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EIENDOMSSKATT - ANMODNING OM OPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED BEHANDLING AV
KLAGER FRA STATNETT
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Innledning

Advokatfirmaet Lund & Co DA bistår som kjent flere kommuner som har mottatt klage fra Statnett over
utskrivningen av eiendomsskatt for 2017. Kommunene har etter anmodning fra Statnett og råd fra oss
stanset klagebehandlingen i påvente av Høyesteretts dom i saken mellom Statnett og kommunene
Hjelmeland, Hol og Evje og Hornnes. Høyesterett avsa dom 26. juni 2017, og kommunene vil nå ta klagene
til behandling i lys av dommen.
I forbindelse med behandlingen av klagene og fastsettelse av nye takster, vil den enkelte kommune kunne
ha behov for opplysninger fra Statnett, eksempelvis om alder, hvilken gjenstående levetid Statnett mener
anleggene har etc. Dette vil vi komme tilbake til. Kommunene ønsker imidlertid allerede nå å få
opplysninger om gjenanskaffelsesverdiene mer generelt. Opplysningene som etterspørres i denne
sammenheng fremgår under punkt 2 nedenfor:
2

Opplysninger

2.1

Kraftlinjer

Kommunene er kjent med at Statnett de senere årene har gjennomført følgende prosjekter:
-

Ørskog - Sogndal
Mongstad - Kollnes
Sima - Samnanger
Bamble - Rød
Sauda - Liastølen
Kvildal - Tytling
Skåreheia - Holen
Holen - Barokk - Kristiansand
Viklandet - Fræna
Fræna - Nyhamna
Nea - Jarpstrommen
Ofoten - Balsfjord
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Kommunene ber opplyst følgende om hvert av de ovenstående prosjektene:
i) Hvilke prosjekter som innebærer nybygging av linjer.
ii) Dersom prosjektet delvis har bestått i oppgradering av eldre anlegg i tillegg til nybygging: Hvor
mange kilometer er nye linjer og hvor mange kilometer er oppgradert.
iii) Byggekostnad per kilometer ny linje.
iv) Hvor stor andel av kostnadene for nye linjer som knytter seg til erverv av rettigheter til grunn
(ekspropriasjonskostnader mv.).
v) Om eksisterende traséer er gjenbrukt helt eller delvis.
Kommunene ber også opplyst om det er andre prosjekter som innebærer oppføring av nye kraftlinjer de
siste 10 årene, enten i regi av Statnett eller som Statnett gjennomfører i samarbeid med andre. I tilfelle ber
vi om de samme opplysningene som etterspørres ovenfor.
2.2

Transformatorstasjoner mv.

Kommunene ber opplyst:
i) Statnetts erfaringer med byggekostnader for transformatorstasjoner mv. de siste 10 årene,
sammenlignet med kostnadene som fremgår av vedlagt utdrag fra SINTEFs planleggingsbok for
kraftnett som sist ble oppdatert i 2005.
ii) Statnetts syn på levetid for transformatorstasjoner mv.
2.3

Spenningsoppgraderinger

Kommunene ber om følgende informasjon:
i) En oversikt over hvilke spenningsoppgraderinger Statnett har gjennomført de siste 10 årene.
ii) Kostnad per kilometer linje per oppgraderingsprosjekt.
iii) Hvordan spenningsoppgraderingene er ført i Statnetts regnskaper.

3

Avsluttende merknader

Kommunene ønsker å få gjennomført behandlingen av Statnetts klager så snart som mulig, og vi imøteser
oversendelse av ovenstående opplysninger innen fire uker.
Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at eiendomsskattekontorene i kommunene med hjemmel i
eiendomsskatteloven § 31 kan pålegge Statnett å inngi opplysningene. Dersom vår anmodning om
opplysninger ikke etterkommes, vil følgelig Statnett motta pålegg fra hver enkelt kommune.

138995-2109/170914_b_statnett_opplysninger_lundogco

Advokatfirmaet Lund & Co DA
Side 3 av 3
_______________________________________________________________________________________
Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Lund & Co DA

Caroline Lund
Advokat (H)
Partner
cl@lundogco.no

Vedlegg: Pkt. 1.3 – 1.9 i SINTEFs planleggingsbok for kraftnett, bind III, oppdatert 2005
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