet pkt.  
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Bestemmelsen trådte i kraft for eiendomsskatteåret 2020.  Samtidig ble eiendomsskattesatsen 

redusert til maks fem promille i 2020 og fire promille fra og med 2021. Gausdal kommunestyre 

behandlet konsekvenser av lovendringen den 12.12.2019. Det fremkom av saksfremlegget for 

kommunestyret (Bilag 5) at lovendringen ville medføre et betydelig inntektstap for kommunen 

hvis de videreførte bruken av gjeldene takstgrunnlag fra 2018.  I siste avsnitt på s. 6 i 

saksfremlegget fremkommer det også at Gausdal kommune var i en krevende økonomisk 

situasjon, og at det derfor ble ansett «nødvendig å utnytte inntektspotensialet i eiendomsskatten». 

Økningen av både sjablongtakstene og m2-prisene var på 40% fra 2008 til 2017, noe som 

stemmer noenlunde med økning i fritidsboligverdiene basert på reelle salg i perioden slik de 

fremstår i stolpediagrammet på s.4 i Bilag 1A som viser en økning på i underkant av 35% over 

samme periode.  

Fra 2018 til 2020 viser samme stolpediagram at det faktisk var et lite fall i reelle salgsverdier for 

fritidsboliger. Dette er særdeles viktig å ha klart for seg når man skal vurdere kommunens vedtak 

om å retaksere og hvordan det foregikk for å skaffe kommunen større inntekter. 

Det er for øvrig grunn til å nevne at økonomisjefen i Gausdal kommune, da det ble klart at 

kommunen måtte benytte en reduksjonsfaktor på minimum 30%, i sin muntlige redegjørelse i et 

formannskapsmøte tilkjennega sitt syn om at kommunen kunne fortsette som i 2018 og 2019. 

Med innføring av formuesverdi for boligeiendommer, konkluderte likevel kommunen, etter råd 

fra KSE (nederst på s. 3 i Bilag 5), med at det ville oppstå store verdiforskjeller mellom 

boligeiendom og all øvrig eiendom i kommunen. Etter kommunes oppfatning forelå det derfor 

«særlege tilhøve», jf. esktl. § 8 A – 3 nr. 2 annet pkt., som på visse vilkår hjemlet muligheten for 

en generell omtaksering av øvrige eiendommer i kommunen.  Vi viser for øvrig til bilag 1B der 

advokat Kitty Moss Sørensen på en forbilledlig måte «fillerister» denne konklusjonen. Det var 

nemlig sammenlignet «epler og appelsiner» og ikke «epler og epler».  

Da ble konklusjonen åpenbart feil. Gausdal kommune foretok likevel retaksering av alle 

fritidsboliger i 2020., noe de etter vår oppfatning ikke hadde anledning til, heller ikke for å øke 

kommunens skatteinntekter.  

Det vises videre til Gyldendal Rettsdatas kommentar til Esktl. § 8A-3, note 55 der det vises til 

uttalelse fra Finansdepartementet 28.09.2006, hvor departementet antar at «en kommunes ønske 

om å øke skattegrunnlaget, ikke regnes som særegne forhold». Finansdepartementet har dessuten 

på s. 4 i uttalelsen klart uttalt at hvis skjevhet i markedsverdi mellom bolig og annen eiendom 

skyldes bruk av reduksjonsfaktor eller bevisst bruk av lavere takster, foreligger det ikke grunnlag 

for bruk av bestemmelsen om «særlege tilhøve».  

 

Advokatfirmaet Økland har i notatet datert 1. juli 2020 (s. 2 i Bilag 1B) nærmere redegjort for 

hjemmelsgrunnlaget for omtaksering, jf. Esktl. § 8 A-3, bl.a. følgende:  

Finansdepartementet har uttalt seg om tolkningen av samme bestemmelse ved noen anledninger. I 

brev av 28. september 2006 henvises det til forarbeidene til byskatteloven, og det oppsummeres slik: 

 

"Etter departementets mening viser disse uttalelsene i forarbeidene at det skal noe mer til enn 

kommunens eget forgodtbefinnende for å beslutte omtaksering.  
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Det kreves at det foreligger endrede forhold som gjør at takstene ikke svarer til virkelige verdier. Ut 

over dette er det vanskelig å finne noen nærmere veiledning i forarbeidene." Departementet 

forutsetter imidlertid at den opprinnelige taksten reflekterte markedsverdien.  

 

Det sies videre i brevet følgende: 

 

"Det kreves at forholdene er endret siden forrige taksering slik at takstene ikke tilsvarer reelle 

verdier. Slik endring må forutsette at den opprinnelige taksten reflekterte markedsverdien. Hvis 

kommunen bevisst har valgt et lavere skattegrunnlag kan ikke økt differanse mellom fastsatt 

og reell verdi medføre at takstene ikke lenger anses "reelle" og dermed konstituere "særegne 

forhold". Dette må også gjelde hvor avviket fra reell markedsverdi skyldes bruk av såkalt 

"reduksjonsfaktor." 

 

Det kan også tilføyes at ordføreren i Gausdal kommune overfor media har uttrykt behov for 

høye eiendomskatteinntekter grunnet dårlig kommuneøkonomi.  

Bilag 8 - Uttalelse fra ordfører i Gausdal kommune i Aftenposten 01.08.2021 

 

Konklusjon: Samarbeidsutvalget ber herved Sivilombudet ta stilling til spørsmålet om Gausdal 

kommune hadde rettslig grunnlag for å vedta retaksering av fritidsboliger i sitt møte 12.12.2019. 

 

3. Kommunens lokale reduksjonsfaktor på 40% fra 2018 må videreføres fra og med 2021 

For det tilfellet at Sivilombudet kommer til at Gausdal kommune hadde hjemmel til å retaksere 

fritidsboliger med virkning fra og med eiendomsskatteåret 2021, og kommunen ikke pålegges å 

benytte takster for 2018, og reduksjonsfaktor på 40%, fra og med 2018 til og med 2027, klages 

det likevel over kommunens bruk av reduksjonsfaktor på kun 30% fra og med 2021.  

Det vises til saksframstilling nevnt ovenfor og Bilagene hvor det fremkommer at kommunen 

forutsetter at de benyttet en reduksjonsfaktor på 40 % i 2018 og 2019. Når kommunen benyttet 

en reduksjonsfaktor på 40 % i disse årene, må denne satsen på 40% videreføres ved retaksering 

som ble gjort gjeldende fra og med 2021. Dette er klart uttalt av Finansdepartementet i deres brev 

til KS datert 4. sezptember 2019 (Bilag 1B). Her uttales følgende på side 2, tredje avsnitt;   

 

«Hvor kommunen har en lokal reduksjonsfaktor på 40 % vil denne gjelde også for bolig verdsatt 

ved bruk av formuesgrunnlag. Den obligatoriske reduksjonsfaktoren på 30 prosent «konsumeres» 

av den lokale». Tilsvarende vil også gjelde for fritidsboliger etter de nye reglene.»  

Våren etter at de nye takstene ble kjent for våre medlemmer, bisto vi våre medlemmer med å lage 

en mal for en klage de kunne sende inn for å klage på selve takstene og på at kommunen hadde 

benyttet en reduksjonsfaktor på 30% og ikke benyttet 40%. Mer enn 500 av SUs medlemmer 

sendte etter vår anbefaling en formell klage til kommunen v/Sakkyndige nemnd og klagene ble 

endelig avslått av Sakkyndig klagenemnd høsten 2021. Noen få fikk allerede av Sakkyndig nemnd 

nedsatt sin takst med flere hundre tusen kroner basert på at de kunne fremlegge en oppdatert 

lavere verdivurdering fra eiendomsmegler.  
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Vår klage her går ikke på selve taksten, kun på at det ikke er benyttet 40%. Det er viktig å merke 

seg at takstnivået etter retakseringen ble høyere enn i 2018, samtidig som faktisk omsetningsverdi 

gikk ned i årene 2018-2020. 

 

Konklusjon: Gausdal kommune må derfor, hvis takster fra 2020 skal legges til grunn for 

beregning av eiendomsskatt for perioden 2021-2030, benytte en reduksjonsfaktor på 40% og ikke 

kun 30%.    

 

Oslo, 24. juni 2022 

 

På vegne av Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid  

Jens N. Engelstad, styreleder 2011-2022 – 901 79 821/ jens.n.engelstad@marfloat.no 

Hanne Plathe Maartmann, styremedlem -  952 92 585/ hpm@kindemco.no 
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Samarbeidsutvalgets vurdering av Gausdal kommunes håndtering av 

eiendomsskatt i 2019 frem til og med kommunestyrets vedtak 12.12.2019 

 

I forbindelse med vår gjennomgang av saken, med spesiell vekt på Skeikampen-Austlid og 

Follebu/Segalstad bru, og som bakgrunn for vår vurdering, ligger følgende dokumenter (vedlagt) til 

grunn: 

 Utredning av advokatfirmaet Økland datert 1. juli 2020 

 Administrasjonens Saksframlegg for Formannskapets møte 27. november 2019 og 

Kommunestyrets møte 12. desember 2019 

 Tre brev fra Finansdepartementet (datert 04.09.2019, 05.02.2020 og 04.05.2020), ett til KS 

og to til advokatfirmaet Økland som svar på skriftlige henvendelser fra advokatfirmaet 

 

Vurderingen vil ta for seg følgende spørsmål: 

1. Hadde kommunen anledning til å vedta retaksering i sitt møte 12.12.2019 uten først å 

dokumentere at det oppstår store forskjeller mellom boligeiendommer og annen eiendom 

når det besluttes overgang til formuesgrunnlag for verdisettelse av boligeiendommer?  

 

2. Kunne kommunen etter 2019 ha fortsatt etter samme opplegg som i 2018 og 2019? Mao, var 

det et absolutt krav at kommunestyret måtte formelt vedta en reduksjonsfaktor, eller hadde 

det vært tilstrekkelig at kommunen kan dokumentere at de rent faktisk hadde taksert under 

markedsverdi, dvs. med en reduksjonsfaktor større enn 30%? 

 

3. Hvilken dokumentasjon foreligger for at det i takseringen som ble gjort gjeldende fra og med 

2018 rent faktisk ble benyttet en reduksjonsfaktor på rundt 40%? 

 

4. Har administrasjonen og dermed kommunestyret klart for seg konsekvensene av en 

retaksering? 

 

5. Kan kommunen fortsatt reversere endringene som ble vedtatt 12. desember 2019 selv om 

vedtaket om overgang til formuesgrunnlaget som utgangspunkt for verdisettelse av 

boligeiendommer blir stående? 

 

Punkt 1 

Det er i administrasjonens saksfremlegg til Gausdal kommunestyre vist til KS-advokatenes 
oppsummering av hvorfor kommunen har lov til å retaksere fritidsboliger:  
 
"Når dere har dokumentert et takstnivå på ca. 60 % av omsetningsverdi, og formues-
grunnlagene fra Skatteetaten pr definisjon skal ligge på 100 %, behøver det ingen nærmere 
begrunnelse eller utredning for å konkludere med at vilkåret for omtaksering er oppfylt."  
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Advokatfirmaet Øklands kommentarer til denne begrunnelsen er tindrende klar: 
 
Denne vurderingen er etter vår oppfatning mangelfull. Det skulle vært gjort en vurdering av 
om kommunens taksering i 2017 innebar innføring av en lokal reduksjonsfaktor på 40 %. 
Dersom det var en lokal reduksjonsfaktor på 40 %, må denne videreføres. I så fall kan man 
heller ikke se på differansen mellom en bevisst lav takst og full omsetningsverdi i vurderingen 
av "særlege tilhøve" – det må sammenlignes 100 % med 100 %, evt. 60 % med 60 %. 

 
Hvis kommunen likevel ønsket å retaksere fritidsboliger ved å gå over til å benytte formues-

grunnlaget fra Skatteetaten for boliger som grunnlag for å utarbeide en takst for boliger, må 

de  uansett først dokumentere at det oppstår en stor forskjell mellom den nye snitt-taksten 

for boliger basert på formuesverdien, sammenlignet med snitt-taksten fra 2018 og 2019 for 

fritidsboliger – basert på 100% og 100% for begge eller 60% og 60% for begge.  De har 

allerede takstene for fritidsboliger fra 2018/2019, og har også hatt muligheten til å beregne 

snitt-taksten for boliger. Da burde administrasjonen allerede ha kunnet bekrefte for 

kommunestyret at det har oppstått en «stor» forskjell. Så vidt vi kan se har administrasjonen 

ikke dokumentert dette for kommunestyret. Å sette i gang med retaksering av fritidsboliger 

til en kostnad på kr. 2,1 mill., uten å ha dokumentert dette, kan innebære at kr. 2,1 mill. er 

kastet ut gjennom vinduet. 

Punkt 2 

Sitat fra Finansdepartementets brev av 4. mai 2020 til advokatfirmaet Økland: 

«Advokatfirmaet Økland stiller nå spørsmål om det kreves et formelt vedtak fra kommunen 

om taksering under markedsverdi, eller om det er tilstrekkelig at kommunen rent faktisk har 

taksert under markedsverdi, ved avgjørelsen med hensyn til om det vil være adgang til 

omtaksering etter reglen om «særlege tilhøve». Departementet finner grunn til å understreke 

at spørsmålet ikke er nærmere regulert i lov eller forskrift. En er heller ikke kjent med at det 

foreligger andre rettskilder vedrørende denne problemstillingen.» 

Konklusjonen er da ganske åpenbar; det kan retakseres dersom man ved overgang til å 

benytte formuesgrunnlaget for boliger kan dokumentere at det oppstår en stor forskjell (ref. 

punkt 1), og dessuten kan dokumentere at kommunen de facto har benyttet en reduksjons-

faktor på rundt 40%. - NB. Det som omtales som takst på s. 2 i saksfremlegget er ikke 

«taksten», men «grunnlaget» som så multipliseres med gjeldende promillesats for å beregne 

den faktiske eiendomsskatt. Utfordringen her er at man blander terminologi. Takst er takst 

og skal reflektere antatt markedsverdi. Et «grunnlag» er ikke en «takst». 

Punkt 3 

Følgende er etter vår oppfatning tilstrekkelig dokumentasjon på at det ble benyttet en 

reduksjonsfaktor på rundt 40% i forbindelse med retakseringen som ble gjort gjeldende fra 

og med 2018: 

 I sin muntlige redegjørelse for formannskapet etter at finansministeren hadde annonsert at 

kommunene måtte ned minimum 30%, skal økonomisjefen i Gausdal kommune ha informert 

om at Gausdal kommune, etter hennes oppfatning, kunne fortsette som i 2018 og 2019. 
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 I et innlegg på kommunestyremøtet 22. mars 2018 viste enhetsleder Torbjørn Furuhaugen 

følgende stolpediagram som bekrefter likebehandling; tilnærmet lik salgsverdi for lik takst: 

Som han nevnte, fremgår det av diagrammet at det var likebehandling av eiendomsskatten 

mellom boliger og fritidsboliger, noe som er et grunnleggende prinsipp for loven. Det viser at 

eiendomsskattegrunnlaget (og ikke taksten som var og skal være på 100%) for beregning av 

eiendomsskatten for boliger og fritidsboliger, som prosent av reelle, relevante salgspriser i 

2015-17, i snitt var rett under 60% for begge grupper. Da følger det at det er benyttet en 

reduksjonsverdi på ca. 40%. Når reelle salg av boliger og fritidsboliger i 2018 på Skeikampen-

Austlid var omtrent på samme nivå som snittet for 2015-2017 for samme område, er det 

også åpenbart at grunnlaget i 2018 lå på rundt 60%, og at det dermed også i 2018 er benyttet 

en reduksjonsfaktor på rundt 40%. Norges Hytteforbunds analyser for reelle salg av hytter og 

fritidsboliger viser nemlig med 2-3 % margin at det var likebehandling av fritidsboliger og 

boliger også i de første seks månedene i 2018, 2019 og 2020. 

 

 Angående takseringen som ble gjort gjeldende fra og med 2018, har flere kilder fortalt oss at 

administrasjonens bestilling til sakkyndig nemnd var at «takstene» skulle legges på godt 

under markedsverdi. Hvor mye under markedsverdi er vi ikke kjent med. Begrunnelsen for 

dette skal bl.a. ha vært at taksten ikke skulle være særlig «høyere» enn i nabokommunene. 

At det ble benyttet en slik reduksjonsfaktor antar vi at må ha stått i rapporten takstnemnda 

leverte til kommunen i februar 2018. Denne og bestillingen bør være enkelt å fremskaffe. 

 

 I saksframlegget står det følgende: «Dagens takster i Gausdal ligger på ca. 60% av 

omsetningsverdien. Dokumentert ved fastsettelse av de nye takstene fra og med 2018.» Her 

igjen må vi understreke at feil bruk av terminologi er årsaken til mye av forvirringen. Taksten 

skal i hht eiendomsskatteloven reflektere antatt omsetningsverdi i det åpne marked og kan 

ikke lovlig settes til 60% av antatt omsetningsverdi. Det er derimot grunnlaget for beregning 

av eiendomsskatten som ligger på ca. 60% av omsetningsverdien. Det er dette grunnlaget 

som er «Grunnlag» for eiendomsskatten som man finner på de kvartalsvise fakturaer for 

gebyrer, avgifter og eiendomsskatt som fritidsboligeiere får fra kommunen. Ergo er det 

benyttet en reduksjonsfaktor på rundt 40%. 

Administrasjonen skriver i saksframlegget at: «kommunen ikke kan dokumentere bruk av lokal 

reduksjonsfaktor for alle eiendommer». I lys av ovennevnte er det vanskelig å skjønne at det kan 

være en korrekt beskrivelse av situasjonen. 
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Punkt 4 

Hvis kommunen faktisk kan dokumentere at det oppstår en stor forskjell skal ny takst for 

fritidsboliger, etter den pågående retakseringen, reflektere markedsverdien. Nå vet vi av 

nedenstående stolpediagrammer at verdien av fritidsboliger i sone 1 gikk opp i årene 2008-

2017 (når stolpene i blått går opp, går verdiene ned), og så marginalt ned i årene 2018 og 

hittil i 2020 (omvendt – når stolpene går opp går verdiene ned). Da er det vanskelig å se for 

seg at fritidsboliger skal kunne øke i verdi i den pågående retakseringen som skal gjelde fra 

2021. Vi tar utgangspunkt i at 100%-taksten for årene 2018/2019/2020 var korrekt, hvilket 

tilsier at taksten for fritidsboliger i sone 1 faktisk burde reduseres litt fra og med 2021. 
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Av saksframlegget fremgår det at endringen som ble vedtatt av kommunestyret 12.12.2019 

«gir en redusert eiendomsskattebelastning for kommunens innbyggere» når boliger etter 

2019 blir taksert med bakgrunn i Skatteetatens formuesgrunnlag. Dette kan kun forstås slik 

at utsagnet gjelder uavhengig av senkningen av promillesatsen. Det må for øvrig heller ikke 

glemmes av den faktiske reduksjonsfaktor på rundt 40% må benyttes for boliger også etter 

2019. Da vil det muligens oppstå en forskjell, men om det er en «stor forskjell» er foreløpig, 

så vidt vi har bragt i erfaring, ikke dokumentert. Særlig vil det være tvilsomt når verdien på 

fritidsboliger i sone 1 faktisk går marginalt ned fom. 2018 og at også disse skal fortsette med 

en reduksjonsfaktor på rundt 40%.. 

Skulle taksten på fritidsboliger likevel gå opp som resultat av retakseringen basert på antatt 

markedsverdi, og det dermed oppstår en «stor forskjell», vil det resultere i et klart brudd på 

likebehandlingsprinsippet ettersom taksten som prosent av reelle, relevante salg fortsatt skal 

være omtrent lik i snitt for boliger og fritidsboliger.  

Punkt 5 

På vårt spørsmål i juni 2020 til advokatfirmaet Økland om kommunestyret fortsatt kan 

reversere vedtaket 12.12.2019, og fortsette som i 2018 og 2019, var svaret JA, men muligens 

har det toget gått fra perrongen allerede. Å reversere virkningen for 2020 i 2020 er kanskje 

mer tvilsomt så sent på året. 

 

Avsluttende kommentar 

Vi er usikre på om saksframleggets utsagn om at endringen i måten å taksere boliger på - «gir 

en redusert eiendomsskattebelastning for kommunens innbyggere» - også var ment å gjelde 

eiendomsskattebelastningen for fritidsboligeiere slik vi har fått til svar på et konkret 

spørsmål. Det hadde selvfølgelig vært hyggelig, men med kommunens begrensede 

økonomiske handlefrihet, antar vi at det ikke var meningen. Skal kommunen ikke tape på den 

omleggingen som de har vedtatt, vil resultatet ganske sikkert ikke bli til fritidsboligeiernes 

fordel, noe som altså vil være et brudd på det grunnleggende prinsipp om likebehandling av 

boliger og fritidsboliger.  

Gausdal kommunen får da følgende dilemma: Likebehandlingsprinsippet kommer i konflikt 

med at retakseringen nettopp skal reflektere antatt markedsverdi. Hvordan vil 

kommunestyret løse den utfordringen? 

 

Oslo, 31. oktober 2020 

Jens N. Engelstad 

styreleder 
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Til:  Norges Hytteforbund 
Fra:  Advokatfirmaet Økland & Co DA v/ senioradvokat Kitty Moss Sørensen 
Dato:  1. juli 2020 
Sak nr.:  17709 
 
 
EIENDOMSSKATT I GAUSDAL KOMMUNE – ADGANGEN TIL Å GJENNOMFØRE OMTAKSERING 
 
1. Bakgrunn 
Gausdal kommune har vedtatt å innføre Skatteetatens formuesgrunnlag for boligeiendommer og 
taksere øvrige eiendommer i kommunen på nytt for beregning av eiendomsskatt fra 2021. 
Kommunestyret behandlet saken 12. desember 2019. I saksframlegget er det vist til hjemmel i 
eiendomsskatteloven § 8 A-3, og vilkåret om at det må oppstå store forskjeller mellom boligeiendom 
og annen eiendom for å kunne omtaksere.  
 
Vedlegg 1: Utdrag fra Gausdal kommunes saksframlegg 

 
Norges Hytteforbund har bedt om en vurdering av om vilkårene for en slik omtaksering nå foreligger, 
før det har gått 10 år siden forrige taksering. Eiendommene i kommunen ble sist taksert i 2017, med 
virkning for eiendomsskatten i 2018. 
 
2. Verdsetting ved taksering etter eiendomsskatteloven § 8 A-2 
Verdien på eiendommene som takseres skal tilsvare alminnelig omsetningsverdi på eiendommen på 
takseringstidspunktet. I eiendomsskattelovens forstand betyr det en objektivisert omsetningsverdi. 
Det innebærer at subjektive forhold hos kjøper som kan være med på å drive prisene opp, ikke skal 
tillegges vekt. 
 
Hvorvidt eiendomsskattetaksten tilsvarer omsetningsverdi kan blant annet kontrolleres ved å 
sammenligne med salg av sammenlignbare eiendommer på tilnærmet samme tid. 
 
Kommuner kan velge å sette takstene til en viss andel av antatt omsetningsverdi gjennom bruk av 
reduksjonsfaktor eller lignende, det anses da som en del av takstgrunnlaget. Bunnfradrag er ikke en 
del av takstgrunnlaget og kan derfor justeres mellom de alminnelige takseringene. 
 
3. Reduksjonsfaktor 
Verdsettelsesprinsippet i eiendomsskatteloven fremkommer av § 8 A-2, se punkt 2. Det er 
eiendommens salgspris (markedspris) som skal legges til grunn, men med en obligatorisk 
reduksjonsfaktor på 30 % for bolig og fritidsboliger. Denne regelen trådte i kraft 1. januar 2020.  
 
Kommunene har imidlertid adgang til å fastsette en frivillig reduksjonsfaktor for egne takster. Dette er 
ikke lovregulert. Etter 1. januar 2020 kan imidlertid ikke reduksjonsfaktoren være lavere enn 30 %. Det 
er for øvrig ikke slik at den obligatoriske reduksjonsfaktoren kommer i tillegg til den frivillige.  
 
Ettersom bestemmelsen er ny kan det være enkelte kommuner som fra før har en lokal frivillig 
reduksjonsfaktor på f.eks. 20 %. Med de nye reglene må denne økes til 30 %. Dersom en kommune fra 
før har en frivillig reduksjonsfaktor på 40 %, må denne opprettholdes. Den trenger ikke økes med den 
obligatoriske reduksjonsfaktoren i tillegg. Det vises til et brev fra Finansdepartementet 4. september 
2019. 
 
Vedlegg 2:  Brev fra Finansdepartementet 4. september 2019 
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4. Hjemmelsgrunnlaget for omtaksering – eiendomsskatteloven § 8 A-3 
Eiendomsskatteloven § 8 A-3 regulerer tidspunkt for taksering. Hovedregel er at det skal være en 
allmenn taksering hvert tiende år. Unntaksvis kan det foretas en taksering også før eller etter det har 
gått 10 år. Unntaket i paragrafens andre ledd andre punktum lyder slik: 
 

"Dersom det ligg føre særlege tilhøve, kan kommunestyret avgjere at ny taksering skal skje 
tidlegare eller seinare enn dette, men ikkje seinare enn tre år etter at siste allmenne taksering 
skulle ha skjedd." 

 
Vilkåret om at det må foreligge "særlege tilhøve" var tilsvarende i byskatteloven 1911 § 4. I 
kommentarutgaven til denne bestemmelsen står det:  
 

"Den oppstillede betingelse "under særegne forhold" må forstås som omfattende alle tilfelle, 
hvor forandrede forhold har medført, at takstene ikke lenger kan anses svarende til de virkelige 
verdier. Det er selvfølgelig uberettiget, om et bystyre ensidig legger an på å få takstene drevet 
i været. Hensikten må være å få takstene riktige, og der er da like sterk grunn til å foranledige 
omtaksering, når takstene er for høie, som når de er for lave."  

 
Finansdepartementet har uttalt seg om tolkningen av samme bestemmelse ved noen anledninger. I 
brev av 28. september 2006 henvises det til forarbeidene til byskatteloven, og det oppsummeres slik:  
 

"Etter departementets mening viser disse uttalelsene i forarbeidene at det skal noe mer til enn 
kommunens eget forgodtbefinnende for å beslutte omtaksering. Det kreves at det foreligger 
endrede forhold som gjør at takstene ikke svarer til virkelige verdier. Ut over dette er det 
vanskelig å finne noen nærmere veiledning i forarbeidene."  

 
Departementet forutsetter imidlertid at den opprinnelige taksten reflekterte markedsverdien. Det sies 
videre i brevet følgende: 
 

"Det kreves at forholdene er endret siden forrige taksering slik at takstene ikke tilsvarer reelle 
verdier. Slik endring må forutsette at den opprinnelige taksten reflekterte markedsverdien. Hvis 
kommunen bevisst har valgt et lavere skattegrunnlag kan ikke økt differanse mellom fastsatt 
og reell verdi medføre at takstene ikke lenger anses "reelle" og dermed konstituere "særegne 
forhold". Dette må også gjelde hvor avviket fra reell markedsverdi skyldes bruk av såkalt 
"reduksjonsfaktor"." 

 
Finansdepartementet viser samtidig til et upublisert brev fra 13. juni 1996 hvor departementet uttalte 
at den antok at en kommunesammenslåing er slike "særegne forhold" som gir adgang til ny taksering, 
det var særlig hvor det kun var eiendomsskatt i en av kommunene som ble slått sammen og ikke i de 
andre. En omtaksering som kun begrunnes ut fra kommunens ønske om å øke skattegrunnlaget antar 
departementet ikke er i samsvar med loven. Dette kan imidlertid være vanskelig å bevise hva den 
egentlige begrunnelsen til kommunen er.  
 
Departementet har i brev av 18. desember 2018 til KS Advokatene og i brev av 28. februar 2019 til Jens 
Engelstad lagt til grunn at en overgang til bruk av formuesgrunnlag for boligeiendom gir anledning til 
en ny alminnelig taksering etter bestemmelsen om "særlege tilhøve".  
 
Da det til tross for disse uttalelsene fra departementet fremdeles var noe uklart hvordan loven skal 
tolkes, ble det besluttet å innhente en ny tolkningsuttalelse fra Finansdepartementet. 
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Vedlegg 3: Tolkningsuttalelse fra Finansdepartementet 5. februar 2020 
 
Departementet uttaler i tolkningsuttalelsen 5. februar 2020 at det er krav om at en omlegging til bruk 
av formuesgrunnlag fører til "stort sprik i verdsettelsen mellom boliger og annen eiendom". Normen 
for verdsettelse i eiendomsskatteloven er § 8 A-2, og går ut på at eiendomsskattetaksten skal tilsvare 
eiendommens omsetningspris. Eksisterende reduksjonsfaktor må videreføres ved omlegging til 
formuesgrunnlag.  
 
Finansdepartementet viser til at enkelte kommuner kan ha valgt å taksere eiendommer til en lavere 
verdi enn markedsverdien, i stedet for å ha en eksplisitt reduksjonsfaktor. Departementet antar at en 
slik praksis må videreføres på lik linje med en eksplisitt reduksjonsfaktor ved overgang til bruk av 
formuesgrunnlag og ny taksering mellom 10 års intervallene. Det innebærer at kommuner må 
videreføre en slik lavere takst, som før, men den inkluderes i den obligatoriske reduksjonsfaktoren. 
Det vil si at dersom verdireduksjonen som er benyttet er høyere enn 30 % må den opprettholdes, er 
den lavere enn 30 % må den økes til 30 %. 
 
Departementet oppsummerer slik: 
 

"Gitt at dette blir overholdt vil det ikke oppstå noen problemstilling mht. om skjevheter i 
markedsverdi mellom bolig og annen eiendom kan gi grunnlag for bruk av bestemmelsen om 
"særlege tilhøve", når differansen skyldes bruk av reduksjonsfaktor eller bevisst bruk av lavere 
takster." 

 
Ved å legge til uttalelsene i tolkningsuttalelsen fra 2006 er det slik at differansen som må oppstå for at 
særlige forhold blir ansett for å foreligge, må være i reell verdi. En differanse i verdi som skyldes bruk 
av reduksjonsfaktor eller bevisst lavere takster, er med andre ord ikke grunnlag for ny allmenn 
taksering. Kommunene kan ikke sammenligne en bevisst lavt satt takst med full markedsverdi, det må 
foreligge en faktisk differanse vurdert mot eiendommens faktiske markedsverdi. Vilkårene for en ny 
allmenn taksering er ellers ikke oppfylt dersom kommunens eneste begrunnelse for retakseringen er 
ønsket om høyere eiendomsskatt.  
 
Gausdal kommune har i saksfremstillingen lagt til grunn at en lokal reduksjonsfaktor må vedtas av 
kommunestyret (side 23). Uttalelsen fra departementet ga ikke svar på hva som kreves av den 
kommunale beslutningen for at det skal foreligge bruk av en bevisst lavere takst som anses å være en 
lokal reduksjonsfaktor, og vi ba derfor om en presisering. 
 
Vedlegg 4: Brev fra Finansdepartementet 4. mai 2020 
 
Departementet slår fast at dette er et spørsmål som ikke er regulert, og som heller ikke er omhandlet 
i andre rettskilder. Departementet nøyer seg med å vise til at det "normalt" foreligger en beslutning 
eller vedtak fra kommunen, eller at det følger av takstnemndens vedtak. Det er dermed uavklart hva 
som kreves for at en bevisst lavere taksering skal bli ansett som en reduksjonsfaktor, og det antas at 
dette må vurderes konkret.  
 
Dersom det foreligger dokumentasjon knyttet til takseringen i 2017 i Gausdal kommune som viser at 
den hadde en lokal reduksjonsfaktor på 40 %, må denne videreføres både for boligeiendom og for 
fritidseiendom frem til neste allmenne taksering. Ved vurdering av om det har oppstått stor differanse 
i eiendomsverdi sett opp mot kravet om "særlege tilhøve" kan ikke eiendomsverdi etter fratrekk av 
reduksjonsfaktor danne grunnlag for en slik vurdering, som det kan synes som kommunen har gjort.  
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Det er i saksframlegget til Gausdal kommune (vedlegg 1) vist til vurderingen til kommunens jurist, som 
oppsummert er slik: 
 

 "Når dere har dokumentert et takstnivå på ca. 60 % av omsetningsverdi, og 
formuesgrunnlagene fra Skatteetaten pr definisjon skal ligge på 100 %, behøver det ingen 
nærmere begrunnelse eller utredning for å konkludere med at vilkåret for omtaksering er 
oppfylt." 

 
Denne vurderingen er etter vår oppfatning mangelfull. Det skulle vært gjort en vurdering av om 
kommunens taksering i 2017 innebar innføring av en lokal reduksjonsfaktor på 40 %. Dersom det var 
en lokal reduksjonsfaktor på 40 %, må denne videreføres. I så fall kan man heller ikke se på differansen 
mellom en bevisst lav takst og full omsetningsverdi i vurderingen av "særlege tilhøve" – det må 
sammenlignes 100 % med 100 %, evt. 60 % med 60 %. 
 
Gausdal kommune skriver i saksframlegget at takstnivået ved forrige taksering var på 60 % av 
omsetningsverdien. Nærmere dokumentasjon på dette, eller hvorfor og hvordan det ble besluttet å 
gjøre dette, har vi ikke kjennskap til. Det kan imidlertid være tilstrekkelig til at det anses å foreligge en 
lokal reduksjonsfaktor, men er vanskelig å vurdere pga. manglende dokumentasjon. 
 
5. Gausdal kommune og takseringen i 2017 
Det fremkommer av saksframstillingen til kommunestyret at takseringen fra 2017 var 60 % av 
markedsverdien samtidig som det i forutsetningene bak de ulike modellene som behandles legges til 
grunn at gjeldende takster er markedsverdi i modell A. Noen dokumentasjon på verdiforskjeller er ikke 
inntatt i saksframstillingen. Det er kun vist til at "dagens takster i Gausdal ligger på ca. 60 % av 
omsetningsverdien". 
 
Dersom kommunen bevisst takserte til 60 % av markedsverdien i 2017 kan det være at dette er 
tilstrekkelig til å bli ansett for å være en lokal reduksjonsfaktor som kan videreføres. Vi er ikke kjent 
med hva som foreligger av dokumentasjon rundt denne takseringen. Dersom det bevisst er taksert til 
60 % av markedsverdien er det imidlertid ikke dette som skal være sammenligningsgrunnlag for om 
det foreligger stor forskjell i markedsverdien. Kommunen må sammenligne det som ble ansett å være 
markedspris i 2017 med det som er markedspris ved taksering nå, og se om det da har oppstått en stor 
forskjell.  
 
6. Hva hvis vilkårene for omtaksering ikke er oppfylt? 
Vilkårene for omtaksering følger av eiendomsskatteloven § 8 A-3 andre ledd andre punktum, se punkt 
4 over. 
 
Kommunen må kunne dokumentere at det har oppstått en stor forskjell i reelle eiendomsverdier fra 
forrige taksering for å kunne omtaksere. Normal prisutvikling er i utgangspunktet ikke tilstrekkelig til å 
oppfylle vilkåret om stor forskjell i verdiene. Dersom vilkårene ikke er oppfylt må kommunen forholde 
seg til forrige allmenne taksering i 2017. 
 
Etter eiendomsskatteloven § 8 C-1 kan kommunene når som helst gå over til å bruke formuesgrunnlag 
som grunnlag for eiendomsskatt for boligeiendommer. Evt. lokal reduksjonsfaktor må videreføres. 
 
7. Hvordan håndtere resultatet av kommunens taksering 
Dette antas kun å ville bli et tema dersom taksten blir høyere enn dagens. Dersom taksten blir høyere 
er det viktig at eiere av eiendom går gjennom takstgrunnlaget og sjekker om de mener dette stemmer 
med markedspris eller ikke. Det kan være hensiktsmessig å sammenligne med nylige salg og evt. også 
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eiendommer ute for salg. Dersom man er uenig i taksten må det sendes en klage. Merk for øvrig at 
ettersom skattesatsen er satt ned kan eiendomsskatten bli lavere selv om taksten blir høyere, det er 
derfor grunn til å sjekke taksten nøye uansett. 
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Andre saksdokumenter (ikke utsendt) : 

SAMMENDRAG: 
I denne saken redegjøres det for endringer i eiendomskattelovgivningen og konsekvenser 
for Gausdal kommune av ulike modellvalg for årene framover. 

Det foreslås å innføre Skatteetatens formuesgrunnlag for boligeiendommer fra 2021, og å 
gjennomføre en omtaksering i 2020 av alle øvrige eiendommer med virkning fra 2021. 
Det foreslås videre at det bevilges 2,1 mill. kr i 2020 og 0,4 mill. kr i 2021 for å 
gjennomføre ny allmenn taksering av 'øvrige eiendommer'. 

SAKSOPPLYSNINGER: 
Det vises til presentasjon i kommunestyrets budsjettkonferanse 07 .1 1.19, der det ble gitt en 
bred orientering om endringene i eiendomsskatteloven, konsekvenser av dette og 
valgmuligheter framover for Gausdal kommune. Nedenfor gjengis hovedtrekkene i dette. 

Endringer i eiendomsskatteloven: 
• Innføring av obligatorisk reduksjonsfaktor på minimum 30 % i takstene på boliger og 

fritidseiendommer fra og med 2020. 

• Maksimal skattesats reduseres fra 7 til 5 promille for boliger og fritidseiendommer fra og 
med 2020. 

• Bebudet ytterligere reduksjon i satsen t il 4 promille for boliger og fritidseiendommer fra 
og med 2021. 

• Promillesatsen kan ikke økes med mer enn 1 promille per år (tidligere 2 promille per år). 

• Reduksjon i takster på verker og bruk med 1/7 årlig fra og med 2019. 

o Har liten betydning for Gausdal. 

• Forslag om tvungen bruk av takster basert på Skatteetatens formuesgrunnlag (utarbeides 

av SSB); dette er ikke vedtatt, men det er pr. nå frivillig å bruke dette takstgrunnlaget. 

Forholdet mellom obligatorisk og lokal reduksjonsfaktor: 
• Som et alternativ til bruk av obligatorisk reduksjonsfaktor kan kommunene velge å bruke 

en lokal reduksjonsfaktor: 

o Bruk av en eventuell lokal reduksjonsfaktor og denne faktorens størrelse må 
vedtas av kommunestyret. 
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o Lokal reduksjonsfaktor må omfatte alle skattepliktige eiendommer. 
o Kommunen er bundet av ordningen i hele takseringsperioden (normalt ti år), dvs. 

at reduksjonsfaktoren ikke kan settes ned eller fjernes i perioden frem til neste 
allmenne taksering. 

• Den nye obligatoriske reduksjonsfaktoren skal regnes sammen eventuell lokal 

reduksjonsfaktor, og ikke komme i tillegg. Det vil si at hvis den lokale reduksjonsfaktoren 

er mindre enn 30%, skal samlet reduksjonsfaktor økes t il 30% fra 2020. Hvis lokal 
reduksjonsfaktor er lik eller større enn 30% blir det ingen endring i skattegrunnlagene fra 

2020. KS Eiendomsskatteforum har beskrevet sammenhengen mellom obligatorisk og 
lokal reduksjonsfaktor på denne måten: 

Vedtatt lokal Vedtatt lokal 
Ingen bruk av lokal reduksjonsfaktor er reduksjonsfaktor er 
reduksjonsfaktor mindre enn 30 % større enn 30 % 

• • • Kommunale takster på Reduksjonens størrelse for 
Kommunale takster på boliger og fritidsboliger boliger og fritidsboliger skal 

boliger og fritidsboliger multipliseres med kun 0, 7 - tilsvare størrelsen på lokal 

multipliseres med 0, 7 dvs. total reduksjon blir 30 % faktor 

Formuesgrunnlagene for 
Formuesgrunnlagene for boliger skal reduseres 

Formuesgrunnlagene for boliger multipliseres med tilsvarende størrelsen på 
boliger multipliseres med 0,7 kun 0,7 - dvs. total reduksjon lokal reduksjonsfaktor 

blir 30 % 

Konsekvenser for Gausdal kommune av obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% i takstene på 
bolig og fritidseiendommer: 

• 

• 

Dagens takster i Gausdal ligger på ca. 60% av omsetningsverdien . 

o Dokumentert ved fastsettelse av de nye takstene fra og med 2018. 
o Vi trodde i det lengste at disse takstene kunne videreføres uavkortet inn i 2020 

Ofr. kommunestyrets behandling i ekstramøtet 17.10.19). 

Tolkning av regelverket (fra Finansdepartementet og KS Eiendomsskatteforum) er per nå 

slik at satsene likevel må reduseres med 30%, dersom man ikke kan dokumentere bruk av 
lokal reduksjonsfaktor: 

o Takstgrunnlaget på boliger og fritidseiendommer i Gausdal vil da komme ned på 
ca. 42% av omsetningsverdi. 

o Dette vil gi et inntektstap i størrelsesorden 12 mill. kr årlig fra 2020 for Gausdal. 

o I tillegg kommer inntektstap på drøye 7 mill. kr i 2020 som følge av reduksjon i 
promillesatsen fra 7 til 5, og ytterligere tap ved en evt. ytterligere reduksjon av 
promillesatsen til 4 fra 2021. 

• Det er ikke gitt noen garanti for at kommunesektoren vil få kompensert inntektstapet 

som følger av denne omleggingen i eiendomsskatteregelverket. Det er heller ikke gitt 

noen garanti for at enkeltkommuner som rammes hardt vil få særskilt kompensasjon. 
o Dette står i motsetning til hva som er t ilfellet for verker og bruk, der en 

kompensasjonsordning er vedtatt. 
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Takster basert på Skatteetatens formuesgrunn.lag for boliger: 
• Kommunen har mulighet til når som helst åta i bruk Skatteetatens formuesgrunnlag for å 

fastsette eiendomsskattetakstene for boliger. 

• Skatteetatens formuesgrunnlag: 

o Er basert på grove sjablonmessige vurderinger, -eiendommens reelle tilstand er 
ikke vurdert. 

o Boliger kan ut fra dette ha relativt høye formuesverdier i utkantene, siden det ikke 
i tilstrekkelig grad er tatt høyde for lokale forhold. 

o Kan ikke brukes på hytter og våningshus på gardsbruk. 

• Lokal taksering må uansett gjennomføres for denne typen eiendommer, 

som i Gausdal utgjør om lag 2/3 av eiendommene. 

o Justeres årlig, i motsetning til lokale takster for eiendomsskatt der hovedregelen 

er at disse fastsettes kun hvert 10. år. 

• Vil kunne medføre uheldige vridninger i takstgrunnlaget mellom boliger på 

den ene siden og fritidseiendommer og våningshus på den andre siden. 

• Klager på for høyt formuesgrunnlag må rettes til Skatteetaten, -ikke til kommunen. 

«Særlege tilhøve» for omtaksering før det har gått l O år: 
• Det følger av eiendomsskattelovens §8 A-3 annet ledd andre punktum at kommunestyret 

kan avgjøre at ny allmenn taksering skal skje før det har gått 10 år dersom det foreligger 
«særlege tilhøve». 

• Finansdepartementet har ved enkelte tidligere regelendringer lagt til grunn at 

endringene utgjør slike «særlege tilhøve», og har uttalt at de legger til grunn at overgang 

til bruk av formuesgrunnlag for verdsettelse av boligeiendom vil innebære adgang til 

omtaksering forut for utløpet av 10-årsperioden. 

o Departementet understreker imidlertid at slik omtaksering forutsetter at «det 

oppstår store forskjeller» mellom boligeiendom og annen eiendom. 

• Vår jurist har gitt følgende vurdering når det gjelder vår adgang til omtaksering: 

o «Når dere har dokumentert et takstnivå på ca 60% av omsetningsverdi, og 

formuesgrunnlagene fra Skatteetaten pr definisjon skal ligge på 100%, behøver 

det ingen nærmere begrunnelse eller utredning for å konkludere med at vilkåret 
for omtaksering er oppfylt.» 

Administrasjonen har ut fra forannevnte foretatt beregninger for 2 alternative modeller for å 
anslå inntektsnivået for eiendomsskatt i planperioden og videre framover: 

• Modell A: Gausdal kommune tar i bruk Skatteetatens formuesgrunnlag på 

boligeiendommer fra 2021. Øvrige eiendommer omtakseres i løpet av 2020. 

• Modell B: Gausdal kommune forutsetter at vi har en lokal reduksjonsfaktor på 40%, og 
viderefører bruken av gjeldende takstgrunnlag fra 2018. 

Nærmere om forutsetningene i modell A: 
• Det legges til grunn at kommunen ikke har noen lokal reduksjonsfaktor, -hvilket 

innebærer at gjeldende takster anses å være markedsverdien, og at det på disse takstene 

benyttes en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% i 2020 for boliger og 
fritidseiendommer. 

• Skatteetatens formuesgrunnlag tas i bruk på boligeiendommer fra 2021, med en 

obligatorisk reduksjonsfaktor på 30%. 
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• Øvrige eiendommer er i beregningene forutsatt taksert 40% høyere enn i 2017 (til 100% 

av omsetningsverdien i 2017) ved en omtaksering i 2020 med virkning fra 2021. Det er i 
beregningene deretter benyttet en reduksjonsfaktor på 30% på disse takstene. 

• Skatteetatens formuesgrunnlag er i beregningene forutsatt å øke med 5% per år fra 2017 
til 2019, og i resten av økonomiplanperioden. (Skatteetatens formuesgrunnlag har økt 15-

20% fra 2015 til 2017 og 25-30% fra 2012 til 2017 (basert på stikkprøver i skatteetatens 
formuesverdier for Gausdal)). 

• Ved den faktiske omtakseringen vil sammenligningsgrunnlaget for å måle de nye 
takstene opp mot omsetningsverdi utvides med data for omsatte eiendommer i 2018 og 

2019. Med datamaterialet fra forrige allmenne taksering, der omsetningsverdier for 2015, 

2016 og 2017 ble innhentet, vil man da ha et godt grunnlag for å fastsette nye takster 
opp mot kjente omsetningsverdier. 

• Siste år i sammenligningsgrunnlaget (2019) vil da være det samme som utgangspunktet 

for Skatteetatens formuesgrunnlag i 2021, siden Skatteetaten benytter data fra 2 år 
tilbake i tid. 

Nærmere om forutsetningene i modell B: 
• Det legges i modell B til grunn at kommunen har en lokal reduksjonsfaktor på 40%, og at 

gjeldende takster videreføres i planperioden. 

I figurene nedenfor framgår anslagene på inntektsnivå for de to modellalternativene. 

Anslag på inntekter fra eiendomsskatt i 
planperioden for alternativene A og B, mill. kr 
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Akkumulert differanse mellom 
alternativene A og B i planperioden, mill. kr 
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GAUSDAL KOMMUNE • .,._ ... __... 

I tabellen nedenfor følger anslag på eiendomsskatteinntekter i de to modellene fram til 2027, 
som er tidspunktet da ny allmenn taksering vil måtte gjøres dersom man skulle velge å 
videreføre gjeldende eiendomsskattetakster (modell B) ut I 0-årsperioden 2018-2027. 

Det presiseres at dette er anslag basert på beregningsforutsetningene angitt foran, og at 
anslagene vurderes å være nøkterne med den kunnskap vi sitter på om prisutviklingen i 
eiendomsmarkedet fram til i dag. 

VURDERING: 
Modell A vil, som det framgår av figurene foran, gi et inntektsnivå fra eiendomsskatten i 2020 
som er 19 ,6 mill. kroner lavere enn i 2019. Dette skyldes to forhold: Gjeldende takster for 
boliger og fritidseiendommer reduseres med den obligatoriske reduksjonsfaktoren på 30%, 
som isolert sett gir en inntektsreduksjon på om lag 12 mill. kr. I tillegg kommer 
satsreduksjonen fra 6, 1 promille til 5 promille for alle eiendommer som gir en 
inntektsreduksjon på ca. 7,6 mill. kr. Fra og med 2021 tas imidlertid Skatteetatens 
formuesgrunnlag og nye lokale takster i bruk, og eiendomsskatteinntektene vil i modell A ligge 
på et stabilt høyere nivå enn hva tilfellet er i modell B (7,3 mill. kr i 2021 og økende for hvert 
år utover). De akkwnulerte merinntektene fra eiendomsskatten i planperioden utgjør i modell 
A om lag 13,3 mill. kr, noe som vil øke til om lag 55 mill kr ved utløpet av påfølgende 4-
årsperiode fra 2024-2027. 
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Modell B er beheftet med en stor prosessrisiko all den tid kommunen ikke har et eksplisitt 
vedtak om bruk av lokal reduksjonsfaktor og størrelsen på denne. Kommunens lokale 
reduksjonsfaktor ligger snarere implisitt i eiendomsskattetakstene gjennom fastsettingen av de 
ulike faktorene som er benyttet for å komme fram til taksten (sonefaktor, kvadratmeterpris, 
ytre faktor, indre faktor m.v.). Prosessrisikoen forsterkes ved at kommunen ikke kan 
dokumentere bruk av lokal reduksjonsfaktor for alle eiendommer, og modell B anbefales 
således ikke fra juridisk hold. 

Begge modellene gir en redusert eiendomsskattebelastning for kommunens innbyggere, og er 
således i tråd med signaler gitt fra Finansministeren om intensjonene med de foreslåtte 
omleggingene. I den krevende økonomiske situasjonen Gausdal kommune er i, anses det som 
nødvendig å utnytte inntektspotensialet i eiendomsskatten. Kommunedirektøren foreslår derfor 
å innføre Skatteetatens formuesgrunnlag for boligeiendommer fra 2021, og å gjennomføre en 
omtaksering i 2020 av alle øvrige eiendommer med virkning fra 2021. 
Kommunedirektøren foreslår videre at det bevilges 2, 1 mill kr i 2020 og 0,4 mill. kr i 2021 for 
å gjennomføre ny allmenn taksering av 'øvrige eiendommer'. 

Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 

innstilling: 

1. Kommunestyret vedtar å videreføre gjeldende lokale eiendomsskattetakster for 2020, 
med bruk av obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% for boliger og fritidseiendommer. 

2. Kommunestyret vedtar åta i bruk Skatteetatens formuesgrunnlag for de boliger hvor 

dette er beregnet Ufr. eiendomsskatteloven§ 8 C-1) for skatteåret 2021. 

3. Med utgangpunkt i de store forskjellene som oppstår mellom boligeiendom og all øvrig 

eiendom som følge av vedtakspunkt 1 og vedtakspunkt 2 foran, vedtar kommunestyret å 
gjennomføre en ny allmenn taksering i 2020 av alle øvrige eiendommer. De nye takstene 
gis virkning fra og med skatteåret 2021. 

4. Kommunestyret bevilger 2,1 mill. kr i 2020 og 0,4 mil. kr i 2021 til ny allmenn taksering av de 
eiendommer som omfattes vedtakspunkt 3 foran. 

Formannskapet behandlet saken, saksnr. 82/19 den 19.11.2019. 

Behandling: 
Hans Høistad, Ap, satte fram forslag om endring av punkt 4: om å redusere kostnadene til 
retaksering med kr. 500.000 i 2020. 

Votering: Punkt 1-3 ble enstemmig tiltrådt. 
Punkt 4: Innstillingen ble tiltrådt med 4 sternmet. 3 stemte for forslaget til Hans Høistad. 

Innstilling: 
1. Kommunestyret vedtar å videreføre gjeldende lokale eiendomsskattetakster for 2020, med 

bruk av obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% for boliger og fritidseiendommer. 
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2. Kommunestyret vedtar å ta i bruk Skatteetatens fonnuesgrunnlag for de boliger hvor dette 
er beregnet (jfr. eiendomsskatteloven § 8 C-1) for skatteåret 2021 . 

3. Med utgangpunkt i de store forskjellene som oppstår mellom boligeiendom og all øvrig 
eiendom som følge av vedtakspunkt 1 og vedtakspunkt 2 foran~ vedtar kommunestyret å 
gjennomføre en ny allmenn taksering i 2020 av alle øvrige eiendommer. De nye takstene gis 
virkning fra og med skatteåret 2021. 

4 . Kommunestyret bevilger 2,1 mill. kr i 2020 og 0,4 mil kr i 2021 til ny allmenn taksering av 
de eiendommer som omfattes vedtakspunkt 3 foran. 
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Postadresse Kontoradresse Telefon 

22 24 90 90 

Org. nr. 

Telefon 

Telefaks 

KS 

Hakon Huus-Hansen 

Postboks 1378 Vika 

0114 OSLO 

Deres ref Vår ref Dato

19/00722-5 19/2980 04.09.2019 

Svar på henvendelse om obligatorisk reduksjonsfaktor 

Vi viser til deres brev av 2. juli 2019 med spørsmål til eigedomsskattelovas 

bestemmelser om obligatorisk reduksjonsfaktor.  

I Prop. 1 LS (2018-2019) punkt 11 fremgår det at bakgrunnen for forslaget om en 

obligatorisk reduksjonsfaktor var å redusere kommunenes mulighet til å kreve inn 

eiendomsskatt ved å innføre et tak på verdsettelsen av bolig- og fritidseiendom i 

eiendomsskatten. Dette forslaget var ikke avhengig av forslaget om at bruk av 

Skatteetatens formuesgrunnlag skulle gjøres obligatorisk, som ville gjøre takseringen 

på tvers av kommunene mer enhetlig. Det fremgår at kommunene også i den foreslåtte 

overgangsperioden skulle benytte seg av reduksjonsfaktoren på 30 pst. i allerede 

fastsatte takster, og ikke bare i formuesgrunnlagene. 

Vi viser til proposisjonens punkt 11.1: 

«I tråd med Jeløya-plattformen foreslår regjeringen også at 

eiendomsskattegrunnlaget reduseres ved at det innføres en 

obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetakstene på 30 pst. for 

all bolig- og fritidseiendom fra 2020. Kommunene står fritt til å velge en 

høyere reduksjonsfaktor enn dette. Regjeringen foreslår videre at bruk 

av formuesgrunnlag gjøres obligatorisk ved verdsettelse av 

boligeiendom for eiendomsskatteformål fra 2020. Forslaget vil gjøre 

eiendomsskattetaksering på tvers av kommuner mer enhetlig. 

Departementet foreslår som en overgangsregel at kommuner som har 

foretatt alminnelig taksering i 2013 eller senere kan benytte denne til 

Vedlegg 2
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og med skatteåret 2023. Også disse kommunene skal benytte en 

reduksjonsfaktor på 30 pst. For fritidseiendom er formuesgrunnlagene 

foreløpig lite egnet til verdsettelse fordi de i liten grad reflekterer den 

underliggende markedsverdien. Fritidseiendommer skal derfor inntil 

videre takseres som i dag.» 

Kommunene har adgang til å fastsette en lokal, frivillig reduksjonsfaktor i takstene. 

Bruk av lokal, frivillig reduksjonsfaktor er ikke lovregulert.  

Vi viser til brev til KS fra Finansdepartementet av 18. desember 2018 vedrørende 

forholdet mellom obligatorisk reduksjonsfaktor og lokal, frivillig reduksjonsfaktor. På 

side 2-3 skriver departementet følgende: 

«Konkret vil dette innebære at hvor kommunen eksempelvis har en 

lokal reduksjonsfaktor på 40 prosent vil denne gjelde også for bolig 

verdsatt ved bruk av formuesgrunnlag. Den obligatoriske 

reduksjonsfaktoren på 30 prosent «konsumeres» av den lokale. 

Tilsvarende vil gjelde for fritidsboliger etter de nye reglene.  

Hvor kommunen har en lokal reduksjonsfaktor som er lavere enn 30 

prosent vil denne etter de foreslåtte reglene ikke gjelde for bolig- og 

fritidseiendom. Det nye etter lovendringen er at det er innført en 

obligatorisk reduksjonsfaktor på minimum 30 prosent for bolig- og 

fritidseiendom. Denne vil gjelde uavhengig av om kommunen vedtar 

en lavere lokal reduksjonsfaktor, eller ikke har dette overhodet.» 

Etter eigedomsskattelova § 8 A-2 første ledd jf. § 8 A-3 verdsettes eiendommer ved 

takst, og verdien settes til eiendommens omsetningsverdi. Fra og med 2020 skal 

skattegrunnlaget for bolig- og fritidseiendom settes til denne verdien multiplisert med 

0,7, jf. ny § 8 A-2 første ledd. Det er ikke holdepunkter for å si at loven åpner for en slik 

type justering i takstene som det KS tar til orde for i henvendelsen. 

Med hilsen 

Ole Todal Jenssen 

lovrådgiver 

Charlotte Sveen 

rådgiver 



Postadresse 

Postboks 8008 Dep 

0030 Oslo 

postmottak@fin.dep.no 

Kontoradresse 

Akersg. 40 

Telefon 

22 24 90 90 

Org. nr. 

972 417 807 

Skattelovavdelingen 

Telefon 22 24 44 31/33 

Telefaks 22 24 27 16 

Advokatfirmaet Økland 

Deres ref Vår ref Dato

19/716  05.02.2020 

Anmodning om tolkningsuttalelse 

Det vises til henvendelse fra advokatfirmaet Økland på vegne av Norges Hytteforbund, 

datert 23. januar 2020. 

I henvendelsen anmodes departementet om en tolkningsuttalelse vedrørende bruk av 

eigedomsskattelova § 8 A-3 annet ledd ved overgang til verdsettelse av boliger etter 

reglene i eigedomsskattelova § 8 C-1. 

Verdsettelse for eiendomsskatteformål skjer etter lovens hovedregel ved såkalt 

«allmenn taksering», jf. eigedomsskattelova § 8 A-3. Slik taksering skal normalt foretas 

hvert tiende år. Loven fastsetter imidlertid at «Dersom det ligg føre særlege tilhøve, kan 

kommunestyret avgjere at ny taksering skal skje tidlegare eller seinare enn dette, men 

ikkje seinare enn tre år etter at siste allmenn taksering skulle ha skjedd.» 

Videre følger det av eigedomsskattelova § 8 C-1 at kommunen alternativt kan verdsette 

boligeiendom ved bruk av eiendommens formuesgrunnlag. Reglene om dette ble 

vedtatt ved lov 7. desember 2012 nr. 44. Forarbeidene til lovendringen framgår av Prop. 

1 LS (2012-2013). Bruk av formuesgrunnlag vil innebære at eiendomsskattegrunnlaget 

for bolig justeres årlig i takt med prisutviklingen. Dette i motsetning til eiendom 

verdsatt ved allmenn taksering, jf. ovenfor. 

Det heter i Prop. 1 LS (2012-2013) pkt. 8.4.1.1 at: 
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«Dersom det oppstår store forskjeller mellom formuesgrunnlaget for boliger og annen 

eiendom i takstperioden som følge av generell prisstigning eller prisnedgang, kan 

kommunen gjennomføre ny alminnelig taksering som følge av «særegne forhold», jf. 

byskatteloven § 4 første ledd annet punktum og omtalen over. Fra 2013 reguleres dette i 

eigedomsskattelova § 8 A-3 annet ledd. Tilsvarende kan kommuner som allerede har 

eiendomsskatt, gjennomføre ny alminnelig taksering med virkning for det skatteåret 

boliger første gang bli taksert etter departementets forslag. Med dette kan kommuner 

som i dag har eiendomsskatt, taksere både boligeiendom og annen eiendom i samme 

skatteår, selv om 10-årsperioden ikke er utløpt.» 

Uttalelsen må ses i sammenheng med normen for verdsettelse etter 

eigedomsskattelova, som framgår av lovens § 8 A-2. Det heter her at: 

«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si 

innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege 

salstilhøve ved fritt sal.»  

Dersom overgang til bruk av formuesgrunnlag for verdsettelse av boliger medfører et 

stort sprik i verdsettelsen mellom boliger og annen eiendom vil dette gi adgang til å 

foreta ny allmenn taksering, med hjemmel i bestemmelsen om «særlege tilhøve». Dette 

gjelder både som følge av generell prisoppgang eller prisnedgang i takstperioden, og 

hvor kommunen ved innføring av verdsettelse basert på bruk av formuesgrunnlag ser at 

dette vil gi store skjevheter. 

Etter ulovfestet rett har kommunene anledning til å benytte en såkalt 

«reduksjonsfaktor» i takstene. Dette innebærer en lik, prosentvis reduksjon av takstene 

for all eiendom. Det er antatt at reduksjonsfaktoren ligger fast i hele ti-årsperioden. 

Enkelte kommuner kan, i stedet for å bruke en eksplisitt reduksjonsfaktor, ha valgt å 

taksere eiendommene til en lavere verdi enn markedsverdien.  

Det heter i proposisjonen at: 

«I kommuner som har eiendomsskatt i dag, og som ønsker å benytte forslaget til nytt 

takseringsalternativ for bolig, må eksisterende lokale reduksjonsfaktor også benyttes 

for boliger ved utskrivingen. (…)». 

Departementet antar at det samme prinsippet må legges til grunn hvor kommunen ved 

den allmenne takseringen har valgt å taksere eiendommene lavere enn markedsverdien 

i stedet for å benytte en eksplisitt reduksjonsfaktor, jf. ovenfor.  



Side 4 

Gitt at dette blir overholdt vil det ikke oppstå noen problemstilling mht. om skjevheter i 

markedsverdi mellom bolig og annen eiendom kan gi grunnlag for bruk av 

bestemmelsen om «særlege tilhøve», når differansen skyldes bruk av reduksjonsfaktor 

eller bevisst bruk av lavere takster.  

Med hilsen 

Ole Todal Jenssen  e.f. 

lovrådgiver 

Charlotte Sveen 

rådgiver 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer 



Postadresse 

Postboks 8008 Dep 

0030 Oslo 

postmottak@fin.dep.no 

Kontoradresse 

Akersg. 40 

Telefon 

22 24 90 90 

Org. nr. 

972 417 807 

Skattelovavdelingen 

Telefon 22 24 44 31/33 

Telefaks 22 24 27 16 

Advokatfirmaet Økland v/Kitty Moss Sørensen 

Deres ref Vår ref Dato

19/716 - 7  04.05.2020 

Anmodning om uttalelse 

Det vises til advokatfirmaet Øklands e-post av 29. april 2020, samt tidligere 

korrespondanse. Henvendelsen fremmes på vegne av Norges Hytteforbund. 

Både foreliggende og tidligere henvendelse gjelder adgangen til framskyndet 

omtaksering etter bestemmelsen om «særlege tilhøve» i eigedomsskattelova § 8 A-3 

annet ledd, annet punktum, ved overgang til taksering basert på formuesgrunnlag for 

boligeiendom. 

Departementet har i brev av 5. februar 2020 lagt til grunn at det vil være adgang til å 

foreta ny allmenn taksering dersom overgangen til bruk av formuesgrunnlag medfører 

«store skjevheter» i takstnivået mellom boligeiendom og øvrige eiendomstyper. 

Videre uttalte departementet i samme brev at det ved denne vurderingen ikke skal tas 

hensyn til eventuell reduksjonsfaktor i takstene. Det samme ble antatt å gjelde når 

kommunen har valgt å taksere eiendommene lavere enn markedsverdien i stedet for å 

benytte en eksplisitt reduksjonsfaktor. 

Advokatfirmaet Økland stiller nå spørsmål om det kreves et formelt vedtak fra 

kommunen om taksering under markedsverdi, eller om det er tilstrekkelig at 

kommunen rent faktisk har taksert under markedsverdi, ved avgjørelsen med hensyn 

til om det vil være adgang til omtaksering etter regelen om «særlege tilhøve». 

Vedlegg 4



Side 2 

Departementet finner grunn til å understreke at spørsmålet ikke er nærmere regulert i 

lov eller forskrift. En er heller ikke kjent med at det foreligger andre rettskilder 

vedrørende denne problemstillingen. Normalt vil en beslutning om taksering under 

markedsverdi tas i forbindelse med kommunestyrets vedtak etter eigedomsskattelova § 

10. Eventuelt kan slik bestemmelse kunne følge av de vedtekter takstnemnden 

fastsetter for takseringen.  

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Bjørn Berre  e.f. 

avdelingsdirektør 

 

Ole Todal Jenssen 

lovrådgiver 
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Teknisk enhet 

 

Gausdal kommune 
Vestringsvegen 8   
2651 ØSTRE GAUSDAL 

Telefon:  61 22 44 00 
e-post: postmottak@gausdal.kommune.no 

 

 

 

Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger 
v/ Jens Engelstad 
 

          

        ØSTRE GAUSDAL, 22.09.2021 

 
Arkivkode Vår ref.(oppgis ved svar)             Deres ref. 
232 21/2124-2             
 
 
SVAR - SAMARBEIDUTVALGETS UTTALELSER TIL RETAKSERING OG BEREGNING AV 
EIENDOMSSKATT FOR FRITIDSBOLIGEIERE I GAUSDAL KOMMUNE.  

 
Viser til henvendelse fra Samarbeidsutvalget for fritidsboligforeninger på Skei-Austlid 
mottatt 26. august 2021. 
 
Vi oppfatter spørsmålene og problemstillingene som relativt identiske med de som Gausdal 
kommune mottok fra Norges Hytteforbund tidligere i år. Vi legger derfor med henvendelsen 
fra Norges Hytteforbund og svaret som Gausdal kommune ga på dette den 7. juni i år. Håper 
dette svarer opp Samarbeidsutvalgets henvendelse. 
 
 
 
           
Med vennlig hilsen 
Gausdal kommune 
 
 
 
Torbjørn Furuhaugen 
Enhetsleder 
dir.tlf. 95 27 76 91 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent etter våre rutiner, og sendes uten signatur. 
 
 
  

 
 
 
 



 
 

 
Teknisk enhet 

 

Gausdal kommune 
Vestringsvegen 8   
2651 ØSTRE GAUSDAL 

Telefon: 61 22 44 00 
e-post: postmottak@gausdal.kommune.no 

 

 

 

Norges Hytteforbund 
v/Trond Hagen 
  
 

        ØSTRE GAUSDAL, 07.06.2021 

 

 
Arkivkode Vår ref.(oppgis ved svar)             Deres ref. 
106 20/838-8             
 
SVAR - VEDRØRENDE RETAKSERING OG UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT PÅ BOLIGER OG 
FRITIDSBOLIGER I GAUSDAL KOMMUNE FOR SKATTEÅRET 2021  

 
 
Det vises til brev fra Norges Hytteforbund til Gausdal kommune datert 25. februar 2021. 
Gausdal kommune har tatt kontakt med KS Advokatene for bistand og vurdering av de 
påstander som fremgår av det nevnte brevet. Det er vårt syn at Gausdal kommune hadde 
hjemmel til å omtaksere alle eiendommer i 2021, samt at reduksjonen i takster for bolig og 
fritidseiendom ikke skal overstige de 30 % som følger av eiendomsskatteloven. Vi vil i det 
følgende begrunne vårt standpunkt. 
 
Det følger av eiendomsskatteloven § 8 A-3 andre ledd at en kommune har anledning til å 
foreta en ny alminnelig taksering før ti-årsperiodens utløp dersom det foreligger «særlege 
tilhøve». Av forarbeidene (Prop. 1 LS (2012-2013)) til § 8 C-1 følger det at «Tilsvarende kan 
kommuner som allerede har eiendomsskatt, gjennomføre ny alminnelig taksering med 
virkning for det skatteåret boliger første gang blir taksert etter departementets forslag. Med 
dette kan kommuner som i dag har eiendomsskatt, taksere både boligeiendom og annen 
eiendom i samme skatteår, selv om 10-årsperioden ikke er utløpt.» 
 
Vi mener at retten til omtaksering gjelder ubetinget ved innføring av formuesgrunnlag. Siden 
formuesgrunnlagene justeres årlig, vil det være hensiktsmessig at alle eiendomsgrupper har 
samme verdimålingstidspunkt det året formuesgrunnlagene innføres. Dette for å forebygge 
at det utvikler seg unødvendig store skjevheter i løpet av takstperioden. 
 
Finansdepartementet har uttalt at omtaksering forutsetter at det oppstår «store forskjeller» 
mellom boligeiendom og annen eiendom. Videre er det uttalt at de store forskjellene ikke 
kan skyldes «bruk av reduksjonsfaktor eller bevisst bruk av lavere takster». Departementets 
uttalelser er omtalt i notat fra advokatfirmaet Økland datert 25. juni 2020 som var vedlagt 
brev fra dere. I denne saken forelå det store forskjeller mellom formuesgrunnlag og andre 
takster ved innføringen. Kommunen hadde derfor i alle tilfelle rettslig grunnlag for 
omtaksering. 
 
Vi kan ikke se at departementet ut ifra ordlyden i § 8 A-3 har hjemmel til å hevde at bruk av 



   

reduksjonsfaktor eller bevisst bruk av lavere takster diskvalifiserer retten til omtaksering. I 
alle tilfelle er det klart at det ikke forelå slike omstendigheter som departementet uttaler at 
normalt må være til stede for at en kommune kan sies å ha et «bevisst lavere takstnivå». Det 
forelå ikke et vedtak fra kommunestyret etter eiendomsskatteloven § 10 som sier noe om at 
det skal skje en taksering under markedsverdi – altså at det forelå en lokal reduksjonsfaktor. 
Det var heller ikke nedfelt en bestemmelse om dette i takstnemndas retningslinjer for 
takseringen. Reduksjonen lå ifølge kommunen implisitt i eiendomsskattetakstene gjennom 
fastsettingen av de ulike faktorene som er benyttet for å komme frem til taksten 
(sonefaktor, kvadratmeterpris, ytre faktor, indre faktor m.v). 
 
I brevet fra Norges Hytteforbund hevdes det at en av forutsetningene for å kunne retaksere 
eiendommer innenfor tiårsperioden er at reduksjonsfaktoren opprettholdes. På denne 
bakgrunn hevdes det at Gausdal kommune må opprettholde et reduksjonsnivå på 40 % 
og ikke 30 %. 
 
Gausdal kommune har ikke vedtatt noen lokal reduksjonsfaktor verken for foregående eller 
inneværende periode, hvilket medfører at det kun er den obligatoriske reduksjonsfaktoren 
på 30 % som skal trekkes fra taksten til bolig og fritidseiendommer. 
 
Gausdal kommune kan etter dette ikke se at det foreligger noe grunnlag for å «korrigere» 
utskrevet eiendomsskatt for 2021 basert på de grunnlag Norges Hytteforbund anfører. 
 
Det opplyses om at takstnemnda nå skal behandle omkring 450 likelydende klager fra 
hytteeiere i kommunen der flere av de samme anførslene fremkommer. 
 
           
 
Med vennlig hilsen 
Gausdal kommune 
 
 
Torbjørn Furuhaugen 
Enhetsleder 
dir.tlf. 95 27 76 91 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent etter våre rutiner, og sendes uten signatur. 
 
 
 
 
Kopi: KS Advokatene v/Elisabeth Aasheim 
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SÆRUTSKRIFT 

Samlet saksframstilling 

 
       

 
SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 

91/16 Formannskapet 22.11.2016 

110/16 Kommunestyret 15.12.2016 

 

 
Ark.: 232 Lnr.: 10957/16 Arkivsaksnr.: 16/1798-4 

 

Saksbehandler:  Jostein Sørensen 

 

EIENDOMSSKATTETAKSTER - TILTAK VED UTLØP AV VEDTATT 10 ÅRS 

PERIODE.  

 

Vedlegg: «Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om eiendomsskatt»  

 for Gausdal kommune.  

 

 

SAMMENDRAG: 

Etter eiendomsskatteloven skal det være en allmenn taksering i kommunen hvert tiende 

år. Unntak i loven åpner for att kommunestyret kan vedta å utsette omtaksering i inntil 

3 år, eller foreta en kontortaksering. 

Rådmannens foreslår å gjennomføre en allmenn omtaksering, og at det nye 

eiendomsskattegrunnlaget skal være klart med virkning fra 01.01.2018. 

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

Kommunestyret i Gausdal vedtok i sak 3/07 den 08.02.2007 å innføre eiendomsskatt i hele 

kommunen. Utskriving av eiendomsskatt er hjemlet i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3. 

 Innføring av eiendomsskatt ble organisert som et eget prosjekt og arbeidet med innføringen 

startet ganske umiddelbart etter kommunestyrets vedtak. Administrasjonen fikk raskt avklart at 

det ville være besparende og en stor fordel å selv stå for takseringen i kommunen i stedet for å 

sette dette bort til konsulentfirmaer. Egen prosjektleder ble ansatt, i tillegg ble 4 personer 

midlertidig ansatt for å arbeide på heltid med prosjektet. 

Kommunestyret utnevnte i sak 33/07 den 10.05.08 3 personer til sakkyndig nemd og 5 

personer til sakkyndig ankenemd. I sak 39/07 den 21.06.08 innvilget kommunestyret en 



  
 
 

 

 

økonomisk ramme på kr. 5 mill. til gjennomføring av prosjektet. I sak 40/07 samme dag ble 

vedtekter for nemdene vedtatt. 

Gjennom en prosess mellom utnevnte nemder og administrasjonen i Gausdal kommune ble det 

sommeren 2007 utarbeidet «Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om 

eiendomsskatt» som skulle gjelde for kommunen i perioden 2008-2018. Dokumentet ble 

vedtatt 30.04.2008 og senere revidert til sin endelige form den 10.09.2008. Dokumentet tar 

stilling til valg av takseringsmetode og har sikret mest mulig likebehandling ved taksering av 

skattepliktige eiendommer i 10 års perioden. 

Det ble i 2008 innført eiendomsskatt i hele Gausdal kommune, takstene skal være uendret i 10 

år. Det er kommunestyret som vedtar når og hvordan en ny taksering skal gjennomføres. En 

alminnelig omtaksering av alle skattepliktige eiendommer skal skje til samme tid, og nye 

takster må få virkning fra det samme skatteår. 

Hva skal etter eiendomsskatteloven legges til grunn for å fastsette   

eiendomsskattetaksten ?: 

Eiendomsskatteloven § 8A-2: 

1. Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si 

innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege 

salstilhøve ved fritt sal. 

 

Lovteksten sammen med rettspraksis gir grunnlag for å beskrive takseringsnormen som 

«objektivisert omsetningsverdi». Med omsetningsverdi menes ordinær pris i markedet. Med 

objektivisert menes at verdien knytter seg til eiendommen objektivt sett, og ikke til den verdien 

eiendommen har for aktuell eier. Eiendomsskatten er en objektskatt, det er eiendommen som 

sådan som skal skattlegges. 

Hvordan eiendomsskattetaksten blir fastsatt i Gausdal kommune: 

Eiendomsskattetaksten er en «grovkornet» takst hvor det er vanlig å legge til grunn 

sjablongverdier for å komme fram til en antatt omsetningsverdi. Sjablongverdier legges til 

grunn for alle eiendommer bortsett fra anlegg for produksjon ev elektrisk kraft hvor 

ligningsverdien benyttes, og noen infrastrukturanlegg og kraftlinjer som ble taksert av 

takstmann i 2007. 

Sjablongverdiene sammen med forskjellige reduksjonsfaktorer er fastsatt i kommunens 

«Rammer og retningslinjer». Type eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt ihht. 

Eiendomsskatteloven §§ 5 og 7 er listet opp. 

 



  
 
 

 

 

Skattesatsen: 

Det er mulig å differensiere skattesats etter eiendomsskatteloven § 12. I Gausdal er 

promillesatsen for 2016 for alle skattbare eiendommer 5 ‰. Det er ikke mulig å ha forskjellig 

skattesats for boliger og fritidsboliger, men næringseiendommer kan ha annen sats. Etter § 10 i 

eiendomsskatteloven er det kommunestyret som hvert år fastsetter hvilken sats som skal 

benyttes ved utskriving av eiendomsskatt kommende skatteår. Satsen må være minst 2 ‰ og 

maksimalt 7 ‰. Promillesatsen kan økes med maksimalt 2 ‰ pr. år, men kan settes ned til 

minimumsnivået uavhengig av hvor høy den er fra før. 

 

ALTERNATIVER OG MULIGHETER VED UTLØP AV 10 ÅRS PERIODEN FOR 

FASTSATTE EIENDOMSKATTETAKSTER I GAUSDAL KOMMUNE. 

Eiendomsskatteloven § 8 A-3 (2): (HOVEDREGEL) Det skal være ei allmenn taksering i 

kommunen kvart tiande år. (UNNTAK) Dersom det ligg føre særlege tilhøve, kan 

kommunestyret avgjere at ny taksering skal skje tidlegare eller seinare enn dette, men ikkje 

seinare enn tre år etter at siste allmenne taksering skulle ha skjedd.   

            

Eiendomsskatteloven § 8 A-4 Kontorjustering: (UNNTAK) I staden for ny allmenn 

taksering kan kommunestyret gjere vedtak om auke av det verdet (taksten) som eigedomen 

blei satt til ved den siste allmenne takseringa for utskriving av eigedomsskatt. Auken kan skje 

stegvis over fleire år, men må ikkje vere meir enn 10 prosent av det opphavelege 

skattegrunnlaget for kvart år etter 10-årsfristen for den siste allmenne takseringa.   

Etter eiendomsskatteloven er det fire alternativer for Gausdal kommune fra og med  

01.01.2018:   

Alt. 1  

Omtaksering (full omtaksering-se § 8 A- 3). Kommunens fastsatte «Rammer og 

retningslinjer» blir vurdert på nytt og revidert ut fra dagens objektiviserte omsetningsverdi. 

Alle eiendommer blir besiktiget og taksert på nytt ut i fra dagens antatte omsetningsverdi.  

Fordeler: 

1. Mer korrekt takstgrunnlag hvor skjevheter og forandringer som har oppstått i 10 års 

perioden blir hensyntatt og rettet opp i fastsettelse av kommunens «Rammer og 

retningslinjer». 

2. Eiendomsprisene har stort sett økt, og en omtaksering vil på sikt kunne øke 

kommunens inntekter uavhengig av skattesats. 



  
 
 

 

 

3. Sikre likebehandling, ved befaring av alle skattepliktige eiendommer vil uregistrerte 

bygninger og bygningsendringer utført siden forrige taksering ville bli registrert og 

beskattet. 

4. Kvalitetssjekk av opplysninger i eiendomsregisteret (matrikkelen). 

5. Foretas det ny allmenn omtaksering, vil denne som et utgangspunkt gjelde for nye ti år.

         

Ulemper: 

1. Gjennomføring av omtaksering gir ekstra utgifter for kommunen. 

  

Alt. 2  

Kontorjustering (se § 8 A-4), hvor takstene økes med inntil 10 prosent og det er lik økning 

for alle eiendommer i kommunen. 

Vedrørende unntaket: 

Det er ingen begrensing i hvor mange år på rad kommunen kan foreta kontormessig 

oppjustering av takstene, men kommunen/nemda må sørge for at ingen takster overstiger antatt 

omsetningsverdi i det enkelte året som takstene blir oppjustert for. 

Fordeler: 

2. Relativt lite arbeidskrevende da det skjer uten bruk av takstnemder og befaring. 

3. Økt eiendomsskatteinntekt 

Ulemper: 

1. Lavere proveny til kommunen enn ved en retaksering. 

2. Skjevheter eller feil ved innføring av eiendomsskatt eller endrede forutsetninger 

oppstått i løpet av 10 års perioden vil ikke bli rettet. 

 

Alt. 3 

Utsette omtaksering inntil 3 år, takstene vil forbli uendret (se § 8 A-3) og kan stå uendret 

fram til 2021. 

Fordeler: 

1. Ingen ekstra utgifter så lenge takstene står uendret. 

Ulemper: 

2. Ingen inntektsøkning utover registrering av nye eiendommer,  bygg og 

bygningsendringer samt evt. heving av skattesats. 



  
 
 

 

 

 

 

Alt. 4 

Bruk av Skatteetatens formuesgrunnlag for beskatning av boligeiendommer: 

I 2014 ble eiendomsskatteloven endret slik at det etter § 8 C-1 er mulig å benytte Skatteetatens 

formuesgrunnlag (boligverdier) ved utskriving av eiendomsskatt på boligeiendommer. 

Verdsettelsesmetoden er et alternativ til å bruke takster fastsatt av kommunens sakkyndige 

nemd, og det er kommunestyret som evt. fatter vedtak om bruk av formuesgrunnlag. 

Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger kan tas i bruk i et hvilket som helst år uavhengig av 

hva som eventuelt skal skje med takstene for øvrige skattepliktige eiendommer. 

Fordel: 

3. Trenger ikke gjennomføre besiktigelse 

Ulemper: 

4. Det finnes ikke formuesgrunnlag på alle boliger. Disse eiendommene må takseres etter 

kommunens retningslinjer, og det å garantere likebehandling vil være vanskelig. 

Skatteetaten legger følgende til grunn for utregning av formuesgrunnlaget: areal på P-

rom, alder og beliggenhet på boligen. Areal på P-rom skal hjemmelshaver selv regne ut 

og oppgi til skatteetaten. Ved taksering er det bruksareal som legges til grunn for 

taksten. 

5. Det finnes ikke formuesgrunnlag for våningshus og fritidsboliger. 

6. Kommunen har ikke mulighet til å rette formuesgrunnlaget. Klagen må rettes til 

Skatteetaten. Det er usikkert hvordan Skatteetaten tar seg av klagebehandlingen og 

hvordan samspillet med eiendomsskattekontoret i kommunen skal fungere. 

7. Ved brann eller riving av bygningsmasse kan ikke eiendomsskattekontoret revidere 

skattegrunnlaget på eiendommen for året det er skrevet ut skatt, endringene vil ikke bli 

rettet før året etter. 

8. Bruk av formuesgrunnlag for beskatning av boligeiendommer anses som lite 

hensiktsmessig for Gausdal kommune da boliger kun utgjør ca. 1/3 av den totale 

bygningsmassen i kommunen, regnet i enheter. Hvor mange som er uten 

formuesgrunnlag vites ikke. 

9. Minst 2/3 av total bygningsmasse må uansett takseres av kommunen. 

 

 

 



  
 
 

 

 

 

 

Gjennomføring av omtaksering:  

Gjennomføring av en omtaksering vil i stor grad følge samme fremgangsmåte som prosjektet 

med innføringen av eiendomsskatt i 2008. Det utnevnes en prosjektleder samtidig som det 

hentes inn nødvendig antall personer på midlertidig ansettelse. En må påregne noe bruk av 

konsulenttjenester ved taksering, og revidering av kommunens «Rammer og retningslinjer for 

taksering».  Konsulenttjenester må benyttes på taksering av kraftlinjer og infrastruktur som tele 

og data. En stor og kompleks eiendom som sagbruket Gausdal Bruvoll må også påregnes 

taksert av konsulenter. 

I Gausdal kommune benyttes forsystemet Komtek ved beregning av eiendomsskatt og andre 

kommunale årsgebyrer. Det er nå utviklet en tilleggs modul: Komtek Besiktiger, hvor man 

benytter et nettbrett med internettilgang ved befaring av eiendommer. Taksten gjøres klar på 

stedet og man forenkler både for- og etterarbeidet. Kommuner som allerede benytter seg av 

systemet har gitt veldig positive tilbakemeldinger på bruken av dette. Systemet meldes å være 

tidsbesparende ved gjennomføring av taksering 

I Rådmannens forslag til budsjett er det lagt inn for gjennomføring av en omtaksering for året 

2017 kr. 3 000 000,- og året 2018 kr. 500 000,-. Totalt kr. 3 500 000,-. 

 

 

VURDERING: 

Arbeid med revidering av de fastsatte rammer og retningslinjer i henhold til 

lovendringer/fortolkninger og erfaringer gjort i løpet av 10 års perioden må prioriteres. 

Samtidig må de utnevnte nemders vedtekter gjennomgås og justeres. 

Siden 2008 har omsetningsverdien på de fleste eiendommene økt, og justeringer i tråd med 

markedsverdien vil øke kommunens proveny av eiendomsskatt. Med antatt økt 

omsetningsverdi på 40 % og maksimal skattesats på 7 ‰, anslås et økt proveny på ca. 10 mill. 

kroner fra dagens nivå. Det er viktig at utformet dokument er i tråd med gjeldende lovverk og 

sikrer likebehandling av kommunens skattytere for neste 10 års periode. Det siktes spesielt til 

lovfortolkning av Finansdepartementet datert 20.11.2014 som sier at utleid bolig og 

fritidseiendom faller utenfor kategorien «næringseiendom» i eiendomsskatteloven. Gjeldende 

praksis i Gausdal kommune er å beskatte disse som næringseiendom. Også andre feil/mangler 

og endringer er viktig å få rettet.                                

 

 

 



  
 
 

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 

 

      innstilling: 

 

Det settes i gang arbeid med en allmenn omtaksering i Gausdal kommune. Nytt 

eiendomsskattegrunnlag etter omtaksering skal være gjeldene for utskriving av eiendomsskatt 

fra og med 01.01.2018. 

 

 

Formannskapet behandlet saken den 22.11.2016 sak 91/16 

 

Behandling: 

Enstemmig tiltrådt.  

 

 

Innstilling: 

 

Det settes i gang arbeid med en allmenn omtaksering i Gausdal kommune. Nytt 

eiendomsskattegrunnlag etter omtaksering skal være gjeldene for utskriving av eiendomsskatt 

fra og med 01.01.2018. 

 

 

Kommunestyret behandlet saken den 15.12.2016 sak 110/16 

 

Behandling: 

Viggo Haugen, Bygdalista, satte fram dette forslaget:  

 

“Det settes i gang arbeid med en kontorjustering hvor takstene økes med inntil 10 %, og det er 

lik økning for alle eiendommer i kommunen. Nytt eiendomsskattegrunnlag etter 

kontorjustering skal være gjeldende for utskriving av eiendomsskatt fra og med 01.01.2018 til 

og med 31.12.2027” 

 

Om dette forslaget faller har Viggo Haugen, Bygdalista, dette forslaget til nytt punkt 2 (jfr. 

innstillingen):  

 

“Omtaksering skjer av kommunens egne ansatte.” 

 

Votering:  

Viggo Haugen sitt forslag om kontorjustering fikk 2 stemmer. Innstillingen er dermed vedtatt 

med 21 stemmer.  

 

Votering over Viggo Haugens subsidiære forslag til nytt punkt 2:  

Forslaget til Viggo Haugen fikk 4 stemmer og falt.  

 

 



  
 
 

 

 

Vedtak: 

 

Det settes i gang arbeid med en allmenn omtaksering i Gausdal kommune. Nytt 

eiendomsskattegrunnlag etter omtaksering skal være gjeldene for utskriving av eiendomsskatt 

fra og med 01.01.2018. 
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