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KJENNELSE 

Kjennelsen gjelder fremme av sak som gruppesøksmål etter tvisteloven kap. 35, og 

avgjørelser knyttet til dette.  

 

I   I stevning innkommet retten 09.12.16 har Huseiernes Landsforbund m.fl. gått til 

søksmål mot Oslo kommune, med påstand om at vedtak om utskrevet eiendomsskatt for 

2016 skal oppheves som ugyldig og at utbetalt eiendomsskatt skal tilbakebetales. 

Saksøkernes prinsipale grunnlag er at med et generelt bunnfradrag på kr. 4 mill. pr. 

boenhet (innenfor hver enkelt eiendom), vil skatt kun bli krevd av ca. 20 % av kommunens 

eiendommer, noe som i seg selv medfører ugyldighet av dette element i forskriften, og at 

enkeltvedtakene om utskriving av skatt dermed er ugyldig. Det subsidiære (alternative) 

grunnlag, hvis saksøker ikke får medhold i det prinsipale, er at hvis et bunnfradrag ikke 

blir fullt ut utnyttet på en boenhet innenfor en eiendom med flere boenheter, skal 

"restfradraget" kunne benyttes på boenhet(er) innenfor samme eiendom med skattetakst 

over kr. 4 mill.   

 

Oslo kommune har i tilsvar av 11.01.17 påstått seg frifunnet.  Kommunens anførsel knyttet 

til det prinsipale er at bunnfradraget, slik det er vedtatt, er lovlig. Knyttet til saksøkers 

alternative grunnlag, anfører kommunen at det følger av lov og forskrift at et bunnfradrag 

kun kan benyttes for en boenhet; en rest kan ikke benyttes på en annen boenhet innenfor 

samme eiendom.    

 

II   Saksøkerne har lagt ned påstand om at saken skal behandles etter tvisteloven kap. 35 

"Gruppesøksmål". Kommunen har lagt ned påstand om at saken skal avvises som 

gruppesøksmål "slik det er anlagt i stevningen".  

 

1)I stevningen har saksøker ikke lagt til grunn at det for den alternative anførsel (utnyttelse 

av restfradrag) skal opprettes en undergruppe etter tvisteloven § 35-10(2). For å kunne 

identifisere hvilke parter og eiendommer det er tale om, anfører kommunen at slik 

undergruppe må opprettes for å fremme denne delen av saken som gruppesøksmål. I 

prosesskriv av 27.01.17 har Huseiernes Landsforbund imøtegått kommunens anførsler.  

 

I planmøte etter tvisteloven § 9-4 avholdt 15.02.17 fastholdt kommunen sitt standpunkt. 

Retten oppfattet da saksøker slik at saksøker ikke ville motsette seg at det ble opprettet 

undergruppe for denne delen av søksmålet.  

 

Etter rettens oppfatning er vilkårene til stede for å opprette undergruppe. Dette på grunn av 

to forhold. Det første er at den alternative anførsel er vesensforskjellig fra den prinsipale. 

Den prinsipale anførsel, hvis den fører frem, vil omfatte alle som rammes av 

eiendomsskatten, og da slik at skatten vil falle bort eller må beregnes på nytt grunnlag. Det 

alternative grunnlaget vil bare omfatte eiendommer med flere boenheter. Det rettslige 

grunnlag for anførslene er også forskjellige. For begge anførslene gjelder at det kun er 
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rettsanvendelsen som er omtvistet. Premissene og domsslutningen vil bli avfattet slik at de 

blir like for alle. Retten må også legge vekt på kommunes behov for å kunne klarlegge 

hvem som omfattes av det alternative grunnlag. 

 

Slik retten ser det er derfor den alternative anførsel godt egnet til å bli behandlet som en 

undergruppe etter tvisteloven § 35-10(2). Så vidt retten kan se får dette ikke andre 

praktiske konsekvenser enn de som er knyttet til utforming av varsel/kunngjøring og til 

registerføring.  

 

2)I stevningen har saksøkerne lagt til grunn at det enkelte medlem i gruppen kan gå til sak 

uten å ha utnyttet den forvaltningsmessige klageadgang. Kommunen anfører at det er en 

absolutt prosessforutsetning at det enkelte medlem i gruppen at benyttet sin rett til å klage 

på enkeltvedtaket. For de som ikke har utnyttet denne adgangen må saken bli å avvise.  

 

I planmøtet ble det opplyst at for de som har benyttet klageadgangen, er klagen allerede 

avgjort, eller fristen for å behandle klagen har løpt ut. Disse kan derfor tiltre søksmålet. 

 

For de som ikke har klaget, må retten ved kjennelse avgjøre om saken skal avvises eller 

ikke. Dette kan gjøres før hovedforhandlingen, eller det kan utstå til hovedforhandlingen. I 

denne saken er de grunner som normalt tilsier at avvisningsspørsmålet avgjøres så raskt 

som mulig, ikke til stede. Slik retten ser det vil det mest forsvarlige alternativ være å 

utsette dette til hovedforhandlingen. En vil da unngå to parallelle prosesser, med de 

komplikasjoner dette kan medføre. 

 

** 

Under dette punkt beslutter retten at  

-saken tas til behandling som gruppesøksmål, likevel slik at retten må ta stilling til om 

saken skal avvises for de som ikke har benyttet klageadgangen. Behandlingen av 

avvisning for de som ikke har benyttet klageadgangen, utstår til hovedforhandlingen.  

-det opprettes undergruppe etter tvisteloven § 35-10(2) for behandling av saksøkernes 

anførsel om at "restfradrag" for en boenhet kan utnyttes for annen boenhet innen 

eiendommen.  

 

III   Etter tvisteloven § 35-4(2e) skal retten utpeke en grupperepresentant. Dette gjelder 

både for hovedgruppen og undergruppen. I stevningen har saksøker påstått at Huseiernes 

Landsforbund oppnevnes. Kommunen har ikke hatt innvendinger. 

 

I planmøte 15.02.17 ba saksøker om at Huseiernes Landsforbund også blir oppnevnt for 

eventuell undergruppe.  Heller ikke dette hadde kommunen innvendinger i mot. 

 

Så vidt retten kan se fyller Huseiernes Landsforbund alle vilkår for å være 

grupperepresentant.  
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Retten beslutter å oppnevne Huseiernes Landsforbund som grupperepresentant både 

for "hovedgruppen" og undergruppen. 

 

IV    Skal gruppesøksmålet fremmes etter tvisteloven § 35-6 (innmelding), eller § 35-7 

(utmelding).  

 

I følge tall som er lagt frem (tabell stevning side 5) er skatt innkrevet for ca. 50 000 

boliger.  

 

Saksøkerne har anmodet om at saken fremmes etter innmeldingsalternativet. Kommunens 

standpunkt synes noe uavklart, men retten har forstått det slik at kommunen også antar at 

innmeldingsalternativet er det mest anvendelige. 

 

De to alternativene skiller seg fra hverandre ved at § 35-6 krever aktiv tilslutning fra den 

som ønsker å bli medlem i gruppen, mens etter § 35-7 er alle som har krav innenfor 

rammen av gruppesøksmålet, medlem av gruppen. § 35-7 krever aktiv uttreden. 

 

For § 35-7 antar retten at vilkårene i (1 a og b) vil være oppfylt for de aller fleste. 

Vilkårene i (1a) vil nok for mange likevel ikke være oppfylte; det kan være tale om flere 

titusener av kroner i ilagt skatt. Retten må også se hen til at sakens tvistetema er av en slik 

karakter at det bør kreve aktiv tilslutning. De som ikke ønsker å delta, bør ikke pålegges en 

handleplikt.  

 

Hovedforhandlingen er brammet til 24.04.17 tom. 26.04.17. Frist for å registrere seg som 

gruppemedlem settes til 20.04.17 

 

Retten beslutter  

-å fremme søksmålet etter innmeldingsalternativet, jf. tvisteloven § 35-6, 

-frist for å registrere seg som gruppemedlem settes til 20.04.17. 

 

I planmøte 15.02.17 opplyste Huseiernes Landsforbund at det ikke ville bli fremsatt krav 

etter tvisteloven § 35-6(3).  

 

V   Etter tvisteloven § 35-4(2a) skal retten "beskrive rammen for krav som kan omfattes av 

gruppesøksmålet". Rammen må beskrives både for "hovedkravet" og for kravet knyttet til 

undergruppen. Retten har forstått det slik at alle som omfattes av undergruppen også vil 

være omfattet av "hovedkravet".  I begge tilfeller omfatter saken skatteåret 2016. 

 

Slik saksøkernes prinsipale anførsel er – at et bunnfradrag på kr. 4 mill. pr. boenhet 

medfører at kommunenes forskriftsvedtak er ugyldig, og at dette gir grunnlag for 

stevningens påstander om at 1) enkeltvedtakene er ugyldige og 2) kommunen plikter å 



 - 5 - 16-199370TVI-OTIR/01 

 

 

betale tilbake innbetalt skatt – vil rammen være de som er ilignet skatt og som det er rettet 

et faktisk innbetalingskrav i mot. Disse kan registrere seg som medlem i gruppen. 

 

Den alternative anførsel – at loven må forstås slik at den som har flere boenheter innenfor 

samme eiendom, skal kunne benytte "restbunnfradraget" fra en boenhet verdt under kr. 4 

mill. på en annen boenhet med ligningstakst over kr. 4 millioner – vil gjelde de som har 

blitt ilignet skatt og som det er rettet et faktisk innbetalingskrav mot, fordi de ikke er gitt 

korrekt fradrag. Disse kan også registrere seg som medlem i undergruppen.  

 

For søksmålet generelt vil gjelde at hvis kommunen får medhold i at det er en absolutt 

prosessforutsetning at det enkelte gruppemedlem har benyttet klageadgangen, vil saken 

måtte avvises for de som ikke har klaget over vedtaket. Dette gjelder både "hovedkravet" 

og alternativ anførsel.      

 

   

 

 

Retten hevet 

 

Finn Eilertsen 

 

Dokument i samsvar med undertegnet original 

 

Oslo tingrett 10.03.2017 

Elisabeth Lanseng 
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Rettledning om ankeadgangen i sivile saker 
 

Reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 om anke til lagmannsretten og Høyesterett regulerer 

den adgangen partene har til å få avgjørelser overprøvd av høyere domstol. Tvisteloven har 

noe ulike regler for anke over dommer, anke over kjennelser og anke over beslutninger. 

 

Ankefristen er én måned fra den dagen avgjørelsen ble forkynt eller meddelt, hvis ikke noe 

annet er uttrykkelig bestemt av retten. Ankefristen avbrytes av rettsferien. Rettsferie er 

følgende: Rettsferiene varer fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen 

påskedag, fra og med 1. juli til og med 15. august og fra og med 24. desember til og med       

3. januar, jf. domstolloven § 140.  

 

Den som anker må betale behandlingsgebyr. Den domstolen som har avsagt avgjørelsen kan 

gi nærmere opplysning om størrelsen på gebyret og hvordan det skal betales. 

 

Anke til lagmannsretten over dom i tingretten 

Lagmannsretten er ankeinstans for tingrettens avgjørelser. En dom fra tingretten kan ankes på 

grunn av feil i bedømmelsen av faktiske forhold, rettsanvendelsen, eller den saksbehandlingen 

som ligger til grunn for avgjørelsen.  

 

Tvisteloven oppstiller visse begrensninger i ankeadgangen. Anke over dom i sak om 

formuesverdi tas ikke under behandling uten samtykke fra lagmannsretten hvis verdien av 

ankegjenstanden er under 125 000 kroner. Ved vurderingen av om samtykke skal gis skal det 

blant annet tas hensyn til sakens karakter, partenes behov for overprøving, og om det synes å 

være svakheter ved den avgjørelsen som er anket eller ved behandlingen av saken. 

 

I tillegg kan anke – uavhengig av verdien av ankegjenstanden – nektes fremmet når 

lagmannsretten finner det klart at anken ikke vil føre fram. Slik nekting kan begrenses til 

enkelte krav eller enkelte ankegrunner. 

 

Anke framsettes ved skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. 

Selvprosederende parter kan inngi anke muntlig ved personlig oppmøte i tingretten. Retten 

kan tillate at også prosessfullmektiger som ikke er advokater inngir muntlig anke.  

 

I ankeerklæringen skal det særlig påpekes hva som bestrides i den avgjørelsen som ankes, og 

hva som i tilfelle er ny faktisk eller rettslig begrunnelse eller nye bevis.  

Ankeerklæringen skal angi: 

- ankedomstolen 

- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger 

- hvilken avgjørelse som ankes 

- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den 

- det krav ankesaken gjelder, og en påstand som angir det resultatet den ankende parten 

krever 

- de feilene som gjøres gjeldende ved den avgjørelsen som ankes 

- den faktiske og rettslige begrunnelse for at det foreligger feil 

- de bevisene som vil bli ført 

- grunnlaget for at retten kan behandle anken dersom det har vært tvil om det 

- den ankende parts syn på den videre behandlingen av anken 

 



 

 

Anke over dom avgjøres normalt ved dom etter muntlig forhandling i lagmannsretten. 

Ankebehandlingen skal konsentreres om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet 

og tvilsomme når saken står for lagmannsretten. 

 

Anke til lagmannsretten over kjennelser og beslutninger i tingretten 

Som hovedregel kan en kjennelse ankes på grunn av feil i bevisbedømmelsen, 

rettsanvendelsen eller saksbehandlingen. Men dersom kjennelsen gjelder en 

saksbehandlingsavgjørelse som etter loven skal treffes etter et skjønn over hensiktsmessig og 

forsvarlig behandling, kan avgjørelsen for den skjønnsmessige avveiningen bare angripes på 

det grunnlaget at avgjørelsen er uforsvarlig eller klart urimelig.  

 

En beslutning kan bare ankes på det grunnlaget at retten har bygd på en uriktig generell 

lovforståelse av hvilke avgjørelser retten kan treffe etter den anvendte bestemmelsen, eller på 

at avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig. 

 

Kravene til innholdet i ankeerklæringen er som hovedregel som for anke over dommer.  

 

Etter at tingretten har avgjort saken ved dom, kan tingrettens avgjørelser over 

saksbehandlingen ikke ankes særskilt. I et slikt tilfelle kan dommen isteden ankes på grunnlag 

av feil i saksbehandlingen.  

 

Anke over kjennelser og beslutninger settes fram for den tingretten som har avsagt 

avgjørelsen. Anke over kjennelser og beslutninger avgjøres normalt ved kjennelse etter ren 

skriftlig behandling i lagmannsretten.  

 

Anke til Høyesterett 

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser.  

 

Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Slikt 

samtykke skal bare gis når anken gjelder spørsmål som har betydning utenfor den 

foreliggende saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å få saken behandlet av 

Høyesterett. – Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. 

 

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta til behandling anker over kjennelser og beslutninger 

dersom de ikke reiser spørsmål av betydning utenfor den foreliggende saken, og heller ikke 

andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller den i det vesentlige reiser omfattende 

bevisspørsmål.  

 

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i 

lagmannsretten, kan avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. 

 

Anke over lagmannsrettens kjennelse og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig 

behandling i Høyesteretts ankeutvalg.  


