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Endring av  «Lov  om eiendomsskatt» - høring

Arkivsaknr:  15/1333

Nome J  nr.: Arkiv Saksbehandler

kommune 15/10360 Kl -232 Harald Orekâsa

Forvaltningsorgan: Dato Sak nr.

Kommunestyret l 0.09.20l 5 Z 7/, >'i

Innstilling fra rådmannen:

l.
Nome kommune ber Regjeringa trekke forslaget til endring av «Lov om eiendomsskatt» som

ligger til grunn for høringsnotatet av 18.06.2015.

2.

Nome kommune, som medlem av LVK, stiller seg bak høringsuttalen fra LVK av 31.08.2015.

10.09.2015  KOMMUNESTYRET

Avstemming:
Innstillingen ble Vedtatt med l9 mot 6 stemmer

KS-074/  15  VEDTAK:

l.

Nome kommune ber Regjeringa trekke forslaget til endring av «Lov om eiendomsskatt» som

ligger til grunn for høringsnotatet av 18.06.2015.

2
Nome kommune, som medlem av LVK, stiller seg bak høringsuttalen fra LVK av 31.08.2015.

(Kommunestyret gjør endelig Vedtak).

Kopi av saksutredning med vedtak sendes:
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Dokumenter  i  saken:

1 18.06.2015 Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk -frist

1 8.09. 1 5
2  19.06.2015 Regjeringen varsler kutt i eiendomsskatt på 1,2 milliarder kroner!

3 12.08.2015 Nome kommune sin fordeling av eiendomsskatt fra «verker og bruk.»

4 31.08.2015 Høringsuttale fra LvK av 31.08.2015.

Dokument l, 3  og 4. følger som kopiert vedlegg. Øvrige dokumenter i saken er tilgjengelige

ved servicekontoret på rådhuset.

Faktiske opplysninger

Det Kgl..Fin.dept. har sendt på høring et forslag til endring av «Lov om eiendomsskatt» som

får store konsekvenser for de fleste kommuner.

I praksis medfører forslaget at det ikke kan skrives ut eiendomsskatt på det som i dag går

under samlebegrepet «verker og bruk>>, unntatt kraftverk.

Slik rådmannen forstår forslaget vil det ikke være lov å skrive ut skatt på integrerte

maskiner/produksjonsutstyr i bedrifter(bare på den bygningsmessige delen), kraftlinjer, samt

infrastruktur som telenett etc.

For Nome kommune vil dette bety en inntektsreduksjon med vel 1,7 mill. kroner årlig, jfr

vedlegg 3., mens det vil bety svært store beløp for kommuner med tunge industrielle

utbygginger(for eksempel kunstgjødselprod/petroleumsanlegg/vindkraftanlegg etc).

De aller fleste kommuner har krafllinj er og andre infrastrukturanlegg innenfor sine grenser, og

i sum vil dette være inntektstap som er den eneste inntektsmuligheten kommunene selv har,

og som ikke medregnes som del av de frie inntekter(skatt og rammetilskudd).

Rådmannen vil peke på LvK(Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar), der Nome

kommune er medlem, sin entydige holdning i saka.

Det er også grunn til âmerke seg at KS har gått mot endringsforslaget.

Vurdering
Rådmannen vurderer endringsforslaget som en svært stor endring som i stor grad vil gi store

inntektsreduksjoner i de fleste kommuner, og som i stor grad vil få konsekvenser for

distrikt-Norge.

Rådmarmen vil spesielt vise til krañoverføringsanlegg som i dag gir betydelige inntektsbeløp

for de kommuner som i dag blir berørt av slike inngrep.

Dette vil ofle være betydelige, men nødvendige, inngrep i naturen. Disse inngrep er ofte
grunnlag for debatt, men blir godtatt av kommunene hvor begrunnelsen delvis er at et slikt

inngrep gir kommunale inntekter i form av eiendomsskatt. Dersom dette incitamentet blir tatt

bort, er rådmannen av den oppfatning at bygging av nødvendige kraftoverføringsanlegg i
framtida, vil møte vesentlig sterkere motstand på lokalt plan.

For øvrig ber rådmannen kommunestyret gi sin støtte til LVK sin grundige høringsuttale, samt

resolusjonen som enstemmig ble vedtatt på LvK sitt landsmøte 21.08.2015 hvor Nome

kommune deltok. Jfr vedlegg 4.
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Rådmannen


