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Bokostnader: Flyfoto av Bråtheia tatt 2011. Foto: Jan Magne Kåsa Stensrud

Bokostnadsindeks: Det blir dyrere og dyrere å bo

 Du bruker stadig mer av inntekten din på å bo. Det viser Huseiernes

Bokostnadsindeks for 2020.



Jan Magne Kåsa Stensrud

Publisert: 28.10.2020 12:29

Sist oppdatert: 12:42

Bokostnadsindeksen viser at kostnadene ved

å eie og bo i sin egen bolig stadig øker. Fra

2018 til 2019 økte bokostnadene med 8

prosent, mens prisstigningen i samme

periode var på 2,2 prosent.
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Drangedal: Årlig bokostnad i Drangedal for en 120 kvm bolig i 2019. Foto: Privat

For en standard enebolig på 120 kvm

summerer de gjennomsnittlige

bokostnadene seg til 116.392 kroner for en

husholdning. Det er 9.848 kroner mer enn

året før. Materialet om eiendomsskatt og

kommunale gebyrer er levert av SSB og

basert på data som kommunene selv

rapporterer inn til SSB.

Kommunale gebyrer i Drangedal



Kommunale avgifter: N/A Foto: Privat

Vestfold og Telemark

Bokostnader Vestfold og Telemark: Drangedal ligger på 11.plass. Foto: Privat



Utsikter til høyere kommunale avgifter

Samfunnsøkonomisk analyse, på oppdrag for

Huseierne, anslår at de kommunale gebyrene

vil vokse i årene som kommer. I 200 ligger

det an til en kostnadsvekst på 5,7 prosent.

Dette er basert på statistikk fra SSB og

rapporteringer fra kommunene, og derfor

også trolig svært nær de faktiske gebyrene

som vil påløpe i år. Det vil imidlertid være

stor geografisk variasjon på avgiftsnivået.

Prognose kommunale avgifter: N/A Foto: Privat

Bokostnadsindeksen er en rapport skrevet av

Samfunnsøkonomisk Analyse på oppdrag fra

Huseierne. Grafikktjenesten er levert av

Norkon Computing Systems.

Emner

Bolig og eiendom

Sosiale forhold
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Brenner etter å hjelpe fattige og undertrykte

Godt år for Drangedal Nærradio
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Bokostnadsindeks: Det blir dyrere og dyrere å bo

Leter etter nytt lokale i sentrum
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–Jeg ser frem til romjulskonserten i Tokestua

annonse

To bilder fra 17. mai-feiring i Prestestranda. Bildene er

tatt trolig i 92.

annonse
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Les siste eAvis

Kommunestyret vedtok i møte 15. mars 2018 å etablere et mangfold- og

inkluderingsutvalg i Drangedal kommune. 
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Fremtidens bygdetun i støpeskjeen

Nye koronatiltak: anbefaler kun fem

gjester av gangen

Disse har blitt kjempepopulære i

Drangedal

I den mørke hausttid
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Her kommer 5G i 2020 og 2021

Første skremmeskudd 
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Her skjer viltpåkjørslene i Vestfold og Telemark

Husker du
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Forslag til statsbudsjettet for 2021, og konsekvenser for

små kommuner

Reiselivet trenger pengene nå

Mandag passerte han 100 år
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Anna Henriette Straume er foreslått som ungdomskandidat ved neste års

stortingsvalg for Telemark Senterparti

Ansvarlig redaktør: 

Jan Magne Kåsa Stensrud

Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet. Agderposten

arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god

presseskikk.
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Drangedalsveien 3301 
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