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Det vises til brev av 13. september 2016, angående Helgelandbase
Eiendom AS
sin klage av 4. mars 2016, merknader av 14. april 2016 og etterfølgende
møte av
9. mai 2016.

Igjennom klagen og de etterfølgende
fremholdt

at vi mener den opprinnelige

merknadene
taksten

markedsverdi
på eiendommene
ut ifra kapitaliserte
hvor leieinntektene
er på et rekordnivå.

som følge av at den ikke

i markedet. Taksten fastsetter
leieinntekter,

på et tidspunkt

En eiendomsskattetakst
skal være grovkornet og robust takst som skal være
anvendelig for eiendommen
i 10 år, se til eksempel Rt. 1994 s.333. Dette pålegger
kommunen særskilte plikter ved takseringen,
til å sørge for at taksten kan stå seg
over hele takseringsperioden.
Dersom det viser seg at slik ikke er tilfelle, vil det
være grunnlag for å foreta korrigeringer.
Det har vist seg at takstene ikke er tilstrekkelig
robuste til å stå seg igjennom 10årsperioden,
og at det oppstår uforholdsmessig
store avvik imellom leieinntektene
igjennom perioden og verdien fastsatt ved den opprinnelige taksering.
idealet må anses å være en eiendomsskattetakst
som beregnes ut ifra et forventet
gjennomsnitt
av leieinntektene,
for å kunne stå seg i hele perioden. Situasjonen
nå
er at beregningen
har skjedd på bakgrunn av et historisk høyt nivå, mens den
vedvarende
situasjonen
igjennom takseringsperioden
har vært et historisk lavt
niva.
Fra vår side ser vi at kommunen
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av 14. april 2016 er det

er ugyldig,

tar inn over seg de svingninger som kan forekomme

917 62 771

har flere handlingsalternativer

i relasjon

beregning av ny takst. Det anføres imidlertid at den mest hensiktsmessige
rettferdige løsning vil være en ny takst beregnet av nåværende leienivå.
at man søker til et gjennomsnittlig
leienivå ved neste takseringsperiode.
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