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KLAGE PÅ VEDTAK AV 10. NOVEMBER 2016, KRAV OM BEGRUNNELSE,
MIN KLIENT HELGELANDSBASE
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Peterwright

Det vises til vedtak av 10. november 2016 etter mm klients klage pa utskrevet

999310
cesrm

eiendomsskatt.
Vedtaket fremstår noe usammenhengende,
nærmere beskrivelse av hvilke faktiske og rettslige forhold

og det bes om en
som er lagt til grunn.
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Vedtaket henviser videre til en klageadgang
følgelig på vedtak av 10. november 2016.

på tre uker. Det klages

Henrik Kristian Find
henrik.fIod@aJust.no

med klagefrist

Vizrt92553 278

Det bemerkes at det er klaget på vedtaket og ikke begjært omtaksering.
Dette ble
senest klargjort ved mitt brev av 12. oktober 2016, og jeg henstiller til brevets
andre avsnitt:
" Igjennom klagen og de etterfølgende
merknadene
av 14. april 2016 er det
fremholdt at vi mener den opprinnelige
taksten er ugyldig, som følge av at
den ikke tar inn over seg de svingninger som kan forekomme imarkedet. "

Det fremstår altså klan at det er klaget på et vedtak vi mener er ugyldig og må
korrigeres. Brevet avkrefter
vært begjært retaksering.

også Alstahaug

Hvorfor sakkyndig nemnd allikevel
retaksering bes begrunnet.

Det tas forbehold om å inngi supplerende
fått en forsvarlig begrunnelse.
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om det skulle

har valgt å anse klagen som en begjæring

For øvrig fremkommer
det ikke av vedtaket
ny takst. Dette bes opplyst og begrunnet.
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