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Granheimtunet - tinglysning av skjøte 
 
Saksbehandler: Knut Grøholt Saksnr.: 14/03778-1 

Behandlingsrekkefølge Møtedato 
 

Formannskapet 19.11.2014 
Kommunestyret 19.11.2014 

 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Skjøtet sendes til tinglysning. Dagens verdi på eiendommen skal legges til grunn for 
beregning av dokumentavgift.  
 
Ås, 10.11.2014 
 
Trine Christensen Nils Erik Pedersen 
Rådmann Teknisk sjef 
 
 
 
 
Avgjørelsesmyndighet: 
Kommunestyret 
 
Behandlingsrekkefølge: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
Vedlegg: (separat trykk/ nettbrett: - Vedlegg til flere utvalg) 
1. Kjennelse Borgarting lagmannsrett  
2. Ankebehandling Statens Kartverk 
 
Vedtak i saken sendes til: 
Teknisk etat 
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SAKSUTREDNING: 
 
Sammendrag: 
Saken gjelder tvist mellom Statens Kartverk og Ås kommune om grunnlaget for 
beregning av dokumentavgift i forbindelse med tinglysning av skjøtet på eiendommen 
Granheimtunet 3, gnr. 102, bnr. 372. Kommunen har for sin del gjort gjeldende at det 
er kjøpesummen på selve tomta som må være grunnlag for beregning av 
dokumentavgift. Statens Kartverk legger til grunn at det er verdien av tomt med 
påstående bygning på tinglysningstidspunktet som må være utgangspunktet for 
beregning av dokumentavgift. Saken ble anket til Borgarting Lagmannsrett, som 
forkastet kommunens anke. Ås kommune må dermed betale dokumentavgift basert 
på eiendommens reelle markedsverdi. 
 
 
Fakta i saken: 
I 2001 kjøpte Ås kommune et tomteareal av Sameiet Granheim. Kjøpekontrakt ble 
undertegnet 12.10.2001. I følge bankbilag ble kjøpesummen på kr. 810.000 betalt 
31.10.2001. Kommunen bygget 24 omsorgsboliger med dagsentertilbud. Bygget ble 
ferdigstilt sommeren i 2003, med innflytting i boligene i august/september samme år. 
 
Av ulike grunner ble det ikke utstedt heftelsesfritt skjøte før høsten 2007. Skjøtet ble 
sendt til tinglysning til Statens Kartverk 21.02.2008. Avgiftsgrunnlaget for beregning 
av dokumentavgiften ved tinglysning, var i skjøtet satt til kjøpesummen, kr 810.000. 
Dokumentavgiften er på 2,5 %. I brev av 29.02.2008 returnerte Statens Kartverk 
skjøtet med begrunnelse at det oppgitte avgiftsgrunnlaget syntes åpenbart for lavt. 
Det ble bedt om at markedsverdien av grunn med påstående bygninger på 
tinglysningstidspunktet ble opplyst og lagt til grunn som avgiftsgrunnlag. Kommunen 
protesterte på dette, og henviste til at det kun var tomtearealet som var kjøpt, og 
anførte bl.a.: «Selgeren har aldri vært eier av bygningen. Gjennomføringen av 
byggeprosjektet, fra planlegging til ferdigstillelse, herunder finansiering, var i regi av 
kommunen. Bygningen har hele tiden vært eiet av kommunen som således aldri har 
ervervet noen eiendomsrett til denne.» 
 
Statens Kartverk har på sin side bl.a. argumentert med følgende: «For at fritak skal 
inntre, forutsetter dokumentavgiftsvedtaket § 3 at bygningen ikke skal ha vært i bruk i 
mer enn maksimalt 3 år etter at eier fikk rettslig råderett over denne. Den ankende 
part kan således ikke få medhold i sin anførsel om at han først fikk rettslig rådighet 
over eiendommen høsten 2007, da heftelsesfritt skjøte ble utstedt, da han i realiteten 
har hatt rettslig rådighet over bygningen siden ferdigstillelsen i 2003. På det 
tidspunktet hvor den ankende part ønsker å tinglyse hjemmelsovergangen, har det 
således gått 5 år siden han fikk rettslig rådighet over bygningen. Da vilkåret i 
dokumentavgiftsvedtaket § 3 er at tinglysning må skje innen maksimalt 3 år etter at 
eier fikk rettslig rådighet over bygningen, faller dermed den ankende parts sak 
utenfor nevnte fritak. Det at han ikke har vært tinglyst som den formelle 
hjemmelshaver til grunnen, spiller i denne forbindelse ingen rolle.» 
 
Saken ble etter dette anket til Borgarting Lagmannsrett, der Ås kommune tapte 
saken. 
 
 



14/03778-1 Side 3 av 3 

Vurdering: 
Saken er ikke gjenstand for vurdering.  Etter at Borgarting Lagmannsrett har forkastet 
kommunens anke, må kommunen betale den dokumentavgift som blir fastsatt av 
Statens Kartverk. Dette er nødvendig hvis kommunen skal få tinglyst skjøtet, og få 
det rettsvern som tinglysningen gir. Eiendommen er i dag hjemlet på 11 
privatpersoner. 
 
Økonomiske konsekvenser: 
Kommunen må betale dokumentavgift på mellom 1,3 og 2 mill. Eksempel: hvis det 
legges til grunn en markedsverdi på eiendommen på 50 mill. kroner må kommunen 
betale kr. 1.250.000 i dokumentavgift. Det antas at markedsverdien er høyere. 
Kommunen vil innhente en verdivurdering som ettersendes før saken skal behandles 
den 19.11. Det vil være Statens Kartverk som til sist godkjenner avgiftsgrunnlaget, 
eventuelt fastsetter avgiftsgrunnlaget. 
 
Dokumentavgiften bokføres på konto 019590, Diverse avgifter og gebyrer. Prosjekt 
0658 Tomtekjøp. 
 
Alternativer: 
Ingen 
 
Konklusjon med begrunnelse: 
Granheimtunet utgjør en eiendom med stor verdi. Tinglyst hjemmel til eiendommen 
er avgjørende for å sikre det rettsvernet som tinglysningen utgjør. 
 
Kan vedtaket påklages? 
Nei 
 
Ikrafttredelse av vedtaket: 
Umiddelbart 


