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Formannskapets behandling 27.01.2021:
Maria-Therese Jensen (V) foreslo:
1. Nytt punkt til erstatning for punkt c: Søkers samlede verdier av
bankinnskudd, kontanter og lettomsettlige verdipapirer skal ikke overstige
1G.
2. Tilleggspunkt til punkt 1 a) Reglene for unntak vurderes på nytt når neste
behandling av eiendomsskatt vil forekomme.
Martin Løken (MDG) foreslo:
1. Innstillingen omskrives til å gjelde retningslinjer for ettergivelse (ikke
fritak) av eiendomsskatt
2. Kommunedirektøren bes komme tilbake til formannskapet med forslag til
hvordan bygninger med historisk verdi skal vurderes i spørsmål om å frita
disse for eiendomsskatt (jmf. eiendomsskattelova § 7b).
3. Punktene 1 b, e og f gis nye bokstaver og flyttes under nytt punkt 2: For
ordningen gjelder følgende:
Bengt Nøst-Klemmetsen (H) foreslo:
1. Kommunedirektørens innstilling pkt. 1 a endres fra:
Husstander der den samlede, brutto årsinntekt ved siste ligning, sammen
med leieinntekter, ikke overstiger kr 304 053 (folketrygdens grunnbeløp x
3) kan søke.
til:
Boligeiere der den samlede, brutto årsinntekt ved siste ligning, sammen
med leieinntekter, ikke overstiger kr 304 053 (folketrygdens grunnbeløp x
3) kan søke.
2. Vilkår i søknad
 Foreslås strøket
Vilkår 2:
Bor det flere enn søker i boligen, regnes disse som en del av
husstanden og deres brutto inntekt legges sammen med søkers brutto
inntekt. Dette gjelder også hjemmeboende barn med inntekt.
 Foreslås endret:
Søknadsfrist:
Postadresse
Postboks 195
1431 Ås
post@as.kommune.no

Besøksadresse
Skoleveien 1
1430 Ås
www.as.kommune.no

Telefon
Telefaks

64 96 20 00
64 96 20 19

Org.nr.
Bankgiro

964 948 798
1654.07.99605
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fra: Frist for innsendelse av søknad for hele skatteåret er 25. oktober
året før skatteåret
til: Søknader om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt
behandles fortløpende gjennom skatteåret.
Kjetil Barfelt (FrP) fremmet forslag om at saken sendes tilbake til
kommunedirektøren for utdyping på grunnlag av spørsmål som ble reist i møtet.
Votering: FrP’s tilbakesendelsesforslag ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets tilbakesendelsesvedtak 27.01.2021:
Saken sendes tilbake til kommunedirektøren for utdyping på grunnlag av
spørsmål som ble reist i møtet.

Saksprotokollen bekreftes
Ås, 1. februar 2021
Vibeke Berggård
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