
Sør – Gudbrandsdal Tingrett avsa den 29. mai kjennelse i saken om hytteeiere som ikke hadde 

påklagd eiendomsskattevedtaket for skatteåret var berettiget til å delta i skattesøksmålet mot 

Ringebu kommune.  

  

Dette ble avvist av tingretten, med følgende slutning:  

  

1. Søksmål fra saksøkerne angitt i bilag 26 i prosesskrift i sak nr. 19-083467TVI-

SGUD avvises. 

2. De øvrige saksøkernes påstand om at rammer og retningslinjer av 30. mars 2009 

for taksering etter lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane for 

Ringebu kommune er ugyldig, avvises ikke. 

  

Kjennelsen er begrunnet i at de saksøkerne som ikke hadde påklagd eiendomsskattevedtaket, 

ikke har en såkalt rettslig interesse i å få saken prøvd. Dette da de mangler et reelt behov for å 

få en avgjørelse i saken. Det er i tillegg nevnt at disse uansett kan prøve retningslinjene ved å 

klage på enhver ny eiendomstaksering.  

Påmeldte som har blitt avvist av Sør – Gudbrandsdal tingrett vil få sin innbetaling refundert. 

Avviste saksøkere som likevel ønsker å støtte søksmålet økonomisk, bes gi beskjed om dette 

før den 1. september. 

  

Retten har godkjent gruppesøksmål mot Ringebu kommune vedr. ugyldig utskrivingsvedtak 

for 2018, med grunnlag i at saksøkerne anfører at retningslinjene for taksering av 

eiendommen er utformet på en slik måte som er i strid med eiendomsskatteloven og 

likhetsprinsippet i skatteretten. Se vedlagt informasjonsskriv.  

 

Gruppesøksmålet benytter påmeldingsalternativet i tvisteloven § 35-6 og frist for påmelding 

er 1. september 2020. Representanten for gruppemedlemmene er Trond Gullik Hagen (tlf.: 

905 46 528, e-post: trond.hagen@northatlantic.no). Hagen eller undertegnede kan kontaktes 

ved spørsmål. Hovedforhandling i saken er berammet til 27. – 28. oktober 2020.  

 

De som meldte seg på ved innsendelse av stevningen er allerede påmeldt. Disse trenger altså 

ikke å registrere seg på nytt.  

 

Det betyr at alle som har påklaget utskrivingsvedtaket for eiendomsskatt i 2018 nå kan 

melde seg på søksmålet, selv om de ikke har vært påmeldt tidligere. Dette gjøres ved å gå 

inn på denne linken og følge anvisningene.  

 

https://www.domstol.no/Enkelt-domstol/sor-gudbrandsdal-tingrett/Sivil-sak/gruppesoksmal-

mot-ringebu-kommune/ 

 

Under saksforberedelsen er det avklart at det er forutsetning for å reise søksmål og for 

å delta i gruppesøksmålet at den forvaltningsmessige klageadgangen er utnyttet. 

Saken er avvist for en rekke av hytteeierne i den opprinnelige saksøkergruppen som 

ikke hadde påklaget vedtaket, jf. Sør- Gudbrandsdal tingretts kjennelse 9. desember 

2O19, Eidsivating lagmannsretts kjennelse 20. april 2O20 og Sør-Gudbrandsdal 

tingretts kjennelse 25. mai 2020. Den som ikke har påklaget vedtaket sitt for året 

2018, kan derfor ikke melde seg på gruppen. Saken fremmes som gruppesøksmål etter 

tvisteloven § 35-6. Det innebærer at den som ønsker å delta i saksøkergruppen må la 

seg registrere i et register opprettet av Sør-Gudbrandsdal tingrett. Registreringen kan 
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skje skriftlig eller muntlig. Muntlig registrering skjer ved oppmøte i Sør- 

Gudbrandsdal tingrett i tinghuset på Lillehammer. 

 

Påmelding fordrer at gruppemedlemmene deler på sakens omkostninger, eventuelt også 

motpartens sakskostnader dersom vi ikke vinner frem i retten. Som sikkerhet for 

sakskostnadene vil det bli bedt om en innbetaling per saksøker til vår klientkonto etter retten 

har godkjent din påmelding. Beløpet avhenger av antall saksøkere. Til informasjon har de som 

allerede er påmeldt har foreløpig betalt inn kr 2 000.  

Kontakt advokat Christoffer Bjerke (tlf.: 468 48 710 e-post: christoffer.bjerke@oklandco.no) 

dersom du har spørsmål til dette. 

Se vedlagt e-post med info om påmelding samt kunngjøring om gruppesøksmål etter 

tvisteloven kap. 35. 
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