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Eva fikk nærmest sjokk da regninga
på eiendomsskatten dumpet ned i
postkassa
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Eva Ellefsen har hytte på Heia hyttefelt, og da brevet med den nye
eiendomsskatten på fritidsboligen dumpet ned i postkassa var økningen på
cirka 430 prosent - eller snaue 4800 kroner.

 For abonnenter

– Jeg hevet øyebrynene og tenkte, eier de ikke magemål i Notodden kommune. Min
første umiddelbare tanke var å klage, sier Ellefsen, som var forberedt på en økning
ettersom det var foretatt ny taksering av fritidsboligen.

569 000 kroner

Notodden kommunestyre vedtok i fjor å taksere alle fritidsboliger på nytt da dette ikke
var gjort siden 2006. Bakgrunnen var at markedsverdien trolig hadde steget de siste 14
årene. I Ellefsens tilfelle har taksten økt fra 569 000 kroner til 2.446.000 kroner. Dette
gir en økning på rundt 430 prosent. Det vil si at Ellefsen i 2021 betalte drøye 1430
kroner, mens hun i år må ut med 6163 kroner.

-Jeg tror det skal holde hardt å selge denne hytta for en slik sum, og jeg synes Notodden
kommune strekker strikken vel langt ved å ta denne økningen i ett jafs. Jeg har allerede
fått �ere reaksjoner fra andre hytteeiere her oppe på Heia som reagerer på økningen
på eiendomsskatten. Det begynner å bli dyrt å ha hytte her oppe nå, sier Ellefsen, som
også sitter som leder av Heia Hytteforening og veilag – som omfatter rundt 200 hytter i
Heia Hyttefelt.

58,6 millioner kroner

I forbindelse med budsjettet for 2022 bestemte Notodden kommunestyre at 58,6
millioner kroner var summen kommunen skulle ta inn på eiendomsskatt i år. Lovverket

SJOKK: Denne hytta til Eva Ellefsen har nå fått en markedsverdi på nesten 2,5 millioner kroner. Det
har resultert i en kraftig økning av eiendomsskatten. Sammen med Jon Kavli Nilsen (t.v) og Tom
Trelease reageres det nå på økningen.
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sier at satsen på fritidsboliger og boligeiendommer må være lik – i år 3,6 promille. I
2021 tok kommunen inn 1 185 776 kroner i eiendomsskatt på fritidseiendommer – i år
er den summen økt til 3 627 000 kroner som følge av den nye takseringen som skal
gjenspeile markedsverdien. For boligeiendommer, som følger skatteetatens boligverdi,
har totalsummen sunket fra 26 854 026 kroner til 25 602 000 kroner. Notodden
kommune skal i 2022 ta inn 2,4 millioner kroner mer i eiendomsskatt enn hva de gjorde
i fjor.

Hva får vi igjen?

Telen møtte Ellefsen, kasserer Tom Trelease og tidligere foreningsleder – og nå ildsjel –
Jon Kavli Nilsen på 2,5 millionershytta til Ellefsen mandag. Spørsmålet de tre, og �ere
andre hytteeiere stiller seg, er hva de egentlig får igjen for pengene de betaler

Notodden kommune. De anslår at hytteeierne på Heia totalt bidrar med rundt én
million kroner i eiendomsskatt til Notodden kommune.

SPØLRSMÅL: Tom Trelease (t.v), Jon Kavli Nilsen og Eva Ellefsen er alle hytteeiere på Heia Hyttefelt,
og nå undres de på hva hytteeierne egentlig får igjen for alle millionene de legger igjen i Notodden
kommune.



– I tillegg legger vi igjen �ere millioner kroner i handel i Notoddens butikker. Det være
seg trelastforhandlere, møbler, håndverkere, mat og vinmonopol. Nylig ble vi også
pålagt kommunal renovasjon – noe som også førte til økte utgifter for den enkelte. I
sum tilfører vi Notodden-samfunnet mange millioner kroner – uten å få noe tilbake –
kanskje med unntak av legevakt hvis vi trenger det.

-Hva kan dere gjøre, og hva vil dere gjøre?

-Kommunen gjør jo ikke noe ulovlig, og vi må vel bare �nne oss i å betale. Man blir litt
maktesløs. Men det minste kommunen kan gjøre er å øke støtten til Breiset og Omegn
løypelag med betydelige summer i årene framover. Løypenettet her oppe har blitt
kraftig oppgradert de siste åra, og vi ser at også lokalbefolkningen i Notodden i økt grad
benytter løypene. En betydelig støtte til dette arbeidet er det minste vi kan forlange,
mener de tre, og regner med at eiendomsskatten vil bli et tema på årsmøtet til
hytteforeningen litt senere i måneden.

Stimulerer ikke

Når Notodden kommune nå har justert markedsverdien på fritidseiendommer, men
beholdt den samme satsen på 3,6 promille så undres de tre på om dette vil være med
på å stimulere til økt hyttebygging i kommunen. Den tidligere lave markedsverdien har
gitt Notodden et konkurransefortrinn sammenliknet med nabokommunene – nå er de

redd det fortrinnet vil forsvinne. De blir heller ikke overrasket om �ere vil selge hyttene
på Heia hyttefelt som følge av den nye eiendomsskatten.

-Det vil nå koste rundt 20 000 kroner årlig i avgifter å ha hytte her oppe, i tillegg
kommer den dyre strømmen. Vi har en kontingent på 7000 kroner som alle må betale,
den innbefatter veivedlikehold og brøyting. For de som bruker hyttene sine lite kan det
nok nå være fristende å selge med de økte utgiftene. De siste årene har det blitt omsatt
rundt 10 hytter i året forteller de tre



Flere saker

Har ikke plass til mer klær,
men det haster å få tak i noe
annet

– Vi er klare hvis det kommer
flyktninger

rundt 10 hytter i året, forteller de tre.
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50 eiendommer skiftet eier i
Notodden og Hjartdal i
februar. Se alle som kjøpte og
solgte her!
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Jeanett (32) satset for seg
sjøl. Og fikk så mye å gjøre at
hun nå må ansette flere!
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