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Behandling: 

 

Saken ble behandlet som første sak.  

 

VKL, ved Kjell Larsen, informerte kommunestyret om eiendomsskattprosessen før behandling 

av saken.  

 

Solveig Sæta fremmet formannskapets mindretallsinnstilling. 

 

Ved avstemming fikk formannskapets flertallsinnstilling 9 stemmer, formannskapets 

mindretallsinnstilling oppnådde 8 stemmer.  

 

 

Vedtak: 

 

Krødsherad kommunestyre stadfester med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2,3 og 4 tidligere 

vedtak om utskriving av eiendomsskatt på alle faste eiendommer i kommunen i 2017. Den 

generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes  

til 3 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til 

næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på 200.000 kroner av takstverdi.  

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 10 og 12 bokstav a, differensieres satsene ved at den 

skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 2 promille.  

 

- I medhold av eiendomsskatteloven § 7a, fritas følgende eiendommer for eiendomsskatt  

 Krødsheradhallen, eier stiftelsen Krødsheradhallen  

 Langerud skytebane, eier Krødsherad skytterlag  

 Høgevarde turisthytte, eier Drammen og omegn turistforening  

 Røde Kors hytta, eier Norefjell skisenter  

 Norefjell golfklubb, eier Norefjell golfklubb  

 Svartekroken nærmiljølokale, eier Ørgenvika arbeiderforening  

 Krøderbanen  

 Villa Fridheim 

 

- I medhold av eiendomsskatteloven § 7b, fritas bygning som er vernet jfr. register hos 
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riksantikvaren, for eiendomsskatt. 

 

- I medhold av eiendomsskatteloven § 7c, fritas nyoppført bygning som brukes som bolig i 10 

år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. Vedtaket gjøres gjeldende for boliger 

oppført etter vedtaket om fritak er gjort. Fritaket gjelder fra boligen har fått ferdigattest. 

 

Eiendomsskatten skal betales i to terminer. 

 

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte 

Skattevedtekter. 
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