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Peder Ås hadde i 2000 festet en hyttetomt for 80 år. Våren 2003 bygde han en hytte 
på tomten, noe som kostet ham kr 500 000. Hytta ble tatt i bruk av Ås og hans 
familie første gang i sommerferien i juli samme år. 
 
Hytta lå like ved en jernbanelinje. Som ledd i regjeringens jernbanesatsing, ble det 
besluttet å anlegge dobbeltspor bl.a. på den strekningen der familien Ås hadde sin 
hytte. Eiendommen måtte derfor eksproprieres, og vedtak om dette ble fattet i 
februar 2008. Ekspropriasjonserstatningen ble i august samme år ved skjønn fastsatt 
til kr 1 200 000. I oktober 2008 overtok staten eiendommen og betalte 
ekspropriasjonserstatningen.  
 
I september 2008 kjøpte Ås en andel i en eiendom i Storeby der bebyggelsen var 
utleid til butikker og kontorer, for kr 2 000 000, som han betalte kontant.  
 
I forbindelse med innsendelsen av selvangivelsen for 2008 redegjorde Ås for 
ekspropriasjonen. Han førte imidlertid ikke noen gevinst opp som inntekt i 
selvangivelsen, idet han anførte at gevinsten var skattefri. Skattekontoret var 
imidlertid uenig, og ved ligningen ble Ås skattlagt for gevinst ved ekspropriasjonen, 
idet det ble lagt til grunn at Ås ikke oppfylte eiervilkåret i skatteloven § 9-3 fjerde 
ledd, verken for tomten eller bebyggelsen. 
 
Etter forgjeves klage anla Ås sak ved tingretten med påstand om at ligningen av 
gevinsten var ugyldig. Han anførte at ekspropriasjonen ikke utløste noen skattepliktig 
inntekt. Uansett var vilkåret om fem års eiertid i skatteloven § 9-3 fjerde ledd oppfylt 
både for hytta og for tomten. For hytta fant han dette klart idet eiendommen var 
overtatt av staten først om høsten i 2008, og for så vidt gjaldt tomten, henviste han i 
stevningen til at lov om tomtefeste (av 20. desember 1996 nr. 106) § 33 – som 
innførte rett for festeren til å forlenge festet på ubestemt tid – måtte innebære at han 
var eier av tomten i relasjon til den aktuelle skatteregelen.  For det tilfellet at retten 
skulle finne at gevinsten var skattepliktig, anførte Ås subsidiært at gevinsten likevel  
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ikke kunne skattlegges i 2008 fordi vilkårene for betinget skattefritak etter 
skatteloven § 14-70 var oppfylt.  
 
Staten var enig med Ås i at spørsmålet om skatteplikt skulle vurderes separat for 
grunnen og for bebyggelsen, hytta. Men staten hevdet at det forelå skatteplikt for 
begge deler. Ekspropriasjonen utløste skatteplikt. Når det gjaldt eiertiden, viste 
staten til at vedtaket om ekspropriasjon var fattet i februar 2008, altså mindre enn 
fem år etter at hytta var bygd og tatt i bruk. Til spørsmålet om tomten anførte staten 
at Ås aldri hadde eid den; tomtefestelova § 33 kunne heller ikke innebære at han var 
eier. Under hovedforhandlingen gjorde staten dessuten gjeldende at tomtefestelova § 
33 først var trådt i kraft 1. november 2004, og også av den grunn kunne Ås ikke anses 
for å oppfylle eiervilkåret for tomten.  Ås mente at denne anførselen var fremsatt for 
sent til at retten kunne bygge på den. Staten svarte til dette at det måtte være 
avgjørende å få et materielt riktig resultat av tvisten. 
 
Staten anførte at heller ikke Ås’ subsidiære påstand kunne føre frem. Loven bruker 
uttrykket ”bruker vederlaget til å erverve…” i skatteloven § 14-70 annet ledd, og dette 
vilkåret kunne ikke være oppfylt når Ås hadde kjøpt eiendommen før 
ekspropriasjonen av hytta var gjennomført og han hadde fått vederlaget.  Videre 
kunne den eiendommen i Storeby som Ås hadde kjøpt en andel i, ikke anses som 
”nytt objekt av samme art”, jf. skatteloven § 14-70 annet ledd.  
 
Ås innvendte at lovens uttrykk ”bruker vederlaget til å erverve…” ikke kunne tolkes 
etter ordene. Det måtte være tilstrekkelig at det på det tidspunktet han kjøpte 
eiendommen i Storeby, var på det rene at hytta ville bli ekspropriert. Når det gjaldt 
investeringsgjenstanden, pekte han på at lovens uttrykk er upresist og ikke er 
nærmere forklart i lovforarbeidene. Det måtte da være grunn til å legge vesentlig vekt 
på at han ikke hadde noen skattemessig fordel av å investere i eiendommen i Storeby; 
tvert om leder det til at gevinsten kommer til skattlegging tidligere enn om han hadde 
investert i en ny fritidsbolig. Videre måtte det være grunn til å legge vesentlig vekt på 
hensynet til fleksibilitet og at skattereglene ikke bør være til hinder for at verdier fra 
fritidsboliger i stedet investeres i virksomhet, noe som må anses samfunnsøkonomisk 
gunstig.  
 
For tingretten fremla Ås en juridisk betenkning som han hadde fått professor Rom til 
å utarbeide, der professoren konkluderte med at det ikke forelå skatteplikt i Ås’ 
tilfelle. Staten motsatte seg at betenkningen ble fremlagt og understreket at retten har 
plikt til selv å vurdere de rettslige spørsmålene i saken. 
 
Lars Holm hadde hytte i nabokommunen til Ås, og måtte etter de foreløpige planer 
for den videre jernbanetraseen regne med at også hans eiendom ville bli ekspropriert. 
Han erklærte derfor partshjelp til fordel for Ås. Det samme gjorde Storenes 
hytteforening, som var blitt stiftet som følge av planene om den nye jernbanetraseen. 
Foreningen hadde flere medlemmer som var berørt av ekspropriasjon til traseen på 
lignende måte som Ås. Også den landsomfattende foreningen Norges Hytteeiere  
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erklærte partshjelp, fordi den anså spørsmålene for å ha prinsipiell og vesentlig 
betydning for hytteeiere. Storenes hytteforening var ikke medlem i foreningen Norges 
Hytteeiere.  
 
Staten påsto at ingen av disse hadde adgang til å opptre som partshjelpere. 
Subsidiært kunne bare en av dem opptre som partshjelper i saken, og atter subsidiært 
flere opptre som partshjelpere bare under den forutsetning at de opptrådte med felles 
advokat.  
 
For det tilfelle at Ås fikk medhold i saken og ble tilkjent sakskostnader, mente staten 
at den ikke kunne pålegges å dekke sakskostnadene for partshjelpere, og i alle fall 
ikke mer enn nødvendige og rimelige sakskostnader for en felles advokat for 
partshjelperne. Staten henviste her til prinsippet i skjønnsprosessloven av 1. juni 1917 
nr. 1 § 54 annet ledd. 
 
 
Drøft og avgjør de prinsipale og subsidiære spørsmål som oppgaven reiser. 
 
 
 
 
Oslo, 14. november 2011 
 
 
 
Jan E. Helgesen 
 
Faglig eksamensleder 


