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Høringsuttalelse om eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett og 
kraftanlegg 
 
Det vises til Finansepartementets brev med vedlagt høringsnotat 25. april 2017 om 
forslag til nye regler om eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett og kraftanlegg, 
med høringsfrist 25. juli 2017. 
 
Finansdepartementet har i høringsnotat datert 25. april 2017 fremmet forslag til nye 
regler om eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett og kraftanlegg. Departementet 
fremmer to forslag. Det ene er grensesnittet mellom nett og produksjon, og det andre 
er å gi kraftverkseiere større muligheter til fradrag for utgifter ved fastsettelse av 
kraftverksformuen. Begge forslagene innebærer reduserte inntekter for kommunene.  
 
Definisjonen av hva som er del av kraftanlegg og hva som er nett fremgår av 
skatteloven § 18-5. Definisjonen tilsvarer Riksskattestyrets rundskriv fra 1965 og 
grensesnittet har ligget fast i hele perioden og ble stadfestet av Høyesterett i dom 24. 
september 2015 hvor Gildeskål, kommunene og LVK vant frem. Dette innebærer at 
kommunene i dag kan skattlegge produksjonsrelaterte nettanlegg som egne 
skatteobjekter – i tillegg til kraftanlegget. Departementet foreslår å endre definisjonen 
av begrepet «kraftanlegg» i skatteloven § 18-1 slik at «produksjonslinjer» regnes 
som en del av kraftanlegget. Forslaget til lovendring vil innebære en reversering av 
Høyesteretts dom fra 2015. Dommen er viktig for kommunene fordi den avklarer 
kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt på slike nettanlegg.  
 
Dersom finansdepartementets forslag blir vedtatt vil det få en dobbel negativ 
konsekvens: 

 Kommunene vil miste muligheten til å skrive ut eiendomsskatt på 
nettanleggene.  

 Eiendomsskatt fra kraftanleggene vil bli lavere (fordi utgiftene til de 
produksjonsrelaterte nettene vil redusere kraftformuen). 

 
Departementet anslår at kommunenes eiendomsskatteinntekter vil bli redusert med 
om lag 25 millioner kr per år. Etter Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar’s 
(LVK) erfaring vil tapet trolig bli større, og LVK har bedt om innsyn i grunnlaget for 
provenyberegningene. Finansdepartementet har gitt LVK avslag på innsyn, noe vi 
ikke forstår hvorfor er gjort. Det må være åpenhet om Finansdepartementets 



provenyberegninger om lovforslag av en skatteordning som har så stor betydning for 
kommunene. Mangelen på åpenhet gir i seg selv grunn til å reise spørsmål om 
forslaget er tilstrekkelig utredet. 
 
Begge forslagene vil redusere vertskommunens inntekter i form av eiendomsskatt. 
Dette er vederlag som lokalsamfunnene får for å stille ressurser og miljøkvaliteter til 
disposisjon for fellesskapet. Dette er innekter som er med å finansiere kommunens 
produksjon av velferdstjenester.  
 
Sør-Fron kommune er uenig i forslaget om at produksjonslinjer skal anses som en 
del av kraftanleggene.  
 
Sør-Fron kommune er også uenig i forslaget om at framtidige kostnader til utskiftning 
av driftsmidler knyttet til kraftproduksjonen skal komme til fradrag ved verdsettelse av 
kraftanlegget. Denne endringen vil gi kraftverkseieren stort rom for selv å fastsette 
hva som er fradragsberettiget, og dette er etter Sør-Fron kommunes syn svært 
uheldig.  
 
 
 

Med hilsen 
 
 

Jan Reinert Rasmussen 
rådmann 

        Gunn Mona Dokken 
                økonomisjef 
 

Godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift, iht interne rutiner. 
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