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Høring - Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk 
 

Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 03.09.2015  

 

Endelig vedtak: 

 

Åfjord kommunestyre viser til Høringsnotat av 18.06.2015: Eiendomsbeskatning av 

arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk og avgir følgende uttalelse: 

 

 Kommunene må ut fra hensyn til det lokale selvstyret og økonomisk handlefrihet få 

beholde retten og fleksibiliteten til å skrive ut eiendomsskatt på verker og bruk, inkludert 

produksjonsutstyr.  

 

 Sett i lys av fremtidig avvikling av elektrisitetsproduksjon basert på kull- og kjernekraft, 

vil det bli et stort fremtidig behov for fornybar energi i Europa. Det er således viktig at 

det etableres ordninger som gjør det attraktivt å stille arealer til disposisjon for vindkraft-

utbygging i Norge. Dette sikrer Norge som energinasjon etter oljealderen, samtidig som 

det kan legges til rette for etablering av nye norske industriarbeidsplasser basert på 

fornybar energiproduksjon.  

 

 Som potensiell vertskommune for fremtidig vindkraftutbygging vil Åfjord kommune 

peke at mulighetene til avbøtende tiltak finansiert ved fremtidige eiendomsskatteinntekter 

har vært avgjørende for at arealer ble stilt til rådighet og naturinngrep ble akseptert i 

forbindelse med konsesjonsbehandlingen. Dersom adgangen til å skrive ut eiendomsskatt 

bortfaller slik at det ikke blir mulig å iverksette nødvendig kompenserende tiltak i 

lokalsamfunnet som følge av vindkraftutbygging, er dette å anse som brudd på de 

forutsetningene som lå til grunn for Åfjord kommunestyre sin behandling av 

konsesjonssøknadene til vindkraftanlegg.  

 

 Dersom regjeringen etter høringsrunden velger å gå videre med lovsaken, krever Åfjord 

kommune at det opprettes en bredt sammensatt lovkomite for videre utredning av 

konsekvensene av saken.  

 

 



 Åfjord kommunestyre slutter seg for øvrig til KS sin høringsuttalelse av 21.08.2015, 

høringsuttalelse fra Norske Vindkraftkommuner (LNVK), og resolusjon fra LVKs 

landsmøte den 21.08.2015 i sakens anledning.  

 

Vedtaket ble fattet med 19 mot 2 stemmer.   
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Ordfører 
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 Sekretær    

       

 

 

 

 

 

 

 

      

   
 


