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Bakgrunn 

 

Fra regjeringen.no, NOU 2014:13. «Norge har et omfattende inntektssystem for 

kommunene. Inntektene fra eiendomsskatten utgjør i gjennomsnitt en relativt 

beskjeden del av kommunesektoren sine inntekter. Det taler for at velgerkontrollen er svakere 

i Norge enn i andre land hvor overføringene er mindre. I tillegg svekkes 

velgerkontrollen ved at eiere av fritidseiendommer eller andre eiendommer som 

ilegges skatt (kraftverk, industrianlegg mv.), ikke nødvendigvis bor i kommunen. 

Slike forhold taler for en statlig eiendomsskatt. Behovet for å sikre en rimelig 

skattebelastning tilsier enten en overgang til en statlig eiendomsskatt eller en bedre 

koordinering av regler mellom stat og kommune.» 

 

 

LVK viser til departementets høringsbrev 5. januar om NOU 2014:13 

Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi. 

LVKs høringsuttalelse er i første rekke konsentrert om Scheel- utvalgets redegjørelse 

for og uttalelser om eiendomsskatt i kapittel 12.10.1. 

 Eiendomsskatten må beholdes som en kommunal skatteart, hvor kommunene 

har ansvaret for verdsettelsen. (punkt 2-4). 

 Utvalgets forslag om økt grunnrenteskatt på vannkraft som kompensasjon for 

en redusert inntektsskattesats, vil føre til reduksjon i kommunens 

eiendomsskatteinntekter. Dette kan ikke aksepteres. (Punkt 5) 

 Sirdal kommune støtter utvalgets uttalelser og forslag om avskriving for 

vannkraftanlegg. (Punkt 6). 

 

Det vises til LVK høringsuttales som er vedlegg til denne saken. 

Eiendomsskatten må beholdes som en kommunal skatt. 

Statlig eiendomsskatt vil begrense det kommunale selvstyre. 

LVK vil gå imot en statliggjøring av eiendomsskatten. 

Dersom kommunene skal beholde mer av eiendomsskatteinntektene enn i dag, bør 

ikke den eneste kommunale skatteordningen som går direkte uavkortet til kommunene gjøres 

statlig. 

Det er LVKs syn at en statliggjøring av eiendomsskatten vil svekke lokaldemokratiet, 

i strid med Regjeringens målsetting og ønske. 

 

Frist for å avgi høringsuttalelse er satt til den 07.04.2015. 
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Forslag til vedtak 

 

Sirdal  kommune slutter seg til Landssamanslutninga av vasskraftkommunar 

(LVK) sin høringsuttalelse om at: 

 Eiendomsskatten må beholdes som en kommunal skatteart, hvor kommunene 

har ansvaret for verdsettelsen. (punkt 2-4). 

 Utvalgets forslag om økt grunnrenteskatt på vannkraft som kompensasjon for 

en redusert inntektsskattesats, vil føre til reduksjon i kommunens 

eiendomsskatteinntekter. Dette kan ikke aksepteres. (Punkt 5) 

 Sirdal kommune støtter utvalgets uttalelser og forslag om avskriving for 

vannkraftanlegg. (Punkt 6) 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 07.04.2015 – PS 15/41 

 

Behandling 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak 

 

Sirdal  kommune slutter seg til Landssamanslutninga av vasskraftkommunar 

(LVK) sin høringsuttalelse om at: 

 Eiendomsskatten må beholdes som en kommunal skatteart, hvor kommunene 

har ansvaret for verdsettelsen. (punkt 2-4). 

 Utvalgets forslag om økt grunnrenteskatt på vannkraft som kompensasjon for 

en redusert inntektsskattesats, vil føre til reduksjon i kommunens 

eiendomsskatteinntekter. Dette kan ikke aksepteres. (Punkt 5) 

 Sirdal kommune støtter utvalgets uttalelser og forslag om avskriving for 

vannkraftanlegg. (Punkt 6) 

 

 

 

 

 

Inge Hedenstad Stangeland Arne Eiken 
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