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Kjære ordfører Pryhn og medlemmene av Sel kommunestyre  
 
 
 
 
 
 
EIENDOMSSKATT PÅ HYTTER  –  EN SelSOM  SKATT! 
 
 
Bredt engasjement og sterk motstand 
 
Høvringen Vel har engasjert seg sterkt mot innføring av eiendomsskatt på hytter og næringsbygg i utkant-Sel, 
som på Høvringen, se våre brev til kommunestyret av 17.09.08 og 18.11.08, og div. omtale bl.a. i Norddalen, 
GD og Nationen. 
 
Nå – i lys av mange innspill om eiendomsskatten og like før Sels folkevalgte 15.12. skal bestemme ”innholdet” i 
den nye skatten er det viktig å fokusere hovedpunktene;  
 
Kommunen har informert dårlig om den nye hytteskatten   
 
Vi krevde i brev av 17.09. langt bedre informasjon om den nye skatten, hvorledes den ville bli, hva den skulle 
brukes til og hva vi får tilbake når vi blir avkrevd ny skatt, og behovet for konsekvensutredninger mv.  Ordfører 
Pryhns svar i Norddalen 04.12. kom alt for sent og er ikke godt nok.  Men, i GD 10.12. og Norddalen 11.12. 
erkjenner ordføreren at det har vært dårlig informert og kunne vært gjort bedre.   Det hjelper oss lite nå, og vi 
føler oss provosert og frustrerte.  Våre folkevalgte har sikkert stor forståelse for at dette er et elendig utgangs-
punkt for innføring av en ny skatt som vil tynge mange hytteeiere og velgere i Sel, i mange, mange år fremover.   
 
Stort usikkerhet om ”innholdet” i skatten 
 
Det er strid om takseringsgrunnlaget.  Kommunen kan årlig i budsjettsammenheng sjonglere størrelsen på 
promillesatsen og bunnfradraget, som vil gi store utslag i skattens størrelse.  Det betyr uforutsigbarhet og årlig 
usikkerhet om skattebelastningen for hytteeiere og velgere i Sel (se eksempel under).   Dette er uakseptabelt og 
strider mot grunnleggende skatteprinsipper.  Vi protesterer mot å bli salderingsposter i kommuneregnskapet.  Det 
er ikke rett og rimelig.  Resultatet kan bli at hytteeiere og velgere i Sel gjør nye regnestykker og salderer ved 
kommunevalget. 
 
Et eksempel – men ikke til etterfølgelse 
 
Med foreslått sats i 2009 på 5 promille, bunnfradrag kr. 400 000, og 10% usikkerhetsrabatt (forsiktighets-
prinsippet) blir skatten på en hytte verdsatt til kr. 1 mill. = kr. 2 500/år, og for hytte til kr. 2 mill.= kr. 7 000/år.  
Endres satsen til 7 promille (som i 2008) og bunnfradraget til kr. 300 000 (som opprinnelig foreslått for 2009) 
øker hytteskatten til hhv. kr. 4 200/år og kr. 10 500/år, dvs. en økning på 68% og 50%.  Rimeligste hytte får altså 
relativt største økning.  Er dette en sosial rettferdig skatt?.  Og er det god AP-politikk?  
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Ja – vi bidrar allerede! 
 
Vi hytteeiere er glade i Sel og de mange fine tilbud som finnes der.  Vi synes det er flott å kunne bidra positivt til  
kommunens økonomi.  Vi gjør det allerede – uten at noen krever det av oss.  Årlig legger vi igjen millioner av 
kroner ved innkøp hos lokale vare- og tjenesteleverandører.  Selv for større investeringer, som ved ombygging 
eller tilbygg på en hytte på Høvringen til for eksempel kr. 200 000 – 500 000 benytter vi lokale snekkere, 
elektrikere, rørleggere, material- og utstyrsleverandører mv. Vi trives med dem og de trives med oss.  Og det 
offentlige trives med å beskatte lønninger og overskudd.  Sel kommune tjener på et aktivt hytteliv på Høvringen. 
 
Eiendomsskatten stjeler fra næringsgrunnlaget i utkant-Sel 
 
Eiendomsskatt på hytter og næringsbygg i grisgrente strøk i Sel gjør det mindre attraktivt å eie, drive, opp-
gradere og investere i virksomhet i fjellet.  Foruten den belastning eiendomsskatten vil være for hyttefolket vil 
skatten på næringsbygg, helt løsrevet fra virksomhetens økonomi belaste likviditet og soliditet i turistbedriftene 
(som også hyttefolket er avhengig av) og ramme grunnlaget for videre drift.  Dette styrker ikke økonomi og 
velferd i Sel – men ser politikerne problemene de er i ferd med å skape? 
 
 
2009 – ”annus horribilis” 
 
Norsk økonomi blir hardt rammet i 2009.  Regjeringen forbereder krisepakke, og selv enkelte i SV snakker om 
behovet for skattelette.   Politikere i Sel kommune derimot velger å gå motsatt vei, og vil trå til med skatte-
økninger på hytteeiere og velgere i størrelsesorden min. kr. 2 500/år – kr. 10 000/år.  Ordfører Pryhn, er det klokt 
å belaste hytteeiere og velgere på denne måten, og nå?   Det må i så fall kalles en Selsom skattepolitikk. 
 
 
Vi krever større forståelse og imøtekommenhet fra flertallet i kommunestyret 
 
Det er stor usikkerhet rundt den nye eiendomsskatten; strid rundt takseringsgrunnlaget – skatten rammer 
hytteeiere og velgere hardt i kriseåret 2009 – det er høyst uklart hva vi får tilbake – skatten stjeler næringsgrunn-
laget til hytte- og turistgrenda – hytteeiere og velgere blir salderingsposter i kommuneregnskapet – og størrelsen 
på den nye hytteskatten mangler forutsigbarhet i årene som kommer, ref. eksemplet over.  
 
Vi krever at kommunestyret nå gir sitt bidrag til løsninger som hytteeiere og velgere i Sel kan ha større tillit til 
og forståelse for.  Ønsker flertallet i kommunestyret å tvinge gjennom eiendomsskatt på hytter i 2009 krever vi at 
det innføres en usikkerhetsrabatt på 50% - 60% ved fastsettelsen av størrelsen på den nye skatten, og at nivået på 
skatten fryses frem til neste kommunevalg. 
 
 
Kjære Sel kommunestyre, i lys av alt engasjementet fra hyttevellene og turistvirksomhet, leserbrev, folkemøte og 
presseomtale – lytt til folket og avstem kursen etter terrenget – det er ingen skam å snu! 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Høvringen Vel 
 
 
 
Andreas Krogh 
Styreleder 
  
 
Kopi; 
Høvringen Aktivitetsselskap AS 
Hyttevellene i Sel  
Otta Handels- og Næringsforening 
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