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Saksframlegg
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Utvalg
Formannskapet
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Kommunestyret

18.12.2014

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret finner ikke å ville benytte §7c i e-skatteloven til å frita
nærmere definerte deler av kommunen helt eller delvis for eiendomsskatt.
Søknad fra eier av GB 21/8 om redusert eiendomsskatt på dette grunnlag
imøtekommes ikke.

Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2014
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Kommunestyret finner ikke å ville benytte §7c i e-skatteloven til å frita nærmere definerte deler av
kommunen helt eller delvis for eiendomsskatt. Søknad fra eier av GB 21/8 om redusert eiendomsskatt
på dette grunnlag imøtekommes ikke.

Bakgrunn for saken:
Formannskapet har flere ganger tidligere behandlet søknad om nedsettelse av
eiendomsskatten fra eier av GB 21/8 i Ny-Hellesund, sist i sak F-72/14 den
11.06.2014. Eier har påklaget avgjørelsen med flere ulike begrunnelser, bl.a. at saken
også skulle ha vært behandlet av kommunestyret, se vedlegg 1 og 2.
Etter som grunnlaget for søknad om nedsettelse har vært noe uklar, er søker bedt om
å presisere/knytte søknaden til en eller flere hjemler i e-skatteloven, se brev av
18.08.2014 vedlegg 4.

Søker har ved brev av 04.10.2014 utdypet hva han mener bør føre til nedsettelse av
e-skatten, se vedlegg 5 og 6.
Slik saksbehandler tolker svarbrevet, er det
likebehandling som påberopes som grunnlag. Som hjemmel for å kunne bli likestilt
med eiendommer på land hvor det er boplikt, påberopes eskl. §7c som lyder slik:
Kommunestyret kan frita disse eiendommene helt eller delvis for
eiendomsskatt:
c) Bygning og grunn i visse luter (deler) av kommunen.
Resonnementet er at kommunen skal gå inn og justere eiendomsskatten for
«bostedseiendommer» i visse deler av kommunen (øyer hvor fast bosetting
forekommer). Gjennom dette vil en få (1) «likebehandling» med fastboende på land
(hvor boplikt gjelder) og (2) opprettholde en desentralisert befolkningsstruktur og
kystkultur.
Saksutredning:
Likebehandling er et grunnprinsipp også i e-skatteloven. Dette kommer bl.a. til uttrykk
i §8A-2 hvor det heter at eiendommens verdi (skattetaksten) skal settes til det beløp
som eiendommen etter sin beskaffenhet, anvendelighet og beliggenhet kan bli solgt
for under vanlige salgsforhold ved fritt salg. «Likebehandlingen» er altså at det gjøres
forskjell mellom en verdifull, attraktiv eiendom og en eiendom med lavere
markedsverdi.
E-skatteloven opererer ikke med begreper som «bostedseiendom» og
«fritidseiendom», men kun med «eiendom».
Når markedet betaler mindre for samme type eiendom på land og enn på øyene,
skyldes dette bl.a. boplikten som gjelder for landeiendommene.
Prisen på en
attraktivt beliggende eiendom dempes i takt med offentligrettslige begrensninger
(boplikt, lovlig bruk o.l.). Eiendomsskatteloven kan ikke benyttes til ordne opp i
«ulikheter» som skyldes andre offentlige reguleringer.
Når det konkret gjelder bruken av eskl. §7c, gir den kommunestyret mulighet til å frita
helt eller delvis bestemte områder (ikke bestemte eiendommer) for eiendomsskatt.
Dette innebærer at alle eiendommer innenfor området vil måtte nyte godt av
skattereduksjonen – også såkalte fritidseiendommer. Innføring av et slikt system vil
imidlertid medføre nye, uoverskuelige konsekvenser.
En annen måte å oppnå «likebehandling» på for de eiendommer som omtales her,
kunne være å innføre boplikt også for eiendommer på øyene som i dag benyttes som
helårsboliger. En tredje mulighet vil være å oppheve boplikten på land. Hvorvidt dette
vil føre til nytaksering på land må eventuelt utredes, og drøftes ikke her.
Søkers «rimelighetsbetraktninger» i siste svarbrev hvor det pekes på at urimelig mye
av den alminnelige inntekten går med til å betale eiendomsskatt, har vært besvart
tidligere. Søker er flere ganger gjort oppmerksom på at det kan søkes om nedsettelse
av e-skatten etter § 28, men da må husstandens samlede økonomiske situasjon
dokumenteres. Fram til nå har kommunen ikke mottatt slik søknad med
dokumentasjon.
Etter som myndigheten til å avgjøre om visse deler av kommunen skal fritas helt eller
delvis for e-skatt er lagt til kommunestyret, må saken endelig avgjøres der.

Rådmannens merknader:
Rådmannen kan ikke se at det vil være formålstjenlig å utrede unntak for e-skatt for
enkelte områder i kommunen. En viser også til egen sak der en anbefaler å oppheve
boplikten. En vil derfor anbefale formannskapet å legge saken fram for kommunestyret
med forslag som foreslått.

Vedlegg
1 Klage på vedtak av 11.06.14 - søknad om reduksjon i eiendomsskatt
2 Diverse vedlegg til klagen
3 Eiendomsskatt for GB 21/8 i Søgne - klage på formannskapets vedtak av 11.06.14
4 Tilbakemelding vedr. begrunnelse for søknad om endring av e-skatten
5 Dokumenter i saken

Ordfører Åse Røsstad Severinsen
Søgne kommune
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Jeg stiler denne klagen til deg, ordfører da jeg er i tvil om det er formannskapet

eller kommunestyret

som skal ta stilling til min klage. En tilsvarende sak som min;
Søknad om fritak for eiendomsskatt for Gbnr 1/ 18 i Ny-Hellesund ble først behandlet i
formannskapet (08.05.2013) for så á bli behandlet i kommunestyret (30.05.2013). Min klage ble ikke
behandlet i kommunestyret, bare i formannskapet. Pågrunn av denne uklarheten/
forskjellsbehandlingen,

stilerjeg

saken min direkte til deg.

Klage på vedtak av 11.06.2014 søknad om reduksjon i eiendomsskatt for Gbnr
21[8 ”DQbla” i Ny-Hellesund
Jeg ser i vedtaket at det ikke opplyses om klageadgang på vedtak av 10.06.2014.
Saksframlegget er imidlertid

beheftet med så alvorlige feil og mangler, atjeg ber om at

saken må legges fram for rette politisk myndighet for ny behandling.

Forvaltningslovens § 11
Min søknad ble sendt og mottatt
tilbakemelding

i Søgne kommune 14.03.2014. Jeg har ikke fått noen

fra kommunen før vedtaket kom i papirpost, 21.06. Det er over 3 måneder

uten noen tilbakemelding.
Etter paragraf 11 i forvaltningsloven
innen

har forvaltningsmyndighet

plikt til å gi tilbakemelding

3 uker. Intensjonen med dette pålegget er for at angjeldende person skal kunne

ivareta sine interesser ved saken.
Jeg har ikke fått den muligheten verken overfor saksbehandler eller politikere. Det vises for
øvrig til vedlagt utklipp fra avisen "Budstikka"

mai i år der rådmannen vedgår at kommunen

har forsømt seg overfor meg og mine rettigheter.

Flere forhold er ikke kommentert

saksframlegget, det kunne ha kommet fram om forvaltningsloven

i

på dette punktet hadde

blitt fulgt. Vedlegg
Søgne kommune har, etter min mening, brutt forvaltningsloven,

§ 11 og dermed umuliggiort

det denne paragrafen skal sikre, at jeg skal kunne ivareta mine interesser.

Forvaltningslovens § 17
a) Uriktig saksogplysning
Rådmannen skriver i saksframstillingen:
fritidseiendom

Når det gjelder påstanden om to sett takster (enfor

og en for helårsbolig), er dette ikke isamsvar med de faktiske forhold.

Det er alvorlig det rådmannen her beskylder meg for. Jeg viser her til vedlagt mail fra
takstmann Øyvind Marergø, 16.06.2014
Denne befaringen resulterte i to verdiforslag på eiendommen for à gi inntrykk av
verdlforskjellene
tallgrunnlaget

mellom eiendommen som en fritidseiendom

og en helårsbolig. Dette

ble overlevert til rådmannen, slik at han kunne føre ballen videre med

politikeren

Fra min søknad, 14.03. 2014 har jeg kopiert følgende:
For bostedseiendommene
fritidseiendom

pà øyene leverte takstmannen

to sett takster; en som

og en som helårsbolig.

For ”Døbla” ble tallene henholdsvis 20 millioner somfritidseiendom og 6 millioner som
boligeiendom.
Kommunen valgte å skattlegge våre hjem på øyene som fritidseiendom

og ikke som de øvrige

hjemmene i Søgne som helársbolig.
Dette er helt i overensstemmelse

med det takstmann Magerøy skriver i vedlagt mail . For

min eiendom leverte Magerøy to sett takster; 20 millioner som fritidsbolig
som bostedseiendom.

og 6 millioner

Rådmannen påstår at dette ikke er i samsvar med de faktiske

forholdene.
Rådmannen feilinformerer

politikerne og framstiller

min opplysning som usann. Det er i

tillegg krenkende og belastende. Vedlegg 2

b) Historisk verde
Rådmannen opplyser i saksgrunnlaget til politikerne følgende:
Når det gjelder søkers anførsel om den e-skottemessige betydning av at eiendommen ligger i
et antikvarisk spesialområde, vil en vise ------- -Dette er også misvisende og en fordreining
2009 var eiendommen

av hva som faktisk står i søknaden. Fram til mars

del av et regulert antikvarisk spesialområde. Deretter midlertidig

fredet etter lov om kulturminner. Det er dette som opplyses i min søknad. Riksantikvar og
fylkeskonservator

opplyser til undertegnende

bygningene i Ny-Hellesund nå

i telefon nå i juni at eksteriørmessig er

â betrakte på linje med fredede bygninger.

Rådmannen viser til tre foregående søknader om fritak for eiendomsskatt
fra eiendommer

i sitt saksframlegg

i Ny-Hellesund, alle tre fredet som enkeltobjekter.

For gbnr 1/ 18 Gjestgiveriet, fredet siden 1923 legges denne vurderingen til grunn:

Kommunestyret finner ikke at ”Gjestgiveriet”

i Ny-Hellesund på GB 1/18 har slik historisk

verdi at det kan fritas for eiendomsskattetter

eiendomsskatteloven

§ 7, bokstav b.

Jeg mener denne konklusjonen viser at rådmannen ikke har tilstrekkelig kompetanse i
spørsmålet om fredet / verneverdig bebyggelse og fritaksmulighet

i eiendomsskatteloven

-

historisk verde. Rådmannenskonklusjon er forelagt Riksantikvaren i telefonsamtale, og det
ble da tydelig gitt en helt annen vurdering av det konkrete tilfellet. Påbakgrunn av
rådmannens konklusjon, må det være lov å spørre om hvilke bygninger i Søgnesom
tilfredsstiller

det eiendomsskatteloven

betegner som historisk verde.

Jeg viser til min søknad for praktiske utfordringer/

merkostnader

bygningsmassen i "Døbla"

gir. I saksframlegget nevnes dette ikke med ett eneste ord. Jeg mener dette viser en
mangelfull saksframstilling

grunnet inkompetanse.

hvorfor ikke kulturenheten

har vurdert forholdet omkring historisk verde. I henhold til

kulturplan for Søgne, 2007 er kulturminnevern
c) inkonsekvent

l parentes her synes det forunderlig

tillagt enhet for kultur. yedlegg 3

informasion angående individuelle rettigheter:

Rådmannen opplyser i brev til meg følgende:
Formannskapet har ikke hjemmel til a' endre eiendomsskatten for gbnr

21/8slik som omsøkt.

Det vises igjen til min søknad. Jeg ber om redusert skatt, ikke fritak og angir hva jeg synes er
rettferdig,

men er selvfølgelig åpen for at kommunen selv finner en begrunnelse og løsning.

Slik jeg tolker rådmannen, har kommunen ikke hjemmel til å innvilge redusert eiendomsskatt
for enkeltsøknader

etter § 7, som er min hovedbegrunnelse.

En slik tolkning opplyses det ikke om i vedtaket for gbn 1/18 der avslaget bare begrunnes
med at eiendommen

ikke tilfredsstiller

historisk verde. l/edlegg 44og_5_

Det vises her til mail fra advokat Aabelvik og hans utsagn om §7. ___,____
Vedlegg 6
Rådmannens saksfremlegg for søknader etter § 7 er inkonsekvent med ulik begrunnelse for
avslag.
Konklusjon
Jeg ber om nv behandling av min søknad datert 14.03.2014 fordi formannskapet

har hatt et

utilstrekkelig og misvisende saksgrunnlagfor å fatte en god beslutning. Rådmannens
behandling av saken er brudd på forvaltningslovens
ikke det samme lov forutsetter

§

11og saksframstillingen tilfredsstiller

i § 17.

Med hilsen Peder Johan Pedersen, Ny-Hellesund
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Etterlyser svar
To måneder etter at
Peder Johan Pedersen
sendteinn søknad om
redusert eiendomsskatt,
har kommunen fortsatt
ikke svart. Han ber om
lavere skatt av vernede

til kommunene bedt blant annet
Søgne om å ta hensyn til eiendommer i verneområder, sier Peder-

boliger i hele kommunen.

Nytt system
Utover å ta hensyn til dette, mener
Pedersen Søgne kunne tatt i bruk
prinsipper andre kommuner har.
Der takseres fritidsboliger etter
markedstakst, mens fast bosetning etter ligningsverdi.
- Nå som konsesjonen oppheves
i Søgne, er det påtide å se nærmere
på systemet vi har, for å sikre at
folk kan bo fast i hele kommunen.
Jeg betaler gjerne eiendomsskatt,
men den bør være på nivå med det
andre betaler som bor fast et sted,
sier Pedersen.
Siden eiendomsskatten ble innført, har han betalt om lag 125.000
kr i e-skatt.
- Tilsvarendesøknader er avvist før,
tror du noen i' Søgnepolítilrhener ute
etter å to deg med bakgrunn i at du
sam SV-polit-íherofteforeslo å innføre
eiendomsskatt?
~Noen synes sikkert det er hyggelig at jeg har fått eiendomsskatt
og godter seg over det. Men her må
man skille mellom sak og person.
Dette handler ikke bare om meg,
men om viktige prinsipper, sier
Pedersen.

- Jeg sendte søknaden 14. mars og
har fortsatt ikke fått noen tilbakemelding på at saken er under
behandling slik forvaltningsloven
krever, sier Pedersen.
Hans eiendom Døbla i Ny-Hellesund, er den med høyest takst
i Søgne. Søknaden er sendt med
kopi til Sivilombudsmannen
og
Riksantikvaren.
- Jeg spør meg selv om hva slags
prosedyrer kommunen har når
man ikke hører noe. Gjelder dette
bare meg eller gjelder det alle som
sender brev til kommunen?, spør
Pedersen.
- Her er forvaltningsloven satt
til side, tilføyer han.
Prinsipp
Saken er viktig for Pedersen av to
grunner: Taksten tar ikke hensyn
til at Pedersen bor der fast med resultat at han betaler 22.000 i året i
eiendomsskatt. Videre tas det ikke
hensyn til verneverdige eiendom~
mer i Søgnes politikk.
- Disse eiendommene er mye
dyrere å vedlikeholde. Vikan ikke
bare gå påMonter og kjøpe et nytt
vindu. Riksantikvaren har i brev

sen.

'

Det finnes flere slike områder i
Søgne: Høllegada, Ny-I-Iellesund,

Repstad, ÅloogKlepland.

ROARVIGELAND
OSMUNDSEN
412 44 323
roar@bsnett.no

—Skal få svar innen 3 uker
3 uker, sier Nordnes. Hun kjenner ikke

- Allpost som kommerinn til arkivet
vårt sendes elektroniskvideretil enten
saksbehandlereller ledersom avgjør
hvemsom skal behandlesaken. Arkivet
selv sender aldri ut bekreftelseom al

åfinne ut hva som har skiedd her. Litt
senere i går tirsdagfikkvi dette svaret;
«E-posfenfra Peder Johan Pedersen
ble mottatt 14.03.2014. Arkivet
journalførieeposten 17.03.14og saken
ble satt påJahn ArildStray.Arkivethar

de har mottatt post, sier Nordnes.

/

n

Organisasjonssjel Monica Nordnes sier
folk skal få foreløpig svar innen 3 uker.

Nårgieldervidereoppfølging,
så

l

henviserhun til forvaltningsloven.
- Alleskal ha et foreløpigsvar innen

10

denne saken spesifikt, og ber om tid til

i sakssystemet lagt inn kopi til ordfører.

Detvil blifremmeten politisksak og
Jahn ArildStrayer saksbehandler»

Peder Johan Pedersen
Fra:

Peder Johan Pedersen [peder@doebIa.no]

Sendt:

16. juni 2014 14:30

Til:
Emne:

'Øyvind Magerøy'
SV: takstgrunnlag

Takk for tilbakemeldingen

og god bedring. ikke noe hyggelig á være indisoonert

/ syk , særlig ikke i dette vakre

været!
Med vennlig hilsen Peder Johan Pedersen

Fra: ØyvindMagerøy[maiILo__,-_gyvirfi@yk[fl)]
Sendt: 16. juni 2014 14:27
Til: Peder Johan Pedersen
Emne: SV: takstgrunnlag
Hei igjen Pederlohari,
Jeg har vært syk med influensa, og er fortsatt

ikke helt frisk Derfor treg tilbakemelding

l-lvagjelder dine efpost, kan jeg si folgende Det ble i sin tid gjennomført en befaring av eiendommen 21/8 i NyHellesurid. Denne befaringen resulterte

i to verdiforslag

pà eiendommen

for a gi et inntrykk av verdiforskjellene

mellom eiendommen som en fritidseiendom og en helärsbolig. Dette tallgiunnlaget
at han kunne føre ballen videre med politikerne.

ble overlevert til rådmann, slik

Verdiforslagene ble aldri overlevert sakkyndig skattenemnd, og følgelig ikke behandlet der. Verdigrunnlagene ble
bestilt for á bista politiske arbeider i kommunen
oppgaver.

ifra
Øyvind

og hadde ingen tilknytning

til eiendomsskatteprosjektets

avtalte

f
Iillagerøy

T3k.=.‘y'va'*w

Fra: Peder Johan Pedersen [maijgpeggrgmdogpjinq]

Sendt: 11. juni 2014 09:15
Til: Øyvind Magerøy
Emne: VS: takstgrunnlag
Øyvind Magerøy, tillater meg á etterlyse svar på denne henvendelsen,

med vennlig hilsen Peder Johan Pedersen

Fra: Peder Johan Pedersen [rgailtoggitafigeblafi]

Sendt: 5. juni 2014 12:03
Til: 'oyvind@vkl.no'
Emne: takstgrunnlag
Øyvind Magerøy, viser til telefonsamtale om takstgrunnlaget for skattlegging av helårsboliger i skjærgården i Søgne
våren 2009.
Jeg og min kone satt og spiste på brygga da du kom. Vi fikk da det klare inntrykket at du ville levere inn to sett
takstgrunnlag for denne (Døbla gbr 21/8) eiendommen og vel også for andre bostedseiendommer
på øyer i
kommunen - ett for fri omsetting og et annet som helàrsbolig, fordi det var så stor forskjell på takstene.

For vàr eiendom ble tallene 20 og 6 millioner. Jegoppfattet det videre slik ( min kone bekrefter også dette) at dette
ble levert inn til Søgnekommune for at kommunen så kunne vurdere hvilket grunnlag utskriving av eiendomsskatten
skulle foretas etter.
1
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Saksmappe:

m*

2013/lJ5l -14570/2013
Saksbehandler: Jahn A. Stray
Dato:
24.04.2013

Saksframlegg
Søknad om fritak for eiendomsskatt for GB 1/18 i Ny-Hellesund
lltv.saksnr

'Utvalg

Møtedato

5l/l3

Formannskapet

08.05.20l3

4‘)/13

Kommunestyret

30,05.20l3

Rådmannens

forslag til vedtak:

Kommunestyret

finner ikke at «Gjestgiveriet»

i Ny-Hellesund

på GB 1/18 har slik

historisk verdi at det kan fritas for eiendomsskatt et eiendomsskatteloven
bokstav b. Søknad om fritak og tilbakebetaling
imøtekommes ikke.

Saksprotokoll

i Formannskapet

av eiendomsskatt

§7,

for eiendommen

- 08.05.2013

Behandling:
Til behandling forelå rådmannens forslag til vedtak.

Votering:
Formannskapet vedtok enstemmig å legge saken fram for kommunestyret i samsvar med
rådmannens innstilling.

Innstilling:

Kommunestyret

finner ikke at «Gjestgiveriet» i Ny-Hellesund på GB 1/18 har slik

historisk verdi at derkan fritas for eiendomsskatt et eiendomsskatteloven
Søknad om fritak ogltilbakebetaliug
av eiendomsskatt
for eiendommen
ikke.

§7, bokstav b.
imøtekommes
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RADMANN EN

Peder Johan Pedersen

Ny-Hellesund
4640 SØGNE

Deres rel

Var ret:

Saksbehandler:

Arkivkode

Dato.

2009/2197
_
20525/2014

JahnA,Stray

21/8

19.06.2014

Svar på søknad om reduksjon i eiendomsskatten for GB 21/8 i Ny-Hellesund
Formannskapet

behandlet din søknad av 08.03.2014 om reduksjon av eiendomsskatten

for

GB 21/8 i sitt møte 11.06. d.à.. Følgende enstemmige vedtak ble fattet (sak F-72/14):
Formannskapet
har ikke hjemmel til à endre eiendomsskatten
for GB
21/8 i Søgne slik som omsøkt. Med mindre eiendommens status endres,
eller det vedtas ny alminnelig taksering i kommunen, vil e-skattetaksten

måtte bli stående i 10 år.
Særutskrift av formannskapets

behandling vedlegges til orientering.

Med hilsen

Ã

til.SL»

Jahn'A. Stray

(M)

spesialrådgiverr

Vedlegg: Særutskrift av behandlingen i sak F-72/14

j
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Postadresse.
PB 1051
4682 Søgne

Besøksadresse
Radhusveien 1
4682 Søgne

Telefon: 36055555
Telelaks: 38055516
Direktenr' 97990332

Epost:
Web:
Orgnr

postmcttak@sogne.kommune.no
~.«_i. :~p_:w-f mmur f
964 967 091 MVA

/

Peder Johan Pedersen
Emne:

VS: eiendomsskattleovens
§7

Fra: Tor JacobAabelvik[@jLLQ;t)'@aapelvik.no]
Sendt: 4. juli 2014 07:49

Til: 'PederJohanPedersen'
Emne: SV: eiendomsskattleovens
§7
l-lei igjen,
Ja, bestemmelsen innbyr til konkret fritak I onkelttilfello.
Mvh tj
Med vennlig hilsen
Advokatfirma Aabelvik

Tor Jacob Aabelvik
Arfvoka!

Advokatfirma

. Aabelvik
Efpost

aclvokatfäaagbelvikno

Web

mww£b@4J.¥<._r1Q

Mob 97 6910 20 / Tlf 3816 62 20 /Faks

381662 21

Besøksadresse Radhusveien 2~4 4640 Søgne
Postadresse Postboks 976, 4682 Søgne
VIKTIG: Dc/me 6,-—posr
mod eventuelle trlnrerrzle ved/egg er kun bererjriet for'ang/Ile adressa! Dokumentene kan inneholde opplysninger' lrndergrtt
tatistretsplrkt r aUl/okal/k/rerrtfortrtv/il Dersoni De ikke er rette nrottaker av dokurrrenterre. gjøres Di.‘ opprnerksorrr pa at errnver kopier/nt] eller annen
form for vrde-reforrrrrdtlngav oppfysrrrngerre ikke er 'rtlalt Har De rrrollatt dokurrreriterre ved en fer/takelse bes De verrníigst omgaerrzle qt oss

beskjedpa tere/arr97 69 10 20 samt s/ertee-postrrrs-tltr/hørerrr/evedlegg

Fra: Peder Johan Pedersen [mailtogqedergobdoeblaho]

Sendt: 3. juli 2014 09:09
Til: Tor Jacob Aabelvik
Emne: eiendomsskattleovens § 7
Hei Aabelvik, jeg trenger din hjelp til â finne ut følgende.
§ 7 i eiendomsskatteloven gir kommunestyret anledning til à frita eiendommer som har historisk verde, helt eller

delvisfor eiendomsskatt.
Gjelder dette enkeltsøknader] Kandu finne ut det for meg ? .legholder på med sakenmin og trenger denne
informasjonen for rådmannen gir ulike opplysninger om dette avhengig av hvem som søker.
Med vennlig hilsen Peder Johan Pedersen

Pr-der Johan Pedersen, Ny-llelleslrrid, 46/10,pedgr@d0el3la.r1g, r‘m>b:45(3056/lb
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RÅDMANNEN

Peder Johan Pedersen
Ny-Hellesund
4640 SØGNE

Deres ref:

Vår ref:
2009/2197 25680/2014

Saksbehandler:
Jahn A. Stray

Arkivkode:
21/8

Dato:
18.08.2014

Eiendomsskatt for GB 21/8 i Søgne - klage på formannskapets vedtak av 11.06.2014

Vi viser til ditt brev av 06.07.2014 til ordfører Åse R. Severinsen, benevnt «klage på
vedtak av 11.06.2014», hvor du ber om ny behandling av din søknad om reduksjon
av eiendomsskatten for GB 21/8.
Både i din søknad av 08.03.2014 og i din klage av 06.07.2014 argumenterer du for
reduksjon av e-skatten på flere ulike grunnlag. For at saken skal kunne bli behandlet
i rette instans, må vi be deg presisere/knytte søknaden din til ett eller flere av
nedenfor nevnte forhold:





Søknad om fritak for eiendomsskatt på grunn av «historisk verdi» etter esktl § 7b
avgjøres endelig av kommunestyret.
Søknad om nedsettelse eller ettergivelse av e-skatt etter esktl § 28. Dersom dette er
en aktuell søknadsgrunn, må det samtidig med søknaden dokumenteres på best
mulig måte at det foreligger særlige grunner for at det vil være svært urimelig å kreve
inn hele den utskrevne eiendomsskatten. Formannskapet avgjør dette spørsmålet.
Krav om endring av skattetaksten må enten basere seg på klage over verdsettingen i
forbindelse med den årlige utskrivingen av e-skatt jfr. esktl. §19, 1. ledd. Det er en
forutsetning at det ikke er klagd over samme grunnlag tidligere år. § 19, 1. ledd lyder
slik:
Skattytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til
2
eigedomsskattekontoret innan seks veker frå det seinaste tidspunktet av den dagen det vart
3
kunngjort at eigedomsskattelista var utlagd eller dagen skattesetelen vart sendt i samsvar
med § 14. Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivinga av
4
eigedomsskatt, dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år.

Et annet grunnlag for å kreve omtaksering, er hvis det har skjedd endringer på
eiendommen, jfr esktl. § 8A-3. Vilkårene for dette fremgår av pkt 5 og 6. § 8 A-3
lyder:
1

§ 8 A-3.Verdsetjing
(1) Eigedomen skal verdsetjast ved takst.
2
(2) Det skal vere ei allmenn taksering i kommunen kvart tiande år. Dersom det ligg føre
3
særlege tilhøve, kan kommunestyret avgjere at ny taksering skal skje tidlegare eller seinare
enn dette, men ikkje seinare enn tre år etter at siste allmenne taksering skulle ha skjedd.
Kommunen dekkjer kostnadene ved taksering, og kommunestyret utnemner dei personane
som skal stå for takseringa.

Postadresse:
PB 1051
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(3) Formannskapet eller skattytar kan krevje overtakst.
(4) Kommunestyret kan i staden for løysinga i andre ledd, utnemne ei sakkunnig nemnd som
skal setje taksten på grunnlag av forslag frå tilsette synfaringsmenn.
(5) Omtaksering av ein eigedom skal skje dersom det i tida mellom dei allmenne
takseringane, ligg føre ein av dei følgjande grunnane:
a) eigedomen er delt,
b) bygningar på eigedomen er rive eller øydelagt av brann eller liknande, eller
d) det er ført opp nye bygningar eller gjort monalege forandringar på eigedomen.
(6) Dersom verdet til ein eigedom er vesentleg forandra i høve til andre eigedomar, kan
formannskapet så vel som skattytar krevje særskild taksering i tida mellom dei allmenne
takseringane. Skattytar som krev omtaksering etter dette og førre ledd, må sjølv dekkje
kostnadene med takseringa. Krav om omtaksering må være stilt innan 1. november i året før
skatteåret.

Spørsmål om skattetakst avgjøres av sakkyndig eiendomsskattenemd og
sakkyndig ankenemd.
For at det ikke skal oppstå misforståelser, ber vi om at det gis en konkret
begrunnelse for hvert av de grunnlag det søkes endring av e-skatten på.
Behandling av din søknad blir stilt i bero inntil vi har fått foran nevnte presiseringer.

Med hilsen

Jahn A. Stray
spesialrådgiver

Gjenpart sendt: Ordføreren, her, til orientering.

/t
Søgne kommune

Søknad om reduksjon av eiendomsskatt for eiendommen "Døbla" i
Ny-Hellesund.

Det vises til tilbakemelding

i brev av 18.08.2014 fra Søgne kommune om presisering av

grunnene for min søknadom reduksjon av eiendomskatt. Jegtakkerfor denne positive
reaksjonen på saken min.

Fraeiendomsskatten ble innført i Søgnei 2009 har det væn: flere henvendelser til og møter
med kommunenom den urimelig høye eiendomsskatten for ca 20 bostedseiendommer på 4
øyer i Søgne.Min saker en del av dette og blir fulgt med interesse av andre fastboende.
Fram til nå har politikerne ikke vist interesse for vàr spesielle situasjon; at fastboende pâ
øyene i Søgne betaler fra det tredobbelte
betaler i eiendomsskatt.
som bostedseiendom

og oppover av hva fastboende ellers i kommunen

Det vises til min utredning i søknad av 08.03.2014. Med den taksten

takstfirmaet

leverte til Søgne kommune, skulle jeg i dag betale 4850,-

kroner i årlig eiendomsskatt. Jegbetaler ca 23000,- _Når dette áret er omme, vil jeg ha betalt
ca 150.000 til Søgne kommune i de

5 årene eiendomsskatten har vært i kommunen, og da

med laveste sats 2 promille. Med en bostedstakst ville beløpet ha vært ca 25.000.
Likebehandling:
Det saken dreier seg om, er om politikerne i Søgne vil gjøre noe med dette urimelige og

svært belastende forholdet og likebehandle kommunensinnbyggere på dette området. Det
vises her til notat fra advokatfirmaet
justere eiendomsskatten

Aabelvik der § 7 i eiendomsskatteloven

for bostedseiendommer

kan brukes for à

på øyene i Søgne ned til det taksten som

bostedseiendommer vil utløse. Dermed blir bostedseiendommene i hele Søgnebehandlet
likt - med en skatt etter takst som bosted og ikke som fritidseiendom.

Desentralisert befolkning/ kystkultur :
Kystsamfunnene på Borøya og i Ny-Hellesund er en vesentlig del av Søgne som
kystkommune.
representerer

På begge steder er det fast bosetting som har lange tradisjoner.
ulike næringsvirksomheter,

kystfiske, håndverksbedrifter,

Øyene

kunstproduksjon,

samt fastboende som har arbeidsplass pà fastlandet. Dette forteller om et kulturelt

mangfold og fremdeles levende kystsamfunn. Samtidig representerer øyene attraktive
feriebosteder,

noe som er årsaken til at prisene og takstene er svært høye, og derved også

eiendomskatten.

Generelt har det vært en uttrykt politisk enighet blant de politiske partiene på nasjonalt nivå
om verdien av et desentralisert

Norge. Det har derfor vært innført mange særordninger, ikke

minst økonomisk som tilfaller enkeltpersoner,

næringsliv i mer perifere deler av landet.

Storsamfunnet har søkt å utligne merkostnader ved å bo mange steder der det praktisk
ellers vil bli særlige utfordringer.

Befolkningen på øyene i Søgne representerer

ikke økte

utgifter for kommunen.
Det denne saken dreier seg om, er ikke særfordeler. Det er i realiteten det motsatte
fastboende er påført; en urimelig og belastende ekstraskatt fordi vi bor på øyer som er

attraktive feriesteder.
Sakens kjerne er at det innføres en likebehandling med andre som betaler en rimelig og
overkommelig

eiendomsskatt for sin primærbolig.

Eiendomsskatteloven

og rimelighet:

Ifølge Iikningsattest for 2013 var min alminnelige inntekt dette året 123.482; Sammeåret
betalte jeg 23.000,- i eiendomsskatt.

Det er 18,6 % av min inntekt.

Dette står ikke i forhold til intensjonen i eiendomsskatteloven;

rimelighet.

Denne henvendelsen er ikke et angrep fra meg på eiendomsskatten

i kommunen. Jeg skal

betale min skatt på linje med andre og bidra til fellesskapet. Men saken min viser en
urimelighet

som ikke er i henhold til lovens intensjon. Dette gjelder alle de fastboende på

øyene i Søgne.Det vil derfor være et politisk initiativ som kan løse våre problemer gjennom
et politisk vedtak, forankret i § 7. Eiendomsskatten for fastboende på øyer i Søgne betaler
skatt som bostedseiendom

med grunnlag i takst levert til kommunen i 2009 av

takseringsfirmaet.

f* ~
Ny-Hellesund,
04.10.
2014å \
Med hilsen Peder Johan Pedersen
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. Aabelvik
Peder-Johan Pedersen
Døbla
Ny-Hellesund, Søgne

Søgne, den 6. oktober 2014
Ansvarligadvokat

Tor JacobAabelvik
Vàr ref.:96236

Deres ref.:

Spørsmål om avgrensing av plikten til å svare eiendomsskatt ut fra generelle
unntaksbestemmelser

besluttet av kommunen selv iht. Eigedomsskatteloven

§7

Det vises til vàrt møte pà mitt kontor, hvor vi ble enige om at jeg skulle se pà mulighetene for à
beslutte unntaksbestemmelser I særlige regler for fastboende pà øyene i Søgne - pà generelt
grunnlag.

Etter Eigedomsskatteloven§ 7 bokstavd) gis det rett for kommunentil à frita visse områderfor
eiendomsskatt pà generelt grunnlag. Gjennom at Ny-Hellesund og Borøya er gamle uthavner med
tidligere fast bosettingsmønster, og av stor kulturhistorisk interesse, bør det rent allment ses som
betydningsfulltat øyene ogsà i fortsettelsen bebos av fastboende.
Det bør stà som politisk interessant à fà nærrnere vurdert om hvordan vàr kystkultur best skal tas

vare pà i bygda,og om virkemiddeletkan være à frita eller à nediusteregrunnlagetfor pliktentil à
svare eiendomsskatt, som ut fra dagens markedskrefter lett blir drevet tilfeldig og kunstig høyt i et

verdianslag, og da særlig ut fra rekreasjonsformàl.Det realøkonomiske totalbildet ved à
opprettholde bosettingsmønsteret pà øyene mà bli à vurdere bàde i en mikro og en makro
økonomisk sammenheng, som henned ogsà vil fà frem de aktuelle kostnadselementer som hører

hjemmei det totalesamfunnsøkonomiske
bildet.
Den generelle betraktning kan lett vise seg à være at eiendomsskatten er et tjenlig virkemiddel for
à pàvirke og styrke fast bosettingsmønster i øysamfunnene vàre.
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Advokatfirma Aebelvlk
Kontor; + 47 38 16 62 20

Postadresse:
Postboks976

Beeokndresse:
Rådhusveien2-4

Telefaks. v 47 35 16 62 21
Mobil'
'Ir47 97 69 10 20

N~46B2 Søgne

4640 Søgne

E-post. advokal@aabelv:k,no

www.aabelvIkno

Org nr' 997 742 257

I"
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RÅDMANNEN
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Peder Johan Pedersen
Ny-Hellesund
4640 SØGNE

Deres ref’.

Vér ref:
2009/2197

-

Saksbehandler:

Arkivkode:

Dato:

Jahn A Stray

§1/8

18.08.2014

25680/2014

Eiendomsskatt for GB 2118i Søgne - klage på fonnannskapets vedtak av 11.06.2014
Vi viser til ditt brev av 06.07.2014

til ordfører

Åse R. Severinsen,

benevnt

«klage

pà

vedtak av 11.06.2014», hvor du ber om ny behandling av din søknad om reduksjon
av eiendomsskatten

for GB 21/8.

Både i din søknad av 08.03.2014 og i din klage av 06.07.2014 argumenterer du for
reduksjon av e-skatten pà flere ulike grunnlag. For at saken skal kunne bli behandlet
i rette instans, må vi be deg presisere/knytte søknaden din til ett eller flere av
nedenfor nevnte forhold:
o

Søknad om fritak for eiendomsskatt på grunn av «historisk verdi» etter esktl § 7b

o

avgjøres endelig av kommunestyret.
Søknad om nedsettelse eller ettergivelse av e-skatt etter esktl § 28. Dersom dette er
en aktuell søknadsgrunn, mà det samtidig med søknaden dokumenteres pà best

o

mulig måte at det foreligger særtige grunner for at det vil være svært urimelig à kreve
inn hele den utskrevne eiendomsskatten. Formannskapet avgjør dette spørsmålet.
Krav om endring av skattetaksten mà enten basere seg pà klage over verdsettingen i
forbindelse med den årlige utskrivingen av e-skatt jfr. esktl. §19, 1. ledd.

Det er en

forutsetning at det ikke er klagd over samme grunnlag tidligere ár. § 19, 1. ledd lyder
slik:
Skattytaren kan klage på den utskrivne eigedomsskatten. Klaga må gjevast inn skriftleg til
eigedomsskattekontoret
2 innan seks veker frà det seinaste tidspunktet av den dagen det vart
kunngjort at eigedomsskattelista
var utlagd 3 eller dagen skattesetelen vart sendt i samsvar
med § 14. Klage over verdet kan bli fremja kvart år i samband med den årlege utskrivinga av
eigedomsskatt. 4 dersom det ikkje er klaga pá same grunnlag tidlegare àr.

Et annet grunnlag for à kreve omtaksering, er hvis det har skjedd endringer på
eiendommen, jfr esktl. § 8A-3. Vilkårene for dette fremgår av pkt 5 og 6. § 8 A-3
lyder:

§ 8 A-3.Verdsetjing
1
(1) Eigedomen skal verdsetjast ved takst.
(2) Z Det skal vere ei allmenn taksering i kommunen kvart tlande ár. Dersom det ligg føre
særlege tilhøve. kan kommunestyret 3avgjere at ny taksering skal skje tidlegare eller seinare
enn dette, men ikkje seinare enn tre ár etter at siste allmenne taksering skulle ha skjedd.
Kommunen dekkjer kostnadene ved taksering, og kommunestyret utnemner dei personane
som skal Sta for taksennga.
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(3) Formannskapet4 ellerskattyter” kankrevjeovertakst.
(4) Kommunestyret kan i staden for løysinga i andre ledd, utnemne ei sakkunnig nemnd som
skal setje taksten pá grunnlag av forslag frá tilsette synfanngsmenn.

(5) Omlaksering av ein eigedom skal skje dersom det i tida mellom dei allmenne
takseringane, ligg føre ein av dei følgjande grunnane;

a)
b)

eigedomen er delt,
bygninger pà eigedomen er rive eller øydelagt av brann eller liknande, eller

d)

det er ført opp nye bygningar eller gjort monalege forandringer på eigedomen.

(6) Dersom verdet til ein eigedom er vesentleg forandra i høve til andre eigedomar, kan
formannskapet så vel som skattytar krevje særskild taksering i tida mellom dei allmenne
takseringane. Skattytar som krev omtaksering etter dette og førre ledd, må sjølv dekkje
kostnadene med taksennga. Krav om omtaksering må være stilt innan 1. novemberi året før

skatteåret.
Spørsmål om skattetakst
sakkyndig ankenemd.

avgjøres av sakkyndig

eiendomsskattenemd

og

For at det ikke skal oppstå misforståelser, ber vi om at det gis en konkret
begrunnelse for hvert av de grunnlag det søkes endring av e-skatten pà.

9<

Behandling av din søknad blir stilt i bero inntil vi har fått foran nevnte presiseringer.

Med hilsen
'7
f

(s.

fn111‘./_ A,

kgLl/Vutí

Jahn A. Stray

spesialrådgiver

Gjenpart sendt: Ordføreren, her, til orientering.

I' I Søgne kommune

RÅDMANNE

l
Peder Johan Pedersen
Ny-Hellesund

4640 SØGNE

Deres ret:

Vár ref:
2009/2197 2408412014

Klage pà vedtak

11.06.2014

Saksbehandler:
JahnA. Stray

på søknad om reduksjon

Søgne

Arkivkode:
21/8

Dato:
21.07.2014

i eiendomsskatt

for GB21I8

i

__

Din ovenfor nevnte klage er mottatt her 07.07.2014.
På grunn av ferieavvikling, både i
administrasjonen og hos de politiske utvalgene, vil det ikke være mulig å få behandlet/avgjort
klagen før tidligst i slutten av august måned, men mest sannsynlig i slutten av september
måned dette fordi forrnannskapets møte 27/8 og kommunestyrets møte 28/8 kan bli avlyst
dersom det er få saker oppmeldt.

Med hilsen
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Jahn A. Stray
.i spesialrådgiver
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OrdførerÃseRøsstadSeverinsen
Søgne kommune

Jeg stiler denne klagen til deg, ordfører da jeg er i tvil om det er formannskapet eller kommunestyret
som skal ta stilling til min klage. En tilsvarende sak som min;

Søknad om fritak for eiendomsskatt for Gbnr 1/ 18 í Ny-Hellesund ble først behandletí
formannskapet (08.05.2013)for så å bli behandlet í kommunestyret (30.05.2013). Min klage ble ikke
behandlet i kommunestyret, bare iformannskapet. Pågrunn av denne uklarheten/
forskjellsbehandlingen, stilerjeg saken min direkte til deg.

Klage på vedtak av 11.06.2014 søknad om reduksjon i eiendomsskatt for Gbnr
21 8 "Døbla" i N -Hellesund
Jeg ser i vedtaket at det ikke opplyses om klageadgang på vedtak av 10.06.2014.
Saksframlegget er imidlertid

beheftet med så alvorlige feil og mangler, at jeg ber om at

saken må legges fram for rette politisk myndighet for ny behandling.

Forvaltnin

slovens

11

Min søknad ble sendt og mottatt
tilbakemelding

i Søgne kommune 14.03.2014. Jeg har ikke fått noen

fra kommunen før vedtaket kom i papirpost, 21.06. Det er over 3 måneder

uten noen tilbakemelding.
Etter paragraf 11 i forvaltningsloven

har forvaltningsmyndighet

plikt til å gi tilbakemelding

innen 3 uker. Intensjonen med dette pålegget er for at angjeldende person skal kunne
ivareta sine interesser ved saken.
Jeg har ikke fått den muligheten verken overfor saksbehandler eller politikere.
øvrig til vedlagt utklipp fra avisen "Budstikka"

Det vises for

mai i år der rådmannen vedgår at kommunen

har forsømt seg overfor meg og mine rettigheter.

Flere forhold er ikke kommentert

saksframlegget, det kunne ha kommet fram om forvaltningsloven

i

på dette punktet hadde

blitt fulgt. Vedlegg 1
Søgne kommune har etter min mening, brutt forvaltningsloven,

§ 11 og dermed urnuliggiort

det denne paragrafen skal sikre, at leg skal kunne ivareta mine interesser.

Forvaltningslovens Q 17
a) Uriktig saksopglysning
Rådmannen skriver i saksframstillingen:
fritidseiendom

Når det gjelder påstanden om to sett takster (en for

og en for he/årsbolig), er dette ikke isamsvar med de faktiske forhold.

Det er alvorlig det rådmannen her beskylder meg for. Jegviser her til vedlagt mail fra
takstmann Øyvind MarergØ, 16.06.2014
Denne befaringen resulterte i to verd/forslag på eiendommen for å gi inntrykk av

verdiforskjellene mellom eiendommen som enfritidseiendom og en helårsbolig. Dette
tallgrunnloget

ble overlevert til rådmannen, slik ot han kunne føre ballen videre med

politikeren
Fra min søknad, 14.03. 2014 har jeg kopiert følgende:
For bostedseiendommene
fritidseiendom

på øyene leverte takstmannen to sett takster; en som

og en som helårsbolig.

For ”Døbla” ble tallene henholdsvis 20 millioner somfritidseiendom og 6 millioner som
boligeiendom.
Kommunen valgte å skattlegge våre hjem på øyene som fritidseiendom

og ikke som de øvrige

hjemmene iSøgne som helårsbolig.
Dette er helt i overensstemmelse

med det takstmann Magerøy skriver i vedlagt mail . For

min eiendom leverte Magerøy to sett takster; 20 millioner som fritidsbolig
som bostedseiendom.

og 6 millioner

Rådmannen påstår at dette ikke er i samsvar med de faktiske

forholdene.
Rådmannen feilinformerer

politikerne og framstiller

min opplysning som usann. Det er i

tillegg krenkende og belastende_.l/edlegg_2_

b) Historisk verde
Rådmannen opplyser i saksgrunnlaget til politikerne følgende:
Når det gjelder stalkersanførsel om den e-skattemessige betydning av at eiendommen ligger i
et antikvarisk spesialområde, vil en vise ———————
-Dette er også misvisende og en fordreining
2009 var eiendommen

del av et regulert antikvarisk spesialområde. Deretter midlertidig

fredet etter lov om kulturminner.
fylkeskonservator

av hva som faktisk står i søknaden. Fram til mars

Det er dette som opplyses i min søknad. Riksantikvar og

opplyser til undertegnende

i telefon nå i juni at eksteriørmessig er

bygningene i Ny-Hellesund nå å betrakte på linje med fredede bygninger.
Rådmannen viser til tre foregående søknader om fritak for eiendomsskatt
fra eiendommer
For gbnr 1/18

i sitt saksframlegg

i Ny-Hellesund, alle tre fredet som enkeltobjekter.
Gjestgiveriet, fredet siden 1923 legges denne vurderingen til grunn:

Kommunestyret finner ikke at "Gjestgiveriet"

i Ny-Hellesund på GB 1/18 har slik historisk

verdi at det kan fritas for eiendomsskattetter

eiendomsskatteloven

§ 7, bokstav b.

Jeg mener denne konklusjonen viser at rådmannen ikke har tilstrekkelig
spørsmålet om fredet /verneverdig

bebyggelse og fritaksmulighet

kompetanse i

i eiendomsskatteloven

historisk verde. Rådmannens konklusjon er forelagt Riksantikvaren i telefonsamtale,
ble da tydelig gitt en helt annen vurdering av det konkrete tilfellet.

-

og det

Pâ bakgrunn av

rådmannens konklusjon, må det være lov à spørre om hvilke bygninger i Søgnesom
tilfredsstiller

det eiendomsskatteloven

betegner som historisk verde.

Jegviser til min søknad for praktiske utfordringer/ merkostnader bygningsmasseni"Døbla"
gir. l saksframlegget nevnes dette ikke med ett eneste ord. Jeg mener dette viser en
mangelfull saksframstilling

grunnet inkompetanse. I parentes her synes det forunderlig

hvorfor ikke kulturenheten

har vurdert forholdet omkring historisk verde. l henhold til

kulturplan for Søgne, 2007 er kulturminnevern

tillagt enhet for kultur. Vedlegg 3

c) Inkonsekvent informasjon angående individuelle rettigheter:
Rådmannen opplyser i brev til meg følgende:
Formannskapet har ikke hjemmel til å endre eiendomsskatten for gbnr 21/8 slik som omsøkt.
Det vises igjen til min søknad. Jeg ber om redusert skatt, ikke fritak og angir hva jeg synes er
rettferdig,

men er selvfølgelig åpen for at kommunen selv finner en begrunnelse og løsning.

Slik jeg tolker rådmannen, har kommunen ikke hjemmel til å innvilge redusert eiendomsskatt
for enkeltsøknader

etter § 7, som er min hovedbegrunnelse.

En slik tolkning opplyses det ikke om i vedtaket for gbn

1/18der avslaget bare begrunnes

med at eiendommen ikke tilfredsstiller historisk verde. Vedlegg4 Q15
Det vises her til mail fra advokat Aabelvik og hans utsagn om §7. Vedlegg 6
J-

Râdmannens saksfremlegg for søknader etter § 7 er inkonsekvent med ulik begrunnelse for
avslag.
Konklusjon
Jeg ber om ny behandling av min søknad datert 14.03.2014 fordi formannskapet
utilstrekkelig

har hatt et

og misvisende saksgrunnlag for å fatte en god beslutning. Rådmannens

behandling av saken er brudd på forvaltningslovens
ikke det samme lov forutsetter

§ 11 og saksframstillingen

tilfredsstiller

i § 17.

Med hilsen Peder Johan Pedersen, Ny-Hellesund

_

l

06.07. 2014
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To måneder etter at
PederJohan Pedersen
sendte inn søknad om

til kommunene bedt blant annet
Søgneom à ta hensyn til eiendommer i verneområder, sier Peder-

reduserteiendomsskatt,

SEE.

har kommunen fortsatt
ikke svart. Han ber om
lavere skatt av vernede

boligeri hele kommunen.
- Jegsendte sølcnaden14.mars og
har fortsatt ikke fått noen tilbakemelding på at saken er under
behandling slik forvaltningsloven
krever, sier Pedersen.
Hans eiendom Døbla i Ny-Hellesund, er den med høyest takst
i Søgne. Søknaden er sendt med
kopi til Sivilombudsmannen og

Riksantikvaren.
- Jegspør meg selv om hva slags
prosedyrer kommunen har når

man ikke hørernoe.Gjelderdette
bare meg eller gjelder det alle som
sender brev til kommunem, spør
Pedersen.
- Her er forvaltningsloven satt
til side,tilføyer han.
Prinsipp
Sakener viktig for Pedersenav to
grunner: Taksten tar ikke hensyn
til at Pedersenbor der fast med resultat at han betaler 22.000i året i
eiendomsskatt. Videre tas det ikke
hensyn til vemeverdige eiendommer i Søgnespolitikk.
- Disse eiendommene er mye
dyrere ávedlikeholde. Vi kan ikke
bare gâ på Monter ogkjøpe et nytt
vindu. Riksantikvaren har i brev

'

Det finnes flere .slike områder i
Søgne: Høllegada, Ny-Hellesund,

Repstad,Ålo ogKlepland.
Nytt system
Utover à ta hensyn til dette, mener
PedersenSøgnekunne tatt i bruk
prinsipper andre kommuner har.
Der takseres fritidsboliger etter
markedstakst, mens fast bosetning etter ligningsverdi.
- Nå som konsesjonen oppheves
i Søgne,er det på tide å senærmere
på systemet vi har, for å sikre at
folk kan bo fast i hele kommunen.
Jeg betaler gjerne eiendomsskatt,
men den bør være på nivå med det
andre betaler som bor fast et sted,
sier Pedersen.
_
Siden eiendomsskatten ble inn»
ført, har han betalt om lag 125.000
kr i e-skatt.
- Iilsvarendesøknadererawist før,

trar dumeni Søgnepolítikhen
er ute
etterri ta degmedbakgrunni at du
som.SV-politikerofteforesloå innføre
Eiendomsskatt?
- Noen synes sikkert det er hyggelig at jeg har fått eiendomsskatt
og godter segover det. Men her må
man skille mdlom sak og person.
Dette handler ikke bare om meg,
men om viktige prinsipper, sier
Pedersen.
ROARVIGELANDOSMUNDSEN
41244 323
roar@bsnet1.no

l —Skalfå svar innen 3 uker

/

OrganisasjonssjefMonica Nordnessier

3 uker, sier Nordnes. Hun kjenner ikke

folkskalfå foreløpigsvarinnen3 uker.
- All postsomkommerinntil arkivet
vårtsendeselektroniskvideretil enten
saksbehandler
ellerledersomavgjør
hvemsomskalbehandlesaken.Arkivet
selvsenderaldriut bekreftelse
omat
deharmottattpost,sierNordnes.
Nårgjeldervidereoppfølging,
så
henviserhuntil forvaltningsloven.
- Alleskalhaetforeløpigsvarinnen

denne saken spesifikt, og ber om tid til

10-

åfinne ut hvasomharskjeddher.Litt
senerei går tirsdag fikk vi dette svaret;

«E-posten
fra PederJohanPedersen
blemottatt14.03.2014.Arkivet
joumalførteeposten17.03.14ogsaken
blesatt påJahnArildStray.Arkivethar
i sakssystemetlagt inn kopi til ordfører.

Detvil bli fremmeten politisksakog
Jahn Arild Stray er salcbehandlern

cf‘l.L.j
f

\

Peder Johan Pedersen

,._J

Fra:

Peder Johan Pedersen [peder@doebla.no]

Sendt:

16 juni 2014 14:30

Til:
Emne:

'Øyvind Magerøy'
SV: takstgrunnlag

Takk for tilbakemeldingen
vaeretl

og god bedring. ikke noe hyggelig å være indisponert

/ syk, særlig ikke i dette vakre

Med vennlig hilsen Peder Johan Pedersen

Fra: Øyvind Magerøy [mailto:oyvir_id@vkl.no]
Sendt:

16. juni 2014 14:27

Til: PederJohan Pedersen
Emne: SV: takstgrunnlag
Hei igjen Peder Johan,
Jeg har vært syk med influensa, og er fortsatt ikke helt frisk. Derfor treg tilbakemelding.
Hva gjelder dine e-post, kan jeg si følgende. Det ble i sin tid gjennomført en befaring av eiendommen 21/8 i NyHellesund. Denne befaringen resulterte i to verdiforslag på eiendommen for å gi et inntrykk av verdiforskjellene
mellom eiendommen som en fritidseiendom og en helársbolig. Dette tallgrunnlaget ble overleverttil
rådmann, slik
at han kunne føre ballen videre med politikerne.

Verdiforslagene ble aldri overlevert sakkyndig skattenemnd, og følgelig ikke behandlet der. Verdigrunnlagene ble
bestilt for å bistå politiske arbeider i kommunen

og hadde ingen tilknytning

til eiendonisskatteprosjektets

avtalte

oppgaver.
Med vennlig hilsen

Øyvind Magerøy
Takstmann

Fra: Peder Johan Pedersen [_nLilgged_er_@d_oema._n9]
Sendt: 11. juni 2014 09:15

Til: Øyvind Magerøy
Emne: VS: takstgrunnlag
Øyvind Magerøy, tillater meg å etterlyse svar på denne henvendelsen,

med vennlig hilsen Peder Johan Pedersen

Fra: Peder Johan Pedersen [mailtozgederadoeblgfl]
Sendt: 5. juni 2014 12:03

Til: 'oyvind@vkl.no'
Emne: takstgrunnlag
Øyvind Magerøy, viser til telefonsamtale om takstgrunnlaget for skattlegging av helårsboliger i skjærgården i Søgne
våren 2009.

Jegog min kone satt og spiste på brygga da du kom. Vi fikk da det klare inntrykket at du ville Ievere inn to sett
takstgrunnlag for denne (Døbla gbr 21/8) eiendommen og vel også for andre bostedseiendommer på Øyer i
kommunen - ett for fri omsetting

og et annet som helårsbolig, fordi det var så stor forskjell på takstene.

For vàr eiendom ble tallene 20 og 6 millioner. Jeg oppfattet det videre slik ( min kone bekrefter også dette) at dette
ble levert inn til Søgne kommune for at kommunen
skulle foretas etter.

så kunne vurdere hvilket grunnlag utskriving av eiendomsskatten
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Søgne

kommune

RÅDMANNEN

Peder Johan Pedersen
Ny-Hellesund

4640 SØGNE

Deres ref:

Vàr rel:

Saksbehandler.

Arkivkode:

Dato:

2009/219720526/2014

JahnA. Stray

21/8

19.06.2014

Svar på søknad om reduksjon i eiendomsskatten for GB 21/8 i Ny-Hellesund
Formannskapet behandlet din søknad av 08.03.2014 om reduksjon av eiendomsskatten
GB 21/8 i sitt møte 11.06. d.å.. Følgende enstemmige vedtak ble fattet (sak F-72/14):

Formannskapet
21/8 i Søgne

har ikke hjemmel

slik

som omsøkt.

til å endre eiendomsskatten

Med mindre

eiendommens

status

for

for GB
endres,

eller det vedtas ny alminnelig taksering i kommunen, vil e-skattetaksten
mátte bli stående i 10 år.
Særutskrift av formannskapets

behandling vedlegges til orientering.

Med hilsen

å

A.SLI»

Jahn'A. Stray

v)

spesialrådgiver‘F

Vedlegg: Særutskrift av behandlingen i sak F-72/14

Ål

i

Postadresse:
PB 1051
4682 Søgne

'

4

Besøksadresse:
Rådhusveien 1
4682 Søgne

Telefon: 38055555
Telefaks: 38055516
Direktenr: 97990332

Epost:
Web:
Orgnr:

postrnottak@sogne.kommune.no
qww soanexornmune nc
964 967 091 MVA

l \.(i:I'j
Peder Johan Pedersen
VS: eiendomsskattleovens
§7

Emne:

Fra: Tor Jacob Aabelvik [_r,n_a:l£3/:gvcIaabeIvik.,r3g]
Sendt: 4. juli 2014 07:49
Til: 'PederJohanPedersen'
Emne: SV: eiendomsskattleovens
§7
Hei igjen,
Ja, bestemmelsen innbyr til konkret fritak i enkelttilfelle.
Mvh tj

Med vennlighilsen
Advokatfirma Aabelvik

Tor Jacob Aabelvik
Advokat

Advokatfirma

. Aabelvik
Epost.
Web.

advokat@aabelvik no
www aabelvik no

Mob 97 6910 20 I Tlf

381662 20 l Faks.3816 62 21

Besøksadresse Radhusvexen 2-4, 4640 Søgne
Postadresse Postboks 976. 4682 Søgne
VIKTIG: Denne eepost med eventuelle tilhørende vedlegg er kun beregnet for angitte adressat. Dokumentene kan inneholde opplysninger iindcigitt
taushetsplikt i arlvokaMk/ieritforliold Dersom De ikke er rette mottaker av dokumentene. g/øres De oppmerksom pa at enhver kopiering eller annen
form for videreformidling av opplysningene ikke er tillatt Har De mottat: dokumentene ved en leiltakelse bes De vennligst omgaende gi oss
beskjed pa telefon 97 59 10 20. samt slette e-post med tilhørende vedlegg

Fra: Peder Johan Pedersen [m_ailto:[,»gder§ci\doeIt>lafi]

Sendt: 3. juli 2014 09:09
111:Tor JacobAabelvik
Emne: eiendomsskattleovens
§7
HeiAabelvik,jeg trenger din hjelptil å finne ut følgende.
§ 7 i eiendomsskatteloven gir kommunestyret anledning til

â frita eiendommer som har historisk verde, helt eller

delvisfor eiendomsskatt.
Gjelder detteenkeltsøknader?
Kan du finne ut det for meg ? Jeg holder på med saken min og trenger denne
informasjonen for rådmannen gir ulike opplysninger om dette avhengig av hvem som søker.
Med vennlig hilsen Peder Johan Pedersen

Peder Johan Pedersen, Ny H».-llrgwnd,4640. ggi_eL(<1d0ebla.__ng,
mob:45é:0S646

1

Arkiv:
m

Søgne

kommune

21/8

Saksmappe:
2009/2197 -17181/2014
Saksbehandler: JahnA. Stray
Dato:

20.05.2014

Saksframlegg
Søknad om reduksjon i eiendomsskatten for GB 21/8 "Døbla" i
Ny-Hellesund, Søgne
Utv.saksnr

Utvalg

Møtedato

72/14

Formannskapet

11.06.2014

Rådmannens

forslag til vedtak:

Formannskapet
har ikke hjemmel til å endre eiendomsskatten for GB 21/8 i Søgne slik
som omsøkt. Med mindre eiendommens status endres, eller det vedtas ny alminnelig
taksering i kommunen, vil e-skattetaksten måtte bli ståendei 10 år.

Saksprotokoll

i Formannskapet-

11.06.2014

Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Formannskapet
har ikke hjemmel til å endre eiendomsskatten
for GB 21/8 i Søgne slik
som omsøkt. Med mindre eiendommens status endres, eller det vedtas ny alminnelig
taksering i kommunen, vil e-skattetaksten måtte bli stående i 10 år.

Bakgrunn

for saken:

Eier av GB 21/8 i Ny-l-lellesund, Peder Johan Pedersen, søker om å få redusert e-skattetaksten

på eiendommen til kr 6 mill.

Skattetakstener i dag kr 15 mill. Søker forutsetter at den nye

taksten reduseres med 25 % (slik den forrige taksten ble etter behandling i eiendomsskatte-

klagenemda). Etter at reduksjonsfaktorenpå 15% og 2 bunnfradragfor 2 boenheter (kr 1,4
mill) er trukket fra, mener søker at skattegrunnlaget skal være kr 2.425.000,-.
å kreve en skattetakst

på kr 6 mill.,

hevder

søker at det ved innføringen

Som grunnlag for
av eiendomsskatt

2009 ble det avholdt 2 takster for GB 21/8 — èn takst som fritidseiendom

boligeiendom (kr 6 mill.).

i

og èn takst som

Som ytterligere argumentasjon for en lavere eiendomsskatt, vises det til høye vedlikeholdsDet vises for øvrig til
kostnader fordi eiendommen ligger i et antikvarisk spesialområde.

søkers brev av 08.03.2014.
Saksutredning:
Når det gjelder påstanden om to sett takster (èn for fritidseiendom og èn for helårsbolig), er
dette ikke i samsvar med de faktiske forhold. Det ble aldri behandlet 2 sett takster i sakkyndig
skattenemd.
Eiendomsskatteloven opererer ikke med begreper som ”bostedseiendom”, «helårsbolig» eller
«fritidseiendom» som takstobjekt. Loven slår fast at eiendomsskatt skal skrives ut på ”faste
eiendommer"

(§4). Videre heter det at verdet av eiendommen skal setjast til det beløp ein må

gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukreigenskap og lokalisering kan bli avhendafor
under vanlige salstilhøve

ved fritt sal (§8A-2).

Det avholdes ikke forskjellig takst alt etter som eiendommen består av en bolig, ei hytte eller
annen bygning. Det avgjørende er hva en mener kjøpere i markedet vil betale for eiendommen

ved fritt salg.
§4, 2.ledd sier noe om hva som skal regnes med i taksten for den faste eiendommen: Til faste
eigedomar vert rekna bygningar og tomt som høyrer til, huslause grunnstylcke som hagar,
lyklger, vasyall,

».

brygg/er og liknande og

laste-, opplags- eller arbeidstomter,

Visse restriksjoner vil kunne redusere markedsprisen, f.eks. at det påhviler boplikt på
eiendommen. Dette vi i så fall komme til uttrykk i den eiendomsskattetaksten som fastsettes. l
Ny-l-lcllesund er det ikke innført 0-konsesjon (boplikt). Det er derfor ikke aktuelt (les lovlig) å
vurderings kriterium til grunn for e-skattetaksten.

legge et slikt reduserende

Om betydningen

av fallende priser i markedet, har KS-advokatene uttalt følgende:
skal gjelde i 10 år.
§8A-3, 2.ledd at eiendomsskattetakstene
Det følger av eiendomsskatteloven
Det er viktig å holde dette klart, og utvidelsen av klageadgangen i §l9 medfører ingen endring

i dette. Ordinære svingninger i prisnivået for eiendom gir derfor fortsatt ikke grunnlag for ny
alminnelig taksering; det være seg om prisene går ned (som vil være til skatteyters gunst) eller
om prisene går opp (som vil være til gunst for kommunen).
Skatteyter

kan ikke vise til §8A-3, 6.ledd for å kreve en særskilt taksering

av hans eiendom

grunnet nedgang i markedet. Det følger av ordlyden i dennebestemmelsen at verdien til
eiendommen må ha blitt vesentlig forandret i forhold til andre tilsvarende eiendommer i
kommunen. Generelle svingninger i markedsverdier innvirker på alle likeartede eiendommer i
et område, ikke kun èn eller få eiendommer. Det er likebehandlingsprinsippet bestemmelsen i
§8A-3. 6.ledd skal ivareta, dvs at sarnrnen-lignbare

eiendommer

Når det gjelder søkers anførsler om den e-skattemessige

skal behandles likt.

betydning

av at eiendommen

ligger i

et antikvarisk spesialområde, vil en vise til kommunestyrets tidligere avgjørelser ved søknader
om fritak for eiendomsskatt:
0

K-43/10 (17/6-10)

I

K-43/10

Søknad om fritak for e~skatt for GB l/42 («Langfeldts

hus») i Ny-Hellesund

ble avslått.
(17/6-10)

Søknad om fritak for e-skatt for GB 1/40 (vestre del av «Gjestgiveriet»)

i

Ny-Hellesund ble avslått
I

Søknad om fritak for e-skatt for GB l/ 18 (østre del av «Gjestgiveriet»)
K-49/13 (30/5-13)
Ny-Hellesund ble avslått.

E-skattelovens

§7, bokstav b sier at kommunestyret

kan fritaka

desse eigedomane

delvis for eigedomsskatt (omfatter bl.a bygning som har historisk verdi).

heilt eller

Ved utarbeidelsen

i

av kommunens

eiendomsskattevedtekter

(K-30/O9) ble det imidlertid

vedtatt

å ta ut en

automatisk fritaks-bestemmelse for «bygninger med historisk verdi». Det er således klart at
kommunestyret kan foreta en skjønnsmessig vurdering av hvilke eiendommer som har så stor
«historisk verdi» at de skal fritas helt eller delvis for e-skatt. Kommunen er i utgangspunktet
ikke bundet av andre instansers vurdering,
fredningsvedtak) tillegges ofte vekt.

men faginstansers

uttalelser

eller vedtak (feks.

Med hensyn til søkers anførsel om at eiendomsskatten utgjør en stor del av den skattbare
inntekten, har formannskapet i tidligere sak (F-82/ 12) oppfordret søker til å søke om hel eller
delvis reduksjon

i e-skatten

for det enkelte år etter reglene i §28.

Søker må da dokumentere

inntekter og utgifter. Slik søknad eller dokumentasjon er imidlertid ikke innlevert.
Rådmannens

merknader:

Rådmannen kan ikke se at det i søknaden av 08.03.2014 er fremkommet nye opplysninger som
skulle tilsi at skattetaksten

for GB 21/8 kan endres. Forslag til vedtak anbefales vedtatt.

Vedlegg:
1
2

Søknad fra Peder Johan Pedersen
Kartutsnitt

Søknadom reduksjon av eiendomsskatt for g/bnr 21/8 "Døbla" i NyHellesund.
Bakgrunn:
l2009 ble eiendomsskatt

innført i Søgne. Takseringen ble foretatt av en takstmann alene på

et tidspunkt med tidenes høyeste prisnivå på strandeiendommer.
Nær 20 hjem på fire øyer i Søgne (Herøya, Monsøya, Helgøya og Borøya) fikk en

eiendomstakst som fritidseiendom som i snitt var tre ganger høyere enn andre
bostedseiendommer i kommunen ellers. Vår bostedseiendom, ”Døbla” fikk høyeste takst på
20 millioner med en årlig skatt til Søgne kommune på 32000; etter 2 promille i skattesats.
Dette ble klaget inn ett âr senere og da ble taksten redusert med 25% til l5mill.

Det viser

hvor upresis og tilfeldig takseringen i 2009 var.

Etter skattleggingen har det vært mange henvendelser/ klager til Søgnekommune fra
fastboende på øyene fordi skatten på deres bosteder er urimelig ettersom skattleggingen
ble forholdsmessig mye høyere enn andre hjem i kommunen. Disse henvendelsene ble ikke
tatt til følge av kommunen.

Urettferdig og uakseptabel skattlegging av hjemmene til Søgnesinnbyggere.
0

For bostedseiendommene
fritidseiendom

på øyene leverte takstmannen to sett takster; en som

og en som helårsbolig.

For "Døbla" ble tallene henholdsvis 20 millioner som fritidseiendom

og 6 millioner

som boligeiendom.
Kommunen valgte å skattlegge våre hjem på øyene som fritidseiendom

og ikke som

de øvrige hjemmene i Søgnesom helårsbolig.
0

Samlet er det fra 2009 til 2014 betalt ca 125.000 i eiendomsskatt

på min eiendom til

Søgne kommune.
Min inntekt har de seneste årene variert noe, men i 2012 utgjorde eiendomsskatten
ca 18 % av min skattbare inntekt. Det har vært ca samme prosent av skattbar inntekt

i hele perioden siden skatten ble innført i 2009.
Eiendomsskatten

er en økonomisk belastning. Den bidrar til at nødvendig vedlikehold

av nasjonalt viktige kulturminner
urimelige eiendomsskatten

v

ikke får nødvendig og jevnlig vedlikehold som den

kunne vært anvendt til.

Intensjonen med eiendomsskatten skal være en tilleggsskatt som ikke er urimelig og
belastende for huseieren. Slik forholdene er for flere boligeiendommer i Søgneer det
klart at skatteleggingen ikke stâr i forhold til intensjonen med skatten. Fastboende på
øyene blir pålagt en ekstraskatt ingen andre i kommunen har.

Eiendommen "DøbIa" har vært en del av antikvarisk spesialområde fra 1979, med egne
reguleringsbestemmelser

slik det er for andre spesialområder

i kommunen.

Det har medført at alle materialer til vedlikehold og utbedring (bord, takstein, dører,
vinduer, pipebeslag, takrenner, smijernsrekkeverk
produsenter

på Agder fordi byggevarefirmaene

merkostnader.

Etter 2008 inngår eiendommen

osv,) har måtte skaffes fra mindre

ikke leverer slike varer. Dette gir store
i omrâdefredningen

av Ny-Hellesund, men for

vedlikehold og utbedringer har fredningen ikke ført til vesentlig endring. Det kan søkes om
støtte til merkostnader til utbedring fra fylkeskonservator,

men ikke til vedlikehold.

”Døbla” har flere hus i ulik størrelser, ca 125 meter steinsetting/ brygger mot sjø, ca 100
meter med steinstablet terrasser for små åkerlapper, steingjerder, brønner,
fortøyningspåler,

smijernsrekkeverk,

bygningene, men alt av kulturminner

osv. Kulturminnefredningen

omfatter

ikke bare

som skal ha sitt vedlikehold på Iik linje med inn - og

uthus.
Jeg skal selvfølgelig betale min eiendomsskatt
motforestillinger,

til Søgne kommune. Det gjørjeg uten

men jeg mener at skatten skal være rettferdig;

hjem i kommunen skal

skattelegges som bolig uansett hvor i kommunen de måtte være. Eiendomsskatten

må ikke

få et utfall som gjør at den blir en stor økonomisk belastning.
Jeg vil også understreke at jeg opplever meg privilegert som forvalter en eiendom med store
natur- og kulturelle verdier, og jeg har påtatt meg vedlikehold og utbedring i min tid med
interesse og glede. Meningen er å få fram at forvalteransvaret
Det vises for øvrig her til to oppfordringer

har en økonomisk side.

Riksantikvaren har kommet med til landets

kommuner om å vurdere fritak av eiendomsskatt for eiere av hus med ”historisk verde".
I løpet av de to, tre siste årene har salget av fritidseiendommer

gått ned, og omsetning av

hus i Ny - Hellesund er vanskelig ifølge eiere og meglere. Prisnivået har sunket betraktelig.
Med de nye vernebestemmelsene

og påleggene fra de nye bestemmelse som kommer når

fredningen blir innført, vil muligens flere kvie seg for å påføre seg ekstra utgifter til

vedlikehold, og innleie av spesialkompetanse. Derfor ville det være rimelig at kommunen nå
vurderer Riksantikvarens oppfordring

til fritak av eiendomsaktt

for eiendommer

av ”historisk

verde".
Søgne kommune har valgt å taksere eiendommene
eiendomsskatt.

med markedstakst som grunnlag for

Andre kommuner har valgt ligningstakst som grunnlag. Det ville gitt et annet

og lavere resultat for eksempelvis Døbla.
Konklusjon

0

Jegsøker om reduksjon av eiendomsskatten for gbnr 21/ 8 "DøbIa" fra januar 2014
på dette grunnlaget;

I

o

Skattetakst for eiendommen

i

2009fastsatt av kommunens takstmann; boligeiendom

- 6 mill.
Reduksjon med 25 % etter klage og vedtak i klagenemd - 4,5 mill.
Reduksjonsfaktor

15% —3825000,-

Fast bunnfradrag for 2 boenheter

1400000,Skattegrunnlaget - 2425000,-

Med 2 promille vil dette bli en årlig eiendomsskatt

på

4850,-

Jegviser til slutt til § 28 i eiendomsskatteloven;
Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten
innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet.
Jeg mener jeg her har dokumentert

vart

særlege grunnar. For øvrig ønsker jeg at min sak ikke

unntas offentlighet.

Søknaden har allmenn betydning i forhold til tolkning av begrepet særlege grunnar og fordi
eiendommen er del av et fredningsomrâde. Kopi sendes derfor til;
Sivilombudsmannen
Riksantikvaren

Ny-Hellesund, 08.03.2014,

Peder Johan Pedersen

