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Utskrivning av eiendomsskatt i Jevnaker kommune 2015 – Fritidsboliger og
fritidsboligtomter uten bygg
Det vises til tidligere informasjonsbrev om innføring av eiendomsskatt i Jevnaker kommune fra og
med skatteåret 2015.
Sakkyndig takstnemnd i Jevnaker kommune har vedtatt rammer og retningslinjer for verdifastsettelsen
og fastsatt takstgrunnlaget. Vedlagt følger skatteseddel med fastsatt eiendomsskattegrunnlag og
beregnet årlig eiendomsskatt. I 2015 er skattesatsen 2 promille av eiendomsskattegrunnlaget og det er
innført en bunnfradrag for hver godkjente boenhet på kr 300 000. For fritidsboligtomter uten bygg så
har takst blitt fastsatt utfra prinsippet om en forsiktig antatt markedssverdi på kr. 400 000 pr tomt. For
fritidsboligeiendommer med bygg så kommer tomteverdien i tillegg til kvadratmeterprisen som er
fastsatt til kr. 14 500 pr m2.
Det er fastsatt to soner for fritidsboliger:
Sone 1 – Vestsiden av Randsfjorden, nedsiden av fylkesveg 245, på østsiden av Randsfjorden 100
meters beltet mot fjorden, fra Ringerike kommunes grense mot Nordmarka, begrenset av kraftlinja
frem til Olum der ny E16 møter gammel E16 og skal følge ny E16 frem til kommunegrensa til Lunner
kommune.
For fritidsboliger i sone 1 gis det et påslag på 1,5.
Sone 2 – all øvrig fritidsbebyggelse.
For fritidsboliger i sone 2 gis det ikke påslag.
Det årlige eiendomsskattebeløpet vil bli delt på to terminer i 2015 med en halvpart av beløpet på hver
termin med forfall 20.08 og 20.10. Faktura kommer i egen forsendelse.
Klage
Dette vedtaket kan påklages skriftlig innen 6 uker – med siste frist innen 10. august 2015. Klagen må
være skriftlig og begrunnet. Eget skjema for begjæring av klage finnes på kommunens nettside
www.jevnaker.kommune.no.
Det er viktig å være klar over at selv om det evt. fremmes klage, må eiendomsskatten betales innen
forfall. Evt. ettergitt beløp vil bli tilbakebetalt.

Ved spørsmål/henvendelse om eiendomsskatt ta kontakt med kommunen.
Kontaktinformasjon Jevnaker kommune:
Telefon: 613 15 700
E-post: eiendomsskatt@jevnaker.kommune.no
Postadresse: Jevnaker kommune v/Eiendomsskattekontoret, Kirkegt. 6, 3520 Jevnaker.
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