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Taxeringsvärde 

Efter att nu de föreslagna taxeringsvärde har nått stugägarna har en hel del frågor kommit in. 
Vi kan konstatera att de föreslagna värdena spretar en hel del. Allt ifrån 0 kr och en bit över 
400 000 kronor.                                                                                                                                       
Föreningen har varit i kontakt med skatteverket vid ett flertal tillfällen för att skaffa ytterligare 
information i ärendet och vill här delge er följande. 
Möjlighet finns att begära omprövning i ärendet ända upp till i fem år. Vi rekommenderar 
dock att om du har för avsikt att begära omprövning, gör det nu. 
Efter kontakter med stugägarna kan det vara skäl att se över hur man fyllt i sin blankett. Flera 
har fyllt i fel uppgifter.  
Det är tre faktorer som styr taxeringsvärdet. Det är värdeyta m2, standardpoäng och byggår. 
 
Boytan skall mätas invändigt och ett eventuellt uterum skall anges som biyta. Av biytan 
räknas sedan 20% som boyta. Detta blir sedan värdeytan. 
Standardpoängen kan variera från knappt 10 och upp till nästan 40 beroende på när stugan är 
byggd eller ombyggd samt standard i stugan.  
 
Har du byggt ny stuga efter 2002 skall du troligtvis inte ha fått mer än 20 standardpoäng. Har 
du fler kan du ha fyllt i fel. 
 
Har du gjort en tillbyggnad efter 2002 och dragit in va samt gjort andra förbättringar kan du 
ha fått standardpoäng mellan 20 och 40, beroende på omfattningen av renovering och 
installation. 
 
Har du inte dragit in va bör du inte ha över 12 standardpoäng.  
 
Byggnadsåret skall vara det år då stugan byggdes. Eventuella tillbyggnader har endast 
betydelse om tillbyggnaden överstiger 10m2. 
Byggnadsåret, värdeytan och standardpoängen är de tre faktorer som har betydelse för 
taxeringsvärdet och klart är att det som slår igenom mest är standardpoängen och sedan 
byggnadsåret. Vi kan tyvärr inte ge er någon formel för hur taxeringsvärdet räknas fram då 
det är en ganska komplicerad beräkning. 
 
Nedjustering av taxeringsvärdet kan begäras om takhöjden inne i stugan är mellan 190 – 
210 cm. En faktor som kanske även kan räknas är om stugan har eternitplattor (då detta är 
miljöfarligt vid en hantering) eller om stugan är dåligt isolerad. Helt klart är att takhöjden kan 
innebära en nedjustering. 
 
Rekommendationen är att begära en omprövning nu och inte vänta. Du är välkommen att höra 
av dej om du har några frågor. 070 625 42 74 Lars Elmqvist. 
 
Ordningsregler 
 
På förekommen anledning vill vi även komma med lite ytterligare information då gäller 
hundar kopplade inom området. Det gäller även att då hunden finns kopplad vid stugan att det 
inte är så lång löplina att grannarna blir störda av hunden. Var vänliga att respektera detta. 
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Nedtagning av träd 
 
Vi gör som tidigare år. Ni som har önskemål att få träd nedtagna, kontakta Lars Elmqvist 
070 625 42 74 senast 15 oktober. Märk gärna träd/en med ett band. Tänk på att ni måste vara 
överens med ev. granne om träden står så till. Vi skall vid en kommande träff med kommunen 
ta med era önskemål. Som ni vet är det kommunen som i slutändan avgör detta. 
 
 
Föreningens 10-årsjubileum 
 
Nästa år är det 10 år sedan den ekonomiska föreningen bildades. Vi kommer att 
uppmärksamma detta på olika sätt. På styrelsemöte beslutades, 
att under jubileumsåret skall 2 extra festliga trubadur-aftnar anordnas vecka 29 resp vecka 30. 
Vecka 28 anordnas en större heldags fest den 13/7. De 6 tipspromenader som skall anordnas 
2012 skall dessutom göras extra festliga. Ingvar och Bengt fick i uppdrag att representera 
styrelsen och delta i arbetet med att planera aktiviteterna tillsammans med Fritidskommittèn 
Mer information kommer. 
 
Bygglovs o arrendefrågor 
 
Föreningen blev för ett par veckor sedan uppmärksammande på att flera stugägare fått sina 
inlämnade bygglov ifrågasatta av byggnadskontoret. Med anledning av detta så begärde 
föreningen ett möte med byggnadskontoret och med samhällsbyggnadskontoret för att 
diskutera igenom bakgrunden till de nya ställningstagande som gjorts från kommunens sida. 
Vi gick även ut med ett mail till de som anmält mailadress för att få information om det var 
flera som har samma bekymmer som de stugägare som hört av sig till föreningen. 
 
Föreningen har haft ett möte 13/9 med byggnadskontorets chef samt två handläggare och en 
representant för samhällsbyggnadskontoret. Från byggnadskontoret framfördes att tidigare 
beviljade bygglov avvek från detaljplan och att man nu skall tillämpa reglerna för bygglov 
enligt detaljplan. Man framförde även att det inte är tillåtet att gräva i området. Det som man 
nu hävdar är att platta på mark inte skall godkännas som byggnadssätt. Att uterum skall vara 
av enkel karaktär med skärmtak och att integrerade uterum med så k loft över uterum inte 
skall godkännas. 
Från föreningen har vi hävdat att detta under flera år har godkänts från byggnadskontorets 
sida och därför även fortsättningsvis skall godkännas. Vi har även presenterat en 
dokumentation över alla de kontakter vi haft med kommunen ang. bygglovsfrågor och 
arrendefrågor. Till de som är berörda har föreningen översänt vår rapport från mötet. En ny 
träff är planerad till 2 oktober. Har någon, några bra kontakter inom bygglovsfrågor så tar vi 
tacksamt emot dessa. 
 
Med hälsningar 
Styrelsen för Östra Stranden i Halmstad ek för. 
 
Lars Elmqvist/ordf. 


