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Høringsuttalelse - eiendomsskatt på produksjonslinjer mv. 
 
 
Formannskapet-, har i møte den 12.07.2017, sak  041/17 gjort følgende vedtak: 
Rådmannens innstilling 
Hattfjelldal kommune går inn for at: 

· Skatteloven § 18-1 ikke endres. 
· Skatteloven § 18.5 ikke endres, men at det utarbeides klarere regler for hvilke 

driftsmidler det kan kreves fradrag for. 
· Eigedomsskattelova § 8 B-1 ikke endres. 

Hattfjelldal stiller seg for øvrig bak LVK sitt høringssvar. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Jim Ingebrigtsen 
økonomisjef 
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Høringsuttalelse - eiendomsskatt på produksjonslinjer mv. 
 
 

Utvalg Møtedato Saksnummer 

 
Rådmannens innstilling 
Hattfjelldal kommune går inn for at: 

· Skatteloven § 18-1 ikke endres. 
· Skatteloven § 18.5 ikke endres, men at det utarbeides klarere regler for hvilke 

driftsmidler det kan kreves fradrag for. 
· Eigedomsskattelova § 8 B-1 ikke endres. 

Hattfjelldal stiller seg for øvrig bak LVK sitt høringssvar. 

 
 
 
Stian Skjærvik 
Rådmann 
 
 

 
 
 
Formannskapet 12.07.2017: 
 
Møtebehandling: 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 

 
 
FS- 041/17 Vedtak: 

Rådmannens innstilling 
Hattfjelldal kommune går inn for at: 

· Skatteloven § 18-1 ikke endres. 
· Skatteloven § 18.5 ikke endres, men at det utarbeides klarere regler for hvilke 

driftsmidler det kan kreves fradrag for. 
· Eigedomsskattelova § 8 B-1 ikke endres. 
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Hattfjelldal stiller seg for øvrig bak LVK sitt høringssvar. 
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Vedlegg: 
Dok.dato 

 
Dok.ID 

 
Tittel 

23.06.2017 127004 Brev fra LVK til medlemskommuner 
23.06.2017 127005 Finans Dep - Høringsnotat 

 
 

Habilitet: 
Ingen kjent administrativ inhabilitet 
 
Oppsummering av saken: 
Regjeringen varslet i Finansdepartementets Prop. 1 LS (2016-2017) forslag om 
endringer i skatteloven og eigedomsskattelova vedrørende eiendomsskatt på 
vannkraftanlegg og nett. Forslaget er nå ute til høring med høringsfrist 25.07.2017.  

Departementet fremmer to forslag: 

1. Endring av definisjonen av begrepet «kraftanlegg» i skatteloven § 18-1, og i 
eigedomsskattelova § 8 B-1 slik at «produksjonslinjer» regnes som en del av 
kraftanlegget. 

2. Endring i skatteloven § 18-5, og eigedomsskattelova § 8 B-1 vedr. fradrag for 
driftsmidler. Som innebærer at det kan kreves fradrag for driftsmidler knyttet til 
kraftproduksjonen i stedet for dagens regler hvor det kun kan kreves fradrag for 
driftsmidler som er særskilte for kraftanlegg. 

Forslagene vil for det første innebærere at kommunene vil miste muligheten for å 
skrive ut eiendomsskatt på nettanlegg som eieren definerer som 
produksjonsrelaterte. For det andre vil formuesverdien (eiendomsskattegrunnlaget) 
på kraftanlegg bli lavere som følge av eiers utgifter til produksjonsrelaterte nett. For 
det tredje vil fradragene for avskrivninger og utskifting av driftsmidler øke som følge 
av endringer i definisjonen av fradragsberettigede driftsmidler (noe som følgelig vil 
redusere eiendomsskattegrunnlaget). 

Saksopplysninger: 
Eiendomsskatt er en objektskatt og skatteobjektet er den faste eiendommen. På lik 
linje med andre eiendommer kan kraftanlegg og nettanlegg som anses som «verk 
og bruk», 
beskattes etter visse vilkår. Eiendomsskatt på kraftanlegg og nettanlegg er med 
andre ord en naturlig refleks av eiendomsskatteordningen. Vannkraftanleggene 
skiller seg fra andre «verk og bruk» ved at disse skatteobjektne følger en egen 
takseringsmetode, og ved at ligningsmyndighetene (her Sentralskattekontoret for 
storbedrifter) fastsetter eiendomsskattegrunnlaget. 
 
Nettanlegg, det vil si kraftlinjer, transformatorstasjoner og lignende følger de 
alminnelige verdsettelsesreglene i eigedomsskattelova § 8 A. Slike anlegg inngår 
ikke i taksten for kraftanleggene, og kommunen må derfor verdsette dem selv. 
Nettanlegg takseres etter substansverdiprinsippet, som også er hovedregelen for 
øvrige verk og bruk. 
 
Skattegrunnlaget for kraftanlegg blir beregnet av Sentralskattekontoret for 
storbedrifter med grunnlag i oppgave fra kraftforetakene. Kommunene skriver ut 
skatt ut fra formuesverdi og kommunens vedtatte skattesats. 
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Vurdering: 
Definisjonen av hva som er del av kraftanlegg og hva som er nett fremgår av 
skatteloven §18-1. Høyesterett har stadfestet definisjonen i loven i dom den 24. 
sept. 2015 i sak mellom Gildeskål kommune/LVK og Salten Kraftsamband (SKS)/ 
Energi Norge om produksjonsrelaterte anlegg. 
 
En endring i definisjonen i loven slik at produksjonslinjer blir en del av kraftanlegget 
vil innebære at grensesnittet for hva som er fjernledninger blir uklart og gjenstand 
for flere tvister mellom kraftselskaper og kommunene. Etter gjeldende lov vil 
grensesnittet her være klart definert der hvor maskinspenningen er opptransformert 
til overføringsspenning.  
 
Regjeringens forslag om endringer i skatteloven § 18-1 er i realiteten et forsøk på å 
fjerne eiendomsskatt på verk og bruk og svekke grunnlaget for eiendomsskatt på 
kraftanlegg. 
 
Kraftforetakenes fradragsrett for fremtidige kostnader til utskifting av driftsmidler er 
etter gjeldende lov (eiendomsskattel. § 8 B-2 (1)) fradrag for driftsmidler som er 
særskilte for kraftforetak. Det er Sentralskattekontoret for storbedrifter som 
fastsetter formuesverdien på kraftanlegg. Det er SFS sitt ansvar å kontrollere at 
skattegrunnlaget er korrekt. Kommunene kan kreve å få innsyn i grunnlaget, og har 
klagerett overfor SFS.  
 
Riksrevisjonens rapport av 2. februar 2015 viser at SFS i svært liten grad fører 
kontroll med eiendomsskattegrunnlagene for kraftanlegg. Kommunenes muligheter 
for å selv vurdere om skattegrunnlaget er korrekt er begrenset, og det må ofte leies 
inn bistand for å få dette vurdert. Dette påfører kraftkommunene en ekstra utgifter 
som burde være unøvendig.  
 
En «uthuling» i loven slik at alle driftsmidler som er knyttet til kraftproduksjonen 
skal gi rett til fradrag for fremtidige utskiftingskostnader vil bli gjenstand for 
skjønnsmessige vurderinger. Dersom drifsmidler som løsøre osv. skal tas med i 
fradraget vi dette ikke gjenspeile den reelle substansverdien av kraftselskapene.  
 
Administrative og økonomiske konsekvenser: 
Departementets forslag til endringer i skatteloven og eindomsskattelova vil 
redusere kommunens inntekter fra eiendomsskatt på kraftanlegg. Det er usikkert 
hvor mye. Forslagene til lovendringer vil åpne for mer skjønnsmessige vurderinger 
og dermed flere tvister. 
 
Kontering: 
Ingen 
 
Konklusjon/anbefaling: 
Se rådmannes innstilling 
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