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Saksprotokoll

Fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven §7.

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 13/05768
Behandlet av Møtedato
1 Formannskapet 10/14 12.02.2014
2 Kommunestyret 3/14 12.02.2014

Kommunestyrets behandling 12.02.2014:
Hilde K. Marås (H) fremmet følgende alternative forslag:
Kommunestyret gir for 2014 følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt etter § 7 i
eiendomsskatteloven:
§ 7 bokstav a):

- Fylkeskommunale skoler og sykehus
- Lokaler for religiøse samfunn
- Frelsesarmeens lokaler
- Eldresenter
- Lokaler for avholdslosje
- Lokaler for arbeid blant narkomane
- Ikke-kommersiell privat barnehage
- Helse- og omsorgsinstitusjoner
- Idrettsanlegg og idrettshall
- Lokaler for velforening
- Museumsbygninger
- Bygning tilhørende bedrift for yrkesvalghemmede (organisertsom

aksjeselskap)
- Eiendommer som eies av politiske partier (forutsatt brukt til partikontor,

forsamlingslokaler m.m.)
- Eiendom tilhørende andre stiftelser/organisasjoner vil bli vurdert fritatt av

kommunestyret på grunnlag av søknad.
§ 7 bokstav b):

- Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter søknad.

Jorunn Nakken (V) fremmet følgende endringsforslag til formannskapets innstilling:
«stiftelser» strykes under siste strekpunkt under § 7 bokstav a).

Votering:
Formannskapets innstilling med Vs endringsforslag ble vedtatt24-9 (8H, 1MDG) ved
alternativ votering mot Hs forslag.
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Kommunestyrets vedtak 12.02.2014:
Kommunestyret gir for 2014 følgende eiendommer fritak for eiendomsskatt etter § 7 i
eiendomsskatteloven:
§ 7 bokstav a):

- Private barnehager og helse- og omsorgsinstitusjoner som ikke tar ut utbytte.
Det må søkes om fritak og fremlegges dokumentasjon på at detikke tas ut
utbytte.

- Fylkeskommunale skoler.
- Steinerskolen i Ås
- Eiendom tilhørende andre organisasjoner vil bli vurdert fritatt av

kommunestyret på grunnlag av søknad.
§ 7 bokstav b):

- Bygninger av historisk verdi kan få fritak etter søknad.

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 17. februar 2014

Jeanette Karlsen
Konsulent
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