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Formannskapets behandling 10.03.2021: 
Edvin Søvik (Ap) fremmet fellesforslag fra Ap, Sp, MDG, SV og V:  

Punkt 1 a: Grense for ettergivelse økes fra 3 til 3,5 G, slik at punktet lyder: 

 Husstander der den samlede, brutto årsinntekt ved siste ligning, 
 sammen med leieinntekter, ikke overstiger folketrygdens 

 grunnbeløp x 3,5 (3,5 G) kan søke. 
Punkt 1:  stryk «i utgangspunktet»  
Punkt 1 d) gjøres om til et eget tallpunkt (punkt 2) 

Punkt 1 e) gjøres om til eget tallpunkt. (punkt 3). 
Resterende punkter gis tilsvarende nytt nummer. 

Nytt punkt: Klagenemnda for eiendomsskatt er klageinstans. 
  
 Tilleggsforslag fra Ap:  Inntekt til hjemmeboende barn regnes ikke som en del 

     av husstandens inntekt. 
 

 
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) fremmet fellesforslag fra H og FrP:  

1. Følgende kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt på bolig vedtas, der 

alle kriteriene skal oppfylles for å få ettergivelse av eiendomsskatt:   
a. Søkers samlede brutto årsinntekt ved siste ligning, sammen med 

leieinntekter, skal ikke overstige 4G.  
b. Søkers samlede bankinnskudd og likvide finansielle papirer, 

herunder aksjer, aksje- og rentefond, skal ikke overstige 1G.   

c. Søker må selv bo på eiendommen. Det kan ikke søkes om 
ettergivelse på eiendommer som fullt ut leies ut.  

2. Det gis ikke ettergivelse fra eiendomsskatt på fritidsboliger og 
sekundærboliger.   

3. Ettergivelse gjelder kun kalenderåret det søkes om ettergivelse.   

4. Dersom det er andre grunner for at det er særs urimelig at 
eiendomsskatten innkreves, kan den ettergis eller reduseres etter § 28 i 

eiendomsskatteloven  
5. Kommunedirektøren publiserer vilkår og søknadsskjema på kommunens 

hjemmeside.   
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6. Kommunedirektøren behandler og innstiller alle saker for avgjørelse i 
formannskapet, ihht Eiendomsskatteloven § 28   

7. For utarbeidelse av søknad om ettergivelse, nedsettelse og utsettelse av 
eiendomsskatt legges KS sin veileder «Ettergivelse, nedsettelse og 
utsettelse av eiendomsskatt» sist revidert i mars 2021 til grunn.  

 

Maria-Therese Jensen (V) fremmet endringsforslag:  
 I punkt 1. b bør det endres til 1 G i stedet for selve tallet: 101 351,- 

 

Votering: 
Kommunedirektørens punkt 1 a-c med endringer i fellesforslag fra Ap, Sp, MDG, 
SV, V samme punkter, samt V’s endringsforslag, ble tiltrådt 7-2 (H, FrP), ved 

alternativ votering mot fellesforslaget fra H, FrP samme punkter. 
 

Tilleggsforslag fra Ap ble enstemmig tiltrådt. 
 
Kommunedirektørens punkt 1 d og e gjøres om til tallpunkt 2 og 3 ble 

enstemmig tiltrådt. 
 

Kommunedirektørens punkt 2 (nytt punkt 4) ble enstemmig tiltrådt. 
 

Kommunedirektørens punkt 3 (nytt punkt 5) ble enstemmig tiltrådt. 
 
Kommunedirektørens punkt 4 og 5 (nytt punkt 6 og 7) ble tiltrådt 7-2 (H, FrP) 

ved alternativ votering mot punkt 6 i H og FrPs fellesforslag. 
 

Fellesforslag fra H og FrP punkt 7 ble enstemmig tiltrådt. 
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Formannskapets innstilling 10.03.2021: 

1. Følgende kriterier for ettergivelse av eiendomsskatt på bolig vedtas, der alle 
kriteriene skal oppfylles for å få ettergivelse av eiendomsskatt:  

a. Husstander der den samlede, brutto årsinntekt ved siste ligning, 

sammen med leieinntekter, ikke overstiger folketrygdens grunnbeløp x 
3,5 (3,5 G) kan søke.  

b. Søkers samlede bankinnskudd og likvide finansielle papirer, herunder 
aksjer, aksje- og rentefond, skal ikke overstige 1G.  

c. Søker må selv bo på eiendommen. Det kan ikke søkes om ettergivelse 

på eiendommer som fullt ut leies ut.  
 

Inntekt til hjemmeboende barn regnes ikke som en del av husstandens 
inntekt. 

 
2. Det gis ikke ettergivelse fra eiendomsskatt på fritidsboliger og 

sekundærboliger. 

 
3. Ettergivelse gjelder kun kalenderåret det søkes om ettergivelse.  

 
4. Dersom det er andre grunner for at det er særs urimelig at eiendomsskatten 

innkreves, kan den ettergis eller reduseres etter § 28 i eiendomsskatteloven.   

 
5. Kommunedirektøren publiserer kriterier og søknadsskjema på kommunens 

hjemmeside.  
 

6. Kommunedirektøren delegeres myndighet til å behandle søknadene i henhold 

til disse kriteriene. Alle søknader legges årlig frem for formannskapet til 
orientering.  

 
7. Dersom det gis avslag på søknad om ettergivelse, legges søknaden frem for 

formannskapet for endelig avgjørelse. 

 
8. For utarbeidelse av søknad om ettergivelse, nedsettelse og utsettelse av 

eiendomsskatt legges KS sin veileder «Ettergivelse, nedsettelse og utsettelse 
av eiendomsskatt» sist revidert i mars 2021 til grunn. 

 

 
 

 
Saksprotokollen bekreftes 
Ås, 12. mars 2021 

 
Vibeke Berggård 
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