
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - OMTAKSERING EIENDOMSSKATT  
 
 
Sakkyndig nemnd behandlet saken, saksnr. 2/21 den 28.01.2021. 
 
Behandling: 
 
Forslag 1: Kommunestyret vedtak i sak 132/19 med endringer foretatt av 
sakkyndignemnd:  
Gausdal kommunes «Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om 
eiendomsskatt» for perioden 2021 til 2031 med tilhørende sonekart, vedtas med endringer 
foretatt i møtet. Vedtatt dokument vedlegges denne sak. 
 
 
 
Forslag 2: Eiendommer i vedlagt liste med takstforslag basert på kommunal taksering vedtas 
som forelagt med de endringer foretatt av sakkyndig nemnd i møtet. Eiendomsskattetaksten 
legges til grunn for utskriving av eiendomsskatt fra 01.01.2021. 
 
Habilitetsvurdering for forslag 2:  
Ved behandling av takstforslag på eiendommer med kommunal takst erklærer 
nemndsmedlemmer inhabilitet og fratrer ved behandling på følgende eiendommer: 
 
Olav Olstad: 238/1/374, 238/1/450, 65/1 
Harald Ove Foss: 105/1 
 
Votering i habilitetsspørsmålet:  
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Forslag 3: Taksator Eskan AS v/ T. Moen har levert takstforslag av kraftnett i Gausdal 
kommune.  
To netteiere er taksert.  
Grunnet uoverensstemmelser og en pågående rettslig prosess rundt håndtering av 
rettighetserverv inneholder takstforslaget tre takstalternativ som nemnda må ta stilling til: 
 

1. Alternativ der rettighetserverv anses som en langsiktig festeavtale, og skal dermed 
ikke være gjenstand for avskriving. 

2. Alternativ som avskriver erverv av rettigheter i takt med påstående linje. 
3. Alternativ uten erverv av rettigheter. Rettigheter i fast eiendom er som hovedregel 

ikke undergitt eiendomsskatt. 
 

 Sakkyndig nemnd vedtar å legge til grunn takstalternativ 3. for utskriving av eiendomsskatt. 
Alternativet bygger på samme verdsettelses metode som tidligere takstvedtak.  
Det tilføyes vedtaket: 



 
 

 
 

 

Ved en oppklaring av korrekt håndtering av grunnerverv i eiendomsskattesammenheng og 
anvendelse av eiendomsskatteloven § 17 vedrørende retting, vil vedtak vurderes i henhold til 
gjeldende lovverk for senere skatteår. 
 
 
 
Forslag 4: 
 
Gausdal kommune har siden innføring av eiendomsskatt skrevet ut skatt på kraftselskap 
geografisk beliggende i kommunen. Eiendomsskattegrunnlag for kraftselskap utarbeides og 
tilsendes kommunen årlig av Skatteetaten. På henvendelse fra eiendomskattekontoret om 
hvorfor listen inneholder kraftselskap som geografisk ligger i andre kommuner svarer 
Skatteetaten i e-post 19.01.2021: 
 
Kommunefordeling av grunnlaget for eiendomsskatt for kraftanlegg er hjemlet i 
eigedomsskattelova (esktl.) § 8 B-2 og § 8 B-3 samt tilhørende forskrifter. Etter hovedregelen 
er det investeringsbeløpenes størrelse samt den geografiske plasseringen av de særskilte 
driftsmidlene i kraftanlegget som avgjør hvordan grunnlaget skal fordeles mellom 
kommunene. Med kraftanlegg menes kraftstasjonen med tilhørende reguleringsanlegg eller 
andel i slike, samt produksjonslinjer, se skattelovens (sktl.) § 18-1 (2) bokstav a. Dette betyr 
at eiendomsskattegrunnlaget fordeles ikke bare til den kommunen der kraftstasjonen 
(kraftverket) ligger, men til alle de kommunene kraftanlegget strekker seg over.  
  
På bakgrunn av oppklaringen vedtar sakkyndig nemnd å legge til grunn 
eiendomsskattegrunnlag og utskrive skatt på de kraftanlegg som knyttes til kommunen i 
henhold til tilsendt liste fra Skatteetaten. Eiendomsskattegrunnlag legges til grunn fra 
01.01.2021. 
 
 
Votering:  
 
Forslag 1: Enstemmig vedtatt. 
 
Forsalg 2: Enstemmig vedtatt.  
 
Forsalg 3: Enstemmig vedtatt.  
 
Forslag 4: Enstemmig vedtatt.  
 
 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 



 
 

 
 

 

1. Gausdal kommunes «Rammer og retningslinjer for taksering i henhold til lov om 
eiendomsskatt» for perioden 2021 til 2031 med tilhørende sonekart, vedtas med 
endringer foretatt i møtet. Vedtatt dokument vedlegges denne sak. 

 
2. Eiendommer i vedlagt liste med takstforslag basert på kommunal taksering vedtas som 

forelagt med de endringer foretatt av sakkyndig nemnd i møtet. Eiendomsskattetaksten 
legges til grunn for utskriving av eiendomsskatt fra 01.01.2021. 

 
3. Alternativ 3. uten erverv av rettigheter. Rettigheter i fast eiendom er som hovedregel 

ikke undergitt eiendomsskatt.    
 
Ved en oppklaring av korrekt håndtering av grunnerverv i 
eiendomsskattesammenheng og anvendelse av eiendomsskatteloven § 17 
vedrørende retting, vil vedtak vurderes i henhold til gjeldende lovverk for senere 
skatteår. 

 
4. På bakgrunn av oppklaringen vedtar sakkyndig nemnd å legge til grunn 

eiendomsskattegrunnlag og utskrive skatt på de kraftanlegg som knyttes til kommunen 
i henhold til tilsendt liste fra Skatteetaten. Eiendomsskattegrunnlag legges til grunn fra 
01.01.2021. 

 
 
 
 
 
 


