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Vedlegg 
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skattlegging av 
vannkraftanlegg 

 

Rådmannens innstilling 
Nesset kommunestyre gir sin tilslutning til høringsuttalen. Det vises til høringsuttale fra LVK. 

 

 

Behandling i Nesset kommunestyre - 06.12.2019  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak i Nesset kommunestyre - 06.12.2019 

Nesset kommunestyre gir sin tilslutning til høringsuttalen. Det vises til høringsuttale fra LVK. 

 
 

 

Høringsuttalelse fra Nesset kommune – NOU 2019:16 Skattelegging av vannkraftverk 
Det vises til høringsbrev fra finansdepartementet om høring på NOU 2019:16 Skattelegging av 
vannkraftverk. Frist å sende inn høringssvar er 1. januar 2020. 

Regjeringen har oppnevnt et eget ekspertutvalg, som har vurdert om dagens 
vannkraftbeskatning er til hinder for at samfunnsøkonomiske lønnsomme kraftprosjekt blir 
gjennomført. Som svar på mandatet foreslår Ekspertutvalget å avvikle ordningene til 
kraftkommunene med konsesjonskraft og konsesjonsavgifter og å endre eiendomsskatten. Dette 
til tross for at kraftbransjen mener at det er utformingen av dagens grunnrenteskatt som er det 
største hindret for lønnsomme investeringer. 
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Nesset kommune går imot ekspertutvalgets forslag til endringer og vil gi følgende uttale:  
Nesset kommune har vært gjennom tre store kraftutbygginger gjennom Aura (1953), Takrenna 
(1959) og Mardøla/Grytten (1970). I alle tre utbyggingene er vatnet tatt ut av kommunen og brukt 
til industribygging og verdiskaping i henholdsvis Sunndal og Rauma kommuner. 
Prisen Nesset har betalt for ett av de mest alvorlige naturinngrepene i nyere norsk tid er en 
drastisk nedgang i folketallet i de berørte bygdene, mangel på arbeidsplasser, og ett NVE som 
gjennom sin innstilling i Aurarevisjonen viser liten vilje til å rette opp noen av de miljøskadene 
som ble påført under kraftutbyggingene. De skader og ulemper som er påført bygdene og 
kommunen blir langt fra kompensert med konsesjonskraften, konsesjonsavgiftene og 
eiendomsskatten. Dette vurdert opp mot den verdiskapningen og samfunnsutviklingen som 
kunne ha vært om kraftstasjonene og industribyggingen ble plassert og utnyttet i dalføret og 
kommunen. 
 
Nesset kommune mener ekspertutvalget gjennom sine forslag provoserer både kraftkommunene 
og kraftbransjen. I stedet for å vurdere løsninger i forhold til grunnrentebeskatningen foreslås det 
å bryte den over 100-årige samfunnskontrakten mellom kraftkommunene og storsamfunnet.  
Samfunnskontrakten som har gjort norsk vannkraftutbygging til en suksesshistorie ved at 
kommunene som har stilt sine naturressurser til disposisjon for storsamfunnet, har fått betalt for 
sin andel av verdiskapningen gjennom konsesjonskraft og konsesjonsavgifter.  
Nesset kommune vil også minne om at det er denne samfunnskontrakten gjennom 
konsesjonslovene, som har gjort Norge til Europas største vannkraftprodusent og landet med det 
beste fornybarregnskapet. Ett viktig argument i dagens klimadebatt, hvor økt bruk av fornybare 
energikilder er nødvendig om vi skal nå våre klimamål.  
 
Kommunenes muligheter for inntekter må fortsatt ligge til grunn i arbeidet med modernisering 
og effektivisering av eldre kraftanlegg. Konsesjonskraft og konsesjonsavgifter vil fortsatt være 
viktige incitament for kommunene til å bli med på å legge til rette for ytterligere utbygging av 
fleksibel og fornybar vannkraft.  Dette i en tid hvor det registreres økende motstand mot 
vindkraft og videre oljeutvinning.  
 
Nesset kommune er av den mening at Ekspertutvalgets forslag hverken tjener kraftbransjen, 
kommunene, eller bidrar til bedre utnyttelse av vannkraftressursene våre. Vi mener at 
Finansdepartementet må vurdere Energi Norges innspill om å fjerne de uheldige virkningene av 
dagens grunnrenteskatt fremfor å avvikle ordningene med konsesjonskraft, konsesjonsavgifter 
og endringer i eiendomsskatten. Det er ikke konsesjonskraften og konsesjonsavgiftene til 
kommunene som er årsaken til at det ikke moderniseres og bygges ut vannkraft i Norge. 
 
Forøvrig vises det til høringsuttale fra LVK. Nesset kommune gir sin tilslutning til 
høringsuttalen.   
 


