Øvlinglia hytteforening
v/leder Trond Rian
Kleivstuvegen 1
7600 Levanger

Tydal kommune v/Ordfører Rolf Almåsbakk
7590 Tydal

EIENDOMSSKATT FOR BOLIGER OG HYTTER I TYDAL
Det vises til kommunestyrets behandling av denne saken 12.10.06. Øvlinglia hytteforening
setter pris på flertallets beslutning som gir berørte parter som hytteforeninger mulighet til å
uttale seg.
Vi har også forståelse for at kommunen i vanskelige tider må vurdere alle aktuelle
inntektskilder. Vi som andre hytteforeninger opplever imidlertid eiendomsskatten for hytter
som en urettferdig skatt, som i all hovedsak betyr skatt som skal gå til drifts- og
investeringsoppgaver, som kommunens hyttebefolkning har liten glede av. Det er sikkert
behov for en flerbrukshall i Tydal (jfr saksframlegg), men den er vel neppe rettet mot
hytteeierne ?
Tydal kommune er en av 8 blilyst-kommuner i Sør–Trøndelag, og ut fra tall i
evalueringsrapporten blant de kommuner som har størst nedgang i befolkningen. Fra
blilyst.no finner vi følgende sitat :” Det er behov for å bygge opp og dels å forsterke en kultur
og et støtteapparat i Innlandet som gjør det enkelt og attraktivt for ressurssterke familier og
personer med høy kompetanse å etablere seg” . Eiendomsskatt for vanlige boliger er en
negativ symbolsak som vil gjøre Tydal betydelig mindre attraktiv og være i strid med en slik
målsetting. Utkantkommuner som sliter med folketallet bør friste med kvaliteter som god
plass, billige tomter og fraværet av eiendomsskatt. Sett i et mer langsiktig perspektiv kan det
derfor bli et større problem å fylle en ny flerbrukshall enn å finansiere den.
9 av 10 av ”eiendomskattbefolkningen” i Tydal er hyttefolk. I denne gruppen finnes det et
vidt spenn av muligheter – folk med faglige, menneskelige og økonomiske ressurser som kan
bidra til positiv utvikling av Tydal i et samspill med kommunen. I Blilystprosjektet registrer
vi flere prosjekter som omhandler økt lokal verdiskaping knyttet til kommunenes
hyttemarked. Her nevnes f.eks : Tydalshytta – komplett (økt lokal verdiskaping knyttet til
hyttebygging i Tydal og samarbeid om hytte-/fritidsmarkedet i Selbu. Rennebu kommune har
lyktes godt da betydelige deler av etterspørselen fra hyttemarkedet tilfaller lokalt næringsliv.
Vi er redd for at en eventuell eiendomsskatt vil være en sak som vil utløse en ”massiv
negativitet” blant hyttefolket i Tydal, noe som vil være et dårlig utgangspunkt for ulike former
for samarbeid.
Vi ber om at vårt innspill vedlegges saken. Uttalelsen er fattet av styret og forelagt
medlemmene i foreningen.
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