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Vedlegg:  

 Brev av 02.07.19 fra KS til Finansdepartementet vedr. eiendomsskattelovens 
bestemmelser om obligatorisk reduksjonsfaktor. 

 Brev av 04.09.19 fra Finansdepartementet til KS med svar på henvendelse om 
obligatorisk reduksjonsfaktor. 

 
Andre saksdokumenter (ikke utsendt):  

 Kommunestyrets sak 110/16 fra møte 15.12.16 
 Kommunestyrets sak 18/17 fra møte 30.03.17 
 Kommunestyrets sak 77/17 fra møte 14.12.17 
 Kommunestyrets sak 14/18 fra møte 22.03.18 
 Kommunestyrets sak 82/18 fra møte 13.12.18 

 
 
SAMMENDRAG: 
Eiendomsskatt ble innført i Gausdal kommune fra 2008. Kommunestyret vedtok i 
forbindelse med budsjettet desember 2016 (jfr. kommunesyresak 110/16) å gjennomføre 
en ny allmenn taksering av eiendomsmassen i kommunen i tråd med 
eiendomsskattelovens bestemmelser.  Nivellering av takstene og prinsippet om 
likebehandling ble i takseringsarbeidet ivaretatt med de følger at gjennomsnittlig 
takstnivå endte på om lag 60 % av faktisk omsetningsverdi for boliger og fritidsboliger.  
 
Ved den kommunale takseringen ble det således praktisert bruk av en lokal 
reduksjonsfaktor på om lag 40% for at takstnivået ikke skulle være høyere enn faktisk 
omsetningsverdi, -men kommunen har ikke noe eksplisitt vedtak på bruk av denne 
lokale reduksjonsfaktoren. I forbindelse med statsbudsjettet for 2018 ble det vedtatt 
endringer i eiendomsskatteloven, som bl.a. innebærer innføring av en obligatorisk 
reduksjonsfaktor på 30% i verdien / vedtatte takster fra 2020. Det er fortsatt stor 
usikkerhet hvordan dette skal tolkes, og dersom Gausdal kommune velger å holde på 
dagens takstnivå har vi fått et juridisk råd om å få på plass et vedtak som presiserer 
bruken av lokal reduksjonsfaktor før vi går inn i 2020. 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
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Prosessen med ny allmenn taksering i Gausdal 
Eiendomsskatt ble innført i Gausdal kommune fra 2008. Kommunestyret vedtok i forbindelse 
med budsjettet desember 2016 (jf. KST-sak 110/16) å gjennomføre en ny allmenn taksering av 
eiendomsmassen i kommunen i tråd med eiendomsskattelovens bestemmelser. I 
kommunestyresak 18/17 ble justerte vedtekter for de utnevnte nemder (sakkyndig nemnd og 
sakkyndig ankenemnd) vedtatt. 
 
Det ble da formidlet av administrasjonen at eiendomsverdien i kommunen hadde steget ca. 40 
% i løpet av 10-årsperioden og at dette ville gjenspeiles i takstene etter omtaksering. Det ble 
samtidig formidlet en intensjon om at nivået på eiendomsskattetakstene skulle ligge på ca. 80 
% av faktisk omsetningsverdi. I løpet av perioden for omtaksering (2017-februar 2018) ble det 
av sakkyndig nemnd hensyntatt flere elementer som påvirket utformingen av kommunens 
retningslinjer for taksering og det endelige takstnivået: 

 Analyser foretatt i 2017 viste at nivået på gjeldende takster var lavere enn antatt i 
forhold til markedsverdien, og sakkyndig nemnd hadde stort fokus på å heve 
takstnivået for å justere takstene nærmere dagens markedsverdi. De så imidlertid at et 
takstnivå på om lag 80 % ville føre til mange tilfeller av høyere prosentvis økning enn 
det som var forespeilet kommunestyret og kommunens skattytere.  

 Det var kontakt mellom Gausdal og nabokommuner for sammenligning av forslag til 
verdier og prinsipper ved takseringen. Spesielt ble det sammenlignet med Øyer 
kommune som var direkte sammenlignbar med tanke på tilhørende eiendomstyper. Det 
var også et poeng at retningslinjer for taksering ikke ville føre til et uforholdsmessig 
høyt takstnivå sammenlignet med nabokommunene. 

 Hytteforbundet framsatte stort press på kommunen og sakkyndig nemnd angående 
nivåforskjeller på gjeldende takster opp mot markedsverdi mellom fritidseiendommer 
og boligeiendommer. Nemda anså det å få likestilt takstnivåene mellom disse 
eiendomstypene opp mot de respektive markedsverdier som en av hovedoppgavene for 
å ivareta prinsippet om likebehandling. 
 

I januar 2018 gjennomførte administrasjonen en analyse av alle omsatte boliger og 
fritidseiendommer i perioden 2015-2017. Arv, gavesalg, tomter etc. ble fjernet fra grunnlaget, 
slik at det var de reelle omsetningene som gjensto i analysematerialet. Dette materialet ble flere 
ganger presentert sakkyndig nemnd i deres arbeid med å utarbeide et likestilt takstnivå satt opp 
mot markedsverdi innen de ulike sonene og mellom bolig- og fritidseiendommer.  
For å oppnå et mest mulig likt nivå, ble det foretatt en justering av takst-forslagene før vedtak, 
med endring i kommunens sonefaktorer og inndelingen i skattesoner. 
 
Nivellering av takstene og prinsippet om likebehandling ble i takseringsarbeidet ivaretatt med 
den følge at gjennomsnittlig takstnivå endte på om lag 60 % av faktisk omsetningsverdi. Det 
ble i dette arbeidet vektlagt at takstnivået også må ta høyde for eventuelle negative svingninger 
i eiendomsverdiene, slik at risikoen for å komme i en situasjon med mange takster over 
markedsverdi reduseres.  
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Ved den kommunale takseringen ble det således praktisert bruk av en lokal reduksjonsfaktor 
for at gjennomsnittlig takstnivå for boliger og fritidseiendommer ikke skulle være høyere enn 
faktisk omsetningsverdi, og lokal reduksjonsfaktor ble ut fra de forhold som er nevnt foran 
høyere (om lag 40%) enn hva hensikten var ved oppstarten av takseringsarbeidet (om lag 
20%).  
 
Endringer i eiendomsskatteregelverket 
Stortinget vedtok bl.a. følgende endringer i eiendomsskatteloven med virkning fra 2020 (jfr. 
endringslov LOV-2018-12-20-99):  

1. Innføring av obligatorisk reduksjonsfaktor på 30% i verdien / vedtatte takster på 
boliger og fritidsboliger. 

2. Begrensning i maksimal skattesats for boliger og fritidsboliger på 5 promille for 
skatteåret 2020. 

 
Det er fortsatt usikkerhet knyttet hvordan pkt. 1 skal tolkes og vil bli praktisert; skal også 
kommunale takster som er satt lavere enn omsetningsverdien reduseres med 30%, eller er det 
nok at slike takster reduseres slik at de blir liggende på 30% av omsetningsverdien? Dette vil 
ha svært stor betydning for inntektspotensialet fra eiendomsskatten for mange kommuner, 
herunder Gausdal. Det vises i denne forbindelse til vedlagte brevveksling mellom KS og 
Finansdepartementet. Her, og i etterfølgende dialog med KS, er det klarlagt at en lokal 
reduksjonsfaktor skal hensyntas, mens kommunale forsiktighetsmarginer ikke skal hensyntas 
når det gjelder den nevnte 30%-reduksjonen. 
 
 
VURDERING: 
Kommunen har søkt juridisk bistand for å få råd om hvordan håndtere denne situasjonen for 
Gausdal sitt vedkommende. Kommunens problemstilling vurderes å være såpass spesiell at det 
bør kunne være mulig å beholde dagens takstnivå. Dette fordi vi har kartlagt markedsverdi i 
forkant av vedtaket av de nye takstene, som hele tiden ble nivellert mot dette nivået. Videre at 
vi har en god dokumentasjon på hva som er kommunisert til og drøftet i politiske organer 
(saksdokumenter, referater, presentasjoner, videooverføringer m.v., jfr. bl.a. 
kommunestyresakene 77/17, 14/18 og 82/18).  
 
Kommunen har i sitt takseringsarbeid lagt til grunn bruk av en vesentlig lokal reduksjonsfaktor 
(jfr. omtale under saksopplysninger foran). Kommunen har imidlertid ikke noe eksplisitt vedtak 
på at det er benyttet en reduksjonsfaktor og størrelsen på denne. Dersom kommunen velger å 
holde på dagens takstnivå er vi fra juridisk hold rådet til å få på plass et slikt vedtak som 
presiserer bruken av lokal reduksjonsfaktor før vi går inn i 2020, og at det vil være en fordel at 
det er det kommunestyret som har hatt ansvar for retakseringsarbeidet som fatter et sådant 
vedtak. Et vedtak som presiserer bruken av lokal reduksjonsfaktor vil kunne redusere 
prosessrisiko, men vil ikke fjerne all usikkerhet. 
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Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Kommunestyret viser til den allmenne eiendomsskattetakseringen som ble gjennomført i 2017/2018 med 
virkning fra og med skatteåret 2018, og presiserer at det i dette arbeidet ble lagt til grunn en lokal 
reduksjonsfaktor på om lag 40% på boliger og fritidsboliger. 


