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Fritak for eiendomsskatt - Kommunestyrets behandling 
 
Saksbehandler: Synnøve Roald Saksnr.: 13/05768-28 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet 27.08.2014 
Kommunestyret 10.09.2014 

 
 
 

Rådmannens innstilling: 
 

1) Følgende private barnehager og helse og omsorgsinstitusjoner som ikke tar ut 
utbytte fritas for eiendomsskatt i 2014 

Nr Gnr. Bnr. Eiendomsbesitter Takst Skatt 

1 102 345 Tamburbakken barnehage 2 199 000 13 194 

2 107 560 Sjøskogen Foreldrelagsbarnehage 3 914 000 23 484 

3 111 17 Løvstad barnehage SA 2 622 000 15 732 

4 42 1+102 
Kaja barnehage stiftelsen (kun 
barnehagen, ikke NMBU) 2 078 000 12 468 

5 54 371 Moerlia barnehage 4 020 000 24 120 

6 61 11 Lars T.Samuelsen og Kari Skoklefald 9 346 000 56 076 

7 61 233 Åspro AS 6 981 000 41 886 

8 61 263 Åspro AS 9 138 000 54 828 

9 73 306 Rustadporten barnehage SA 3 914 000 23 484 

10 74 115 Knerten barnehage stiftelsen 2 199 000 13 194 

11 75 25 Granås sykehjem 8 650 000 51 900 

12 95 5 Kroertoppen barnehage 582 000 3 492 

13 55 278 Dysterlia barnehage             -         - 

14 60 27 Haugtussa steinerbarnehage             -           - 

  Sum     55 643 000 333 858 
 

 
2) Følgende andre eiendommer fritas for eiendomsskatt 2014 

Nr Gnr. Bnr. Eiendomsbesitter Takst Skatt 

1 61 12 Stiftelsen Ås Menighetshus 1 707 000 10 242 

2 54 18 Vestby og Ås Røde Kors 559 000 3 354 

Sum     2 266 000 13 596 
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3) Følgende søknader om fritak avslås 

Nr. Gnr Bnr Eiendomsbesitter Takst skatt Kan fritas 

1 107 475 Nordre Follo Renseanlegg 29 320 000 175 920 Ja 

2 112 1 Byggfag Stiftelsen 6 102 000 36 612 Nei 

3 113 132 Orrestien Barnehage AS 3 914 000 23 484 Nei 

4 39 29 NMBU 19 568 000 117 408 Ja 

5 41 1 NMBU 2 149 000 12 894 Ja 

6 42 1 NMBU 119 158 000 714 948 Ja 

Sum       180 211 000 1 081 266   
 

 
 
Ås, 13.08.2014 
 
Trine Christensen Emil Schmidt 
Rådmann Økonomisjef 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskap 
Kommunestyre 
 
Vedlegg: 
Fritakene-§7-notat fra KS.pdf, Søknader om fritak § 7 2014.pdf 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Økonomisjefen for oppfølging 
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SAKSUTREDNING: 
 

Fakta i saken: 
I henhold til eiendomsskatteloven § 7 kan kommunestyret frita enkelte eiendommer  
for eiendomsskatt. Fritaket er begrenset til visse eiendommer som er nærmere 
beskrevet i denne saken, og fritaket må ikke være konkurransevridende. 
 

Kommunestyrets tidligere vedtak om fritak 
Kommunestyret vedtok 11.12.2013 eiendomsskatt på næring for 2014. Taksering av 
eiendommer er utført, og eiendomsskatt er utskrevet til alle skattepliktige 
eiendommer.  
 
Eiendomsskattelovens § 7 sier at Kommunestyret kan frita bestemte eiendommer for 
eiendomsskatt. Det er redegjort nærmere for dette i vedlagt notat fra KS om fritak for 
eiendomsskatt.  
 
Kommunestyret har i egen sak behandlet retningslinjene for fritak for eiendomsskatt i 
Ås kommune, jf. K-sak 3/14 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 det ikke 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. 
 

Ås kommune har registrert 22 søknader om fritak for eiendomsskatt. 
Av disse er 14 søknader innvilget av eiendomsskattekontoret, da de oppfyller kriteriet 
som er vedtatt i kommunestyret 12.02.2014. Dette gjelder private barnehager og 
helse- og omsorgsinstitusjoner som ikke tar ut utbytte. Formelt sett skal imidlertid 
hver enkelt søknad om fritak vedtas av kommunestyret, og disse søknadene er 
derfor tatt med i innstillingen til vedtak: 
 

Nr Gnr Bnr Eiendomsbesitter Takst Skatt Hjemmel for fritak 

1 102 345 Tamburbakken barnehage 2 199 000 13 194 
Privat barnehage som ikke tar ut 
utbytte 

2 107 560 Sjøskogen Foreldrelagsbarnehage 3 914 000 23 484 
Privat barnehage som ikke tar ut 
utbytte 

3 111 17 Løvstad barnehage SA 2 622 000 15 732 
Privat barnehage som ikke tar ut 
utbytte 

4 42 1+102 Kaja barnehage stiftelsen/NMBU 2 078 000 12 468 
Privat barnehage som ikke tar ut 
utbytte 

5 54 371 Moerlia barnehage 4 020 000 24 120 
Privat barnehage som ikke tar ut 
utbytte 

6 61 11 Lars T.Samuelsen og Kari Skoklefald 9 346 000 56 076 
Helse og omsorgsinstitusjon som 
ikke tar ut utbytte 

7 61 233 Åspro AS 6 981 000 41 886 
Helse og omsorgsinstitusjon som 
ikke tar ut utbytte       
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8 61 263 Åspro AS 9 138 000 54 828 
Helse og omsorgsinstitusjon som 
ikke tar ut utbytte 

9 73 306 Rustadporten barnehage SA 3 914 000 23 484 
Privat barnehage som ikke tar ut 
utbytte 

10 74 115 Knerten barnehage stiftelsen 2 199 000 13 194 
Privat barnehage som ikke tar ut 
utbytte 

11 75 25 Granås sykehjem 8 650 000 51 900 
Helse og omsorgsinstitusjon som 
ikke tar ut utbytte 

12 95 5 Kroertoppen barnehage 582 000 3 492 
Privat barnehage som ikke tar ut 
utbytte 

13 55 278 Dysterlia barnehage             -         - 
Privat barnehage som ikke tar ut 
utbytte, ikke taksert 

14 60 27 Haugtussa steinerbarnehage             -           - 
Privat barnehage som ikke tar ut 
utbytte, ikke taksert 

  Sum     55 643 000 333 858   
 

       

De resterende søknader om fritak må vurderes av kommunestyret. 
 

Eiendommer som kan fritas  
I eiendomsskatteloven § 7, er det definert eiendommer som kan fritas etter vedtak av 
kommunestyret. Et fritak gjelder for ett år av gangen. Med hjemmel i 
eiendomsskatteloven § 7 kan kommunestyret velge å frita følgende 
eiendommer helt eller delvis for eiendomsskatt: 
a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit 
fylke eller staten. 
b) Bygning som har historisk verde. 
I vedlagt notat fra KS gis det en nærmere beskrivelse av kommunestyrets muligheter 
for fritak for eiendomsskatt. 
 
Nærmere om unntak for « stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna 
ein kommune, eit fylke eller staten». 

Stiftelsen/institusjonen må drive en virksomhet ”som tek sikte på å gagna ein 

kommune, eit fylke eller staten”. 

 
De aktuelle institusjonene vil ofte kunne karakteriseres som allmennyttige, men dette 
er i seg selv ikke et vilkår for adgangen til å frita. Det er imidlertid en forutsetning at 
hovedformålet ikke er å gi forretningsmessig overskudd. I følge brev fra 
Finansdepartementet av 12. juni 2003 må det foretas en konkret helhetsvurdering, 
hvor man må vurdere bl.a.: 

o om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av det 
o offentlige 
o om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd 
o om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer 
o finansieringen av stiftelsen/institusjonen 

 

Ved søknad om fritak fra eiendomsskatt etter § 7 a) skal følgende kriterier legges til 
grunn; 

1) Krav om direkte eierskap 
Eiendommen må eies direkte av «stiftingar eller institusjonar» - det er ikke 
tilstrekkelig med disposisjonsrett. Fritak kan ikke innrømmes hvis bruken av 
eiendommen bidrar til en konkurransevridning i forhold til private foretak.  

2) Lovens uttrykk «stiftingar eller institusjonar».  
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Begrepet «institusjon» omfatter alle juridiske personer, hvor ingen har direkte 
eierinteresse, herunder foreninger. Aksjeselskaper er også omfattet, så lenge 
de øvrige vilkår er til stede, se nedenfor. Begrepet institusjon omfatter 
imidlertid ikke fysiske personer, enkeltmannsforetak og ansvarlige selskaper 
med fysiske personer som deltakere. 
 

3) For å kunne anse en institusjon som samfunnsnyttig stilles en del krav til 
virksomheten. 
Det vil bli gjort en helhetsvurdering der blant annet følgende vil bli vurdert; 

 Om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas 
av det offentlige 

 Om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd (det er 
ikke nok å ha dette vedtektsfestet). 

 Om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte eller lignende 
 Finansieringen av stiftelsen/institusjonen. 

 

Likhetsprinsippet skal være gjennomgående. 

 
Nærmere om fritak for bygninger soma har historisk verdi.  
§ 7 b i eiendomsskatteloven åpner for fritak av «Bygning som har historisk verde.» 
 

Hvilke eiendommer som har historisk verdi, må avgjøres etter en skjønnsmessig 
vurdering. Eksempler er bygninger som er fredet etter lov om kulturminner eller 
bevaringsverdige bygg som har verdi for allmennheten. En annen indikasjon kan 
være at det påløper en del kostnader til vedlikehold for bevaring av historiske 
bygninger. Det er viktig at fritak ikke innebærer en konkurransevridning. Det er kun 
den del av eiendommen som er fredet/bevaringsverdig som kan fritas. 

 

Innkomne søknader om fritak 
Alle søkere om fritak er listet opp, med unntak av barnehager og helse og 
omsorgsinstitusjoner som oppfyller kriteriene fastsatt av kommunestyret 12.02.2014. 
Videre gis en oversikt over hvorvidt søker kan anses å oppfylle kriteriene eller ikke. 
Der hvor kriteriene ikke er oppfylt, er dette markert med rødt. Ut ifra dette har 
Rådmannen anbefalt vedtak om fritak eller ei. 
 

Nr. Gnr Bnr Eiendomsbesitter Takst skatt 
Kan 

fritas 
Rådmannens 

innstilling 

1 107 475 Nordre Follo Renseanlegg 29 320 000 175 920 Ja Nei 

2 112 1 Stiftelsen Byggfag 6 102 000 36 612 Nei Nei 

3 113 132 Orrestien Barnehage AS 3 914 000 23 484 Nei Nei 

4 39 29 NMBU 19 568 000 117 408 Ja Nei 

5 41 1 NMBU 2 149 000 12 894 Ja Nei 

6 42 1 NMBU 119 158 000 714 948 Ja Nei 

7 61 12 Stiftelsen Ås menighetsråd 1 707 000 10 242 Ja Ja 

8 54 18 Vestby og Ås Røde Kors 559 000 3 354 Ja Ja 

Sum       182 477 000 1 094 862     
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Orrestien barnehage 
Barnehagedrift som drives som aksjeselskap har pr definisjon til hensikt å gå med 
overskudd, dette innebærer ordinær næringsvirksomhet.  
 
Orrestien barnehage er en privat barnehage organisert som et aksjeselskap. 
Barnehagen tar ut utbytte (150 000 kr i 2012) og et fritak vil derfor være i strid med 
eiendomsskatteloven og kommunestyrets vedtak av 12.02.2014. Søknad om fritak 
må derfor avslås for 2014. Dersom det i fremtiden vedtektsfestes at barnehagen ikke 
skal ta ut utbytte, vil saken kunne bli vurdert på nytt.   
 
Øvrige barnehager er drevet som samvirkeforetak, forening/lag og stiftelser hvor det 
naturlig nok ikke tas ut utbytte. Disse oppfyller alle kriteriene i kommunestyrets 
vedtak av 12.02.2014 og er dermed innvilget fritak.  
 

NMBU  
Forskrift av 18.11.1992 om avgrensning av eiendomsskatt på statlige eiendommer 
regulerer eiendomsskatten for statlige eiendommer, herunder universiteter.  § 1 i 
forskriften lyder: Kommunalt vedtak om å utskrive eiendomsskatt omfatter også 
statlig eiendom som kan benyttes til bolig, kontorvirksomhet eller annen 
forretningsmessig virksomhet, uten at et må foretas grunnleggende endringer i 
eiendommen. 
 
Når det gjelder undervisningsinstitusjoner er det definert følgende unntak etter § 2 i 
nevnte forskrift: 
Unntatt fra skatteplikten for statlig eiendom etter § 1 er blant annet eiendom eller den 
del av en eiendom som 

- er undervisningsinstitusjon. Unntaket omfatter ikke lokaler som benyttes til 
administrasjon, boligformål, forretningsvirksomhet eller som kan benyttes til 
ervervsmessig laboratorievirksomhet. 

 
Da NMBU ikke har laboratorier som faller inn under kategorien forretningsmessig 
laboratorievirksomhet, er det kun administrasjonslokaler som er  taksert. Resterende 
er automatisk fritatt for eiendomsskatt etter § 1 i forskriften.  
 
NMBU kan fritas for eiendomsskatt i henhold til § 7 a,  institusjonar som tek sikte på 
å gagna ein kommune, eit fylke eller staten, eller § 7 b byginger som har historisk 
verde. 
 
Rådmannens vurdering er at store deler av eiendommene allerede er automatisk 
fritatt etter § 1. Resterende eiendomsmasse er det rimelig at det svares 
eiendomsskatt for.  Det gis dermed ikke fritak for eiendomsskatt for NMBU gnr 31 bnr 
29, gnr 41 bnr 1 + 2, gnr 42 bnr 1 på kr 845 250. 
 
 

Byggfagstiftelsen 
Dette er en stiftelse med følgende formål i henhold til stiftelsens vedtekter: 
Stiftelsens formål er å yte medlemmer i Tømrer og Byggfagforeningen rimelig 
oppholdssteder i ferier og andre fridager. Stiftelsen stiller, etter søknad, midler til 
disposisjon gjennom stipendier for utdanning/etterutdanning og tiltak som fremmer 
lønn og velferd innen fag tilknyttet Tømrer og Byggfagforeningen. Videre kan 
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stiftelsen yte økonomisk støtte til enkeltpersoner som driver nybrottsarbeid innen 
produktutvikling, arbeids- og helsetiltak, støttetiltak for sosialt fellesskap – herunder 
både for yrkesaktive og pensjonister samt informasjonsarbeid for medlemmer.  
Forutsetningen er at formålet kommer medlemmer av Tømrer og Byggfagforeningen 
til gode. 
 
Rådmannen finner på denne bakgrunn at fritak etter § 7 a ikke kan innvilges, da 
stiftelsen ikke anses å drive virksomhet som gagner fylket, stat eller kommune, men 
egne medlemmers interesser.  
 

Nordre Follo renseanlegg 
Nordre Follo renseanlegg er et interkommunalt selskap (IKS) som eies av Ås, Ski og 
Oppegård kommuner. Selskapet driver et felles renseanlegg for kommunene, og 
driver således en virksomhet som gagner kommunene. Selskapet oppfyllet kriteriene 
for fritak etter eiendomsskatteloven, men kan også skattlegges. Lokalisering av et 
slikt anlegg i kommunen kan antas å medføre belastning på kommunens 
infrastruktur. Rådmannen innstiller på at selskapet skattlegges. 
 

Vestby og Ås Røde kors 
Røde Kors mål i alle land er å forebygge, hindre og lindre menneskelig lidelse, samt 
å beskytte liv og helse og sikre respekt for enkeltmennesket. De arbeider for å 
fremme gjensidig forståelse, vennskap, samarbeid og varig fred mellom alle folk. 
Vestby og Ås røde kors er en frivillig organisasjon som oppfyller alle kriterier for fritak 
for eiendomsskatt. Rådmannen innstiller på at Vestby og Ås røde kors fritas for 
eiendomsskatt.  

Stiftelsen ÅS menighetshus 
Ås menighetshus ble bygd i 1899 og er det eldste menighetshuset i landet som er i 
drift. Det er også et av de eldste byggene i Ås sentrum og har betydelig historisk 
verdi. Faste brukere er tre misjonsforeninger, Åpent hus (sosial samling og andakt for 
eldre) og barnekoret Baluba.  
 
Dette er en stiftelse som oppfyller alle kriteriene for fritak for eiendomsskatt etter 
eiendomsskattelovens § 7 a og eiendommen kan også fritas etter 
eiendomsskattelovens § 7 b. Stiftelsen har økonomiske utfordringer knyttet til stort 
vedlikeholdsbehov og er helt avhengige av gaver. Rådmannen innstiller på at 
Stiftelsen Ås Menighetshus fritas for eiendomsskatt.  

 
Alternativt vedtak 
I tillegg til Rådmannens anbefaling av fritak kan også Nedre Follo Renseanlegg og 
NMBU fritas. De øvrige eiendommene oppfyller ikke kriteriene for fritak etter 
eiendomsskattelovens § 7.  
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Økonomiske konsekvenser: 
Fritak iht. kommunestyrets vedtak av 12.02.2014 for private barnehager og helse- og 
omsorgsinstitusjoner som ikke tar ut utbytte utgjør kr 333 858. Rådmannens forslag i 
denne saken medfører reduksjon i eiendomsskatt på ytterligere kr 13 596. 
 

Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 

Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 
 
 
 


