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Status klagebehandling

• Sakkyndig nemnd har behandlet ca. 540 klager, 
ca. 430 er likelydende klager fra hytteeierne på 
Skeikampen.

• Ca. 70 klager har fått medhold, resterende 
oversendes ankenemnd for endelig behandling.

• Sakkyndig nemnd skal avholde nytt møte i 
månedsskiftet aug. – sept. for å behandle klager 
med ettersendt dokumentert markedsverdi.

• Pr. juli har kommunen fått oversendt totalt 20 
endrede formuesgrunnlag fra Skatteetaten.



KOSTRA - tall
• Medieoppslag der Gausdal ligger på topp.
• Spørsmål ved KOSTRA-rapportering: Hva utgjør 

eiendomsskatten på en enebolig på 120 m2 bruksareal (BRA)?
• Hva menes her? Er det gjennomsnitt av alle boliger? 

Kommunal takst? Formuesgrunnlag fra Skatteetaten?
• Var i kontakt med SSB for å avklare hvordan vi rapporterer.
• Fikk beskjed om å legge til grunn en kommunal takst på en 

nybygd bolig på 120 m2 uten fradrag for byggeår, sonefaktor, 
skjønnsmessige vurderinger osv. + 1 000 m2 tomt.

• (120 m2 x kr 23000) + (1000 m2 x 350) x 0,7 x 0,004 = kr 8708.
• Dette harmonerer bra med Skatteetatens formuesgrunnlag.
• Kan muligens variere noe hvordan kommunene har rapportert 

på dette spørsmålet.
• I Gausdal er det fritak i 5 år for nybygde boliger.



Utvikling eiendomsskatt siste årene

Skatteår Skattesats Gjennomsnitt skatt på boliger

2019 6,1 ‰ 7 245

2020 5 ‰ 4 160

2021 4 ‰ 5 510

2019 – kommunal takst lagt til grunn.

2020 – kommunal takst redusert med 30 % lagt til grunn.

2021 – eiendommer med formuesgrunnlag fra Skatteetaten + (boliger med kommunal 

takst som ikke har formuesgrunnlag fra Skatteetaten) alle redusert med 30 % lagt til 

grunn.

Dette er i tråd med kommunestyrets vedtak.



Gebyrutvikling vann/avløp
Utvikling siste 5 år:

• Totalt er gebyrene redusert med 21 % for vann, og 
31,7 % for avløp siste 5 år.

År Vann Avløp

2017 Uendret Økt med 5 %

2018 Redusert med 15 % Redusert med 20 %

2019 Uendret Redusert med 5 %

2020 Redusert med 7 % Redusert med 10 %

2021 Uendret Uendret



Total gebyrbelastning bolig

År Vann Avløp Renovasjon Feiing Eiendoms-
skatt

Sum

2019 3 744 4 924 3 155 488 7 245 19 585

2020 3 494 4 406 3 310 513 4 160 15 883

2021 3 494 4 406 3 405 513 5 510 17 328

• Når det gjelder vann og avløp er det lagt til grunn boliger uten vannmåler.
• Ikke alle er tilknyttet vann og avløp.
• Denne presentasjonen har hatt mest fokus eiendomsskatt på boliger da det er 

utgangspunktet for oppslagene i media.
• Vi observerer at noen mener kommunen må ta inn mye eiendomsskatt for å 

betale store investeringer på vann og avløp. Det er ikke tilfelle, vann og avløp 
er selvkostområder som finansieres i sin helhet av egne tilknytningsavgifter og 
års- og forbruksgebyrer.



Status økonomi

• Ligger an til en merinntekt fra eiendomsskatt i 
år på ca. 1 – 1,5 mill. kr i forhold til budsjett. 
Er avhengig av hvor mange som får medhold i 
klage på kommunal takst eller 
formuesgrunnlag fra Skatteetaten.

• Vedtatt budsjett til retaksering og 
klagebehandling ser ut til å være tilstrekkelig.


