
Svar på henvendelse fra Telemarksforskning etter mail 14.09.2022: 

 

 

 

Svar: Eiendomsskatt: 

Beløpene fordeler seg slik: 

 

  2020 2021 2022 

Søgne 26,7 mill.kr 42,3 mill.kr 40,4 mill.kr 

Songdalen 13,8 mill.kr 13,7 mill.kr 13,4 mill.kr 

 

Beløpene er hentet fra vårt regnskapssystem hvor vi har avgrenset søket etter fakturert 
eiendomsskatt etter gårdsnummer. 

Gårdsnummer for eiendommer i gamle Søgne er innenfor intervallet 400-499, og 500-699 for gamle 
Songdalen. 

Nedgangen fra 2021 til 2022 skyldes nedgang i promillesats, for Songdalens del var det i dette 
tidsrommet nytaksering som utjevnet dette gapet.  

For 2022 er kun 3 av 4 terminer fakturert, og vi har lagt til grunn av termin 4 blir lik termin 3. Dette 
kan avvike noe.  

Svar på «andre generelle driftsinntekter på 83,4 mill. kr i opprinnelig budsjett 2022: 

• 71,058 mill. kr gjelder integreringstilskudd (66,533 mill. kr + 4,525 mill. kr) 
• 421 000 kr gjelder tilskudd til renter og avdrag skoleutbygging 
• 11 774 mill. kr gjelder tilskudd til renter og avdrag omsorg 
• 120 000 kr gjelder gjelder tilskudd til renter og avdrag kirke 

 

Svar på henvendelse fra Telemarksforskning etter mail 14.09.2022:

Hvor stor del av den budsjetterte eiendomsskatten på 328,5 mill. i 2022 kan tilskrives .

A Aud. un Tho. rst. ensen <thorstensen@tmforsk.no>
'9& Til O Randi Bentsen . . .

Kopi Tene Fjellvang; 0 KJet1I Lie
Q)Du svarte på meldingen 14,09,202.2.12:10.

......... eiendomsskattfra skatteobjekter i gamle Søgne og Songdalen? Fint om vi også kunne fa oppgitt hvilke inntekter som inngår i Andre generelle driftsinntekter på 83,4 mill. for 2022.

På forhånd mange takk.

Mvh

Audun Thorstensen
Seniorforsker
Telemarksforsking

Tel: +47 991 50 690
thorstem.en@tmforsk..no

Svar: Eiendomsskatt:

Beløpene fordeler seg slik:

2020 2021 2022

Søgne 26,7 mill.kr 42,3 mill.kr 40,4 mill.kr

Songdalen 13,8 mill.kr 13,7 mill.kr 13,4 mill.kr

Beløpene er hentet fra vårt regnskapssystem hvor vi har avgrenset søket etter fakturert
eiendomsskatt etter gårdsnummer.

Gårdsnummer for eiendommer i gamle Søgne er innenfor intervallet 400-499, og 500-699 for gamle
Songdalen.

Nedgangen fra 2021 ti l 2022 skyldes nedgang i promillesats, for Songdalens del var det i dette
tidsrommet nytaksering som utjevnet dette gapet.

For 2022 er kun 3 av 4 terminer fakturert, og vi har lagt t i l grunn av termin 4 blir lik termin 3. Dette
kan avvike noe.

Svar på «andre generelle driftsinntekter på 83,4 mill. kr i opprinnelig budsjett 2022:

• 71,058 mill. kr gjelder integreringstilskudd (66,533 mill. k r + 4,525 mill. kr)
• 421 000 kr gjelder tilskudd ti l renter og avdrag skoleutbygging
• 11 774 mill. kr gjelder tilskudd ti l renter og avdrag omsorg
• 120 000 kr gjelder gjelder tilskudd ti l renter og avdrag kirke
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