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Av skriv ning av  
bred bånds nett
Sen tral skat te kon to ret for stor be drif ter (SFS) har sta dig nye sa ker om sal do av skriv ning 
til vur de ring. Det te er ofte van ske li ge sa ker, idet de i stor grad av hen ger av kon kre te 
vur de rin ger av et fak tum som kre ver tek nisk inn sikt.

Tro lig er Alcoasaken (Utv. 2011 s. 1512) 
og Hyd ro Aluminium-sa ken (Utv. 2008 s. 
981) de mest om tal te sa ke ne. Beg ge gjaldt 
av skriv ning av alu mi ni ums verk, og beg ge 
ble av slut tet med dom i lag manns ret ten.

Pro blem stil lin ge ne til knyt tet sal do av skriv-
nin ger opp står når sel ska per in ves te rer i 
va ri ge drifts mid ler som kan av skri ves etter 
skat te lo ven §§ 14-40 flg. Skat te lo vens 
sys tem med å av skri ve drifts mid ler i uli ke 
sal do grup per med fø rer be hov for å skil le 
uli ke drifts mid ler fra hver andre. Det opp-
står to ho ved pro blem stil lin ger som føl ge 
av det te:

Skal in ves te rin gen an ses som ett el ler 1. 
fle re drifts mid ler?
Hvil ken sal do grup pe skal hvert en kelt 2. 
drifts mid del al lo ke res til?

Den før s te vur de rin gen be ror på en to tal-
vur de ring av om det er en slik sam men-
heng mel lom kom po nen te ne at det er 
na tur lig å anse dem som en en het. Det er 
den fy sis ke og funk sjo nel le sam men hen-
gen mel lom kom po nen te ne som er sent ral.

Ved al lo ke rin gen av drifts mid ler til uli ke 
sal do grup per er det først og fremst fy sis ke 
kri te rier som til leg ges av gjø ren de vekt.

Ofte er det stor uenig het mel lom SFS og 
sel ska pe ne ved dis se vur de rin ge ne. Man ge 
sa ker en der der for opp med kla ger til Skat-
te kla ge nemn da ved Sen tral skat te kon to ret 
for stor be drif ter. Som Hyd ro Aluminium 
og Alcoasaken er eks emp ler på, en der også 
en kelte sa ker i ret ten.

Vå ren 2012 har skat te kla ge nemn da fat tet 
ved tak i en sak som gjel der sal do av skriv-
ning av in ves te rin ger i et bred bånds nett 
(sak 2007-046SKN). Etter SFS’ syn vi de-
re fø rer nemndsvedtaket tid li ge re prak sis. I 
til legg trek ker den opp ret nings lin jer for 
en pro blem stil ling som knapt har vært 

be rørt i tid li ge re sa ker om sal do av skriv-
ning.

Saks for hol det
Sa ken som skat te kla ge nemn da ny lig har 
fat tet ved tak i, gjaldt et sel skap som had de 
fore tatt sto re in ves te rin ger i ut byg ging av 
en bred bånds in fra struk tur.

Bred bånds net tet be står av et kjer ne nett og 
et ak sess nett. Kjernenettet er ho ved for bin-
del sen ut til ak sess net tet, som er det net tet 
som dek ker kundeoppkoblingene. Over-
gan gen mel lom kjernenettet og ak sess net-
tet skjer via no der plas sert i små bygg kalt 
nodehytter. En node er et tek nisk for de-
lings punkt.

I stor grad be står bred bånds net tet av fi ber-
kab ler som er lagt i plast rør i bak ken. 
En kelte ste der er det imid ler tid an vendt 
mas ter og ra dio ut styr for å frem fø re sig na-
le ne i net tet, for di det har vært ri me li ge re 
enn å frem fø re sig na ler gjen nom ka bel.

In fra struk tu ren i et bred bånds nett be står 
så le des av en rek ke kom po nen ter, blant 
an net kab ler, rør, mas ter, ra dio hyt ter, 
nodehytter, elek tro nisk ut styr, ra dio sen-
de re og ra dio mot ta ke re.

Sel ska pets opp fat ning var at samt li ge kom-
po nen ter måt te an ses som ett drifts mid del, 
og at det te drifts mid let skul le al lo ke res til 
sal do grup pe d. Sal do grup pe d er den 
så kal te ma skin grup pen, hvor av skriv nin-
ge ne kan skje med inn til 20 % år lig.

Kon to rets ved tak
SFS vars let om end ring av lig nin gen. Opp-
fat nin gen til SFS var at en kelte av kom po-
nen te ne var å anse som egne drifts mid ler, 
og at dis se skul le al lo ke res til sal do grup pe 
h – den så kal te an leggs grup pen. Det te 
gjaldt rø re ne, mas te ne og hyt te ne, og vil le 
in ne bæ re en av skriv nings sats på 4 %. SFS’ 

vur de ring var at det ikke be sto en til strek-
ke lig fy sisk og funk sjo nell sam men heng 
mel lom dis se kom po nen te ne og de øv rige 
kom po nen te ne i bred bånds net tet til at det 
var na tur lig å anse dem som en en het.

Un der ut byg gin gen had de det på løpt be ty-
de li ge gravekostnader i for bin del se med 
ned leg ging av kab ler og rør. Et ter som 
sel ska pet anså alle kom po nen te ne i bred-
båndsinfrastrukturen som ett drifts mid del, 
ble na tur lig vis gravekostnadene al lo kert til 
sal do grup pe d sam men med bred bånds-
net tet. SFS anså der imot rø re ne og kab-
le ne som uli ke drifts mid ler, og der med 
opp sto det spørs mål om hvor dan grave-
kostnadene skul le al lo ke res. Skul le grave-
kostnadene i sin hel het al lo ke res sam men 
med ett av drifts mid le ne, el ler skul le det 
fore tas en for de ling?

I sin av gjø rel se vis te SFS til et ved tak fra 
lig nings nemn da hvor nemn da tok stil ling 
til al lo ke rin gen av gravekostnader ved 
gra ving av fellesgrøfter for både jord kab ler 
og rør, jf. Utv. 1998 s. 244. Lig nings-
nemn da an tok at det måt te fore tas en 
skjønns mes sig for de ling av kost na de ne, 
slik at mer kost na de ne som ble på dratt ved 
å ned leg ge rør ut over kost na den ved ned-
leg ging av jord kab ler, skul le ak ti ve res i 
sal do grup pe g (nå sal do grup pe h). Det te 
ble gjort på bak grunn av at primærformå-
let med gra vin gen var å ned leg ge jord kab-
ler.

SFS kom til at primærformålet med gra-
vin gen i det te til fel let var å leg ge ned 
rø re ne. Det ble vist til at det å leg ge fi ber-
kab ler i rør frem for å leg ge fi ber kab ler 
di rek te i bak ken både var bil li ge re og at 
det let tet ved li ke hol det. Når kab ler leg ges i 
plast rør, kan de trek kes ut og blå ses inn på 
nytt. Der med slip per man å gra ve både når 
det er be hov for å byt te ut kab ler og for 
ka pa si tets øk ning. SFS men te vi de re at det 
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ikke var noen mer kost na der for bun det 
med å leg ge kab le ne, og kom der med til at 
gravekostnadene i sin hel het måt te al lo ke-
res sam men med rø re ne.

Kla gen til skat te kla ge nemn da
Sel ska pet frem met kla ge over kon to rets 
ved tak til Skat te kla ge nemn da ved Sen tral-
skat te kon to ret for stor be drif ter. Sel ska pet 
holdt fast på at samt li ge kom po nen ter i 
bredbåndsinfrastrukturen har en slik fy sisk 
og funk sjo nell sam men heng at de må 
an ses som en en het.

Når det gjaldt rø re ne, ble det vist til at 
rø re nes kla re ho ved funk sjon er å be skyt te 
kab le ne. Uten be skyt tel se fra rø re ne vil 
ikke kab le ne fun gere. Vi de re vis te sel ska-
pet til at kab le ne og rø re ne er fy sisk in te-
grert, i og med at kab le ne leg ges inne i 
rø re ne.

Til sva rende syns punk ter som for rø re ne 
måt te etter sel ska pets vur de ring også gjel de 
for ra dio hyt te ne og nodehyttene. Hyt te nes 
enes te funk sjo ner er å skjer me elek tro nikk 
og fun gere som kob lings sent ral.

For mas te nes del på pek te sel ska pet at de 
blir be nyt tet der det er bil li ge re enn å leg ge 
fi ber ka bel. Funk sjo nelt har de der for en 
di rek te sam men heng med sel ve bred-
bånds ut byg gin gen, et ter som mas te ne er 
nød ven di ge for å få plas sert ra dio ene slik 
at sig na ler kan over fø res. Rent tek nisk og 
drifts mes sig vil det ikke være mu lig uten 
en sta bil mast for plas se ring av ra dio sen der 
og ra dio mot ta ker.

For det til fel let at skat te kla ge nemn da vil le 
kom me til at rø re ne og kab le ne er å anse 
som uli ke drifts mid ler, på pek te sel ska pet 
at nemn da må vur de re al lo ke rin gen av 
gravekostnadene. Sel ska pets opp fat ning 
var at gra vin gens enes te for mål var å leg ge 
ka bel nett ned i jord, og at gravekostna-
dene der for må al lo ke res sam men med 
kab le ne på sal do grup pe d. Sub si di ært 
an før te sel ska pet at gravekostnadene må 
for de les mel lom net tet og rø re ne, og at det 
vil være to mulig he ter for en slik for de ling: 
En ten for de les gravekostnadene med 
grunn lag i in ves te rings kost na den på rø re ne 
og kab le ne, el ler så al lo ke res en even tuell 
mer kost nad til rø re ne ba sert på even tuell 
mer kost nad ved å leg ge både rør og kab ler 
i ste det for kun kab ler.

Skat te kla ge nemn das ved tak
Skat te kla ge nemn da vur der te først om 
kom po nen te ne i bred bånds net tet var å 
anse som ett el ler fle re drifts mid ler.

Når det gjaldt rø re nes og kab le nes fy sis ke 
og funk sjo nel le sam men heng, kom 
nemn da til at de res funk sjo ner er ve sent lig 
for skjel lige og at den fy sis ke in te gra sjo nen 
ikke er sær lig sterk. Nemn da vis te til at 
kab le ne fø rer da ta tra fikk, mens rø re ne er 
lagt for å føre kab ler. Rø re ne gjør det 
mu lig å trek ke kab le ne ut og blå se nye inn 
igjen. Det gjør at ved li ke holds ar bei det blir 
enk lere, og det mu lig gjør også at and re 
ak tø rer kan blå se inn sine kab ler i rø re ne. 
Nemn da vis te også til at di men sjo nen på 
rø re ne gir mu lig het for se ne re ka pa si tets-
øk ning. Nemn da kom så le des til at rø re ne 
i hoved sak fun ge rer som va ri ge fremfø-
ringskanaler, og at de er å anse som et eget 
drifts mid del.

Det skal be mer kes at sel ska pet had de opp-
lyst om at det ikke var ak tuelt å la and re 
ak tø rer be nyt te seg av rø re ne. For nemn da 
var det te like vel ikke til hin der for å vekt-
leg ge den ne mu lig he ten ved vur de rin gen 
av den funk sjo nel le sam men hen gen mel-
lom rø re ne og kab le ne. Nemn das opp fat-
ning var at skatt yters fak tis ke bruk av 
kom po nen te ne ikke kun ne være av gjø-
ren de ved vur de rin gen av funk sjo nell sam-
men heng. Av gjø ren de måt te være om 
kom po nen te ne mer ge ne relt kun ne fun-
gere uav hen gig av de øv rige.

Nemn da kom til at også ra dio hyt te ne og 
nodehyttene måt te an ses som egne drifts-
mid ler. Hyt te ne var små, kun 7 til 9 kvm, 
men nemn das vur de ring var like vel at det 
had de for mod nin gen mot seg at hyt ter av 
den ne stør rel sen ikke kun ne be nyt tes til 
an net enn å opp be va re ut styr til frem fø-
ring av bred bånd. Fy sisk frem sto også 
hyt te ne som ve sent lig for skjel lig ar tet fra de 
øv rige kom po nen te ne i bred bånds net tet. 
Fi ber kab ler, ra dio sen de re og -mot ta ke re, 
elek tro nikk og an net tek nisk ut styr har til 
fel les at det er tale om tek nisk ut styr som 
fø rer sig na ler. Fy sisk frem står hyt te ne som 
byg nin ger. Nemn das opp fat ning var så le-
des at de fy sis ke og funk sjo nel le ulik he te ne 
gjor de det na tur lig å skil le ut hyt te ne som 
egne drifts mid ler.

Når det gjaldt mas te ne, vis te nemn da til at 
de res funk sjon er å være et punkt for mon-
te ring av ra dio sen de re og -mot ta ke re. Sel-
ska pet had de opp lyst om at noen av mas-
te ne også be nyt tes av and re ak tø rer. Etter 
nemn das opp fat ning vis te det te at mas te ne 
har en selv sten dig funk sjon ved si den av å 
bi dra til frem fø ring av bred bånds net tet. 
Nemn da vis te også til at mas te ne fy sisk 
frem står som for skjel lig ar tet fra de øv rige 
kom po nen te ne i bred bånds net tet. 

Nemn da kom der for til at mas te ne måt te 
an ses som eget drifts mid del.

Nemn da vur der te der etter al lo ke rin gen av 
de uli ke drifts mid le ne. Her la nemn da 
først og fremst vekt på fy sis ke kri te rier. 
Rø re nes lan ge leve tid, samt de res for ank-
ring i grun nen, tal te etter nemn das opp fat-
ning for al lo ke ring til sal do grup pe h. Det 
sam me var til fel let for mas te ne. Når det 
gjaldt hyt te ne, var spørs må let om dis se var 
å anse som «bygg», og der med kun ne al lo-
ke res til sal do grup pe h. Nemn da vis te til at 
de er 7 til 9 kvm, og at de har en en kel 
kon struk sjon uten vinduer, men med en 
dør som gjør det mu lig å få ad komst til de 
tek nis ke in stal la sjo ne ne. Etter nemn das 
opp fat ning var det der for na tur lig å anse 
hyt te ne som «bygg». De ble der for al lo kert 
til sal do grup pe h. Nemn da ak sep ter te 
imid ler tid for høy et av skriv nings sats på 
8 % etter sktl. § 14-43 an net ledd, idet 
hyt te ne ble vur dert som byg nin ger med så 
en kel kon struk sjon at de måt te an ses å ha 
en bruks tid på ikke over 20 år fra opp fø-
rin gen.

For nemn da gjen sto det der med å ta stil-
ling til al lo ke rin gen av gravekostnadene 
– skul le de al lo ke res sam men med rø re ne 
el ler sam men med bred bånds net tet, el ler 
skul le det fore tas en for de ling?

Spørs må let om hvor dan man skal 
be hand le til fel ler hvor én kost nad har fle re 
for mål, er godt be hand let i retts prak sis og 
ju ri disk teo ri. Pro blem stil lin gen har først 
og fremst vært om det fore lig ger fra drags-
rett i til fel ler hvor en kost nad dels har hatt 
til knyt ning til skat te plik tig inn tekt, dels 
ikke. Vi de re har det vært spørs mål om 
fra drags ret ten i så fall gjel der hele el ler 
de ler av kost na den.

I det te til fel let var det på det rene at kost-
na den i sin hel het var fra drags be ret ti get, 
men for di kost na den var til knyt tet uli ke 
drifts mid ler, opp sto det spørs mål om den 
skul le for de les. Ved vur de rin gen av hvil ke 
prin sip per som skal gjel de for al lo ke rin gen 
av gravekostnadene, var nemn das opp fat-
ning at det var na tur lig å ta ut gangs punkt i 
de prin sip pe ne som gjel der for kost na der 
ge ne relt.

Kost na der som har fle re for mål, be hand les 
på to uli ke må ter, av hen gig av hvor dan 
for må le ne re fe re rer seg til kost na den. Der-
som for må le ne re fe rer seg til for skjel lige 
de ler av kost na den, må kost na den for de les. 
Det ty pis ke eks em pe let her er bil som 
be nyt tes dels i inn tekts ska pen de ak ti vi tet, 
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dels pri vat. Der som to el ler fle re for mål 
re fe re rer seg til én og sam me kost nad, og 
en opp de ling ikke er mu lig, er ut gangs-
punk tet at kost na den i sin hel het an ses 
som til knyt tet det for må let som frem står 
som det vik tig ste.

Rt. 1956 s. 1188 Anth. B. Nil sen og Rt. 
2005 s. 1343 To tal er eks emp ler på sa ker 
hvor to for mål re fe rer te seg til den sam me 
kost na den, og hvor det ikke var mu lig å 
fore ta en opp de ling. Av gjø ren de i dis se 
sa ke ne ble der for en vur de ring av hva som 
frem sto som ho ved for må let med kost na-
den.

I sa ken for nemn da var det opp lyst om at 
kost na de ne for gra ving og ned leg ging av 
kab ler var de sam me uan sett om det ble 
lagt rør for inn blå sing av ka bel el ler om 
det ble lagt ka bel di rek te i bak ken. Det 
had de så le des ikke med ført noen mer kost-
na der i form av gravekostnader å leg ge 
både kab ler og rør. Nemn da kun ne der-
med slå fast at gravekostnadene re fe rer te 
seg til to uli ke for mål, og at det ikke var 
mu lig å for dele kost na de ne. Gravekostna-
dene måt te der med al lo ke res til ett av 
drifts mid le ne, og det av gjø ren de vil le bli 
hvil ket for mål som frem sto som det vik tig-
ste med gra vin gen.

Ved vur de rin gen av ho ved for må let med 
gravekostnadene for skat te for mål, la skat-
te kla ge nemn da til grunn at selv om rø re ne 
er små, kan inn hol det byt tes ut, både når 
det er be hov for ved li ke hold og for ka pa si-
tets øk ning. Sel ska pet vil le der med ha nyt te 
av gravekostnadene så len ge rø ret ek si ste-
rer. Le ve ti den på grunn ar bei de ne sam sva-
rer der med med rø re nes leve tid. Etter 
nemn das opp fat ning til sa det at gravekost-
nadene i sin hel het måt te al lo ke res sam-
men med rø re ne.

Nemn da vis te i den ne for bin del se også til 
at gra ving for ned leg ging av rør og kab ler 
langt på vei kan sam men lig nes med for 
ek sem pel å set te opp mas ter med elek tro-
nisk ut styr for sen ding av sig na ler. Mas-
te ne og det elek tro nis ke ut sty ret al lo ke res 
til uli ke sal do grup per. Når det gjel der 
kost na de ne for fun da men te ring av mas-
te ne, er det ikke tvil somt at dis se al lo ke res 
sam men med mas te ne, og ikke sam men 
med det elek tro nis ke ut sty ret, selv om det 

kan hev des at for må let med å set te opp 
mas te ne er å sen de sig na ler.

Umid del bart kan nemn das vur de ring på 
det te punk tet vir ke streng. Som sel ska pet 
frem he vet, var for må let å byg ge et bred-
bånds nett, ikke å leg ge rør. Der som sel ska-
pet ikke had de hatt som for mål å føre 
sig na ler gjen nom et bred bånds nett, vil le 
det hel ler ald ri gravd ned rø re ne.

Hen sy net til li ke be hand ling ta ler imid ler-
tid for den løs nin gen som nemn da kom 
til. For der som gravekostnader skal for de-
les mel lom rør og kab ler, vil det kun ne 
opp stå sto re ulik he ter mel lom ak tø rer. Det 
er ikke uvan lig at én ak tør lei er ut rø re ne, 
og at en an nen ak tør trek ker kab le ne. 
Ak tø ren som på drar seg gravekostnadene 
vil i et slikt til fel le ikke ha kab ler som gra-
vekostnadene kan al lo ke res til. Av skriv-
nings sat sen på samt li ge gravekostnader blir 
der med 4 %. Det kan også ten kes at ak tø-
re ne som leg ger rø re ne, ven ter en tid med 
å trek ke kab ler. Også i det te til fel let må 
gravekostnadene i sin hel het al lo ke res sam-
men med rø re ne. Det er hel ler ikke uvan-
lig at én ak tør leg ger fle re rør i sam me 
grøft, og bru ker det ene til fi ber ka bel og 

IN FRA STRUK TUR: Sa ken gjaldt et sel skap som had de fore tatt sto re in ves te rin ger i ut byg ging 
av en bred bånds in fra struk tur.

det and re til el-kab ler. Også her vil al lo ke-
rin gen by på pro ble mer. En rek ke sli ke 
til fel ler kan ten kes. Eks emp le ne vi ser at 
det bare er en lov for stå el se som knyt ter 
alle gravekostnadene til rø re nes inn gangs-
ver di som vil sik re lik be hand ling uav hen-
gig av ei er struk tur og an skaf fel ses tids-
punkt.

Søks måls fris ten er ennå ikke ut løpt.

Av slut ten de kom men tar
Noen måt te kan skje mene at SFS og skat-
te eta ten for øv rig bør være var som me med 
å åpne sa ker om sal do av skriv nin ger, et ter-
som sa ke ne i så stor grad av hen ger av et 
fak tum som kre ver god tek nisk inn sikt. 
SFS an ser imid ler tid saldosaker som et 
vik tig pri ori te rings om rå de. Sa ke ne in vol-
ve rer ofte me get sto re be løp, og her som 
el lers er det vik tig å sik re rik tig skatt.

En kelte me ner kan skje at en prak ti se ring 
av re gel ver ket som inne bæ rer at kom po-
nen ter skil les ut som egne drifts mid ler, 
van ske lig gjør ny in ves te rin ger i for stor 
grad. Her får det i så fall være opp til lov-
gi ver å vur de re om det er be hov for å 
end re kurs.


