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Høringssvar kraftskatteutvalget NOU 2019:16, Etnedal kommune 

 

Etnedal kommune viser til LVKs høringsuttalelse, som kommunen slutter seg til. Etnedal 

kommune går imot utvalgets forslag om å avvikle de konsesjonsbaserte ordningene med 

konsesjonsavgift og konsesjonskraft, samt å endre eiendomsskatten. Etnedal kommune stiller 

seg solidarisk med kommuner som har vannkraftverk, selv om Etnedal kommune ikke selv er 

vertskommune for vannkraftutbygging.  

Etnedal kommune mener forslaget er et brudd på den samfunnskontrakt som har eksister 

mellom stat, kraftutbygger og vertskommuner i mer enn 100 år. Det er vertskommuner for 

vannkraftutbyggingene som har båndlagt sine naturressurser til vannkraft. Ordningen, som i 

lang tid har lovfestet kommunenes rettmessige krav på vannkraftverdiene, kan etter vår 

vurdering ikke bare fjernes. Vi kan heller ikke se at rapporten svarer på mandatet. Forslaget 

vil ha motsatt effekt, det blir mindre vedlikehold og mindre kraftproduksjon dersom 

grunnrenten settes opp og konsesjonsvilkårene endres. 

 

Det er vertskommunene som har ofret naturressurser til vannkraftutbygginger. 

Vertskommunene har en samfunnskontrakt med staten, som sier at man skal sitte igjen med 

sin rettmessige andel av den verdiskaping vannkraftutbyggingen gir. Storsamfunnet yter godt 

av at disse naturressursene er båndlagt til kraftproduksjon, som medfører ta 

vertskommunene ikke kan utnytte naturressursene til andre inntektsbringende formål. 

 

Det er ikke akseptabelt at kommunenes inntekter fra konsesjonsavgifter, konsesjonskraft, 

rettighetskraft og eiendomsskatt på vannkraft oppheves på denne måten. Forslaget 

innebærer at vertskommunene fratas vesentlige eksisterende rettigheter og inntekter, som 

man med lovreguleringer har skriftlige avtaler på.  

 

Vi forventer at regjering og Storting påser at inngåtte kontrakter forblir bindende, og fortsatt 

sikrer de kommuner som har avsatt naturressurser til vannkraftproduksjon de avtalte 

inntekter for dette.  
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Med hilsen 

 

 

Linda Mæhlum Robøle 

Ordfører 

 

 

Etter våre rutiner er dette dokumentet godkjent og sendt uten underskrift. 
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