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Saksprotokoll 

 
 
Arkivsak-dok. 22/01748 
Saksbehandler Bjørn Flemmen Steinland 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Formannskapet 29.11.2022 68/22 
2 Kommunestyret 14.12.2022 84/22 
 
 
 
Eiendomsskatt 2023 
 
 
Kommunestyret har behandlet saken i møte 14.12.2022 sak 84/22 
 
Møtebehandling 
Representanten Erling Rød, Fremskrittspartiet, la fram følgende forslag: 
«Forslag til eigedomsskatt 
 
Botnfrådraget på bustadar aukast til 500 000 kr 
 
(Vi stemmer mot eigedomsskatt på bustadar dersom forslaget fell) 
 
Alle saker som blir lagt fram skal lagast etter reglement for folkevalde organ. Dersom eit vedtak har 
økonomisk konsekvens, skal det komme fram i innstillinga.» 
 
 
Votering 
Det ble foretatt en punktvis avstemming med slikt resultat: 

- Innstillingens punkt 6 ble satt opp imot forslaget om bunnfradraget.  Innstillingen ble vedtatt 
med 25 mot 2 stemmer (2 FrP) avgitt for forslaget. 

- Innstillingens punkt 5 ble vedtatt med 25 mot 2 stemmer (2 FrP) avgitt for forslaget. 
- Innstillingens punkt 1, 2, 3, 4, 7 og 8 ble vedtatt med 25 mot 2 stemmer (2 FrP). 
- Forslagets siste avsnitt om økonomiske konsekvenser i innstillinger falt med 8 stemmer for (4 

SP: Anveig B. Halkjelsvik, Halvard Hagen, Einar Mo og Jørgen Singsdal, 2 Høyre, 2 FrP) og 19 
stemmer imot. 
 

 
Kommunestyrets vedtak  

1. Med hjemmel i lov om eiendomsskatt til kommunene av 6. juni 1975 nr. 29 §§ 2 og 3 vedtar 
kommunestyret å skrive ut eiendomsskatt i kommunen for 2023 
 

2. For skatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen jf. 
esktl. § 3 første ledd, bokstav a. 
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Det ble foretatt en punktvis avstemming med slikt resultat:

Innstillingens punkt 6 ble satt opp imot forslaget om bunnfradraget. Innstillingen ble vedtatt
med 25 mot 2 stemmer (2 FrP) avgitt for forslaget.
Innstillingens punkt 5 ble vedtatt med 25 mot 2 stemmer (2 FrP) avgitt for forslaget.
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Forslagets siste avsnitt om økonomiske konsekvenser i innstillinger falt med 8 stemmer for (4
SP: Anveig B. Halkjelsvik, Halvard Hagen, Einar Mo og Jørgen Singsdal, 2 Høyre, 2 FrP) og 19
stemmer imot.
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3. Det blir skrevet ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget (tidligere produksjonsutstyr 
og installasjoner i verk og bruk) redusert med 3/7-deler i 2023, med hjemmel i overgangsregel til  
esktl. §§ 3 og 4 første ledd.  
 

4. Boligverdier 
For utskriving av skatt på boligeiendommer benytter kommunen Skatteetatens 
boligverdier/formuesgrunnlag for de boliger hvor dette er beregnet, jr. esktl. § 8 C-1  
 

5. Eiendomsskattesats 
Den generelle skattesatsen settes til 7 promille jf. esktl. § 13 
For bolig- og fritidseiendommer settes skattesatsen til 3 promille 
Skattesatsen for det særskilte skattegrunnlaget settes til 7 promille 
 

6. Bunnfradrag 
Bolig- og fritidseiendommer tilordnes et bunnfradrag på kr 200 000, jf. esktl. § 11 

 
7. Fritak 

Fredede bygg og bygg av allmenn interesse jf esktl. § 7 bokstav a og b fritas ihht vedlagte liste. 
Nye boliger gis et generelt fritak i inntil 5 år etter at boligen er ferdigstilt jf esktl § 7 bokstav c  
 

8. Terminer 
Eiendomsskatten skrives ut i fire terminer, jf. eskl. § 25 første ledd, og blir krevd inn sammen 
med kommunale avgifter. 
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