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Særutskrift- høring om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og 

bruk 

 

Kommunestyret i Hammerfest kommune fattet følgende vedtak 3.9.2015 i sak 76/15 – høring om 

eiendomsbeskatning i verk og bruk – Hammerfest kommunes høringsuttalelse: 

 

 

1. Hammerfest kommune 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. Hammerfest kommune opplevde nedgangstider og negativ befolkningsendring fram til 

2002. Hammerfest mistet 1200 arbeidsplasser innen fiskeri og fiskeindustri. Resultatet 

var store økonomiske utfordringer med driftsreduksjoner og tilnærmet ingen 

investeringsoppgaver. Resultatet var et marginalt driftsnivå, samt en situasjon hvor bygg 

og annen infrastruktur ikke ble utviklet eller vedlikeholdt tilstrekkelig. 

 

3. I forbindelse med etableringen av prosessanlegget på Melkøya var det et stort behov for 

nødvendig infrastrukturoppbygging i kommunen. Kommunen har og har hatt store 

investeringsoppgaver, spesielt innenfor bolyst, boligutvikling og arealutvikling til boliger 

og næring, samt andre påkrevde infrastrukturtiltak som veier, trafikksikring, skredsikring, 

vann, avløp, skoler, barnehager, havn. I tillegg til investeringene har driftsnivået hatt et 

utviklende nivå.  

 

4. Fra 2002 og fram til i dag har folketallsutviklingen vært svært positiv med en vekst på ca. 

1400 personer i perioden. Folketallet har nå passert 10.400 og øker fortsatt. Næringslivet i 

kommunen har hatt en tilsvarende positiv utvikling. I kjølvannet av Statoils etablering av 

LNG – anlegg på Melkøya har mange virksomheter innen oljeservice etablert seg i 
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kommunen med egne avdelinger. Dette for å sikre arbeidsoppdrag og for å være forberedt 

på nye mulige funn og ringvirkninger av disse. Som følge av dette har mange utflyttede 

Hammerfestinger vendt tilbake til kommunen etter endt utdanning og arbeidserfaring 

lenger sør i landet, slik at alderssammensetninga nå er forholdsvis ideell for å vokse 

videre. 

 

5. Oppbygginga av kommunen ble finansiert gjennom systemet med eiendomsskatt. Et 

system som har eksistert i 120 år. Det å utvikle et samfunn som hadde en svært negativ 

utvikling med stor fraflytting og en betydelig nedbygging av antall offentlige 

arbeidsplasser innen post og tele og spesielt i fiskeindustrien har kostet.  

Ved etablering av f.eks. ilandføringssteder, må nødvendigvis aktuelle kommuner ha 

økonomiske muligheter for å tilrettelegge lokal infrastruktur for å ta i mot slik store 

industrietableringer. I denne sammenheng er eiendomsskatten for verker og bruk, helt 

avgjørende for å lykkes. 

 

6. Resultatet er nå at kommunen har 2,3 milliarder kroner i gjeld - kommunale foretak 

inkludert. Rente og avdragsutgiftene til Hammerfest kommune vurderes nærmere 3 

ganger større enn det som er det normale.  

 

7. Bortfall av eiendomsskatt på verk og bruk i størrelsesorden 180 millioner kr, opp mot 

hele 20% av årlig kommunebudsjett, vil ha katastrofale følger for Hammerfest kommune. 

Følgende skisseres for inndekning av bortfallet;  

 

o Fjerne 120 mill kr i lønnsmidler som utgjør 200 årsverk eller 260 ansatte. Det 

resulterer i at tjenestetilbudet vil bli betydelig svekket/redusert eller tjenestetilbud 

må fjernes. Førskolebarn, skolebarn, ressurskrevende brukere, pleietrengende vil 

bli de store taperne. 

o Fjerne 60 mill kr på annen drift. Det betyr generelle driftsnedskjæringer, fjerning 

av tilskudd til lag, foreninger, næringsliv og andre instanser, samt fjerning av 

generell satsing på næringsutvikling, samarbeidsprosjekt med andre kommuner 

som eksempelvis vertskommunesamarbeid og IKS’er. 

o Ingen investeringer som betyr ingen oppdrag til næringsdrivende.  

 

Alt i alt beskriver dette en håpløs situasjon for Hammerfest kommune, samarbeidende 

instanser og kommuner, samt næringslivet i og utenfor Hammerfest. Situasjonen 

sannsynliggjør arbeidsledighet, befolkningsnedgang og nedgangstider for 

næringslivet. 

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

eiendomsskatt på verk og bruk. Innbetalt selskapsskatt i Hammerfest kommune var i 2013 

53,2 mill kr og i 2014 47,0 mill kr. Statoils virksomhet på Melkøya skatter ikke til 

Hammerfest, men til den kommunen som hovedkontoret ligger i. 1 % av selskapsskatten 

er vurdert som kommunens andel. For vår del ville det ha blitt; 1/28 x 47 mill kr = 1,7 
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mill kr for 2014. Det betyr altså tilnærmet ingenting sett i forhold til bortfall av 180 mill 

kroner.  

 

9. Forslaget er dramatisk for Hammerfest kommunen, befolkningen i Hammerfest og 

omkringliggende kommuner og næringsliv. 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. 

 

10. Hammerfest kommune er medlem av Nettverket for petroleumskommuner – NPK. 

Hammerfest viser til felles høringsuttalelse fra nettverket. 

 

11. Hammerfest kommunestyre krever at forslaget trekkes. 

 

12. Dersom regjeringen likevel går videre, krever Hammerfest kommunestyre sekundært at  

            det opprettes et bredt sammensatt lovutvalg for videre utreding. 
 

 

 

Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer  2015/1410 
 

Med hilsen 

 

 

Leif Vidar Olsen 

rådmann 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor nødvendigvis ikke underskrift 
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