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Det vises til klagebehandling i møte den 27.10.2016. Vedtaket er påklaget.
Klagen er fremsatt av advokathuset Just på vegne av Helgelandsbase Eiendom as. Klagen er
mottatt 28.11.2016, og anses som rettidig fremsatt.
Det klages på vedtak av 10.11.2016 men dette er dato på melding om vedtak som er
oversendt Advokathuset Just og Helgelandsbase Eiendom as. Vedtaket ble fattet i møte den
27.10.2016. Det er denne datoen som blir lagt til grunn i den videre behandlingen.
Det fremgår av klagen at vedtak av 27.10.2016 fremstår som noe usammenhengende, og det
bes om en nærmere beskrivelse av hvilke faktiske og rettslige forhold som er lagt til grunn.
Videre bemerkes det at det er klaget på vedtaket og ikke begjært omtaksering. Dette ble etter
Advokatens oppfatning klargjort i brev av 12. oktober 2016, og klager 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 i markedet».
Det hevdes at det fremstår som klart at det er klaget på et vedtak som klager mener er ugyldig
og må korrigeres. Videre blir det hevdet at brevet avkrefter Alstahaug kommunes
henvendelse om det skulle vært begjært retaksering.
Hvorfor sakkyndig nemnd allikevel har valgt å anse klagen som en begjæring om retaksering
bes begrunnet.
Klager savner også opplysninger om hvilke feil som er rettet, og hva som er ny takst. Dette
bes opplyst og begrunnet.
Klagen fremmes for sakkyndig nemnd til vurdering/utfyllende begrunnelse. Klager har tatt
forbehold om å inngi supplerende merknader til klagen.
Merknader til klagen
I forkant av klagebehandlingen i sakkyndig nemnd (27.10.2016) ble det sendt en forespørsel
til Advokathuset Just der det ble etterspurt en redegjørelse for om skatteyter begjærer
omtaksering etter eiendomsskatteloven § 8A-3 sjette ledd som følge av at leiemarkedet i
kommunen har endret seg for byggene som er nevnt i klagens vedlegg, eller om det klages på
den opprinnelige taksten for disse byggene, (jf. brev av 13.09.2016).
Kommunen ønsket en avklaring fordi merknadene i brev av 14.04.2016 kunne tolkes i begge
retninger.
Svarbrevet fra Advokathuset Just av 12.10.2016 ble også oppfattet som tvetydig, men
argumentene som ble fremsatt i nevnte brev ble tolket slik at det var en overvekt av hensyn
som talte for at skatteyter ønsket omtaksering etter eskl. § 8A-3 sjette ledd.
Eskl. § 8A-2 (1): «Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at
eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under
vanlege salstilhøve ved fritt sal». Dvs. alminnelig omsetningsverdi på takseringstidpunktet.
Saksbehandler kan ikke se at det i klagen er fremsatt argumenter som begrunnet at
opprinnelige takstvedtak er ugyldige.
Når det kommer til feilretting blir dette behandlet i eget saksfremlegg.

IV

Saksbehandlers innstilling:

Med bakgrunn i brev av 12.10.2016 fra Advokathuset Just ble klagen behandlet etter
eiendomsskatteloven § 8-3A, sjette ledd. Argumentene som ble fremsatt i nevnte brev ble
tolket slik at det var overvekt av hensyn som talte for at skatteyter begjærte omtaksering.
Klager har nå bekreftet at det er de opprinnelige takstvedtakene som er påklaget.

I den videre klagebehandlingen bør dette tas til etterretning. Etterspurt begrunnelse vil på
denne bakgrunn få underordnet betydning.
Saken fremmes for ny behandling i sakkyndig nemnd etter at klager har fått mulighet til å
komme med utfyllende merknader til klagen.
Sandnessjøen, den 06.12.16
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Saksbehandlers innstilling tiltres.
Sandnessjøen den 06.12.16
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Enhetsleders innstilling tiltres.
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