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Til 

Finansdepartementet 

 

         Molde 4. september 2015 

 

Høring fra Romsdal Regionra d – eiendomsbeskatning 
av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk 

Viser til høringsnotat utsendt av Finansdepartementet 18. juni 2015. Romsdals Regionråd som består 

av kommunene Aukra, Eide, Fræna, Midsund, Molde, Nesset, Rauma og Vestnes, oversender med 

dette sitt høringssvar.  

Romsdal Regionråd registrerer med bekymring politiske signaler om endring av 

eiendomsskattereglene for faste installasjoner på land, blant annet ilandføringsanlegget på Aukra. 

 

Da ilandføringsanlegget ble en realitet ble det etablert en avtale mellom 5 Romsdalskommuner om 

benyttelse av deler av eiendomskattinntektene fra Aukra for regional utvikling i Romsdal. Avtalen om 

GassROR IKS innebærer mellom annet:  

 Avtale om å støtte Aukra som gassknutepunkt for Norskehavet 

 Samarbeidsavtale om å utnytte de industrielle mulighetene som ilandføring av gass til 

regionen gir 

 Utvikling av Høyskolen i Molde som senter for petroleumslogistikk 

 

10 % av eiendomsskatten fra gassilandføringsanlegget går til GassROR IKS til felles næringsutvikling i 

regionen. De øvrige kommunene som ikke har eiendomsskatt fra ilandføringen, bidrar med kr 25,- pr 

innbygger. GassROR IKS er nå utvidet til å gjelde alle 8 kommunene i Romsdal Regionråd. 
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Denne regionale muskelen har hatt stor betydning for mange regionale utviklingsprosjekt siden 

GassROR IKS ble etablert i 2002. Her kan nevnes: 

 Flyplassutvidelse, Molde Lufthavnutvikling AS 

 Vegprosjekt: Haukabøtunellen, Langfjordtunellen og Møreaksen AS 

 Næringsutvikling, iKuben – nasjonalt arenaprosjekt 

 Kompetanse: Molde Kunnskapspark AS og Høgskolen i Molde 

 Reiseliv: Prosjekt «Øyriket Romsdal», Ergansenteret og Atlanterhavsvegen 

 Næringsutvikling - Prosjekt Gassknutepunkt Nyhamna 

Regionen har hatt stor nytte av disse inntektene. Om de skulle falle bort i sin nåværende form vil det 

ikke bare ha store konsekvenser for Aukra kommune, men også for den generelle regionale 

utviklingen i hele Molderegionen. 

 

Romsdal Regionråd ber derfor om at reglene for faste installasjoner på land opprettholdes, slik at 

videre vekst i Molderegionen kan understøttes av disse midlene. 

 

 

Med vennlig hilsen  

Torgeir Dahl (sign)      Bernhard Riksfjord (sign) 

Styreleder       Nestleder 

mailto:Brittrr@romsdalregionrad.no

