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FRITAK FOR EIENDOMSSKATT - SKATTEÅRET 2021 
EIENDOMSKATTELOVEN § 7  
 
 
 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. For skatteåret 2021 gis det fritak for eiendommer i henhold til vedlagte liste i samsvar 
med eiendomsskatteloven § 7 a. 

2. Alle fredede bygninger fritas for eiendomsskatt i skatteåret 2021 med hjemmel i 
eiendomsskatteloven § 7 b. Ved eventuelle senere fredingsvedtak etter lov om 
kulturminner vil administrasjonen legge frem sak på fredningsobjektet i forbindelse 
med den årlige budsjettbehandligen.  

 
 
 
Vedlegg:  
Liste over eiendommer som begjæres fritatt helt eller delvis etter eiendomsskatteloven § 7.  
 
Sammendrag:  
Saken gjelder spørsmål om fritak fra eiendomsskatt for skattåret 2020 i henhold til lov om 
eigedomsskatt til kommunane (eiendomsskatteloven, heretter forkortet esktl) § 7.  
Det vises til administrasjonens vurderinger og tilrådninger i saken og kommunestyret bes om 
å ta stilling til fritaksspørsmålet.  
 
Bakgrunn:  
I medhold av esktl. § 7 kan kommunestyret frita eiendommer i kommunen fra eiendomsskatt 
dersom disse anses å tilfredsstille de kriterier som fremgår av bestemmelsene i paragrafen.  
På denne bakgrunn har kommunedirektøren tidligere lagt frem sak om fritak etter esktl. § 7 
for skatteårene 2017-2020 i sakene 69/17, 90/17, 110/17, 115/17, 107/18, 1/19, 5/20. Med 
utgangspunkt i kommunestyrets tidligere vedtak i ovvennevnte saker fremmes det her sak om 
fritak, etter nærmere angitte bestemmelser i esktl. § 7, for skatteåret 2020.  
 



Fakta:  
Det fremgår av esktl. § 7 at kommunestyret kan 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.  
c) Bygning som heilt eller i nokon mon vert nytta til husvære. Fritaket kan gjelda i opptil 20 
år frå den tida bygningen vart ferdig. Formannskapet eller utval som er nemnt i 
kommuneloven § 5-7, kan få fullmakt til å avgjera einskildsaker om skattefritak.  
d) Bygning og grunn i visse luter av kommunen.  
e) Fritidsbustader.»  
 
Denne saken gjelder spesifikt spørsmål om fritak for eiendommer som kan falle inn under 
definisjonene i esktl. § 7 a) og b). Fritak vurderes etter søknad og det er kun kommunestyret 
som har kompetansen etter loven til å fatte vedtak i spørsmål om fritak etter esktl. § 7 a) og 
b).  
 
Adgangen til å søke om fritak etter § 7 a) og b) er annonsert via kommunens nettsider og i 
lokalpressen. Fristen for å søke fritak for skattåret 2021 ble satt til 30. oktober 2020. Ved 
fristens utløp var det innkommet tre søknader, hvorav to av disse har søkt og fått innvilget 
fritak for tidligere år.  
 
Kommunestyret har tidligere bestemt, i vedtak i kommunestyresaksak 69/17, at «bygninger 
som tidligere har hatt fritak for eiendomsskatt i medhold av § 7 a) anses automatisk som 
søkere.»  
 
Fritaksvedtaket gjelder for ett år av gangen, jf. esktl. § 10. Kommunestyret kan velge mellom 
hel eller delvis nedsettelse av eiendomsskatten, eller det kan besluttes å ikke invilge fritak. 
Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på likhetsprinsippet, slik at usaklig 
forskjellsbehandling unngås. 
 
Vurdering:  
 

 
Fritak esktl § 7 a): 

 
For å kvalifisere til fritak etter esktl. § 7 a er det imidlertid noen vurderingsmomenter som 
bør vektleggges ved vurderingen av om fritak skal innrømmes.  
 
I loven fremgår det at stiftelsen/institusjonen skal 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.  
 
Det fremgår videre i brev fra Finansdepartementet av 12. juni 2003 at det skal foretas en 
konkret helhetsvurdering, hvor man må vurdere bl.a:  
 



• om stiftelsen/institusjonen utfører oppgaver som ellers måtte ivaretas av det offentlige  
• om stiftelsen/institusjonen har til formål å gå med overskudd  
• om stiftelsen/institusjonen deler ut utbytte til sine medlemmer  
• finansieringen av stiftelsen/institusjonen  
 
Det vises til vedlagt, samlet liste over eiendommer. Søkerne er søkt gruppert i listen sammen 
med søkere det er nærliggende å sammenligne med ved vurderingen av fritaksspørsmålet. 
Søkerne vil i det følgende vurderes enkeltvis med utgangspunkt i den gruppering som 
fremgår av vedlagte liste. 
 
 
Boligstiftelser 
 

  Gnr. Bnr. Eiendom 
Kommunedirektørens 
innstilling  

Boligstiftelser 
§ 7 a) 200 266 Stiftelsen YK-huset Fullt fritak 
§ 7 a) 41 596 Bakkegrenda boligstiftelse Fullt fritak 
§ 7 a) 50 4  Lillehammer Røde Kors Boligstiftelse Fullt fritak 
§ 7 a) 50 230 Lillehammer Røde Kors  Fullt fritak 
§ 7 a) 192 1 Lillehammer Røde Kors  Fullt fritak 
§ 7 a) 202 1 Lillehammer Røde Kors (fnr. 251) Fullt fritak 
   Stiftelsen Sam-Bu:  
 200 2 Gamlevegen 110 Delvis fritak 
 200 450 Gamlevegen 106 Fullt fritak 
      Lillehammer kommunale boligstiftelse:  
§ 7 a) 200 1758 Anders  Johansensveg 25 Delvis fritak 
§ 7 a) 48 216 Blestervegen 31, 33, 35 Fullt fritak 
§ 7 a) 87 262 Gartnerløkka 4 A-D, 5-6 Fullt fritak 
§ 7 a) 86 259 Hamarvegen 55 A-R, 59 A-V Fullt fritak 
§ 7 a) 86 341 Holsjordet 56,58,60,62,64,66,68,70,72,74 Fullt fritak 
§ 7 a) 164 150 Jørstadsvea 3, 4 A-B, 5 A-B, 6 A-B, 7 A-B Fullt fritak 
§ 7 a) 200 1920 Langes gate 4B, 6,8 A-B, C,D Fullt fritak 
§ 7 a) 200 71 Mathisens gate 11 A Fullt fritak 
§ 7 a) 41 728 Sigrid Undsets veg 114 Fullt fritak 
§ 7 a) 200 533 Storgata 137-139 Fullt fritak 
§ 7 a) 52 416 Gatnerhagen 7 Fullt fritak 
§ 7 a) 87 11 Hagesletta 2 A - C, 4 Fullt fritak 

 
Stiftelsen YK- Huset Boligselskap er en ideell stiftelse hvis formål er å eie og drive 
eiendommen i Fåberggata 102, herunder utleie av leiligheter i eiendommen. Formålet er at 
enslige kvinner skal tilbys et varig hjem. I praksis er det stort sett eldre kvinner som får 
tilbudet. 
 
Bakkegrenda Boligstiftelse har som formål å gi funksjonshemmede i distriktet et boligtilbud 
som er tilpasset deres behov. 
 



Lillehammer Røde Kors Lokalforening driver humanitert arbeide, boligstiftelse har som 
vedtektsfestet formål å forestå oppføring og utleie av boliger for eldre. 
 
Stiftelsen Sam-Bu hvis oppgitte formål er å vedlikeholde den eide bygningsmassen på 
eiendommene med gnr. 200 bnr. 2 og 450, samt å tilby beboerne en form for «sosialboliger». 
Boformen oppgis å være en form for bofelleskap/kollektiv for blant annet studenter, men 
stiftelsen har fra opprettelsen lagt til rette «både økonomisk, praktisk og sosialt for at 
beboerne skal kunne bli boende her livet ut», lik det fremgår av søknaden. I vedtektene 
vektlegges «lav markedspris for nye beboere» og det er ikke utbetalt styrehonorar eller 
utbytte. Det er imidlertid satt opp noen nøkterne lønnsavtaler for utførte arbeider i 
tilknytning til daglig drift og stadige utbedringer på eiendomsmassen. Finansieringen av 
stiftelsen fremgår ikke eksplisitt i søknaden, men det er ut fra informasjonen som 
fremkommer rimelig å anta at stiftelsen finansieres gjennom leieintekter fra beboere og 
gjester i pensjonatet. 
 
Det drives i tillegg et pensjonat, Gjestebu Overnatting, i et av byggene stiftelsen eier på gnr. 
200 bnr. 2. Denne delen av virksomheten driver i konkurranse med andre 
overnattingsvirksomheter i kommunen og er en type virksomhet som normalt ikke anses som 
en oppgave det offentlige selv måtte ivaretatt. Det anbefales derfor delvis fritak for 
eiendommen med gnr. 200 bnr. 2, slik at bygget med pensjonatet Gjestebu Overnatting 
fortsatt skattelegges. Det gis fullt fritak for eiendommen med gnr. 200 bnr. 450. 
 
Lillehammer kommunale Boligstiftelse hadde i 2019 289 boenheter fordelt på ulike 
lokasjoner i kommunen (se vedlagte liste). 150 av disse ble leid ut som omsorgsboliger for 
eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne og fikk derfor innvilget fritak for 2019. De 
øvrige boenhetene leies ut som ordinær bolig til vanskeligstilte på boligmarkedet og har 
derfor vært beskattet på ordinær måte. Eiendom nr. 200/1758, Anders Johansens veg 25 
består av 35 boenheter, hvorav 31 i 2019 ble ansett å tilfredsstille vilkårene for fritak. Det ble 
derfor innvilget delvis fritak for eiendommen slik at de fritatte boenhetene ble tatt ut av 
beregningsgrunnlaget for eiendomsskatt i 2019. 
 
I søknad for 2020 opplyste Lillehammer kommunale boligstiftelse at Lars Skrefsruds gate 1 
(gnr200/bnr 1371) ville få endret bruk fra 01.01.2020, «fra tilrettelagte «rusboliger» til 
ordinære boliger». Denne eiendommen ble derfor tatt ut i forbindelse med søknad om fritak 
for 2020. Endringene som ble vedtatt av kommunestyret i møte 23.01.2020 sak 5/20 foreslås 
derfor videreført i 2021. 
 
Forutsetningene for innvilget fritak etter esktl. § 7 a for 2020 anses ikke å være endret i 2021 
for eiendommene eid av Stiftelsen YK-Huset Boligselskap, Bakkegrenda Boligstiftelse, 
Lillehammer Røde Kors Boligstiftelse eller Lillehammer Kommunale Boligstiftelse. Det gis 
i tillegg fritak for Stiftelsen Sam-Bu som beskrevet i ovenstående vurdering. 
Med utgangspunkt i kommunestyrets vedtak om fritak for 2020, anbefaler derfor 
kommunedirektøren at de ovennevnte stiftelser innvilges fritak i henhold til vedlagte liste. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Studentboliger 
 

  Gnr. Bnr. Eiendom 
Kommunedirektørens 
innstilling  

Studentboliger 
      Studentsamskipnaden i innlandet(SINN)   
§ 7 a) 41 370 Smestadvegen 14 Fullt fritak 
§ 7 a) 41 736 Fagabergveien 2-24 Fullt fritak 
§ 7 a) 41 737 Sigrid Undsets veg 113-121 Fullt fritak 
§ 7 a) 41 738 Smestadvegen 9-15 Fullt fritak 
§ 7 a) 41 782 Magne Henriksens veg 2-4 Fullt fritak 
§ 7 a) 41 783 Sigrid Undsets veg 94-112 Fullt fritak 
§ 7 a) 50 234 Birkebeinervegen 52,54,56 Fullt fritak 
§ 7 a) 65 173 Ole Edvardsens veg 2 Fullt fritak 
§ 7 a) 184 62 Øverjordet 1-13 Fullt fritak 
§ 7 a) 200 103 Storgata 33 Fullt fritak 
§ 7 a) 50 235 USBL Eiendom AS. Birkebeinervegen 50 Fullt fritak 

 
Studentsamskipnaden i Innlandet (SINN) er en ikke-kommersiell stiftelse med allmennyttige 
formål, som arbeider for å ivareta studentenes velferdsbehov. Alle eiendommer i lillehammer 
som SINN søker fritak for benyttes til stiftelsens formål, herunder studentboliger og 
barnehage. (barnehagen vurderes sammen med øvrige barnehager nedenfor). 
 
USBL Eiendom AS eier 60 av de totalt 360 studenthyblene som ligger i Birkebeinervegen 
ved Stampesletta. Utleievirksomheten her tilsvarer i all hovedsak den virksomheten som 
SINN driver med sine 300 tilsvarende studenthybler i naboblokkene ved Stampesletta. 
 
USBL har tidligere fått fritak for eiendomsskatt for studenthyblene på stampesletta for 2017, 
2018(sak 93/18), 2019 og 2020(sak 5/20). SINN har også søkt og fått innvilget fritak for 
eiendomsskatt i årene 2017-2020. Det er ikke opplyst om, eller avdekket forhold, som tyder 
på at de forutsetningene som lå til grunn for innvilgelse av fritak etter esktl. § 7 a) for 2020 
er endret i 2021. 
Kommunedirektøren anbefaler på bakgrunn av ovenstående at det også innvilges fullt fritak 
for de ovennevnte stiftelser i henhold til vedlagte liste for skatteåret 2021 
 
 
Sykehus og institusjoner 
 
  Gnr. Bnr. Eiendom Kommunedirektørens innstilling  
Sykehus og instutisjoner 
§ 7 a) 60 7 Revmatismesykehuset AS Fullt fritak 
§ 7 a) 86 10 Skogli helse- og rehabiliteringssenter Fullt fritak 

 
Revmatismesykehuset er en privat, ideell institusjon som har driftsavtale med Helse Sør-Øst 
RHF. De har videre avtale med Sykehuset Innlandet HF om å være hovedsenter for 
revmatologi i Innlandet. Sykehuset er heleid av Lillehammer sanitetsforening og er en N.K.S 



Kløverinstitusjon. Institusjoner som tar sikte på å gagne kommune, fylke eller stat kan gis 
fritak etter esktl. § 7a. Sykehusdrift er en oppgave som normalt ellers måtte ivaretas av det 
offentlige. 
 
Kommunedirektørens vurdering på bakgrunn av ovenstående er at Revmatismesykehuset AS 
vurderes å tilfredsstille vilkårene for fritak i nevnte § 7 a. 
 
Revmatismesykehuset har en kantine og og et lite utsalg av «kioskvarer» i forbindelse med 
resepsjonsområdet. Kommunedirektøren vurderer det slik at tilbudet om utsalg av enkelte 
kioskvarer og kantine først og fremst utgjør en viktig del av institusjonens tilbud til 
pasientene og ansatte, og anbefaler at heller ikke disse arealene skal beskattes. Det legges 
også vekt på at utsalget er av et relativt begrenset omfang og at fritak her ikke vil bidra til 
noen vesentlig konkurransevridning i forhold til andre foretak. 
 
Skogli Helse og Rehabiliteringssenter eies av Adventistkirken. Helse- og 
rehabiliteringssenteret kan defineres som en institusjon som tar sikte på å gagne kommunen, 
fylket eller staten. Skogli har avtale med Helse Sør-Øst RHF om ytelse av rehabilitering og 
andre helsetjenester for ulike pasientgrupper. 
 
Kommunedirektøren registrerer at Skogli har et overnattingstilbud til pårørende og publikum 
ved senteret. Dette overnattingstilbudet er imidlertid relativt gunstig priset og det opplyses 
fra Skogli at dette ikke er noe de tjener penger på. Videre legges det vekt på at 
overnattingstilbudet i all hovedsak benyttes av pårørende og at den samlede inntekten fra 
overnatting utgjør en svært beskjeden andel av Skoglis totale omsetning (oppgitt til ca. 
0,4%). Det fremheves også at det ikke er satt av egne rom for utleie, men at det omtalte 
overnattingstilbudet gjelder rom som til enhver tid ikke er bebodd av pasienter og at tilbudet 
er marginalt. 
 
Begge institusjonene har tidligere fått innvilget fullt fritak, senest i 2020. 
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at det gis fullt fritak, i henhold til vedlagte liste for 
skatteåret 2021, både for Revmatismesykehuset AS og Skogli helse- og rehabiliteringssenter 
AS. 
 
 
Private barnehager 
 

  Gnr. Bnr. Eiendom 
Kommunedirektørens 
innstilling  

Private barnehager 
§ 7 a) 57 30 Birkebeineren friluftsbarnehage SA Fullt fritak 
§ 7 a) 41 719 Ro barnehage SA Fullt fritak 
§ 7 a) 123 16 Lundgaardsløkka barnehage AS Fullt fritak 
§ 7 a) 85 277 Stiftelsen Steinrøysa barnehage Fullt fritak 
§ 7 a) 42 132 Fagstadlia FUS barnehage AS Delvis fritak 
§ 7 a) 51 144 Lillehammer Idrettsbarnehage AS Delvis fritak 
§ 7 a) 51 145 Lillehammer Idrettsbarnehage AS Delvis fritak 
§ 7 a) 53 372 Hammermo FUS barnehage AS Delvis fritak 
§ 7 a) 59 452 Stiftelsen Nybu barnehage Fullt fritak 



§ 7 a) 86 368 Engesvea FUS Barnehage AS Delvis fritak 
§ 7 a) 30 198 Stiftelsen Ringlihorn Steinerbarnehage Fullt fritak 
§ 7 a) 41 723 Hovslageren FUS barnehage AS Delvis fritak 
§ 7 a) 61 197 Suttestad barnehage, Disheim AS Fullt fritak 
§ 7 a) 86 250 Hagehaugen barnehage SA Fullt fritak 
§ 7 a) 41 523 Smestad studentbarnehage (SINN)  Fullt fritak 

 
All barnehagedrift gagner kommunen og er en oppgave kommunen ellers måtte eller burde 
utført. Loven åpner for differensiering mellom barnehagebedrifter som har et kommersielt 
formål, og barnehager som drives på ideelt grunnlag. 
 
Delvis fritak, i dette tilfellet halv eiendomsskatt, anbefaler Kommunedirektøren til 
barnehager som er etablert som AS og der inntjening og kommersielle rammer er 
tydeliggjort i Brønnøysundregisteret. For de private barnehagene som er registrert som 
stiftelse eller andelslag (SA), samt for Smestad studentbarnehage, som er eid av SINN, 
anbefaler kommunedirektøren fullt fritak etter § 7 a. Dette er i tråd med tidligere vedtak for 
2017, 2018 og 2019.Det foreslås også fullt fritak for Lundgaardsløkka Barnehage AS og 
Suttestad Barnehage, Disheim AS i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 5/20 i møte 
23.01.2020. 
 
 
Skoler 
 

  Gnr. Bnr. Eiendom 
Kommunedirektørens 
innstilling  

Skoler 
§ 7 a) 86 189 Engesvea skole Fullt fritak 
§ 7 a) 30 193 Steinerskolen Fullt fritak 
§ 7 a) 200 593 Nansenskolen inkl. internat Fullt fritak 

 
Nansenskolen er etablert som en ideell stiftelse og kan etter kommunedirektørens vurdering 
anses å oppfylle vilkårene for fritak etter § 7 a. Internatdelen av eiendommen kan sammenliknes 
med studentboligene til SINN og USBL. Kommunedirektøren anbefaler derfor at eiendommen 
gis fullt fritak for eiendomsskatt. 
Engesveas- og Steinerskolens virksomhet ansees å gagne kommunen og de utfører oppgaver som 
kommunen ellers måtte utført. Kommunedirektøren anbefaler derfor fullt fritak for begge 
skolene. 
 
 
Grendehus o.a. 
 

  Gnr. Bnr. Eiendom 
Kommunedirektørens 
innstilling  

Grendehus o.a 
§ 7 a) 193 1 Krokvang Fullt fritak 
§ 7 a) 52 80 Skihytta Fullt fritak 
§ 7 a) 113 19 Saksumdal bygdahus Fullt fritak 
§ 7 a) 35 132 Vingar grendehus Fullt fritak 



 
Grendehus eies og drives av frivillige, non profit-organisasjoner der eiendommene benyttes 
til organisasjonenes primæroppgaver. De oppfyller dermed flere av kriteriene for fritak for 
eiendomsskatt etter § 7a). 
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at de fire organisasjonene får fullt fritak for 
eiendomsskatt. Dette i tråd med kommunestyrets vedtak om fritak etter esktl. § 7 a. for 
tidligere skatteår. 
 
 
Menighetshus o.a. 
 

  Gnr. Bnr. Eiendom 
Kommunedirektørens 
innstilling  

Menighetshus o.a 
§ 7 a) 139 14 Bedehuset Betel Fullt fritak (ikke boenhet) 
§ 7 a) 177 2 Fåberg menighetshus Fullt fritak  
§ 7 a) 200 77 Lillehammer kirkesenter Fullt fritak 
§ 7 a) 41 739 Livets senter Fullt fritak 
§ 7 a) 200 248 Lillehammer pinsemenighet Fullt fritak 
§ 7 a) 59 431 Frelsesarmeens eiendommer AS Fullt fritak (ikke boenhet) 
§ 7 a) 91 25 Jehovas vitner Fullt fritak (ikke boenhet) 
§ 7 a) 200 257 Lillehammer Normisjon  Fullt fritak  

 
Religiøse og humanitære organisasjoner, og eiendommer brukt til organisasjonenes 
primæroppgaver kan gis fritak etter § 7 a). 
 
Søkernes eiendommer benyttes i stor grad til organisasjonenes primæroppgaver, men noen  
av eiendommene inneholder boenheter. Kommunedirektøren anbefaler fritak for den delen 
av eiendommene som benyttes til organisasjonens primæroppgaver, mens boenhetene 
beskattes på ordinært vis. Dette er i tråd med tidligere vedtak for skatteårene 2017-2020. 
 
 
Lag og foreninger 
 

  Gnr. Bnr. Eiendom 
Kommunedirektørens 
innstilling  

Lag og foreninger 
§ 7 a) 50 44 Stiftelsen Lillehammer Speidersenter Fullt fritak 
§ 7 a) 61 1 Fåberg og Lillehammer historielag Fullt fritak 
§ 7 a) 49 39 Lillehammer rideklubb Fullt fritak 
§ 7 a) 202 1 Lillehammer Røde kors Fullt fritak 

 
Eiendommene det dreier seg om eies av frivillige, non profit-organisasjoner der 
eiendommene benyttes til organisasjonenes primæroppgaver. De oppfyller dermed kriteriene 
for fritak for eiendomsskatt etter § 7a). 
 



Kommunedirektøren anbefaler derfor at de fire organisasjonene får fullt fritak for 
eiendomsskatt i tråd med tidligere vedtak. 
 
Andre 
 

  Gnr. Bnr. Eiendom 
Kommunedirektørens 
innstilling  

Andre 
§ 7 a) 164 50 Jorekstad AS Delvis fritak 
          

 
Jorekstad AS har som vedtektsfestet formål å legge til rette for kultur, idrett og rekreasjon 
gjennom drift og utleie av bygninger og areal. Virksomheten skal balansere både et lokalt og 
regionalt perspektiv. Det fremgår videre at selskapet har ikke erverv som formål, og det 
utbetales ikke aksjeutbytte. Det opplyses at virksomheten i hovedsak består av drift av 
samfunnshus, idrettshall, svømme- og badeanlegg og hytteutleie m.m. 
 
Det er Kommunedirektørens vurdring at Jorekstad AS kan anses å gagne kommunen 
gjennom sin virksomhet, samtidig som virksomheten oppfyller flere av kriteriene som 
fremgår av esktl. § 7 a. 
 
Samtidig er det kommunedirektørns vurdering at deler av virksomheten som drives på 
eiendommen - som treningssenter og kiosk/kafe i vestibylen - er virksomhet som er i direkte 
konkurranse med andre aktører i kommunen. Tilsvarende gjelder etter kommunedirektørens 
vurdering for utleiehyttene på tilstøtende eiendom med gnr 164/bnr 155. Fritak for disse vil 
også kunne virke konkurransevridende ovenfor øvrige aktører i kommunen som tilbyr 
tilsvarende overnattingsmuligheter. 
 
Utleiehyttene, lokaler til treningssenter og kiosk i vestibylen skal etter kommunedirektørens 
vurdering beskattes som tidligere i henhold til gjeldende retningslinjer. Kommunedirektøren 
anbefaler derfor delvis fritak for Jorekstad AS i medhold av esktl. § 7 a. 
 

Fritak esktl. § 7 b): 
 

  Gnr. Bnr. Eiendom Kommentar 
Kommunedirektørens 
innstilling  

Bygninger med historisk verdi 
§ 7 b) 50 35 Gamle Nordsetervegen 1 "Sigrid Undsets hjem" Fullt fritak 
  162 1 Gausdalsgate 360 "Prestegården" Fullt fritak 
  200 1719 Storgata 57 "Butikkbygning" Fullt fritak 
  52 52 Storgata 162 "Bensinstasjon" Fullt fritak 
  200 135 Stortorget 1 "Norges bank - bygget" Fullt fritak 
            
§ 7 b 
delvis 55 1 Gardvegen 22  

"Skjellerud" - bygning 
12844360 Delvis fritak 

  94 1 Hamarvegen 330 
"Dallerud"   - bygning 
155378514 Delvis fritak 



  95 1 Hamarvegen 339 
"Roverud"   -  bygning 
155397276 Delvis fritak 

  50 1 Lysgårdsvegen 59 
"Lysgård"  - bygning 
155399503 Delvis fritak 

  48 1 Nordsetervegen 120 
"Skårset"  - bygning 
13369682 Delvis fritak 

 
 
Kommunestyret kan frita eiendommer/bygninger av «historisk verde» i medhold av esktl. § 7 
b. Kommunestyret har tidligere innvilget fritak for eiendommer/bygninger med av historisk 
verdi og Kommunedirektøren legger derfor frem liste over de eiendommer/bygninger dette 
gjelder og ber kommunestyret ta stilling til fritaksspørsmålet. 
 
En sentral problemstilling ved vurdering av fritak er utvelgelse av de eiendommer 
kommunestyret ønsker å gi fritak etter § 7 b, herunder differensiering mellom hvem som skal 
ha fritak og om fritak skal innrømmes helt eller delvis. 
 
Einar Harboe skriver følgende i Eiendomsskatt, Kommentarutgave, 2. utgave 2004: 
 
“Hvilke eiendommer som har historisk verdi, må avgjøres etter en skjønnsmessig vurdering 
der kommunestyret i utgangspunktet ikke er bundet av andre instansers vurdering. 
Faginstansers vurdering vil likevel kunne ha stor betydning som grunnlag for vurderingen, 
som for eksempel når en bygning er fredet etter lov om kulturminner. Det synes forsvarlig 
om kommunen på generell basis beslutter at fredede eiendommer unntas for skatteplikt.” 
 
Begrunnelsen for å frita vil kunne være at eiendommen har verdi for allmennheten, og at det 
gjerne påløper en del ekstra kostnader til vedlikehold av historiske bygninger slik at det kan 
oppleves som urimelig dersom eiendomsskatt skal betales i tillegg. 
 
Kommunedirektøren anbefaler på grunnlag av ovenstående at kommunestyret generelt 
fastsetter at alle fredede bygninger skal fritas med hjemmel i esktl. § 7 b. Disse vil da bli 
fritatt for eiendomsskatt kommende år. Ved eventuelle senere fredingsvedtak etter lov om 
kulturminner vil administrasjonen legge frem sak på det eventuelle fredningsobjektet i 
forbindelse med den årlige budsjettbehandligen. 
 
Videre anbefaler kommunedirektøren at bygninger av historisk verdi (som ikke er fredet) kan 
få fritak i medhold av § 7 bokstav b) etter søknad. Kommunestyret behandler eventuelle 
søknader som kommer inn. 
 
Når det gjelder de eiendommer/bygninger som er listet opp i tabellen ovenfor og i vedlagte 
liste, har kommunedrirektøren gjort følgende vurdering: 
 
For de fem øverste på listen anbefaler Kommunedirektøren fullt fritak i medhold av esktl. § 7 
b. 
 
For de nederste fem anbefaler kommunedirektøren delvis fritak, altså fritak for de 
bygningene som er beskrevet i listen. Begrunnelsen for dette er at øvrige bygninger på 
eiendommen enten anses som ordineære skattepliktige bygninger eller at de er fritatt i 
medhold av esktl. § 5 h, da disse er klassifisert som landbruksbygninger. 
 



Konklusjon: 
Saken som fremmes her er i all hovedsak den samme som ble fremmet for kommunestyret i 
sak 5/20 23.01.2020, med følgende endringer; Vedtakspunkt 3. fra kommunestyrets 
behandling i sak 5/20 er inntatt i saksutredningen. Stiftelsen Sam-Bu er en av de tre som har 
søkt innen fristen for skatteåret 2021, som ble satt til 30.10.2020 og er derfor inntatt i 
saksutredeningen. De to øvrige søkerne, Ro Barnehage og Bakkegrenda Boligstiftelse, har 
tidligere søkt og fått innvilget fritak. Disse lå derfor inne i fritakslisten fra før. Det er i tillegg 
foretatt enkelte mindre endringer i teksten og enkelte saksopplysninger er oppdatert, men slik 
at realiteten fortsatt er den samme som i sak 5/20. 
 
Kommunedirektøren anbefaler at det for skatteåret 2020 gis fritak for eiendomsskatt i 
samsvar med eiendomsskatteloven § 7a) og b), slik det fremgår av saksutredningen og 
vedlagte liste. 
 
Samlet takst for alle eiendommer oppført i vedlagte liste utgjør om lag kr. 1.543.500.000, 
mens frafalt eiendomsskatt for de samme eiendommene utgjør om lag kr. 3.330.000. 
 
 
Lillehammer, 12.01.2021 
 
 
 
 
Tord Buer Olsen      Geir Fevang 
Kommunedirektør                                                                  Kommunalsjef 
                                     
 
 
 
 
 


