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Saker til behandling

1/18 Oversendelse av klage fra Statnett SF over pålegg om å gi opplysninger i
forbindelse med behandling av Statnetts klage over utskrivingen av
eiendomsskatt for 2017.
Arkivsak-dok. 17/01302-39
Saksbehandler Pia Rørby Ruud

Saksgang
1 Klagenemnd for eigedomsskatt

Møtedato
04.01.2018

Saknr
1/18

OVERSENDELSE AV KLAGE FRA STATNETT SF OVER PÅLEGG OM Å GI
OPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED BEHANDLING AV STATNETTS KLAGE
OVER UTSKRIVINGEN AV EIENDOMSSKATT FOR 2017.
Saka vert avgjort av:
Klagenemnd for eiendomsskatt
Vedlegg:
 Statnetts klage over taksten (dato varierer)
 Lund & Cos brev 14. september 2017
 Statnetts svar til Lund & Co 18. september 2017
 Lund & Cos brev til Statnett med anmodning om opplysninger på vegne av kommunen (dato
varierer)
 Statnetts svar hvor anmodningen fra Lund & Co avvises
 Brev fra Lund & Co til Statnett 24. november 2017 med begrunnelse for anmodningen
 Pålegg fra eiendomsskattekontoret i kommunen til Statnett (dato varierer)
 Klage fra Statnett v/Selmer til kommunen (dato varierer)
 Oversendelsesbrev fra eiendomsskattekontoret til klagenemnda (dato varierer)
 Eventuelle ytterligere brev fra Statnett/Selmer mottatt før klagenemndas behandling
 Innstilling til klagenemnda (forslag sendes ut til den enkelte kommune fra Lund & Co i
begynnelsen av neste uke da de må tilpasses noe)
Dokument i saka:
Sak 17/01302
Saksopplysningar:
Kommunen skriver ut eiendomsskatt på nettanlegg tilhørende Statnett. Gjeldende takst for Statnetts
anlegg ble fastsatt i 2011. Den 06.03.2017 klaget Statnett på eiendomsskattegrunnlaget for
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kraftlinjer for skatteåret 2017. Klagen ble etter anmodning fra Statnett stilt i bero i påvente av
Høyesteretts dom i sak om eiendomsskattegrunnlaget for kraftlinjer mellom Statnett og kommunene
Evje og Hornnes, Hjelmeland og Hol.
Høyesterett avsa dom 26. juni 2017, og kom til at den progressive modellen for beregning av
fradraget i gjenanskaffelsesverdien er i strid med byskatteloven § 5 (nå eiendomsskatteloven § 8A-2).
Kommunen gjenopptok behandlingen av Statnetts klage etter sommeren 2017.
Ettersom Statnett har påklaget takstene i et stort antall kommuner og de fleste av disse er bistått av
Advokatfirmaet Lund & Co DA, sendte Lund & Co et brev 14. september 2017 på vegne av
kommunene i fellesskap der relevant informasjon for klagebehandlingen, i den grad denne var felles
for kommunene, ble etterspurt samlet. Bakgrunnen for denne henvendelsen var at kommunene anså
en slik fremgangsmåte for å være ressursbesparende både for kommunene og for Statnett. Statnett
svarte i brev 18. september 2017 at de ville forholde seg til den enkelte kommune og ikke
kommunene samlet.
Den 23.10.2017 sendte Lund & Co derfor brev til Statnett på vegne av eiendomsskattekontoret i
kommunen, hvor det under henvisning til eiendomsskatteloven (esktl.) § 31 ble bedt om
opplysninger til bruk i klagebehandlingen.
Statnett avviste i brev 20.11.2017 til Hemsedal kommune å gi de etterspurte opplysningene.
Avvisningen begrunnes blant annet med at kommunen etter selskapets syn ikke har behov for
opplysningene. Lund & Co har i brev til Statnett 24. november 2017 på vegne av denne kommunen
m.fl. redegjort nærmere for kommunenes behov for og krav på de etterspurte opplysningene.
Med hjemmel i esktl. § 31 sendte eiendomsskattekontoret i kommunen 28.11.2017 pålegg til Statnett
om å gi opplysningene som ble etterspurt i brevet fra Lund & Co 23.10.2017. Statnett v/Advokatfirmaet
Selmer har påklaget pålegget i brev 01.12.2017 (i klagen feilaktig 1. november 2017).
Eiendomsskattekontorets vurdering
Opplysningsplikten i eiendomsskatteloven § 31 (1) omfatter alle opplysninger som «trengst til
utskrivning av eiendomsskatten».
De etterspurte opplysningene er etter eiendomsskattekontorets vurdering nødvendige for
behandling av Statnetts klage over utskrivingen av eiendomsskatt for 2017 og vurdering av takst for
Statnetts anlegg. Opplysningene ligger dermed innenfor Statnetts opplysningsplikt etter
eiendomsskatteloven § 31. Statnett er som eier av tilnærmet 100 % av sentralnettet i realiteten den
eneste som sitter med oppdatert erfaringsmateriale om hva det koster å bygge ut nye anlegg på 300
og 420 kV. Nemndene har behov for slike oppdaterte opplysninger om anleggene.
Eiendomsskattekontorets vedtak
Eiendomsskattekontoret fastholder pålegget 28.11.2017 om å gi opplysninger i forbindelse med
klagebehandlingen av Statnetts klage over eiendomsskattegrunnlaget for kraftlinjer 2017. Statnetts
klage over pålegget tas ikke til følge.
Klagen oversendes til klagenemnda for avgjørelse.

Eigedomsskattekontoret si innstilling:
Klagenemnda kan ikke se at de opplysningene som er etterspurt i kommunens brev 23.10.2017 går
utover Statnetts opplysningsplikt etter esktl. § 31 (1).
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Opplysninger knyttet til investeringskostnader mv. i nyere utbyggingsprosjekter kan etter nemndas
syn få betydning for beregning av gjenanskaffelsesverdien på Statnetts anlegg i kommunen. De
etterspurte opplysningene er også nødvendige for å kunne fastsette hvor stor andel av de totale
investeringskostnadene som knytter seg til erverv av grunnrettigheter mv.
Det er klagenemndas vurdering at de opplysningene som etterspørres «trengst» til utskrivningen av
eiendomsskatten, og at de derfor ligger innenfor det Statnett er forpliktet til å gi til
eiendomsskattekontoret, jf. esktl. § 31.
Klagenemnda opprettholder eiendomsskattekontorets pålegg 28.11.2017 om å gi opplysninger i
forbindelse med klagebehandlingen av Statnetts klage over eiendomsskattegrunnlaget for kraftlinjer
2017. Statnetts klage over pålegget tas ikke til følge.
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