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TIL ALLE MEDLEMMER!
Vi vil gjerne ha tilsendt e-mailadresse til alle
medlemmene i Høvringen Vel for å kunne sende 
informasjon via e-post.

Høvringen Vel
post@hovringenvel.no

Startsiden Aktuelt Om Høvringen Vel Bildegalleri Nyttige linker Ta kontakt

Eiendomsskatten utsettes til 2010
Sel kommunestyre har på møte mandasg 15. juni vedtatt å reversere innføring av
eiendomsskatt utenfor Otta-området. Med bakgrunn i vedtak i Sel kommunestyre
22.09.08 sak 61/08, og med hjemmel i eiendomsskattelovens §2, innføres
eiendomsskatt i hele kommunen med virkning fra 2010. Kommunestyret ber
administrasjonssjefen og taksnemnda for eiendomsskatt umiddelbart å starte
arbeidet med å forberede taksering av eiendommer utenfor Otta-området.
Administrasjonssjefen gis fullmakt til å inngå nødvendige avtaler. Kommunestyret
ber takstnemnda foreta en gjennomgang av vedtektene for taksering av
eiendomsskatt og vurdere behov for endringer i vedtektene. 

Høvringen Vel ser en utsettelse som en delvis seier, og bekreftelse på at hele saken om innføring av
eiendomsskatt var elendig forberedt fra kommunens side. Mens andre kommuner reduserte
eiendomsskatten i kriseåret 2009, valgte Sel opprinnelig å innføre eiendomsskatt, samtidig som
media opplyste at kommunen hadde tapt penger på finansspekulasjon. 

Vellet finner det nødvendig å påpeke at kommunestyrets vedtak 15. juni kun betyr en utsettelse til
2010. M.a.o., eiendomsskatt innføres, men senere enn planlagt. Det åpner imidlertid for nye
muligheter til å påvirke arbeidet med eiendomsskatten, som promillesats, bunnfradrag,
soneinndeling, usikkerhetsrabatt osv. Som vi husker la Sel kommune inn kun 10%
usikkerhetssrabatt i utregning av skatten, mens vellet krevde 50-60%, som i ettertid med alt rotet
rundt taksering, verdifatsettelse mv. viste seg høyst berettiget. Det er i desember at salderingen av
kommunebudsjettet 2010 og eiendomsskattsatser mv. fastsettes. Vellet vil følge opp, og bl.a.
mobilisere medlemmene til innsats. Vi kommer tilbake til dette.

GLADNYHET! Sel snur om eiendomskatten
www.gd.no melder om at Sel og Heidal Arbeiderparti går for å stoppe innkreving av eiendomsskatt
for områder utenfor Otta for 2009. Etter flere møter mellom kommunestyregruppa og
representantskapet i partiet vil dette bli foreslått på kommunestyremøtet 15. juni. Det betyr at det
må finnes dekning for seks tapte millioner kroner i årets budsjett. Det var kombinasjonen av de
mange svakhetene og avvikene ved innføring av eiendomsskatt utenfor Otta-området og
problemene med å håndtere den store mengden henvendelser og klager som gjorde at
posisjonspartiet i kommunen ikke finner det forsvarlig å innkreve den utvidede eiendomsskatten for
i år. Partileder Jørund Båtstad og gruppeleder Jan Olav Solstad understreker at partiets mål er å
innføre eiendomsskatt i hele kommunen i 2010.

Høvringen Vel er svært glad for at kommunepolitikerne ser ut til å ta til fornuften og hilser

velkommen et vedtak 15. juni i kommunestyret om å snu i denne saken. Det vil være det eneste
fornuftige, ikke minst i lys av all den uro og mistillitt som nå finnes om styringen av
kommuneøkonomien. Vi benytter samtidig anledningen til å takke alle som har stått på for å hindre
innføring av eiendomsskatt på hytter i kommunen. Gratulerer med dagen!!
Les saken på gd-nett: http://www.gd.no/nyheter/article4373807.ece

Stort oppmøte på Høvringen Vels årsmøte 8. april
Årsmøtet 8. april samlet 55 deltagere, som er ny rekord. Størst interesse var det for
eiendomsskatten, med mange engasjerte og gode innlegg fra de fremmøtte. Styreleder orienterte
om det omfattende arbeidet som vellet hadde lagt ned i denne saken, om kommunens håndtering,
og om mulige veier fremover etter at kommunen 28. april fremlegger sitt syn på mulig revurdering
av takster mv. Andre saker som kom opp var bl.a. ny Olsok-fest og arbeidsoppgaver fremover. 
Les forøvrig årsberetningen 2008 og referat fra årsmøtet her ...

Vellet har innspill til ny kommunedelplan
Alt er ikke bare eiendomsskatt for tiden, og godt er det. Styret har sendt brev til kommunen, datert
27. mars med innspill til ny kommunedelplan Ula-Dovre grense. Vi griper bl.a. fatt i at forslaget til
ny kommunedelplan ikke godt nok beskriver langsiktige konsekvenser, at det er utydelige,
hyttetomter plasseres feil, bl.a. i forhold til behovet for mer konsentrert infrastruktur, vi ønsker
større harmonisering av areal på hytter, langt bedre merking stier/løyper, og mulighet for
vinterbrøyting innenfor en mer helhetlig ramme på Høvringen. Les brevet her...

Vellets åpne brev til kommunen omtalt i
lokalavisene
Styrets åpne brev, datert 19. mars til kommunen om

Benytt våre annonsører:

Bygger'n Otta - Skansen 14B
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Styrets åpne brev, datert 19. mars til kommunen om
eiendomsskatten, om dårlige foreberedelser, hastverksarbeid,
feilaktige takster, og kravet om ny vurdering, er utførlig omtalt i GD
25. mars og Norddalen 26. mars.

Klikk på bildene til høyre for å lese artiklene...

Klager på eiendomsskatten 
Enkelte hytteeiere har kontaktet styret med spørsmål om eiendomsskatten. Prinsippet om å utvide
eiendomsskatten til hytter ble vedtatt i september i fjor i Sel kommune. Vedtaket kan omgjøres av
et nytt vedtak i kommunestyret. Det er lite sannsynlig. Stortingsvalget til høsten og
kommuenvalget 2011 er neste muligheter til å få en annen retning på eiendomsskatten. Det vil
være et stort og tungt løp, som vil kreve anstrengelser fra en lang rekke parter, lokalt og sentralt. 

Hyttesskatten har blitt en svært varm potet for kommunen, og det har allerede kommet inn nesten
300 klager. Du kan klage på skatten til Sel kommune innen fristen fredag 20.3.09. Klager som
kommer inn noen dager etter vil bli fulgt opp har vi fått opplyst i kommunen. Klage kan også
sendes på e-post; postmottak@sel.kommune.no . Anmod om å få utlevert "skattetakstsskjemaet" -
fakta/beregningsgrunnlaget- for din eiendom, som inneholder opplysninger om byggeår, størrelse,
m2-pris, tomt mv., se også annen artikkel på hjemmesiden om dette.

Du må sjekke om opplysningene vedr. din eiendom er korrekte. Din evt. klage må vise til hvilken
eiendom det dreier seg om, hvilke vedtak du påklager (som taksten) og begrunnelsen for dette. Du
kan om mulig vise til galt areal, alder, be om nærmere begrunnelse/dokumentasjon for den m2-pris
som er lagt til grunn osv. Kommunen forteller at klagefristen din blir utvidet med 2 uker når du har
mottatt beregningsgrunnlaget fra kommunen. 

Etter at du har sendt inn klage vil overtakstnemda se på den, og dette vil trolig medføre befaring
etter at snøen har gått. 

Enkelte har på nytt tatt til orde for å boitkotte handelsstanden pga kommunens vedtak om ny
eiendomsskatt på hytter. Det ville være et stort bomskudd. Da vil det være langt mer målrettet å
boikotte de partier som står bak vedtaket om innføring av eiendomsskatt. Her kan din stemme
gjøre en forskjell, ikke minst om du bor i Sel. 

Se forøvrig Høvringen Vels mange brev til Sel kommune 17.09.08., 18.11.08., og 12.12.08. om
eiendomsskatten og div. omtale vi hadde i pressen om eiendomsskatten under "Arkiv" og "Åpent
brev til Sel Kommune" her på hjemmesiden.

Åpent brev til Sel kommune om eiendomsskatten
Styret har på møte 18.3 fulgt opp eiendomsskatten, og har sendt åpent brev til kommunen.

Forarbeidet og gjennomføringen av den nye eiendomsskatten er særdeles dårlig, og vitner om
hastverksarbeid. En lang rekke klager og innholdet i disse gjør at det nå er påkrevd å
ettergå/omgjøre en rekke forhold som fastsetter eiendomsverdier, takst og skatt. Det er m.a.o. et
påtrengende behov for en ny vurdering.

Vårt tidlige krav om en usikkerhetsrabatt på 50%-60% på eiendomsskatten (og ikke kun 10% som
kommunen vil gi) har vist seg høyst berettiget. Fastholder kommunen prinsippet om å utvide
eiendomsskatten ber vi om at en slik usikkerhetsrabatt legges til grunn når kommunen nå på nytt
må gjennomgå faktorene som fastsetter eiendomsverdier, takst og skatt.
Les brevet her...

Sjekk eiendomsskatten din
Sel kommune sender f.o.m slutten av februar 2009 ut brev til hytteeiere om utskriving av
eiendomsskatt.

Kommunen vedtok i møte 22.09.08 å utvide området for eiendomsskatt til å gjelde hele kommunen
med virkning f.o.m. 1. januar 2009.
I budsjettvedtak 15.12.08. vedtok kommunestyret at skatten for 2009 skrives ut med 5 promille av
takstverdi, med et bunnfradrag på kr. 400 000.

Utlignet skatt vil forfalle til betaling i 2 terminer i 2. halvår 2009. Fra 2010 vil skatten kreves inn
sammen med øvrige kommunale avgifter.

Som eksempel vil en hytte med verdi fastsatt til kr. 1 500 000, fratrukket bunnfradrag på kr. 400
000 få en takstverdi på kr. 1 100 000. Med skattesats 5 promille blir eiendomsskatten i 2009 på kr.
5 500.

Verdsettelsen kan påklages ved å kreve overtakst innen 3 uker fra utlegging. Klage sendes til Sel
kommune, Botten Hansens gate 9, 2670 Otta.

Vi råder hytteiere til å kontakte kommunen og be om å få tilsendt "Skattetakstskjemaet" som de
har benyttet for din eiendom. 
Da kan du sjekke opp om de har lagt til grunn riktig størrelse på hytta, du får opplyst m2-prisen de
benytter, tomtekostnad mv.

Kvadratmeterprisen varierer med areal på hytta og er 
kr. 16 500 for 40-60 m2
kr. 15 700 for 60-80 m2
kr. 15 000 for  80-100m2
kr. 14 200 for 100-120m2
kr. 13 500 for 120-160m2
kr. 12 000 for over 160m2

Møbelringen Otta, tlf. 61 23 65 00
www.mobelringen.no

Vil du annonsere her? 
Kontakt oss! 

post@hovringenvel.no

Vær og webkamera
Lurer du på Været på Høvringen? (fra yr.no)

Værmelding og webkamera på 
Høvringen Fjellstue Klikk her...

Værmelding og webkamera på 
Rondane Haukliseter Fjellhotell  Klikk
her...

Vær- og føremelding fra Høvringen
Skiskole

Nyhetsbrev Høvringen Vel
Høvringen Nytt nr 04-08 Årskavalkade
Høvringen Nytt nr 03-08
Høvringen Nytt nr 02-08
Høvringen Nytt nr 01-08

Arkiv 
* En SELsom skatt...
* Høvringen Høyfjellshotell reagerer...
* Eiendomsskatt - Les første brev...
                             - Les andre brev...
* Høvringen - et rent fjelleventyr...
* Historielagets hjemmeside 
* Aktiviteter på Høvringen
* Ny og bedre infrastruktur for...
* Kristindagene
* Trådløst bredbånd på hytta?
* Forsinket kloakkavtale for 
* Vardamorkje
* Problemstillinger rundt kloakk
* Det er herlig det... Se flere bilder
* Forvaltningsplan Rondane 
   - brev fra Høvringen Vel...
* Takk til Høvringen Handel…
* Høringsuttalelse fra Høvringen...
* Ny giv for Høvringen Vel...
* Vi gratulerer aktivitetsselskapet...
* Referat fra årsmøtet 2008
* Kulturkalender Sel Kommune
* Støtte til løypekjøring...
* Løypemelding Høvringen...
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kr. 12 000 for over 160m2

Vi har allerede vært i kontakt med flere hytteeiere hvor eiendomsskatten er satt for høyt da det er
lagt til grunn for høyt areal, bl.a. hele 40 m2 i et tilfelle. Kriterier for eiendomsskatten er utover
bebygd areal også alder, standard, tomteforhold, og beliggenhet. Hytter på Høvringen ligger i
dyreste sone 3, ikke fordi det (faktisk ikke) finnes noe offentlig infrastruktur her, mens snarere fordi
de mener at her er hyttene verdt mer enn andre steder i Sel. Skattelistene, utleggslistene vil du
finne på hjemmesiden til Sel kommune www.sel.kommune.no  f.o.m. torsdag 5. mars.

* Løypemelding Høvringen...
* Løypekart

* Last ned Høvringen-brosjyre (7mb)
* Informasjon om jakt...

Nettsidene er laget av Kreativt Hjørne
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