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SVAR - BREV TIL ORDFØREREN VEDRØRENDE EIENDOMSSKATTEN  
 

Jeg viser til Deres brev av 11.05.14. Først vil jeg beklage at brevet ikke er besvart tidligere, 

men synspunktene Deres er tatt med i arbeidet vårt med både ulike planer og i arbeidet med 

økonomiplan og handlingsplan for neste år.  

 

Jeg registrerer Deres synspunkter om å satse på fellestiltak som stier og løyper i 

hytteområdene våre. Jeg er enig i dette, at dette er veldig viktige tilbud for å være en attraktiv 

hyttekommune. Det er nettopp slik som dere selv påpeker, at det blir viktig å følge dette opp 

i arbeidet med kommunedelplaner i fjellet.  

 

Videre kan jeg også opplyse om at det av inntektene fra eiendomsskatten er avsatt penger 

som skal gå direkte tilbake til hytteområdene.  

 

Det blir satt i gang et adresseringsprosjekt, slik at alle får en veiadresse og husnummer, dette 

er det avsatt 700 000,- kr til. Det er avsatt i budsjettet for 2014 en dobling av det årlige 

tilskuddet til brøyting av løyper i kommunen, til 600 000,- pr. år. I budsjett for neste år, er 

det et ønske om å øke denne potten ytterligere. Budsjettet for neste år vedtas i komunestyret i 

desember, og før dette er vedtatt er det vanskelig å love noe konkret beløp, men vi ønsker å 

øke støtten til brøyting av skiløyper. Skiløyper er det viktigste tilbudet vi har i fjellet, og det 

er avgjørende at vi kan opprettholde god standard på løyper. I årets budsjett er det også 

avsatt en pott på 400 000,- som skal gå til folkehelsetiltak, herunder tilrettelegging for stier 

og løyper i fjellet. Det er ikke lagt opp til noen økning av eiendomsskatten for neste år.  

 

De skriver forøvrig i Deres brev at «Kommunen har valgt innretninger på eiendomsskatten 

som medfører tyngre skattlegging av fritidshus enn av bolighus.» Det er ikke riktig. Jeg 

kjenner ikke bakgrunne for at dere påstår dette, og jeg vil avvise denne påstanden.   

Promillesatsen er lik for både hus og hytter, med 2,5 promille, og skatteleggingen er lik for 

begge, slik loven krever det skal være. Takstene skal gjenspeile omsetningsverdi, for både 

hytter og hus.  
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Det er en helhetsvurdering av hele eiendommen som fører fram til fastsettelse av antatt 

salgsverdi. Det er ikke anledning for en kommune å velge en innretning på eiendomsskatten 

som medfører en tyngre skattelegging av fritidsboliger enn bolighus, og det har vi da heller 

ikke gjort. 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

 

Liv Solveig Alfstad 

ordfører 

 

 

 

 


