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Hammerfest 16.september 2015 
 

Høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk 
 
Vest-Finnmark regionråd har gjort følgende vedtak i forbindelse med høring om eiendomsbeskatning av 

arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk: 

1. Vest-Finnmark regionråd viser til høringsnotat 18.6.2015 fra Finansdepartementet om forslag 

om endring i reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov 6. juni 

1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova).  

 

2. Vest-Finnmark regionråd er i mot begge alternativene om å fjerne «produksjonsutstyr og 

installasjoner» fra eiendomskattegrunnlaget for verker og bruk. Forslaget vil bety store 

inntektstap for flere av medlemskommunene, og medføre store nedskjæringer i 

velferdstilbud, investeringer, og muligheter for kommunene å videreutvikle seg. 

 

3. Det er kommet signaler om at en andel av selskapsskatten skal kompensere for bortfall av 

eiendomsskatt på verk og bruk. Flere selskaper lokalisert i Vest-Finnmark, skatter ikke til 

vertskommunene, men til kommunen der hovedkontoret ligger. En økt andel av 

selskapsskatten vil ikke kompensere for bortfallet av eiendomsskatt på verk og bruk, og flere 

kommuner vil ha store netto tap på en slik omlegging. 

 

4. Forslaget er dramatisk for mange av medlemskommunene, og spesielt Hammerfest 

kommune. Forslaget innebærer et brudd på samfunnskontrakten som ligger til grunn for 

kommunenes samtykke til de store naturinngrepene som er gjort i forbindelse med 

prosessanlegget på Melkøya. Vest-Finnmark regionråd viser for øvrig til høringsuttalelsen fra 

Hammerfest kommune der de dramatiske konsekvensene for departementets forslag 

beskrives nærmere. 
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5. Vest-Finnmark regionråd viser for øvrig også til høringsuttalelse fra Nettverket for 

petroleumskommuner – NPK, og stiller seg bak denne. 

 

6. Vest-Finnmark regionråd krever at forslaget trekkes. 

 

7. Dersom regjeringen likevel går videre, krever Vest-Finnmark regionråd sekundært at  

            det opprettes et bredt sammensatt lovutvalg for videre utreding. 

 

Med vennlig hilsen 

 
Raymond Robertsen 

Daglig leder 


