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NARVIK  KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE OM 

EIENDOMSSKATT  PÅ PRODUKSJONSLINJER MV. 
 

Det vises til Finansdepartementets brev med vedlagt høringsnotat 25. april 2017 om forslag til nye 

regler om eiendomsskatt på produksjonsrelaterte nett og kraftanlegg, med høringsfrist er 25. juli 2017.  

Departementet fremmer i høringsnotatet to forslag: Det første er forslaget om endring av grensesnittet 

mellom kraftlinjer og kraftanlegg. Det andre forslaget gjelder fradrag for utgifter ved fastsettelse av 

kraftverksformuen etter gjeldende rett. Begge forslagene innebærer reduserte inntekter til kommunene 

som skattekreditor. 

Narvik kommune går i mot begge forslagene og stiller seg bak synspunktene i høringsuttalelsen som 

LVK har gitt 11.juli 2017.  

FORSLAG OM Å ENDRE DEFINISJONEN AV KRAFTANLEGG I SKTL. § 18-5 

Når det gjelder forslaget om endring av reglene for produksjonsrelaterte nett, viser departementet i 

høringsnotat til Høyesteretts dom i SKS-saken (Rt-2015-1054), hvor Høyesterett fastslo at 

produksjonslinjer er å anse som særskilte eiendomsskatteobjekter, og ikke som del av 

kraftanlegget.  Etter Narvik kommunes syn er dagens grensesnitt mellom nett og produksjon enkelt og 

velegnet. Grensesnittet har ligget fast siden 1965, og SKS-dommen klargjorde denne rettstilstanden. I 

stedet for å respektere avklaringen som følger av Høyesteretts dom, foreslår departementet en ny og 

svært uklar regel som åpner for nye tvister og behov for nye avklaringer.  Forslaget innebærer ulik 

skattlegging av produksjonslinjene avhengig av hvem som eier linjene.  Dette bryter med 

grunnleggende prinsipp i eiendomsskatten, objektivitetsprinsippet.     



  Side 2 of 2 

For Narvik kommune innebærer ikke endringen store økonomiske tap, ca. kr 210 000.  

Hovedinnvendingen mot forslaget er behovet for klare regler i tråd med øvrig eiendomsskattelegging.    

FORSLAGET OM Å ENDRE FRADRAGENE I SKTL. § 18-5 FJERDE LEDD, SAMT 

BEGRENSE KOMMUNENS ADGANG TIL Å SKRIVE UT EIENDOMSSKATT 

TILSVAREND I ESKTL. § 8B-1  

Departementet foreslår videre å endre regelen om fradrag for fremtidige utskiftningskostnader for 

driftsmidler i kraftanlegg, jf. skatteloven (sktl.) § 18-5 fjerde ledd. Narvik kommune er enig i at det er 

behov for en gjennomgang av hvilke driftsmidler som gir rett på fradrag for fremtidige 

utskiftingskostnader, men er uenig i den reguleringen departementet foreslår. Etter Narvik kommunes 

syn innebærer departementets forslag en svært uklar og skjønnsmessig regel, hvor det i praksis 

overlates til kraftselskapene selv å definere hvilke driftsmidler som er «knyttet til kraftproduksjonen».   

Kommunene har liten eller ingen kontrollmulighet, så det er viktig at reglene er detaljerte og klare.   

Narvik kommune foreslår at det nedsettes en arbeidsgruppe med personer fra både bransjen og 

kommunesektoren for en gjennomgang av hvilke driftsmidler som det bør kunne kreves fradrag for.    

 

 

Med hilsen 

 

 

Marianne Dobak Kvensjø 

Enhetsleder       Inger Lill Markussen 

saksbehandler 
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