
Innholdsfortegnelse

 
Sakspapirer - Møte i Sakkyndig takstnemnd den 21.05.2019



 

RINGERIKE KOMMUNE 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
 

Utvalg:  SAKKYNDIG TAKSTNEMND 

Møtested:  Fossveien, møterom Holleia i 3.etg. 

Møtedato:  21.05.2019  

Tid:   09:00  

 

 

 

Gyldig forfall meldes til sekretariatet, e-post sek@ringerike.kommune.no  

 

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 

 

 

Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. 

 

SAKSLISTE   
 

 

Saksnr. Arkivsaksnr.     

  Tittel   

 

9/19 19/949     

  Agenda nemndsmøte 21.05.2019    

 

10/19 19/949     

  Eiendomsskatt 2020    

 

 

 

 

Ringerike kommune, 13.05.2019 

Ole-Magnus Strande 

leder 
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Arkivsaksnr.: 19/949-7   Arkiv: 232  

 

Agenda nemndsmøte 21.05.2019  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

/ Sakkyndig takstnemnd 21.05.2019 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

- Gjennomgang av prøvetakseringer 

 

 

 

 Ringerike kommune, 30.04.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Gyrid Løvli 

 

saksbehandler: Daniel Furre 
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Arkivsaksnr.: 19/949-8   Arkiv: 232  

 

Eiendomsskatt 2020  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

/ Sakkyndig takstnemnd  21.05.2019 

 

 

Tillegg til agenda – møte i sakkyndig takstnemnd 21.05.2019 
 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

Innledning / bakgrunn 

I etterkant av kontorjusteringen som ble foretatt i mars 2019, har det kommet inn en klage.  

Å ta stilling til klagen er i dette tilfellet utenfor eiendomsskattekontorets myndighet. Klagen 

oversendes derfor til sakkyndig takstnemnd. 

 

Beskrivelse av saken 

 

Klagen ble mottatt på epost, og er å lese i sin helhet under: 

 

«Fra: Karl Erik Melbye <karlerik@skjaerdaleneiendom.no>  

Sendt: torsdag 25. april 2019 12:34 

Til: postmottak <postmottak@ringerike.kommune.no> 

Emne: VS: Eiendomsskatt 

 

Hei 

 

Viser til nedenstående mail, samt mottatt purring i dag. 

 

Som det står nederst i mailen legges fakturaene til side inntil enighet foreligger. 

Vi har ikke mottatt noe form for svar på vår henvendelse derfor har det heller ingen hensikt å 

purre betaling. 

 

Mvh 

 

 

Karl Erik Melbye 

- Daglig leder 
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Skjærdalen Eiendom AS 
- Eiendom til alle formål 
M: 90 96 44 90 

E: karlerik@skjaerdaleneiendom.no   W: www.skjaerdaleneiendom.no    

 

Fra: Karl Erik Melbye [mailto:karlerik@skjaerdaleneiendom.no]  

Sendt: 5. mars 2019 12:53 

Til: 'postmottak@ringerike.kommune.no' <postmottak@ringerike.kommune.no> 

Emne: Eiendomsskatt 

 

Forespørsel/klage 

 

Vi viser til mottatt faktura nr 090181151 hvor det henvises til satser og en generell øning av 

grunnlag. 

 

Vi protesterer på det sterkeste mot en slik generell økning av grunnlag, da det ikke alltid kan 

sies å ha noen form for forankring i virkeligheten, og må i tilfelle kun være å anse som en 

skatteskjerpelse. 

 

Når det gjelder gnr 250 Bnr 11 er grunnlaget øket fra kr 433.629,-. Eiendommen er en svært 

gammel murbygning som huser en generator. Bygningens verdi påvirkes overhodet ikke av 

den generelle prisutviklingen. 

Vi ber om at tidligere grunnlag opprettholdes. 

 

Vi viser videre til faktura 095002339. 

 

Det vises til en rettstvist hvor man inngikk enighet om å følge taksten på kr 9 mill. Vi kan ikke 

akseptere at man forsøker å «heise» dette grunnlaget uten at det skulle ha noen reell rot i 

faktisk verdiøkning. Dette er også gamle bygninger, spesialbygd for papirproduksjon (som nå 

er nedlagt). Det finnes derfor ingen holdepunkter for at verdien av anlegget skulle stige. 

Vi ber derfor om at man korrigerer seg tilbake til inngått forlik. 

 

På samme faktura opererer man på gnr 244 bnr 17 med bolig/fritid med et grunnlag på kr 

1.470.150,- som er ukjent for oss. Vi har den såkalte «Forpakterboligen» som har hatt et 

grunnlag på kr 891.000,-, men den gir jo ikke kr 1.470.150,- etter et påslag på 10%. 

 

Vi legger disse to fakturaene i bero inntil enighet foreligger. 
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Mvh 

 

 

Karl Erik Melbye 

- Daglig leder 

 
Skjærdalen Eiendom AS 
- Eiendom til alle formål 
M: 90 96 44 90 

E: karlerik@skjaerdaleneiendom.no   W: www.skjaerdaleneiendom.no» 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 02.05.2019 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

leder: Lisabeth Andersen 

 

saksbehandler: Daniel Furre 
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