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EIENDOMSSKATT PÅ PRODUKSJONSRELATERTE NETT OG 

KRAFTLANLEGG 

 

 

Det vises til Finansdepartementets høringsnotat og brev av 25. april 2017 med forslag til 

justeringer i lov av 26. mars 1999 nr 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) og 

justeringer i lov av 6. juni 1975 nr 29 om eiendomsskatt til kommunene 

(eiendomsskatteloven).  

 

 

Det er gitt høringsfrist til 25. juli då for begge endringsforslagene. Beiarn kommunestyre har 

drøftet innholdet i de to forslagene som tas opp i høringsnotatet;  

 

  - Endret grensesnitt for hva som i eiendomskattemessig forstand skal  

  regnes som en del av hhv. kraftverket og kraftlinjenettet. 

 

  - Hvilke fradrag for utgifter som skal gjelde ved fastsettelse av   

  kraftverksformuen.  

 

 

Dersom departementets endringsforslag blir vedtatt vil de føre til redusert kommunal 

eiendomsskatt. Beiarn kommunestyre har bedt ordfører gi dette tilsvaret på høringen, i tråd 

med de interne drøftingene og innen frist.  

 

 

Ordføreren vil starte med å takke for muligheten til å gi separate uttalelser fra kommunene. 

Ca. 170 kommuner vil bli berørt dersom forslaget går gjennom. Kommunenes uttalelser må 

derfor tillegges stor vekt i den videre behandlingen.  
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Ved denne høringen kommer et nytt endringsforslag som begrenser de inntekter kommuner 

og lokalsamfunn får ved å stille vannkraftressurser til disposisjon for storsamfunnet. 

Ordføreren vil påpeke at de samfunnskontraktene som inngås når større konsesjoner blir gitt 

fra OED, bygger på et lovverk som er mer enn hundre år gammelt. Disse 

samfunnskontraktene har ennå vesentlig betydning for velferdsutviklingen i landet og bør 

respekteres i større grad enn vi har opplevd de siste årene. Kommunenes inntekter fra 

vannkraftsektoren går gjennomgående til distriktskommuner med avstandsutfordringer og 

smådriftsulemper. Inntektene fra vannkraftområdet har gjort at kommuner som oss har hatt 

evne til å følge landet for øvrig hva angår kommunalt tjenestetilbud og øvrig utvikling. Slik 

må det være også i fortsettelsen om ikke samfunnskontraktene skal brytes. Beiarn kommune 

opplever endringsforslagene i denne høringen som et nytt steg i feil retning.   

 

 

Endring i reglene for produksjonsrelaterte nett 

Høyesteretts dom i SKS-saken var avklarende og slo fast forståelsen av hva som er å regne 

som en del av kraftanlegget i eiendomsskattemessig sammenheng og hva som eventuelt må 

skattlegges særskilt og med sine detaljerte regler for fastsetting av skattegrunnlag. Det 

overrasker oss at departementet i punkt 1, andre avsnitt i høringsuttalelsen, benevner dette 

som at høyesterettsdommen etablerer en rettstilstand som er uheldig. Vi mener den tvert imot 

er avklarende og stadfester et grensesnitt for hva som tilhører kraftanlegget som står seg godt 

i forhold til både kraftskattereformen av 1997 og andre, både enda eldre og nyere avklaringer 

tilkommet gjennom lovpresiseringer og rettskraftige dommer. Å legge dommen i SKS-saken 

til grunn for den endringen som foreslås i høringen foreligger det ikke konsekvensmessige 

avklarte beskrivelser av. Vi tør påstå at en innføring av de nye reglene heller vil gi nye 

diskusjoner om grensesnitt som må inn i rettsapparatet for å få sin avklaring. Beiarn 

kommune går imot departementets forslag.   

 

 

I LVK sin høringsuttalelse er alternativer til løsning for fradrag for kraftverkenes kostnader 

til produksjonslinjer beskrevet i pkt 2.5. Dersom det i det hele tatt skal gjøres noen endringer 

i gjeldende lovtekst og oppfølging av dommen i Høyesterett i SKS-saken, så er Beiarn 

kommune positive til at departementet utreder dette forslaget nærmere og kommer tilbake 

med en ny høring.  

 

 

Hva som skal komme til fradrag i beregningen av eiendomsskatteformuen 

Med hensyn til forslagene om å endre fradragene i skattelovens § 18-5 fjerde ledd, samt 

begrense kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens §8B-

1, er Beiarn kommune enige med LVK. Det er behov for et regelverk som er forutsigbart og 

som angir hva som etter fjerde ledd skal kunne fradragsføres og hvordan dette skal gjøres slik 

at skattemessig formuesverdi for kraftanleggene blir mest mulig korrekt. Ordningen med at 

kraftverkseier selv skal rapportere inn hvilke driftsmidler man mener er fradragsberettiget 

vurderes som uheldig. Særlig sett i relasjon til kommunenes manglende muligheter til innsyn. 

I høringen legger departementet stor tyngde i å argumentere for at avgrensningen av hvilke 

driftsmidler som skal være fradragsberettiget bør gjenspeile reglene som ligger til grunn for 

den statlige grunnrenteskatten. Beiarn kommune mener at når dette skal vurderes, så må man 

ha med seg det prinsipielle i at eiendomsskatten er en objektskatt mens grunnrenteskatten er 

en selskapsskatt. Den kommunale beskatningsretten står sterkt og Beiarn kommune opplever 

forventninger fra overordnet myndighet på nettopp å ta denne retten i aktiv bruk for å 
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finansiere den kommunale driften. Da må man etter Beiarn kommune sitt syn være varsom 

men å rokke ved alle reglene som ligger til grunn for den. I denne saken vil kanskje ikke den 

økonomiske konsekvensen for den enkelte kommune bli avgjørende, men det er gode grunner 

til at en objektskatt baserer seg på andre verdsettelsesregler enn en selskapsskatt. FIN sin  

argumentasjon i denne høringen må da vike. Nettanlegg må anses som en et eget 

skatteobjekt  i tråd med SKS-dommen. Beiarn kommune går imot departementets 

forslag om hvilke fradrag for utgifter som skal gjelde ved fastsettelse av 

kraftverkskommunen.  

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Beiarn kommune 

 

 

 

Monika Sande 

Ordfører  
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Saltenkommuner 

Landssammenslutningen for vassdragskommuner 


