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Saksframlegg 
 

Utv.saksnr Utvalg Møtedato 

41/15 Formannskapet 17.09.2015 

Høring om forslag til endring av eiendomsskatteloven - begrensinger 

vedr produksjonsutstyr mv - verk og bruk 

 

 

Vedlegg: 

Høringsbrev og notat fra Finansdepartementet - datert 18.06.15 

Vedtak til: 

Finansdepartementet (elektronisk innen 18.09.15) 

Saksutredning: 

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i eiendomsskatteloven med to 

alternativ.  Første alternativ gjelder «reglene om skattlegging av produksjonsutstyr og andre –

installasjoner» tilknyttet verker og bruk, og innebærer at disse fritas for eiendomsskatt.  Andre 

alternativ innebærer at produksjonsutstyr og –installasjoner fritas for eiendomsskatt samt også at  

«verk og bruk» bortfaller som eget utskrivningsalternativ, og slike eiendommer vil derfor måtte 

takseres og skattlegges som alminnelig næringseiendom.  Eiendomsskatt på vannkraftanlegg 

(produksjon av vannskraft) berøres ikke av forslagene. 

Vurdering: 

Forslagene innebærer ifølge beregninger KS har utført et anslått inntektstap for kommunene på 

omkring 1,7 milliarder kroner, og svært betydelige tap for en rekke enkeltkommuner. Om lag 

halvparten av inntektstapet overføres til staten i form av økt selskapskatt og særskatt og kommer 

derfor ikke næringsdrivende til gode. 

 

Det er ønskelig at kommunen selv skal kunne ha og bruke både retten og fleksibiliteten til å 

skrive ut eiendomsskatt på kun verker og bruk og at produksjonsutstyr må omfattes. 

 

Forslagene innebærer en innsnevring av det kommunale selvstyre og strider også mot 

regjeringens løfte i Sundvolden-erklæringen om at kommunene skal beholde en større del av de 

inntektene som skapes lokalt. 
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Dersom regjeringen likevel går videre med endringsforslagene og vedtar dem, ber Dovre 

kommune om at kommunene blir kompensert både for det faktiske inntektstapet, samt også tapet 

ved at kommunens framtidige inntektsmuligheter blir redusert.   

 

 

 

 

For Dovre kommune innebærer forslaget et årlig inntektstap på om lag 230.000 kroner utifra 

dagens taksering. Eiendomsskatt fra verk og bruk utgjør 560.000 kroner, herav utgjør skatt på 

vannkraft 260.000 kroner. Skatt på annen næringseiendom utgjør om lag 340.000 kroner, og 

boliger mv 460.000 kroner. Totalt utgjør eiendomsskatt i Dovre om lag 1.360.000 kroner, eller 

om lag 0,7% av samlede driftsinntekter. 

 

Rådmannens innstilling: 

Formannskapet vedtar slik høringsuttalelse 

 

- Dovre kommune mener at dagens regler er klart bedre enn finansdepartementets forslag, 

og ønsker derfor ingen endring av eiendomsskatteloven.  

 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 17.09.2015  

 

Behandling 

 

 

Vedtak 

Rådmannens innstilling ble enstemmig godkjent. 
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