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Norrønadommen – en innskjerping av 
vedlikeholdsbegrepet?
Av advokat Petter Dragvold

Artikkelen behandler en høyesterettsdom vedrørende vedlikeholdsbegrepet. Drøftel-
sen av dommen viser at reglene både blir vanskelig å praktisere og vil være skadelig
for eiendomsbransjen.1

Petter Dragvold er advokat i skatteadvokatfelleskapet Arntzenlegal.

1 Innledning
Den 25. august 2016 avsa Høyesterett dom vedørende fradragsretten for
vedlikehold etter skatteloven § 6-11, ref. HR-2016-1801-A. Spørsmålene i
saken dreide seg om fradragsrett for kostnader til rivning av et storkjøkken
og innervegger, rehabilitering av fasade, og konvertering av deler av den
elektriske installasjonen fra storkjøkken til butikk. Det var ikke omstridt at
vedlikeholdsbehovet var stort.

Etter undertegnedes oppfatning innebærer Høyesteretts rettsanvendelse
en dramatisk innskjerping av det som frem til nå har vært gjengs rettsopp-
fatning, og i strid med den rettsoppfatning skattemyndighetene tidligere har
lagt til grunn. Videre vil avgjørelsen være meget skadelig for eiendomsbran-
sjen.

2 Kort om faktum og premissene for Høyesteretts 
behandling 
Skattyter foretok i perioden 2007 til 2008 en totalrehabilitering av under-,
første- -og andreetasje i Norrønagården. All tidligere bygningsteknisk og
teknisk innredning ble fjernet. Lokalene ble innredet på nytt, og deler av
lokalene ble tilpasset ny virksomhet. I tillegg ble vinduene ut mot gaten
fjernet og erstattet med en prefabrikkert glassfasade, noe som innebar at
ytterveggen i 1. etasje ble flyttet en meter ut og inngangsløsningen ble en-
dret. Kostnadene beløp seg til 17,3 millioner kroner hvorav skattyter akti-

1 For ordens skyld gjøres oppmerksom på at forfatteren har vært involvert i saken som pro-
sessfullmektig for tingretten og var til stede under hovedforhandlingen for Høyesterett.
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verte 2,4 millioner kroner. I skatteklagenemndas vedtak ble det lagt til
grunn at ytterligere 3,3 millioner måtte aktiveres. Både tingretten og lag-
mannsretten opprettholdt ligningen.

Både stevningen og ankene var begrenset til rettsanvendelsen. Skattyter
hadde under ligningsbehandlingen opplyst at den nye glassfasaden og den
nye elektriske installasjonen innebar en mindre kostnad i forhold til en kon-
servering av vinduene og den elektriske installasjonen, noe også lagmanns-
retten synes å ha lagt til grunn. Faktum på disse punktene synes ikke å ha
hatt betydning for rettsanvendelsen ut fra begrunnelsen for nektelse av full
fradragsrett. Høyesterett var imidlertid av den oppfatning rettsanvendelsen
ikke «må prøves ut fra den konstruerte forutsetningen at endringsarbeidene
ikke representerte merkostnader». Dette får ikke betydning for vurderingen
av rivekostnadene vedrørende storkjøkkenet og innerveggene, da merut-
giftssynspunktet ikke er et tema for disse postene.

3 Kort om vedlikeholdsbegrepet og problemstillingen
For at det skal foreligge vedlikehold må arbeidene dekke et vedlikeholds-
behov, noe som er tilfelle ved konservering, dvs. å bevare objektet slik det
en gang har vært.

Vedlikeholdsfradraget utvides og presiseres gjennom standardfor-
bedringskriteriet og merutgiftssynspunktet. Standardforbedringskriteriet
innebærer at arbeid anses som vedlikehold så lenge den relative bygnings-
messige standard opprettholdes, selv om utviklingen har medført at dette
nivået er høyere enn eiendelens opprinnelig standard. Merutgiftssynspunk-
tet forstås slik at man kan kreve fradrag for den andel av utgiften som ikke
representerer en standardforbedring. Likeledes kan man få fradrag for ut-
gifter som representerer forbedring og endringsarbeider så langt utgiften
ikke overstiger det et vanlig vedlikehold ville ha kostet.2

Den sentrale problemstillingen i saken var forståelsen av hva som ligger i
at funksjonen må opprettholdes, slik begrepet brukes i Lignings-ABC for
2015/2016 side 1551 punkt 5.4 «Endring av formuesobjekt, generelt», hvor
det bl.a. heter (siteres også i dommen under premiss 49):

«Ved endringsarbeider gis fradrag for tenkt vedlikehold med utgangs-
punkt i vedlikeholdsbehovet slik formuesgjenstanden var før end-
ringen, basert på den funksjon den aktuelle del av formuesgjenstanden
hadde. Dette forutsetter at funksjonen til den aktuelle delen av for-

2 Lignings-ABC 2015/2016 s 1551 punkt 5.2 og 5,3.
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muesgjenstanden opprettholdes. Hvis for eksempel et bad flyttes fra
et rom i huset til et annet, gis ikke fradrag for merkostnadene forbun-
det med selve flyttingen, for eksempel ved å bygge om rommet til bad
og ved å endre røropplegget. Derimot gis fradrag for tenkt vedlike-
hold som måtte vært utført på det gamle badet, for eksempel ved ut-
skifting av baderomsinnredningen om den hadde skader eller annet
vedlikeholdsbehov. Derimot gis det ikke fradrag hvis det ikke installe-
res noe nytt bad i bygget.» (min uthevning).

Hva Lignings-ABC mener med begrepet «tenkt vedlikehold» forklares un-
der samme punkt hvor det bl.a. heter 

«Var det nødvendig å reparere eller vedlikehold den delen av formues-
objektet som påkostningsarbeidet utføres på, har skattyteren krav på
fradrag for hva det ville ha kostet å utføre reparasjonen eller vedlike-
holdet (tenkt vedlikehold). Dette gjelder både hvor påkostningen be-
står av forbedringer og hvor det gjelder endringsarbeider».

4 Funksjonen opprettholdes
4.1 Innledning

Når det gjelder spørsmålet hva som forstås med «tenkt vedlikehold», legger
Høyesterett følgende hovedregel og utgangspunkt til grunn i premiss 47 og
48:

«Men jeg er ikke enig med Norrøna Eiendom AS i at dette er de
eneste grensene. Det må, etter mitt syn, være en ytterligere forutset-
ning for vedlikeholdsfradrag etter skatteloven § 6-11 at endringen et-
ter sin karakter virkelig erstatter et vedlikehold. Blir preget av investe-
ring eller nyanskaffelse det dominerende, slår begrunnelsen for å ak-
septere fradrag for «tenkt vedlikehold» slett ikke til. I så fall bør
vedlikeholdsfradrag være utelukket.
Verken loven eller Høyesteretts praksis gir noen anvisning på hvor-

dan man skal trekke denne grensen, som nødvendigvis vil måtte bli
noe skjønnsmessig. I andre sammenhenger ses det gjerne hen til fy-
sisk-tekniske, økonomiske og funksjonelle forhold. Jeg antar at dette
også vil være utgangspunktet her. Problemstillingen vi står overfor,
oppstår typisk der det er foretatt fysiske eller tekniske endringer av
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noe omfang og kostnad. Det fremstår derfor som nærliggende å legge
spesiell vekt på eventuelle endringer i funksjoner, slik Skatteklage-
nemnda har gjort: Så langt gjenstandens funksjonelle egenskaper ikke
er opprettholdt, bør det ikke gis fradrag for kostnadene til et «tenkt
vedlikehold». Etter samme betraktning bør kostnadene til nye funk-
sjoner aktiveres som påkostninger.»

Når det gjelder den konkrete rettsanvendelsen vedørende rivningen av stor-
kjøkkenet og innerveggene, legger retten i premiss 57 bl.a. avgjørende vekt
på at rivningen av kjøkkenet og veggene i første rekke var begrunnet i beho-
vet for å tilpasse lokalene til nye leietaker. Videre ble det vektlagt at kjøkk-
enfunksjonen ikke ble videreført. Når det gjelder fasaden uttaler retten i
premiss 58 at fradrag nektes da endringsarbeidene hadde elementer av til-
bygg og nye funksjoner. Det ble heller ikke innrømmet fullt fradrag for den
elektriske installasjonen da man ikke hadde videreført de særskilte delene av
anlegget som skulle betjene storkjøkkenet, og at anlegget tilsiktet en tilpas-
ning til ny leietaker, se premiss 58.

4.2 Objektive eller subjektive kriterier?
I og med at Høyesterett bl.a. viser til behovet for å tilpasse lokalene til nye
leietakere, kan det reises spørsmål om skattemessig vedlikehold skal be-
stemmes ut fra subjektive kriterier, dvs. skattyters hensikt med arbeidene,
eller kun objektive kriterier, dvs. om det foreligger et bygningsmessig vedli-
keholdsbehov. Ifølge teorien er den alminnelige hovedregelen, som ellers i
skatteretten, at vurderingen bestemmes ut fra objektive kriterier, se bl.a.
Magnus Aarbakke, Skatt på inntekt, 4. utg. 1990 s 127, 128 og 244.3 Videre
kan det vises til Per Rygh, Formue og Intægt, 1923 side 409 hvor det bl.a.
heter:

«Anerledes naturligvis, hvor Udgiften overhodet ikke tilsigter virkelig
Vedligehold; hvis en Mand, som kjøber et Hus, bytter Tapeter, fordi
han ikke liker de gamle, faar han ikke Utgiften fradraget, medmindre
Ombygningen var rimelig qua [i egenskap av] Vedlikehold.»

3 Frederik Zimmer, Lærebok i skatterett, 7 utg. 2014, Petter Dragvold i Revisjon og Regn-
skap nr. 5 s 213, Jan Syversen i Revisjon og Regnskap nr. 3 1996 s 126 pkt. 4.4.1 (Generelt
om kriterier). Det kan også vises til dom avsagt av Eidsivating lagmannsrett den 10. juni
1963, se Utv 1963 s 392. I Lignings-ABC, under stikkordet «Vedlikehold», vises det kun til
objektive kriterier, jf. pkt. 3.2. 
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Det kan også nevnes at i Rt 1999 s 1400 ble spørsmålet om det forelå rehabi-
litering eller nybygg bestemt ut fra objektive kriterier.

Høyesterett sier i premiss 48 at det i utgangspunktet skal legges vekt på
objektive kriterier. Retten ble invitert til å ta opp spørsmålet om vurderin-
gen skulle skje etter subjektive og/eller objektive kriterier, men de tok ikke
opp hansken. Skattekontorets prosessfullmektig anførte at deres vurdering
kun baserer seg på objektive kriterier. At skattyters subjektive hensikt kan
dokumenters objektivt fratar imidlertid ikke vurderingen den egenskap at
den, etter undertegnedes oppfatning, hviler på subjektive kriterier slik den
er gjennomført i skattevedtaket.

Å trekke inn subjektive kriterier innebærer i realiteten at det ikke lenger
er tilstrekkelig for direkte fradragsrett at arbeidene objektivt sett fremstår
som vedlikeholdsarbeider. Videre blir skillet endring/forbedring og endret
funksjon lett vilkårlig. Når er rivningen i første rekke «begrunnet i behovet
for å tilpasse lokalene til nye leietaker»? Vil det i så fall være avgjørende hva
skattyter viste når arbeidene ble utført? I denne saken ble rivearbeidene ut-
ført før det forelå leiekontrakter og før man visste hva slags virksomhet som
skulle drives i bygget. 

Et annet problem som oppstår er at det enkelte arbeid som utføres i ut-
gangspunktet skal klassifiseres i det år det blir utført, se Lignings-ABC
2015/2016 pkt. 8.1. Ved å trekke inn subjektive kriterier vil det være usik-
kerhet knyttet til klassifiseringen av arbeidene på det tidspunktet arbeidene
utføres.

4.3 Hva menes med kravet om at funksjonen må opprettholdes?
Dommen inneholder lite føringer vedørende grensedragningen mot endret
funksjon med unntak av at førstvoterende legger til grunn at Skatteklage-
nemdas rettslige utgangspunkt er riktig fordi «dette har god støtte i det jeg
oppfatter som etablert ligningspraksis». I den forbindelse siterer retten Lig-
nings-ABC pkt. 5.4 og baderomseksempelet, sitert ovenfor under pkt. 3.
Denne henvisningen gir etter min oppfatning ingen veiledning, da det er
klart at fradrag for kostnadene til ny baderomsinnredning, dvs. toalett,
vask, dusj og baderomsmøbler m.m., forutsetter at det faktisk installeres.
I dommen var alle objektene som det ble krevd vedlikeholdsfradrag for vi-
dereført,4 herunder også rivekostnadene som var nødvendig av hensyn til
vedlikehold av gulvet. For øvrig er ikke «tenkt vedlikehold» knyttet til rive-
kostnadene, som er en del av vedlikeholdskostnadene f.eks. vedrørende gul-

4 Se pkt. 4.2 nedenfor om hva som er vurderingsobjektet ved vedlikeholdsvurderingen.
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vet, men til betingelsen for å få fradrag for (nyanskaffelses)kostnadene for
objektet som erstattes.

Som nevnt ovenfor legger retten vekt på at endringen av fasaden hadde
elementer av tilbygg og nye funksjoner. Tvistetemaet var imidlertid om
kostnadene til selve fasaden, ikke påbygget, i sin helhet skulle anses som
vedlikehold. Problemet for dem som skal finne veiledning i dommen, er at
det ikke fremgår hva denne funksjonsendringen består i. Det er så langt
vites ingen nye egenskaper ved fasaden, selv om fasaden er trukket ut ca.
1 meter i første etasje. At det foreligger aktiveringsplikt for kostnader til ut-
videt gulvareal ble ikke bestridt av skattyter. Muligens har det oppstått en
misforståelse her.

De alminnelige vilkår for fradragsrett har vært bestemt ut fra vedlike-
holdsbehov, standardforbedringskriteriet og merutgiftssynspunktet. Når
det i Lignings-ABC settes som vilkår for tenkt vedlikehold at «funksjonen»
opprettholdes, er dette etter undertegnedes oppfatning kun ment som en
presisering av at det ikke innrømmes fradrag for tenkte kostnader til erstat-
ningsobjektet med mindre objektet faktisk erstattes. Dette har vært lig-
ningspraksis i alle år, og fremgår nokså klart hvis en leser Lignings-ABC
pkt. 5.1. t.o.m. 5.4 i sammenheng. Man kan altså ikke operere med det som
kan kalles en vedlikeholdsbank, dvs. at fradragsretten kan brukes et annet
sted vedrørende andre typer bygningsdeler, i og med at skattemessig hånd-
tering av en rehabilitering i utgangspunktet skal bestemmes post for post, se
Lignings-ABC pkt. 5.6. 

Høyesterett legger til grunn et funksjonalitetsbegrepet som overstyrer
merutgifstsynspunktet og standardforbedringskriteriet, i og med at funk-
sjonen ikke lenger kun er knyttet til en ren bygningsmessig opprettholdelse
av bygningsdelen, men også til bl.a. hvilket aktivitet bygningsdelen skal be-
tjene. For ordens skyld kan det bemerkes at Høyesterett i premiss 45 uttaler
«at merutgiftssynspunktet utgjør en begrensning i fradragsretten». Dette må
antagelig være en ren inkurie da både merutgiftssynspunktet og standard-
forbederingskriteriet utvider fradragsretten utover det å dekke et rent kon-
serverende vedlikeholdsbehov. 

Høyesteretts rettsoppfatning kan ikke forankres i noen eksisterende
rettskilder vedrørende vedlikeholdsbegrepet, da det hverken foreligger teori
eller rettspraksis som omhandler et slikt overstyrende funksjonalitetsbe-
grep. Det er naturlig at et slikt påstått funksjonalitetsbegrep, med det inn-
holdet retten her legger til grunn, ville ha hatt en meget sentral plass i litte-
raturen hvis det hadde eksistert.
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For helhetens skyld kan bemerkes at begrepet funksjonalitet også brukes
for å avklare om det foreligger vedlikeholdsbehov, nemlig om bygningsdelen
fortsatt tilfredsstiller visse funksjonskrav, f.eks. til bæreevne eller pålitelighet,
eller for å begrunne et påkostningselement, f.eks. at den nye bjelken har en
større bæreevne, altså økt funksjon, enn den tidligere bjelken.5 I sist nevnte
tilfelle vil det foreligge aktiveringsplikt for merkostnadene til økt bæreevne.
Begrepsbruken er også her kun knyttet opp mot en ren bygningsteknisk eller
teknisk beskrivelse. Under stikkordet «Vedlikehold» i Lignings-ABC brukes
begrepet «funksjonen» kun i relasjon til tenkt vedlikehold.

Det eneste sted undertegnede har sett at begrepet endret funksjonalitet
er brukt med henblikk på endret aktivitet i bygget, er hvor de enkelte arbei-
dene ikke er spesifisert post for post, og hvor endret virksomhet i bygget er
brukt som argument for skjønnsadgang og skjønnsutøvelsen, for å under-
bygge at det faktisk har skjedd endringsarbeider.

Høyesteretts bruk av funksjonalitetsbegrep vil innebære aktivering av
kostnader i strid med oppofrelsesprinsippet. Etter undertegnedes oppfat-
ning må det legges til grunn at kostnadene til rivning av innerveggene, som
er en del av kostnadene knyttet til vedlikeholdet av gulvet, innebærer en
oppofrelse. I underrettspraksis er det lagt til grunn at det foreligger fra-
dragsrett for rivekostnadene selv om det ikke skjer en erstatning av det tid-
ligere objektet.6 

Et endringsarbeid kan innebære en ren investering, eller en helt eller del-
vis oppofrelse. I og med at fradrag etter skatteloven § 6-11 er begrenset til
«vedlikehold», har gjeldende rett frem til nå, under forutsetning av at det
objektivt sett foreligger et vedlikeholdsbehov, vært at det kun er merutgifte-
ne til endringsarbeider som skal aktiveres, noe som også fremgår direkte av
kapitlet om endringsarbeider i Lignings-ABC 2015/2016 pkt. 5.2. side hvor
det bl.a. heter:

«Hvis endringsarbeidene skjer i forbindelse med et vedlikeholds-
arbeid og ikke fører til merkostnader, kan kostnadene anses som en
del av vedlikeholdskostnadene. Som eksempel nevnes at lettvegger må
fjernes for å vedlikeholde gulvet. Arbeidet med å sette opp igjen veg-
gene må anses som en del av vedlikeholdskostnadene. Dette gjelder
selv om det skjer endringer i rominndelingen, forutsatt at endringen
ikke fører til økte kostnader.» (uthevet her)

5 Se brev fra FIN av 26. oktober 2016 vedrørende oppdatering av dataprogram, Utv. 2011
s 1487. 

6 Dom avsagt av Eidsivating lagmannsrett 10. juni 1963, se Utv. 1963 s. 392.
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Denne langvarige rettsoppfatningen, som er utviklet gjennom lignings- og
underrettspraksis, setter Høyesterett til side for så vidt gjelder rivekostna-
dene av innerveggene.

Høyesterett kan vanskelig finne støtte for sitt synspunkt i Rt. 1999
s 1400, da dette gjaldt en helt annen problemstilling, nemlig grensedragnin-
gen mellom rehabilitering av et eksisterende bygg og oppføring av nytt
bygg, hvor det kan være behov for flere vurderingskriterier i grensetilfelle-
ne. Avgjørelsen om det foreligger et nybygg eller ikke, beror på en helhets-
vurdering hvor det legges vekt på en fysisk og bygningsteknisk vurdering
og økonomiske betraktninger. Det er ikke i seg selv avgjørende hvilken ut-
strekning huset etter rehabiliteringen fremtrer som en kopi av det opprinne-
lige, men også husets ytre preg og funksjoner vil kunne ha betydning i tvils-
tilfelle.

Innholdet av vedlikeholdsbegrepet er blitt utformet over tid, og har
grunnet merutgiftssynspunktet og standardforbederingskriteriet blitt en re-
gel som rettslig sett har vært lett å praktisere.7 Utfordringen for de som job-
ber med dette har så langt vært at det kreves en viss bygningsfaglig kompe-
tanse. Ved å trekke inne et funksjonalitetsbegrep, som Høyesterett her gjør,
kompliseres regelverket og gjør det svært vanskelig, og til dels umulig, å
praktisere.

Hvis Høyesterett mener at rehabiliteringen av selve fasaden innebærer
en aktiveringspliktig funksjonsendring, uavhengig av om arbeidene innebar
en mindrekostnad eller ikke, kan det bemerkes at det vil være umulig å fore-
ta et forsvarlig skjønn i og med at skjønnet ikke kan forankres bygningsfag-
lig, med mindre den nye fasaden innebærer en merkostnad. 

Når blir, ifølge premiss 47 i dommen, preget «av investering eller nyan-
skaffelse det dominerende»? For det første blir dette en skjønnsmessig vur-
dering som skaper stor usikkerhet, og det foreligger per i dag ingen veiled-
ning hvor grensen går. I denne saken var f.eks. fasadeutvidelsen minimal.
Skal vi her ta Høyesterett på ordet, vil nesten enhver endring medføre akti-
veringsplikt. Dette vil i så fall medføre en stor økonomisk risiko for bygg-
herre å gi en fasaden et nytt arkitektonisk uttrykk, noe som kan få betyd-
ning for fremtidige eiendomsutviklingsprosjekter og ønsket byutvikling.
Trekkes i tillegg det subjektive kriteriet inn, kan det stilles spørsmål om det
vil være av betydning for den skattemessige klassifiseringen om byggherren
hadde utført fasadeendringen uavhengig av om det forelå et vedlikeholdsbe-
hov eller ikke.

7 Petter Dragvold i Revisjon og Regnskap nr. 5 2013 s 228 fl. (under stikkordende «Standard-
forbedrinngskriteriet» og «Merutgiftssynspunktet»)
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5 Vurderingsobjektet
Et av de sentrale spørsmålene vedørende den elektriske installasjonen var
hva som er vurderingsobjektet, nemlig om en i forbindelse med den skatte-
messige klassifiseringen av arbeidene skal vurdere den tekniske installasjo-
nen under ett, eller om det skal skje en dekomponering. Dette er ikke et
spørsmål om faktum, men et rettsanvendelsesspørsmål om når det skatte-
rettslig foreligger en rehabilitering eller en utskifting. Drøftelsen av hva som
er vurderingsobjektet, er av uviss hvilken grunn helt fraværende.

Drøftelsen av hva som utgjør et vurderingsobjekt beror på en vurdering
av hva som fysisk og funksjonelt utgjør en enhet. Det må i den forbindelse
ses hen til hvorvidt komponentene har en likeartet funksjon, og til graden
av fysisk tilknytning og integrering fysisk og teknisk. 

Den elektriske installasjonen fremstår fysisk og funksjonelt som en en-
het. Det har etter undertegnedes oppfatning derfor frem til nå vært sikker
ligningspraksis at det er den samlede elektriske installasjonen som er vurde-
ringsobjektet, og det foreligger heller ingen rettskilder som gir holdepunkt
for et annet standpunkt. Dette underbygges også av saldoreglene, hvor de
ulike tekniske installasjonene i et bygg utgjør ett eget vurderingsobjekt, og
at utskiftning av en komponent ikke er en nyanskaffelse.8 Den elektriske in-
stallasjonen har heller ikke fått en endret funksjon fordi den betjener en an-
nen virksomhet i bygget, da den fortsatt opprettholder sin funksjon med å
levere strøm. 

Videre er det bygningsfaglig åpenbart at den nye installasjonen, sett un-
der ett, er langt mindre omfattende enn den tidligere da det er foretatt en
konvertering fra energidrivende storkjøkken til ordinær butikkdrift, noe
som skattekontoret uttrykkelig legger til grunn i sitt vedtak.

Skattekontoret la til grunn at det ikke er hjemmel for fradrag for utskift-
ning av den delen av installasjonen som betjente storkjøkkenet i og med at
den «er fjernet», og at «vedlikeholdsbehov på gjenstander som er fjernet
ikke kan motregnes i andre aktiveringspliktige endringsarbeider». Det leg-
ges imidlertid ikke til grunn at den delen av installasjonen som tjente kafeen
var «fjernet», selv om også denne delen av installasjonen er tilpasset en an-
nen virksomhet. Det er vanskelig å se hva som er vurderingskriteriet i og
med at en installasjon som betjenter et storkjøkken også bare består av uttak
og lyspunkter. Delvis aktiveringsplikt for den resterende delen av installa-
sjonen er ikke begrunnet med at den er tilpasset en annen aktivitet, slik

8 Se Lignings-ABC 2015/2016 side 1554 pkt. 6.2.2. Petter Dragvold Regnskap og Revisjon
nr. 7 2009 side 46 fl. (se side 48). Se også Petter Dragvold Regnskap og Revisjon nr. 5 2013
side 227 fl (se side 230). 
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Høyesterett synes å legge til grunn, men fordi skattekontoret antok at den-
ne delen av installasjonen er blitt mer omfattende grunnet tilpasning til bu-
tikkvirksomhet. Det er derfor uklart hva som egentlig er Høyesteretts retts-
oppfatning. Uansett har Høyesterett medvirket til å etablere en usikker
rettstilstand som vil bli vanskelig å praktisere.

6 Avsluttende bemerkninger
Frem til nå har man gjennom ordinært vedlikehold, grunnet standardforbe-
dringskriteriet og merutgiftssynspunktet, i utgangspunktet kunnet opprett-
holde den relative leieverdien. Dette synes ikke lenger å være tilfelle da
Høyesterett dessverre har innskjerpet vedlikeholdsbegrepet ved å trekke
inn et nytt funksjonalitetskriterium, som fremstår som et nytt tredje kriteri-
um ved siden av merutgiftssynspunktet og standforbedringskriteriet. Dom-
men innebærer også en innsnevring av oppofrelsesbegrepet og endrer gjel-
dende rett vedrørende hva som er vurderingsobjektet ved rehabilitering av
tekniske installasjoner.

Situasjonen blir ikke bedre når dommen etterlater seg mange uavklarte
spørsmål i og med at flere av de sentrale problemstillingene saken reiser
ikke i tilstrekkelig grad blir drøftet, noe som gir en usikker rettstilstand og
dermed økt sjanse for konflikter. 

Dette skaper også en generell uforsigbarhet i skatteretten når Høyeste-
rett, uten støtte i noen relevante rettskilder, endrer en vel etablert lignings-
praksis. 

Hvis skattemyndigheten mener at dommen klargjør rettstilstanden, noe
undertegnede mener at den ikke i tilstrekkelig grad gjør, må Lignings-ABC
bli gjenstand for en omfattende omskrivning. I og med at retten heller ikke
foretar en nærmere avklaring av bl.a. funksjonsbegrepets innhold, blir dette
arbeidet meget utfordrende. Situasjonen blir ikke bedre av at skjønnet ofte
vil være vilkårlig, da det ikke kan begrunnes bygningsfaglig, f.eks. ved bruk
av Norsk Prisbok.

Høyesterettsdommen er etter undertegnedes oppfatning meget uheldig
for en frem til nå meget dynamisk eiendomsbransje. Den vil kunne medføre
at rehabiliteringer ikke bli utført når det er fornuftig bygningsfaglig, noe
som eventuelt vil bidra til å undergrave det fokuset som i de senere årene
har vært på optimal fasilitetsstyring. Videre risikerer man at innredningen
ikke får den utformingen som er optimal for virksomheten grunnet skatte-
messige årsaker. Den vil antagelig også bidra til at leietakere i større grad
velges av skattemessige årsaker, og ikke ut fra det som objektivt sett er opti-
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malt rent forretningsmessig. Videre vil dommen kunne bidra til en konser-
vering av bygningsmassen, og dermed være et hinder for ønsket byutvik-
ling.

Konklusjonen er etter undertegnedes oppfatning at her bør lovgiver på
banen eller så må man fremprovosere ny sak for Høyesterett raskest mulig.
Det gjenstår imidlertid å se hvilken vekt dommen vil få grunnet uavklart
faktum, og fordi prinsipielle spørsmål ikke ble nærmere utdypet.
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