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Høringsuttalelse til Finansdepartementets forslag om 
å fjerne eiendomsskatt på produksjonsutstyr og 
produksjonsinstallasjoner på verk og bruk 

Øst-Finnmark regionråd (ØFR) har drøftet Finansdepartementets forslag om å fjerne 
eiendomsskatt på verk og bruk. 
På bakgrunn av dette vil Øst-Finnmark regionråd uttale følgende: 
 
ØFR støtter ikke forslaget til endringer i eiendomsskatteloven. Vi ønsker at dagens 
ordning beholdes. 
Hovedbegrunnelsen er at dette vil medfører et betydelig økonomisk tap for 
kommunene som ikke vil bli kompensert, slik høringsutkastet er formulert.  
 
Eiendomsskatten er en over 120 årig lov som har gitt kommunene både frihet og 
fleksibilitet til å skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk – inklusive produksjonsutstyr. 
Endringsforslaget innebærer at kommunenes selvstendige rett til å avgjøre dette tas 
bort. Noe som er i strid med de erklæringer som er gitt av ulike regjeringer de siste 
årene om større selvråderett for kommunene. Dessuten bryter forslaget med 
prinsippet om at en større del av verdiskaping som skjer lokalt – herunder 
skatteinntektene - også skal tilfalle lokalsamfunnet.  
 
Dersom eiendomsskatteloven skulle endres og kommunenes rett til utskriving av 
denne skatt avvikles, er det et ufravikelig krav at kommunene må kompenseres krone 
for krone i bortfalte inntekter. 
 
Et bortfall av retten for kommunene til å utskrive eiendomsskatten på verk og bruk vil 
trolig også medvirke til en mindre interesse til å ta naturarealer i bruk for større 
industrielle inngrep som for eksempel vindmølleparker. Noe som i neste omgang kan 
bremse en utvikling hvor vi ønsker at nasjonens ressurser tas i bruk for å bidra til 
landets utvikling og opprettholdelse av vår levestandard. 
 
ØFR har merket seg blant annet KS sin uttalelse i denne saken. Likeså Nettverket av 
Petroleumskommuner. ØFR stiller seg bak disse uttalelsene slik de foreligger. 
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