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UTTALELSE TIL HØRINGSNOTAT EIENDOMSBESKATNING AV ARBEIDSMASKINER MV. I 
VERK OG BRUK

Vedlegg
1 Høringsuttalelse KS
2 Spørreskjema eiendomsskatteinntekter fra verk og bruk - KS
3 Høringsnotat Finansdepartementet

Sakens bakgrunn og innhold:
Finansdepartementet la den 18.06.2015 ut til høring – Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i 
verk og bruk. Høringsfristen er 18.september 2015.

Departementet presenterer i dette høringsnotatet to alternative forslag til endring av regelen om 
eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. I forslaget til nye regler gjøres det bruk av 
begrepet «produksjonsutstyr og –installasjoner». 

Alternativ 1 fritar produksjonsutstyr og –installasjoner fra eiendomsbeskatning, men beholder verk og 
bruk som et selvstendig utskrivingsalternativ. 

Alternativ 2 fjerner verk og bruk som en egen kategori i eiendomsskatten. Etter dette alternativet 
foreslås slike anlegg skattlagt som alminnelig næringseiendom. Reglene i § 4 annet ledd tredje og 
fjerde punktum, som definerer eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk, vil bli overflødige og 
foreslås opphevet. Alternativ 2 innebærer også andre endringer i eiendomsbeskatningen av anlegg 
som etter gjeldende rett er å anse som verk og bruk, herunder endring av verdsettelsesreglene. Ingen 
av alternativene medfører endringer i eiendomsbeskatningen av vannkraftanlegg.

De to alternativene gir også som følge at beskatning av kraftlinjer, telenett, bredbånd, kabel-TV, 
rørledninger mv, vindkraftanlegg og prosessanlegg petrokjemi faller bort.

Rissa kommune er medlem av KS Eiendomsskatteforum (KSE) som er med og ivaretar interessene til 
kommunene som innkrever eiendomsskatt. 



Kort tid etter at høringsnotatet forelå fra Finansdepartementet kom det informasjon fra KSE om at de 
skulle lage en høringsuttalelse til lovendringen. Men samtidig oppfordret de kommunene til å komme 
med en egen uttalelse.
Høringsuttalelsen KSE forelå den 21.08.2015 og kan i sammendrag fremstilles slik:
• KS støtter ikke forslaget til endringer i eiendomskatteregelverket
• Forslagene vil medføre et anslått inntektstap for kommunene på omkring 1,7 milliarder kroner, 

og vil føre til betydelige inntektstap for svært mange enkeltkommuner. Omkring halvparten av 
inntektstapet overføres til staten i form av økt selskapsskatt og særskatt, og kommer ikke de 
næringsdrivende til gode.

• KS mener at kommunene etter lokaldemokratiske avveininger må beholde både retten og 
fleksibiliteten til også å kunne skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk, inklusive 
produksjonsutstyr.

• Forslagene innebærer at forutsetningene for kommunenes selvstyre innsnevres, og strider mot 
regjeringens løfte i Sandvolden-erklæringen om at kommunene skal beholde en større andel 
av de inntekter som skapes lokalt.

• Forslagene er ikke egnet til å oppfylle departementets målsetninger om økt forutberegnelighet 
og likebehandling

• Dersom regjeringen likevel går videre med lovsaken, anbefaler KS sekundært at det opprettes 
en bredt sammensatt lovkomite for videre utredning

• KS krever at kommunesektoren kompenseres fullt ut for en eventuell innskrenking i retten til å 
skrive ut eiendomsskatt, og at dette bekreftes og synligjøres i en eventuell sak til Stortinget.

I KSE sitt arbeid med høringsuttalelsen ble medlemskommunene oppfordret å svare på en 
spørreundersøkelse om de økonomiske konsekvenser av lovendringsforslaget. 
For Rissa kommune hadde konsekvensene vært i 2014 tall en inntektsreduksjon på 
kroner 1 499 928 (60%) av en total på kroner 2 469 752 (vedlegg).

Vurdering:
KS har i sin høringsuttalelse fått frem de konsekvenser lovendringen blir for kommunene som skriver 
ut eiendomsskatt på verk og bruk.
Som en ser av uttalelsen er de økonomiske konsekvenser størst med et inntektstap på omkring 1,7 
milliarder kroner. Omkring halvparten av dette inntektstapet blir overført til staten i form av økt 
selskapsskatt og særskatt. Så dette gjør at kommunene ikke lenger har disse midlene til å støtte bl.a. 
det lokale næringslivet med.

En mener at KS har laget en god høringsuttalelse som på en objektiv måte har belyst alle sider av 
lovendringsforslaget, og de konsekvenser dette kan føre til for kommunene som har eiendomsskatt på 
verk og bruk.
Derfor ser en ikke behovet for at Rissa kommune lager en egen uttalelse, men at en slutter seg til KS 
sin høringsuttalelse.

Rådmannens innstilling:
Rissa kommune slutter seg til KS høringsuttalelse av 21.08.2015, angående høringsnotat fra 
Finansdepartementet av 18.06.2015 – Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk.

Saksprotokoll i Rissa Kommunestyre - 03.09.2015
Behandling:
Forslag fra Rissa Høyre v/Ove Vollan:
Rissa kommune har følgende uttalelse i forbindelse med Finansdepartements Høringsnotat -
Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk (Sak:12/388 18.06.2015):



Rissa kommune går for alternativ 1; som fritar produksjonsutstyr og –installasjoner på industrianlegg  
fra eiendomsbeskatning, men beholder verk og bruk som et selvstendig utskrivingsalternativ, også 
med kraftlinjer, vindkraftanlegg og petrokjemiske anlegg.

Vi mener det er viktig for lokaldemokratiet at kommunene selv skal ha mulighet for å avgjøre om de vil 
ha eiendomsskatt på verk og bruk – eller ikke.

Forslag fra Rissa FRP v/Marthe Småvik:
Rissa går for alternativ 2 i høringsnotat som fjerner all eiendomsskatt.
Vi forutsetter at Staten utarbeider overgangsregler for kommuner som allerede har beskatning på 
vindparker.

Forslag fra Rissa PP v/Harald Fagervold om vedlegg:
Kraftproduksjon med overføringslinjer fjernes fra eiendomsskatten. Utbygger betaler leie direkte til 
vedkommende kommune.

Avstemming:
Forslag fra Rissa FRP falt 19 mot 4 stemmer. De som stemte mot: Rune Schei, Anita Nesset 
Kristiansen, Marthe Småvik og Einar Lyshaug. 
Rådmannens innstiling ble satt mot Rissa Høyre sitt forslag. Rissa Høyre sitt forslag ble vedtatt 13 mot 
10 stemmer. De som stemte mot: Anne Kirkeby, Tor Martin Sunde, Erling Kristian Pedersen, Liv Darell, 
Randi S Denstad, Per Kristian Skjærvik, Torun S Bakken, Olga Berg, Trond Sagmyr og Odd Arne 
Sakseid.
Rissa PP sitt forslag om vedlegg ble vedtatt 15 mot 8 stemmer. De som stemte mot: Per Kristian 
Skjærvik, Sverre Anders Hafeld, Torun S Bakken, Olga Berg, Trond Sagmyr, Anne Kirkeby, Bjørn 
Vangen og Linda Iversen.

Endelig vedtak:
Rissa kommune har følgende uttalelse i forbindelse med Finansdepartements Høringsnotat -
Eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk (Sak:12/388 18.06.2015):

Rissa kommune går for alternativ 1; som fritar produksjonsutstyr og –installasjoner på industrianlegg  
fra eiendomsbeskatning, men beholder verk og bruk som et selvstendig utskrivingsalternativ, også 
med kraftlinjer, vindkraftanlegg og petrokjemiske anlegg.

Vi mener det er viktig for lokaldemokratiet at kommunene selv skal ha mulighet for å avgjøre om de vil 
ha eiendomsskatt på verk og bruk – eller ikke.

Kraftproduksjon med overføringslinjer fjernes fra eiendomsskatten. Utbygger betaler leie direkte til 
vedkommende kommune.


