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SØKNAD OM FRITAK FOR ÈIENDOMSSKATT GNR. 104, BNR. 620

Vedlegg: Søknad fra Hílde og Jostein Fagerheim.

Saksopplysninger:

Viser til søknad fra Hilde og Jostein Fagerheim, datert 6.oktober 2011.
Det søkes om fritak for eiendomsskatt på Møllnveien 21, Fauske. Gnr. 104, bnr. 620.

Det henvises tì Eiendomsskattelovens § 7b, der kommunestyret kan frita eiendommene helt eller
delvis for eiendomsskatt når en bygning har historisk verdi.

Søker har følgende begrunnelse: " Et gammelt hus er kostbart å vedlikeholde og eie. Å holde et

slikt hus i god og presentabel stand, krever stor egeninnsats og en god del penger. Samtidig
setter reguleringsplanen klare begrensninger i vår handlefrihet med hensyn på tìbygg, materialer
og areaL. Vi ønsker å holde huset i god stand og i rett stil. Samtidig skal huset være egnet for
dagens bruk og møte dagens krav til komfort. Dette er ingen enkel balansegang. For å ha litt
ekstra årlige midler, søker vi derfor om fritak for eiendomsskatt. Selv om skattebeløpet i forhold
til driftskostnadene ikke er betydelig, er det likevel et lite bidrag og en honnør fra kommunen for
det arbeidet som gjøres for vår felles beste."
Søker mener at gjeldende status på eiendommen og reguleringsplanen gir gruag til fritak fra
eiendomsskatt ihht. Eiendomsskattelovens § 7b.

Saksbehandlers vurdering:

Iflg. Eiendomsskattelovens § 7b, kan kommunestyret frita eiendommene helt eller delvis for
eiendomsskatt når en bygning har historisk verdi.

Kommunen kan ivareta lokale bevaringsønsker og legge opp sin egen vernepolitikk ved å
regulere til spesialoniåde~bevaring. I gjeldende reguleringsplan er denne eiendommen regulert
til spesialområdet~bevaring og har betegnelsen B8/S 1. I bestemmelsene til denne planen står
følgende: " B8/S 1 er avsatt til bevaringsområde for boliger av kulturhistorisk verdi. Området
består av bolighus, uthus og omkingliggende tomt". Mens fredning etter kulturminneloven
(riksantikvaren) i første rekke brukes til å sikre kulturminner eller miljøer som er av nasjonal
verdi, kan regulering til spesialområde - bevaring også brukes til å sikre hus/objekter i områder
som er verdifulle i et lokalt perspektiv. I motsetning til fredning etter kulturinneloven vil
regulering til bevaring ikke omfatte bygningers interiør og innebærer ikke noen vedlikeholdsplikt



ut over det som følger av plan og bygningslovens bestemmelser. Reguleringsformålet innebærer
i utgangspunet et rivningsforbud og at hovedsakelig fasade skal bevares.

Riksantikvar Jørn Holme mener at fredede bygninger og andre bygninger av historisk verdi bør
fritas for eiendomsskatt. Også eiendommer som kommunene selv har regulert til bevaring bør
omfattes av et slikt fritak.

I Fauske kommune har vi pr. i dag 11 eiendommer som er regulert som "bevaringsverdig". Det
praktiseres ulikt i alle landets kommuner og det er imidlertid opp til den enkelte kommune å
vurdere fritak. Bygningen er ikke fredet etter lov om kulturnner og heller ikke registrert i
SEFRA~register (sekretariatet for registreringer av faste kulturinner i Norge). SEFRAK-
register forvaltes av Riksantikvaren og er et register over alle bygg eldre enn 1900. De fleste
verneverdige eller bevaringsverdige kulturminner er ikke formelt fredet, men kan allkevel tas
vare på fordi de oppfattes som verdifulle i et lokalt perspektiv.

Ved ett fritakelsesvedtakbør det være likebehandling. Kravet til likebehandling vil være at
boligèiendommer som er regulert som bevaringsverdig fritas generelt, ihht.
Eiendomsskattelovens §7b.

INNSTILLING:

Søknad om frtak for eiendomsskatt på gnr. 104, bnr. 620 i Møllnveien på Fauske avslås.

Even Ediassen
Rådmann
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SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT, MØLLNVElEN 21, FAUSKE

Med henvisning til Eigedomsskattelova §7 bokstav b av 6. juni nr. 29 1975 søker vi om fritak fra
eiendomsskatt på Møllnveien 21 på Fauske.

§ 7. Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt:
a) Eigedom åt stifingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fYlke eller staten.
b) Bygning som har historisk verde.
c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 år frå den tida
bygningen vartferdig. Formannskapet eller det utvalet som er nemnt i kommuneloven § 10, kan 

få fullmakt
til å avgjera einskildsaker om skattefritak.
d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen.
e) ---

Eiendommen Møllnveien 21 er av Fauske kommune regulert som "Bevaringsverdig". I gjeldende
reguleringsplan for området er eiendommen betegnet B8/S1, og i gjeldende bestemmelser til denne planen
står: "B8/Sl er avsatt til bevaringsområde for boliger av kulturhistorisk verdi. Området består av bolighus,
uthus og omkringliggende tomt."

Et gammelt hus er kostbart å vedlikeholde og eie. Å holde et slikt hus i god og presentabel stand, krever stor
egeninnsats og en god del penger. Samtidig setter reguleringsplanen klare begrensninger i vår handlefrihet
med hensyn på tilbygg, materialer og areaL. Vi ønsker å holde huset i god stand og i rett stiL. Samtidig skal
huset være egnet for dagens bruk og møte dagens krav til komfort. Dette er ingen enkel balansegang. For å
ha litt ekstra årlige midler, søker vi derfor om fritak for eiendomsskatt. Selv om skattebeløpet i forhold til
driftskostnadene ikke er betydelig, er det likevel et lite bidrag og en honnør fra kommunen for det arbeidet
som gjøres for vårt felles beste.

Vi mener gjeldende status på eiendommen og reguleringsplan gir grunnlag til fritak fra Eiendomsskatt ihht
Eigedomsskatelova §7 b.
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Vi ser fram til et positivt vedtak i kommunen.

Hilde og Jostein Fagerheim
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