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Eiendomsskatt - Anmodning om opplysninger i forbindelse med
behandling av klager fra Statnett
Det vises til Deres brev av 14. ds. hvor Advokatfirmaet Lund & Co DA opplyser at den enkelte
kommune vil kunne ha behov for ytterligere opplysninger fra Statnett i forbindelse med behandlingen
av klagene for eiendomsskatteåret 2017.
På vegne av kommuner etterspør Advokatfirmaet Lund & Co videre opplysninger knyttet til en stor

andel av selskapets pågående og avsluttede utbyggingsprosjekter. Etter hva vi kan se har ikke
forespørselen om de generelle opplysningene direkte bæring på den pågående klagebehandling i
den enkelte kommune, men fremstår mer som en generell informasjonsinnhenting til bruk ved
fremtidige eiendomsskattetakseringer.
Prosjektene som er listet opp i brevet under punkt 2.1. berører en rekke kommuner og kommune har

på forespørsel mottatt årlig informasjon om innholdet i disse, både i utbyggingsperioden og i
forbindelse med alminnelig taksering der hvor det er aktuelt. Flere kommuner besitter derfor
allerede deler av den etterspurte informasjonen.

Statnett

SF ønsker ikke å gi

generell informasjon om våre prosjekter løsrevet fra

eiendomsskattelovens bestemmelser om opplysningsplikt, jf eiendomsskatteloven (esktl) S 31. I
henhold til forvaltningslovens $ 17, 1 ledd plikter kommunen å påse at saken er så godt opplyst som
mulig før vedtak treffes. Dersom kommunene er av den oppfatning at de, i forbindelse med
klagebehandlingen, ikke besitter informasjon om kraftledningenes antatte levetid eller andre
relevante opplysninger som gjør dem i stand til å fatte nye vedtak i tråd med premissene gitt av
Høyesterett ved dom av 26. juni 2017, formoder vi at de angjeldende kommuner tar direkte kontakt
med Statnett.

Opplysninger om våre nettanlegg i den enkelte kommune vil, på forespørsel, bli sendt direkte til
kommunene i forbindelse med taksering, jf esktl 931 og S B A-3.
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