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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 07.11.19, 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 til 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.  

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 til 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: 

 

 
 
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 (jfr. 

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 tilfellet for verker og bruk, der en 
kompensasjonsordning er vedtatt. 

 
Takster basert på Skatteetatens formuesgrunnlag for boliger: 
 Kommunen har mulighet til når som helst å ta 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 10 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%. 

 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. 
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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 10-årsperioden 2018-2027. 
 
År 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Promillesats 5 4 4 4 4 4 4 4
Alternativ A 26,7 37,4 38,4 39,8 40,9 42,1 43,3 44,5
Alternativ B 37,1 30,1 30,6 31,2 31,6 32,0 32,4 32,8
Differanse -10,4 7,2 7,9 8,6 9,3 10,1 10,9 11,7
Akkumulert differanse -10,4 -3,2 4,7 13,3 22,6 32,7 43,5 55,2  
 
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 akkumulerte 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.  
 
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 å ta i bruk Skatteetatens formuesgrunnlag 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.  

 
 
 
 
Formannskapet behandlet saken, saksnr. 82/19 den 27.11.2019. 
 
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 stemmet. 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. 
2. Kommunestyret vedtar å ta i bruk Skatteetatens formuesgrunnlag 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.  


