
o lnnholdkvitterinesside:

Du er registrert igruppesdksmålet

Du er nå registrert i gruppesøksmålet. Hvis du har spørsmål knyttet til saken, kan du ta
kontakt med gruppens prosessfullmektig, advokat ChristofferJohannessen Bjerke i

advokatfirmaet Økland & Co DA (ch ristoffer. bierke@okla ndco. no)

Dersom det er spørsmål som må avklares med retten, vil gruppens prosessfullmektig
henvende seg til retten med disse.

Dersom du har tekniske problemer med å registrere deg kan du ta kontakt med

Sør-Gudbrandsdal tingrett på e-post. (sor-gudbrandsdal.tingrett@domstol.no)

o Felter i reeistrerinesskiema:

Tekst i ru bríkken om sruooesØksmålet:

Sør-Gudbrandsdalt¡ngrett behandler gruppesøksmål hvor saksøkerne er hytteeiere med
fritidsbolíger i Ringebu kommune. Saksøkt er Ringebu kommune.

Tekst i andre rubrikk:

Sett deg inn i kunngjøringsteksten vedlagt (PDF) og registrer deg som gruppemedlem av
gruppesøksmålet i skjemaet under. Påmeldingsfrist 1. september 2020.

Rubrikker for navn. fødselsdato. oostad oe e-postadresse beholdes som itilsendt
eksempel.

Deretter en rubrikk med utfvlling av

Eiendommens gårds- og bruksnummer og kommunenummer og hjemmelshavers navn.

Så rubrikker for utfvllins av

Vedtaksdato for utskrevet eiendomsskatt for din eiendom for 20L8.

Dato for dine) forvaltningsklage(r) over skattetakstfastsettelsen for 2018.

Hvem har du fått avslag fra i siste instans.

Dato for avslag på klage(r)fra Ringebu kommune ved Takstnemnda og eller Klagenemnda.
Oppgi begge datoer dersom du har fått avslag fra begge instanser.

Tekst kunngjøring pdf. (se neste side)a



KUNNGJøRING OM GRUPPESøKSMÅL ETTER TVISTELOVEN KAP: 35

Sør-Gudbrandsdal tingretts sak nummer 19-08346

Saksøker: Hytteeiere i Ringebu kommune ved grupperepresentant Trond Gullik Hagen

Prosessfullmektig: Advokat Christoffer Johannessen Bjerke, Advokatfirmaet Økland & CO DA,

postboks 63, 2OOI Lil lestrøm

Saksøkt: Ringebu Kommune ved ordføreren, Hanstadgata 4,2630 Ringebu.

Prosessfullmektig: Advokat Anne-Lise Hellebostad, postboks 1378 Vika, 0L14 Oslo

Saken gjelder gyldigheten av eiendomsskattevedtak - skattetakstfastsettelsen - for året 20L8.

o0o

Ved kjennelse 9. desember 20L9 fremmet Sør-Gudbrandsdal tingrett saken som gruppesØksmå|, jf.
tvisteloven kapitel35 med Trond Gullik Hagen som grupperepresentant.

Saksøkerne anfører at Ringebu kommunes vedtak om utskrevet eiendomsskatt for 2018 er ugyldig. Det

er hovedsakelig begrunnet i at kommunens vedtatte retningslinjer for taksering av eiendommene er
utformet på en måte som er i strid med eiendomsskatteloven og med ulovfestet likhetsprinsipp.

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 awist for en rekke

av hytteeierne i den opprinnelige saksøkergruppen som ikke hadde påklaget vedtaket, jf. Sør-

Gudbrandsdal tingretts kjennelse 9. desember 2OL9, Eidsivating lagmannsretts kjennelse 20. april2O20
og Sør-Gudbrandsdal tingretts kjennelse 25. mai 2020. Den som ikke har påklaget vedtaket sitt for året
20L8, kan derfor ikke melde seg på igruppen.

Saken fremmes som gruppesØksmål etter tvisteloven 5 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 skje skriftlig eller muntlig. Muntlig registrering skjer ved oppmøte i Sør-

Gudbrandsdal tingrett i tinghuset på Lillehammer. Skriftlig registrering skjer via skjemalagt ut på

tingrettens hjemmeside:

www.do msto L no/reeistre ring-gru ppesøksmå l-eie ndo mskatt

Det fremgår at registeret hvilke opplysninger som må gis for å bli registrert. Et registrert medlem kan,

frem til rettskraftig dom er avsagt, ved henvendelse til retten, tre ut av gruppen.

I kjennelsen av 9. desember 2019 har retten utpekt Trond Gullik Hagen som grupperepresentant, jf.
tvisteloven S 35-4 bokstav e. Dette innebærer at han har de rettigheter og plikter som følger av

tvisteloven kapitel 35. Her nevnes at grupperepresentanten i søksmålet handler på vegne av gruppen

og også kan inngå forlik. Et forlik skal godkjennes av retten. Trond Gullik Hagen ved gruppens

prosessfullmektig har i forkant erklært seg villig til å være grupperepresentant etter tvisteloven g 35-

9 i prosesskrift 6. desember 2019 og han fyller vilkårene etter tvisteloven 5 35-3.

Frist for å la seg registrere som gruppemedlem er satt til 1. september 2O2O.

Sør-Gud brandsdal tingrett

22. juni2O2O


