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ANKE NR. 11/2008 -ANKE OVER STATENS KARTVERKS TINGLYSINGSNEKTELSE

VEDRØRENDE EIENDOMMEN GNR. 102 BNR. 372 I ÅS KOMMUNE

Ankende part:  As kommune v/Rådmannen

Skoleveien 3

1430 As

1. Innledning.

Vedlagt oversendes saksdokumenter samt registerførers redegjørelse til ovennevnte sak,jfr.

tinglysingsloven $ 10, tredje ledd, jfr. tinglysingsforskriften § 14, femte ledd.

Ankesak er tinglysingsmyndighetens vedtak av 9.juni 2008 hvor tinglysingsmyndigheten avslo å

tinglyse skjøte for eiendommen gnr. 102 bnr. 372 i As kommune, da den ankende part ikke ville

etterkomme tinglysingsmyndighetens anmodning om å rette feil og mangler ved det innsendte

skjøtet. Manglene besto i at den ankende part ikke ville endre avgiftsgrunnlaget for beregning av

dokumentavgift til å reflektere markedsverdien av tomt med påstående bebyggelse ved

tinglysingstidspunktet. Den ankende part ville kun betale dokumentavgift av verdien av tomten ved

ervervstidspunktet den 12. oktober 2001 stor NOK 810.000,-, alternativtjustert med økningen i

SSB's konsumprisindeks regnet fra ervervstidspunktet og frem til tinglysingstidspunktet. Basert på

det siste alternativet ville beregningsgrunnlaget for dokumentavgift utgjøre NOK 909.000,-.

Det følger av tinglysingsloven $ 10, første ledd at fristen for å erklære anke er en måned fra den

dag underretning om vedtaket ble sendt. Tinglysingsmyndighetens vedtak ble sendt i brev datert

den 9. juni 2008 til den ankende part, som anket tinglysingsmyndighetens vedtak til Borgarting
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lagmannsrett i brev datert den 3. juli 200. Anken er således rettidig fremsatt. Den ankende part har

innbetalt rettsgebyr med NOK 5.160,- til Statens kartverk den 7. juli 2008.

Den ankende part anses for å ha rettslig ankeinteresse.

Til nærværende sak følger det vedlagt 9 bilag. Bilagssidene er fortløpende nummerert.

2. Sakens bakgrunn.

I brev fra den ankende part datert den 21. februar 2008 til Statens kartverk ble skjøte datert den 14.

februars. å. for eiendommen gnr. 102 bnr. 372 i Ås kommune sendt inn for tinglysing. Av skjøtets

felt 2 og 3 fremgikk det at kjøpesum og avgiftsgrunnlaget for beregning av dokumentavgiften

begge utgjorde NOK 810.000,-.

Som bilag nr. 1 vedlegges:

Bilag nr. 1: Utskrift fra grunnboken for eiendommen gnr. 102 bnr. 372 i Ås kommune,

side 1-3.

Som bilag nr. 2 vedlegges:

Bilag nr. 2: Brev fra Ås kommune datert den 21. februar 2008 til Statens kartverk, tinglysingen,

vedlagt skjøte, side 4 -- 8.

Den ankende part hadde inngått kjøpekontrakt med selger av angjeldende eiendom den 12. oktober

2001.

Som bilag nr. 3 vedlegges:

Bilag nr. 3: Kjøpekontrakt mellom Ås kommune og selger datert den 12. oktober 2001,

side 9-- 12.

Det følger av tilleggsbrev til kjøpekontrakten, se bilag nr. 3 side 12, at den ankende part tok over

eiendommen den 31. oktober 2001. Videre følger det av kjøpekontraktens pkt. 5.2.,jfr. bilag nr. 3

side 10, at

"Kjøper er kjent med at de heftelser fremlagte panteattest for eiendommen viser og samtykker i at

heftelsene kan bli stående, dog slik at tomtearealet blir @overta uten andre pengeheftelser enn de

som er særskilt avtalt".

Statens kartverk, tinglysingen, returnerte det innsendte skjøtet i brev datert den 29. februar 2008 til
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den ankende part med anmerkning om at det oppgitte avgiftsgrunnlaget åpenbart var satt for lavt.

Det ble i nevnte brev gjort rede for at det er markedsverdien av grunnen med påstående bygninger

på tidspunktet for tinglysingen som skal legges til grunn for beregningen av dokumentavgiften.

Som bilag nr. 4 vedlegges:

Bilag nr. 4:  Brev fra Statens kartverk, tinglysingen, datert den 29. februar 2008 til Ås

kommune, side 13- 14.

Den ankende part sendte i brev datert den 24. april 2008 skjøtet inn for tinglysing på ny uten at det

var foretatt noen rettelser i det anførte avgiftsgrunnlaget. Den ankende part opprettholdt sitt

standpunkt om at det kun skulle betales dokumentavgift av tomteverdien på ervervstidspunktet.

Imidlertid kunne den ankende part akseptere at tomteverdien ble justert i henhold til økningen i

SSB's konsumprisindeks regnet fra ervervstidspunktet og frem til tinglysingstidspunktet. Denne

økningen ville innebære en økning av avgiftsgrunnlaget til NOK 909.000,-. Ytterligere opplyste

den ankende part at han hadde bygget 24 kommunale omsorgsboliger på tomten og at disse var tatt

i bruk i 2003. Boligene hadde hele tiden vært i kommunens eie.

Som bilag nr. 5 vedlegges:

Bilag nr. 5:  Brev fra Ås kommune datert den 24. april 2008 til Statens kartverk, tinglysingen,

side 15.

Tinglysingsmyndigheten returnerte på ny det innsendte skjøtet, da de påpekte mangler fremdeles

ikke var rettet opp av den ankende part. I brev fra tinglysingsmyndigheten datert den 6. mai 2008

ble det påpekt at det var markedsverdien av eiendommen på tinglysingstidspunktet med påstående

bebyggelse som skulle danne grunnlaget for beregning av dokumentavgiften. Videre anførte

tinglysingsmyndigheten at nærværende sak heller ikke falt inn under :fritaksbestemmelsene i

dokumentavgiftsvedtaket $3.

Som bilag nr. 6 vedlegges:

Bilag nr. 6:  Brev fra Statens kartverk, tinglysingen, datert den 6. mai 2008 til Ås kommune,

side 16-- 17.

Den ankende part sendte skjøtet igjen inn for tinglysing vedlagt brev datert den 3. juni 2008, hvor

kravet om tinglysing av dokumentet ble opprettholdt uten retting av mangel.
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Som bilag nr. 7 vedlegges:

Bilag nr.  7: Brev fra As kommune datert den 3. juni 2008 til Statens kartverk, tinglysingen,

side 18.

Tinglysingsmyndigheten fattet vedtak den 9. juni 2008 om å nekte tinglysing av det innsendte

skjøtet. Vedtaket ble meddelt den ankende part i brev av samme dato.

Som bilag nr. 8 vedlegges:

Bilag nr. 8:  Brev fra Statens kartverk, tinglysingen, datert den 9. juni 2008 til Ås kommune

side 19 -- 20.

I brev datert den 3. juli 2008 til Statens kartverk, tinglysingen, anket den ankende part

tinglysingsmyndighetens tinglysingsnekting til Borgarting lagmannsrett.

Som bilag nr. 9 vedlegges:

Bilag nr. 9:  Anke fra Ås kommune til Borgarting lagmannsrett fremsatt i brev til Statens

kartverk, tinglysingen, datert den 3. juli 2008, side 21-22.

3. Den ankende parts anførsler.

Den ankende part har i all hovedsak anført, at dokumentavgiftsloven $ 7, første ledd støtter den

ankende parts oppfatning om at det kun er tomteverdien som skal danne grunnlaget for beregning

av dokumentavgiften. Av bestemmelsen fremgår det at dokumentavgift skal beregnes av den delen

av eiendommen som det skal erverves eiendomsrett til. Tomtesalgsavtalen omfatter etter sin ordlyd

og sitt innhold utelukkende tomten. Selgeren har aldri vært eier av den oppførte bygningen.

Gjennomføring av byggeprosjektet, fra planlegging til ferdigstillelse, herunder finansieringen, har

hele tiden vært i regi av den ankende part. Bygningen har hele tiden vært eiet av kommunen som

således aldri har ervervet noen eiendomsrett til denne.

Videre anfører den ankende part at nærværende sak faller inn under fritaket for betaling av

dokumentavgift i dokumentavgiftsvedtaket§ 3. Kommunen hadde ikke fått rettslig råderett over

bygningen i 2003. Oppføringen og ferdigstillelsen av bygningen i 2003 var utelukkende et resultat

av en faktisk rådighet over eiendommen. Så lenge skjøte ikke var utstedt og så lenge erklæring om

full urådighet til fordel for Sameiet Granheim var tinglyst på eiendommen, hadde kommunen ingen

formell rettslig rådighet over eiendommen. Det fikk kommunen først høsten 2007 da skjøtet ble

utstedt og urådighetserklæringen ble slettet.
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4. Rettslige anførsler.

Det følger av dokumentavgiftsvedtaket § 1 at det skal betales avgift til statskassen ved tinglysing av

dokument som overfører hjemmel til fast eiendom, såfremt ikke annet følger av lov eller av

vedtaket selv. Avgiftsplikten inntrer ved tinglysingen av dokumentet, jfr. dokumentavgiftsloven

$ 6, første ledd.

I henhold til bestemmelsene i dokumentavgiftsloven $ 7, første ledd skal avgiften beregnes av

salgsverdien av eiendommen som det erverves eiendomsrett til i forbindelse med det avgiftspliktige

dokumentet. Med salgsverdien menes det samlede vederlaget selger vil kunne få for eiendommen

når partene ikke har felles interesser, som kan påvirke prisfastsettelsen. Det følger videre av

omtalte bestemmelse, at det er eiendommens verdi på tidspunktet for den formelle overdragelsen

som skal legges til grunn ved avgiftsberegningen. Dette innebærer at det er markedsverdien av

eiendommen ved tinglysingstidspunktet som skal utgjøre grunnlaget for beregningen av

dokumentavgiften. Tinglysingsmyndigheten har etablert en fast og langvarig praksis på dette punkt.

Som støtte for denne praksis vises det til forarbeidene til dokumentavgiftsloven, jfr. NOU 1975:34

side 13 hvor lovgiver ikke så for seg at en eldre verdi skulle danne grunnlag for

avgiftsberegningen. Dette synspunktet fikk tilslutning i Ot.prp. nr. 11 (1975-1976) side 8.

Tinglysingsmyndighetens festnede praksis har også kommet til uttrykk i forbindelse med senere

lovrevisjon. I Ot.prp nr. 77 (2005-2006) side 31 og i Inst.  0.  nr. 65 (2005-2006) side 17 vedrørende

endring i skatte- og avgiftslovgivningen anføres det at etter Stortingets vedtak om dokumentavgift

§ 1 skal det betales dokumentavgift ved alle tinglyste hjemmelsoverføringer for fast eiendom. Det

heter videre i Ot.prp. at:

"Vanlegvis stemmer salsvederlaget med marknadsverdien, slik at avgifta kan reknast av dette.

Dersom det faktiske vederlaget derimot er lågare enn marknadsverdien, skal avgiftsgrunnlaget

korrigeras opp. Etter lova gjeld dette også ved innløysing av festetomt til lågare pris enn full

marknadsverdi av tomte-eigedomen '.

I toll- og avgiftsdirektoratets årlige rundskriv om dokumentavgift helt siden 1999 er det utrykkelig

påpekt at det er markedsverdien av eiendommen på tinglysingstidspunktet som skal legges til grunn

ved beregningen av dokumentavgift, jfr. Rundskriv nr. 12/2008 S, 31. januar 2008, utarbeidet av

Toll- og avgiftsdirektoratet, side 14.

Høyesterett har i en nylig avsagt kjennelse den 18. september 2008, jfr. HR-2008-1588-A, slått fast

at det er markedsverdien av eiendommen på tinglysingstidspunktet som skal danne grunnlaget for
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beregningen av dokumentavgiften.

Basert på det ovenfor anførte, opprettholder tinglysingsmyndigheten sitt vedtak om at den ankende

part skal betale dokumentavgift basert på markedsverdien av angjeldende eiendom med påstående

bebyggelse på tinglysingstidspunktet.

Tinglysingsmyndigheten vil i det følgende vurdere om nærværende sak faller inn under en av

fritaksbestemmelse i dokumentavgiftsreglene.

Det følger av dokumentavgiftsvedtaket§ 3, at ved førstegangsoverføring av en selvstendig og i sin

helhet nyoppført bygning som ikke er tatt i bruk, og overføring av bygg under arbeid, betales avgift

bare av salgsverdien av tomten, dersom det blir tinglyst hjemmelsoverføring til denne.

Fritaket gjelder kun for bygningen. Det skal således betales dokumentavgift av markedsverdien av

tomten ved tinglysingstidspunktet.

Det er en forutsetning for at fritaket skal komme til anvendelse at bygningen ikke har vært i bruk i

mer enn maksimalt 3 år før tinglysingen, med mindre det foreligger tungtveiende grunner til at

tinglysingen er utsatt, jfr. Rundskriv nr. 12/2008 S, 31. januar 2008, utarbeidet av Toll- og

avgiftsdirektoratet, side 21. Bygningen anses for å ha blitt tatt i bruk på det tidspunktet eier far

rettslig rådighet over den, og treårsfristen løper dermed fra dette tidspunktet. Tidspunktet for

påbegynt faktisk bruk er med andre ord ikke avgjørende for fristens beregning. Denne utvidelsen

av fritaket har til formål å dekke de mange tilfellene i praksis der bolignød, kommunale

reguleringsbestemmelser, problemer vedrørende tomtedeling etc. fører til at bygninger blir tatt i

bruk før alle papirer er i orden.

I nærværende sak kjøpte den ankende part eiendommen gnr. 102 bnr. 372 i Ås kommune av

Sameiet Granheim i henhold til kjøpekontrakt datert den 12. oktober 2001. Ervervelsen av

eiendommen ble ikke tinglyst av den ankende part. Denne gikk umiddelbart i gang med abygge 24

omsorgsboliger på tomten. Disse ble ferdigstilte sommeren 2003 og umiddelbart etter tatt i bruk.

Den ankende part har fremdeles rettslig rådighet over disse boenhetene. Dette innebærer at den

ankende part har hatt rettslig rådighet over bygningene siden ferdigstillelsen i 2003.

For at fritaket skal inntre, forutsetter dokumentavgiftsvedtaket§ 3 at bygningen ikke skal ha vært i

bruk i mer enn maksimalt 3 år etter at eier fikk rettslig rådighet over denne. Den ankende part kan

således ikke ta medhold i sin anførsel om at han først fikk rettslig rådighet over eiendommen, da

selger først høsten 2007 utstedte et heftelsesfritt skjøte, da han i realiteten har hatt rettslig rådighet

over bygningen siden ferdigstillelsen i 2003. På det tidspunktet hvor den ankende part onsker &
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tinglyse hjemmelsovergangen, har det således gått 5 år siden han fikk rettslig rådighet over

bygningen. Da vilkåret i dokumentavgiftsvedtaket $ 3 er at tinglysing 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.

Den ankende part har anført at selv om den avtalte kjøpesummen var innbetalt i sin helhet, oppstod

det vanskeligheter med selger for å få denne til å utstede heftelsesfritt skjøte. Dette gjaldt en

pantobligasjon stor NOK 1 mill utstedt til Christiania Bank og Kreditkasse ASA samt en

urådighetserklæring til fordel for selger, Sameiet Granheim. Disse ble slettet henholdsvis den 16.

november 2007 med dagboknummer 941398 og den 11. februar 2008 med dagboknummer 119450,

jfr. bilag nr. 1, side 2. Tinglysingsmyndigheten kjenner ikke til hvorfor denne situasjonen har

oppstått, heller ikke til hvorfor den ankende part lot det gå 7 år før det ble ryddet opp i saken, ei

heller hvorfor den ankende part ikke anvendte adekvate rettsmidler for fa utstedt heftelsesfritt

skjøte. Imidlertid har dette ingen betydning for nærværende sak, så lenge den ankende part har hatt

rettslig rådighet over bygningen helt fra byggingen ble iverksatt og frem til i dag. Det vises i denne

forbindelse til bilag nr. 5, side 15, hvor den ankende part anfører at bygningen hele tiden vært i

kommunens eie, samt at  "Kommunen har aldri ervervet eiendomsretten til bygningenfra selgeren,

den ble i sin helhet finansiert og oppført av As kommune som eier.  Dette bekrefter også den

ankende part i anken, bilag nr. 9, side 22, hvor han anfører at  "Tomtesalgsavtalen omfatter etter sin

ordlyd og sitt innhold utelukkende tomten. Selgeren har aldri vært eier av bygningen.

Gjennomføringen av byggeprosjektet, fra planlegging til ferdigstillelse, herunder finansieringen,

var i regi av kommunen. Bygningen har hele tiden vært eiet av kommunen som således aldri har

ervervet noen eiendomsrett til denne".  Ytterligere vil tinglysingsmyndigheten få påpeke, at den

ankende part hadde avtalt med selger at han var kjent med de heftelser som fremkom av den

fremlagte pantattesten og at disse kunne bli stående, jfr. bilag nr. 3, side 10.

Tinglysingsmyndigheten finner ikke på bakgrunn av det materielle og rettslige innholdet som

fremkommer i anken noe grunnlag for  & omgjore sitt vedtak.

Konklusjon:

Tinglysingsmyndighetens vedtak datert den 6. juni 2008 om å nekte tinglysing av skjøte for

eiendommen gnr. 102 bnr. 372 i Ås kommune stadfestes.

Den ankende part er underrettett om oversendelsen til Borgarting lagmannsrett ved mottak av en
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kopi av nærværende redegjørelse med bilag.

T' gly · gsavdelingen

, es?
Kst. registerfører

L

.•,

Rustad i ssen

Vedlegg: 9 bilag.

c.c. Ås kommune, rådmannen, Postboks 195, 1431 Ås.
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