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SAKSOPPLYSNINGER: 
Nivå eiendomsskattetakster versus markedsverdi i Gausdal kommune. 
 
Ved oppstart og underveis av omtaksering for eiendomsskatt i kommunen var intensjonen at 
nivået på eiendomsskattetakstene skulle ligge på ca. 80 % av faktisk omsetningsverdi. (jf. 
saksnr. 2/17 fra møte i sakkyndig nemnd 07.03.17).  
 
Det ble til kommunestyret formidlet av administrasjonen at eiendomsverdien i kommunen 
hadde steget ca. 40 % i løpet av ti-årsperioden og at dette ville gjenspeiles i takstene etter 
omtaksering. (jf. KST-sak 110/16). Prosentvis økning i verdiene ble også formidlet av media. 
 
I løpet av perioden for omtaksering (2017-februar 2018) ble det hensyntatt flere elementer som 
påvirket utformingen av kommunens retningslinjer for taksering og det endelige takstnivået.  
 
Blant annet: 
 

 Analyser foretatt i 2017 viste at takstnivået på gjeldende takster var lavere enn antatt i 
forhold til markedsverdien. 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 opp mot 
markedsverdien 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.  
 
Ved den kommunale takseringen ble det således praktisert bruk av en lokal reduksjonsfaktor 
for at gjennomsnittlig takstnivå ikke skulle være høyere enn faktisk omsetningsverdi, og lokal 
reduksjonsfaktor ble ut fra de forhold som er nevnt foran høyere (om lag 40%) enn hensikten 
var ved oppstarten av takseringsarbeidet (om lag 20%).  
 
 
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende  
 

vedtak: 
 
Sakkyndig nemnd viser til den allmenne eiendomsskattetakseringen som ble gjennomført i 
2017/2018 med virkning fra og med skatteåret 2018, som resulterte i et gjennomsnittlig 
takstnivå på ca. 60 % av reell omsetningsverdi for både boliger og fritidsboliger. Gjennom 
nemdas nivellering av de ulike faktorer (sonefaktor, soneinndeling, kvadratmeterpris, ytre/indre 
faktor) er det lagt inn en lokal reduksjonsfaktor på om lag 40 %. 
 


