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 Søknad om fritak fra eiendomsskatt 
 for stiftelser, institusjoner og historiske bygg 

 

Eiendommer som kommunestyret helt eller delvis kan frita for eiendomsskatt, jfr. 

eiendomsskatteloven § 7: 

 Eiendommer eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å gagne en kommune, et 

fylke eller staten. 

 Bygninger med historisk verdi. 

Søknader må være innkommet før 1. oktober for at vedtaket kan gjøres gjeldende fra påfølgende 

skatteår. Fritaksvedtak gjelder kun for et år av gangen, men eiendommer som tidligere har fått 

innvilget fritak behøver ikke sende inn ny søknad, dersom ikke kommunen ber om det. 

Dersom det blir gitt fritak, forplikter søker å informere Brønnøy kommune dersom driften opphører, 

eller endres fra opprinnelig formål. 

Søknad om fritak fra eiendomsskatt gjelder eiendommen: 

Gnr: Bnr: Fnr: Snr: Adr: 

     

Eier/skatteyter: 

Adresse: Postnr: Poststed: 

Kontakterson: Telefon: 

 

    Vernet/fredet bygg 

 Vedlegg: 

 Vedtak om verning/freding fra offentlig myndighet skal ligge ved søknaden 

 Begrunnelse for søknaden legges ved og bør opplyse hvilken verdi eier mener 

bygningen har for allmennheten, samt opplysninger om bruk av bygningen. 

 

Eiendom eid av stiftelse/institusjon/organisasjon og som benyttes til allmennyttig formål 

Vedlegg: 

 Fyll ut og legg ved skjemaets side 2. 

 Legg også ved firmaattest eller utskrift fra enhetsregisteret, siste årsregnskap med 

noter og årsberetning, organisasjonens vedtekter, samt siste 

generalforsamlingsprotokoll. 

Underskrift: 

_________________  __________ 

Sted    dato 

 

_______________________________  ______ _______________________________ 

Underskrift     Verv/stilling i stiftelse/institusjon/organisasjon 
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Vedlegg til søknad om fritak fra eiendomsskatt 
Ved søknad om fritak fra eiendomsskatt for eiendom som benyttes av stiftelser, 

organisasjoner o.l. for allmennyttige formål. 

Opplysninger om organisasjonen/stiftelsen/institusjonen: 

  Kryss av: Ja Nei 

  1. Organisasjonens/stiftelsens navn: 

  2. Organisasjonen/stiftelsen baseres på «non-profitt»   

  3. Organisasjonen går under betegnelses frivillig organisasjon   

  4. Organisasjonen er registrert i Brønnøysundregistrene 
      Hvis ja, oppgi organisasjonsnummer her: 

  

  5. Det er anledning for enhver å bli medlem i organisasjonen   

  6. Organisasjonen/stiftelsen har et samfunnsnyttig formål 
      (Hvis ja, begrunn svaret nedenfor) 

  

  7. Organisasjonens tjenester dekker et behov hos mange av kommunens 
       Innbyggere gjennom et alminnelig formål (Hvis ja, begrunn svaret nedenfor)    

  

  8. Organisasjonen er et idrettslag, en religiøs, humanitær eller lignende  
      Organisasjon og eiendommer brukes til organisasjonens primæroppgaver 

  

  9. Er idrettsorganisasjon registrert i Norges Idrettsforbund?   

10. Mottar organisasjonen kommunal støtte?   

 

Opplysninger om bebyggelsen: 

Totalt bruksareal på bygget/byggene m2 

Av dette brukes følgende areal til organisasjonens formål* m2 

*I denne betegnelsen regnes alle rom som benyttes til drift av organisasjonen. Dersom bygninger 

eller deler av bygninger benyttes til andre formål (bolig, næring osv) skal fellesarealer fordeles i 

forhold til andel mellom hvert bruksformål. 

 

Andre opplysninger/begrunnelse til punkt 6 og 7: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Underskrift: 

Dersom det blir gitt fritak, forplikter søker å informere Brønnøy kommune dersom driften opphører 

eller endres fra opprinnelig formål. 

 

 

Sted:     Dato:   Underskrift:   _____ 

 

Sendes: Brønnøy kommune, Rådhuset, 8905 Brønnøysund 

Merk konvolutten «eiendomsskatt» 

  

 

  

  

  

 

 

  

 
  

 

 


