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NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med èn sats - høringsvar. 
 
Lødingen Kommunestyre gjorde følgende enstemmige vedtak i møte den 05. 
september 2019: 
 
Nei til å innføre merverdiavgift på strøm i Nord-Norge. 

 

Lødingen kommunestyre viser til regjeringens høring om NOU 2019: 11: Enklere 

merverdiavgift med én sats. Vi registrerer at kommuner og fylkeskommuner som sitter 

nærmest innbyggerne, ikke er på listen over de som er invitert til å avgi høringsuttalelse. Dette 

mener vi er beklagelig, all den tid vi snakker om forslag til endringer i avgiftssystemet som 

kan gi vesentlige endringer/økninger for lokalbefolkningen. Gjennom oppslag i media er 

Lødingen kommune nylig blitt kjent med NOU 2019:11, og vi tillater oss derfor å komme 

med et innspill til regjeringens videre arbeid.  

 

Utvalget foreslår at momsfritaket på strøm for husholdninger i Nord-Norge fases ut, med en 

gradvis opptrapping til 12 og så til full moms med 25 %. 260 000 husholdninger omfattes i 

dag av fritaket, både eneboliger, leiligheter, hytter, barnevernsinstitusjoner og aldershjem. 

 

Lødingen kommune vil advare mot forslaget om å innføre merverdiavgift på strøm i Nord-

Norge. Dette vil innebære en årlig økning for nordnorske husholdninger på 500 millioner ved 

12 prosent og 1 milliard når økningen er fullt iverksatt. I praksis kan dette bety en økning på 

mellom 4000 og 6000 kr. for en husholdning. Dette er en vesentlig økning, sammenliknet 

f.eks. med kommunale avgifter, og vil gi vesentlige økonomiske utfordringer for langt flere 

enn de som eventuelt kan komme inn under bostøtteordning. 

 

Momsfritaket som ble innført i 1969 skulle kompensere for naturgitte forhold som lengre 

fyringssesong og kaldere klima, og er ansett som et strategisk bosettingstiltak. Vi mener at de 

begrunnelser som i sin tid ble lagt til grunn for fritaket for merverdiavgift (lang fyringssesong 

og behov for økt strømforbruk) fortsatt har gyldighet. Statistikk fra Statistisk sentralbyrå viser 

at de naturgitte forholdene fortsatt gjør at husholdningene i Nord-Norge bruker mer strøm enn 

resten av landet.  
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Lødingen kommune er opptatt av at den offensive satsingen i næringslivet i nord skal møtes 

av en stat som spiller på lag og støtter opp om økt bosetting og rekruttering. Derfor ber vi 

regjeringen si nei til å fjerne fritaket på moms på strøm i Nord-Norge.  

 
 
 
 
Dette til orientering. 
 
Med hilsen 
 
Just Hjalmar Johansen 
Rådmann  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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