
Konsekvenser av endringer i 
eiendomsskattelovgivningen

Orientering til kommunestyret 29.08.2019



Endringer i lovverket

• Tvungen reduksjonsfaktor på minimum 30 % i takstene på bolig og 
fritidseiendommer.

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

• Bebudet ytterligere reduksjon i satsen til 4 promille fra og med 2021.

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

• Forslag om tvungen bruk av takstgrunnlag basert på 
formuesgrunnlaget (utarbeides av SSB), dette ble ikke vedtatt i denne 
omgang. Er per nå frivillig å bruke dette takstgrunnlaget.



Tvungen reduksjonsfaktor på minimum 30 % i 
takstene på bolig og fritidseiendommer.
• Dagens takster i Gausdal ligger på ca. 60 % av omsetningsverdien.

• Dokumentert i forbindelse med fastsettelse av de nye takstene fra og med 
2018.

• Det ønskede maksimale takstgrunnlaget er dermed innfridd ut fra intensjonen 
(mener vi). 

• Tolkning av regelverk er per nå slik at satsene likevel må reduseres med 30 %, 
takstgrunnlaget på boliger og fritidseiendommer vil da komme ned på ca. 42 
% av markedsverdi.

• Kontakt med KS på flere nivå for å forsøke å få avklart tolkningen av 
regelverket

• KS har bedt Finansdepartementet om å klargjøre tolkningen, Gausdal 
er brukt som eksempel.



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

Dette innebærer at eiendomsskatten på verker og bruk etter hvert vil 
bortfalle.

• De kommuner med størst inntektsbortfall er kompensert for noe av 
dette tapet i forbindelse med behandlingen av Revidert 
nasjonalbudsjett for 2019 (RNB)

• Gausdal har ikke mottatt noe kompensasjon.



Takstgrunnlag basert på formuesgrunnlaget
• Ved å bruke formuesgrunnlaget som takstgrunnlag, vil det muligens kunne redusere 

kommunens inntektstap (boliger) med 3,5 mill. kr i 2020 og 2,4 mill. kr i 2021

• Formuesgrunnlaget til bruk i skatteligningen er utarbeidet av SSB

• Basert på skjematiske vurderinger, eiendommens reelle tilstand er IKKE vurdert.

• Boliger har relativt høye verdier i utkantene, ikke tatt tilstrekkelig høyde for reell 
markedsverdi (lokale forhold).

• Formuesgrunnlaget kan ikke brukes på hytter og våningshus på gardsbruk. 
• Egen taksering må uansett gjennomføres for denne typen eiendommer.
• Dette er over halvparten av eiendommene

• Formuesgrunnlaget justeres årlig, egen takst eiendomsskatt fastsettes kun hvert 10. år. 
• Vil kunne medføre uheldige vridninger i takstgrunnlaget mellom boliger og hytter.
• Lite egnet til likebehandling.

• Dersom klage på for høyt formuesgrunnlag, dette må rettes til Skatteetaten og ikke 
kommunen. 



Økonomisk konsekvens for Gausdal

Inntektsbortfall i perioden 

2020-2021

Endring 

2020 

i mill. kr.

Endring 

2021 

i mill. kr.

SUM

Reduksjonsfaktor 30 % på takster på boligeiendommer -12,07 0,00 -12,07

Reduksjon i skattesats fra 6,1 til 5,0 promille i 2020 og 

4,0 promille i 2021.

-5,07 -4,62 -9,69

Reduksjon i takstgrunnlag for verker og bruk -0,04 -0,04 -0,08

Sum endring fra 2019 til 2021 -17,18 -4,66 -21,84



Hva nå?

• Det er ikke gitt garanti for at kommunesektoren vil få kompensert 
inntektstapet. Heller ikke at enkeltkommuner vil få særskilt 
kompensasjon.

• Har gjort/vil gjøre:
• Tett dialog med KS Eiendomsskatteforum (hele 2019). Hvordan forstå 

regelverket.
• Møte med direktør Trond Lesjø i KS Hedmark/Oppland (juli 2019). Forståelse 

av regelverk / kompensasjon via inntektssystemet.
• Møte med fylkesmannen 22. august 2019, informere om situasjonen.
• Innta i søknad til fylkesmannen knyttet til ordinære skjønnsmidler for 2020.
• Orientering til formannskap og  kommunestyre i august.
• Sak til kommunestyret høsten 2019 – hvilke valg gjør kommunen framover 

knyttet til takstgrunnlag eiendomsskatt.
• Budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023.


