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Grane kommunes høringssvar på Finansdepartementet forslag om å endre

reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk.

Graneliommune ligger helt sør i. Nordland med et areal påZQl 2111112. Enveldreyet kommune
med ca  1500  innbyggere. Vi har store naturverdier som vi lokalt mener bør kunne utvikles og
utnyttes for fellesskapets og våre innbyggeres beste. Her tenker vi på vannkraft,
mineralforekomster, utmarksbeiter og skogbruk. Grane kommune har blitt utsatt for en del
vemevedtak som vi lokalt ikke har vert enig i politisk, eksempelvis vernet av Vefsna vassdraget
hvor et samlet kommunestyre stemte mot vern.

Departementets forslag til endringer i reglene om eiendomsskatt på verk og bruk.
bryter slik Grane kommune oppfatter saken med den samfunnskontrakt som er inngått mellom
staten og vertskommuner for store infrastruktur- og energianlegg.
Kommunenes utsikter til eiendomsskatteinntekter har i mange tilfelle vært en avgjørende
forutsetning for kommunenes samtykke til etablering av industribedrifter, store kraftlinjer og
vindkraftanlegg med de naturinngrep disse innebærer.

Det regimet vi har i dag med eiendomsskatt på verker og bruk har fungert rimelig godt i over
100 år, og hatt allmenn støtte i samfunnet. Grane kommune ber regjeringen forkaste forslagene
om at produksjonsutstyr og produksj onsinstallasj oner ikke lenger skal inngå i skattegrunnlaget
og avviklingen av begrepet verk og bruk. Begge alternativene innebærer i realiteten en avvikling
av eiendomsskatt på verk og bruk.

De økonomiske konsekvensene vil være dramatiske for mange kommuner for Grane kommune
utgjør det  4,780  millioner. Departementet har anslått et inntektsbortfall for kommunesektoren samlet til
om lag 1,2  milliarder kroner. Tall fra KS viser at inntektsbortfallet vil være høyere, og er anslått til 1,7
milliarder kroner.

Grane kommune ber regjeringen forkaste forslagene om at produksjonsutstyr og
produksjonsinstallasjoner ikke lenger skal inngå i skattegrunnlaget, samt avviklingen av
begrepet verk og bruk. Grane kommune viser til og tilslutter seg høringsuttalelsen fra
LVK.
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