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EIENDOMSSKATT AV KRAFTVERK - HØRING ANG MAKSIMUMS 

OG MINIMUMSREGLENE 
 

Vedlegg: 

Finansdepartementets høringsnotat datert 15. april 2011 

LVK’s høringsuttalelse datert 7.juni. 2011. 

 

Andre vedlegg: 

Vedlegg fra LVK som peker på at Finansdepartementet overvurderer kommunenes inntekter. 

 

Saksopplysninger: 

Det vises til Finansdepartementets høringsnotat datert 15. april 2011, hvor departementet 

varsler endringer i maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatt på kraftverk, jf. 

eigedomsskattelova (eskl) § 8 fjerde ledd. De foreslår å beholde men indeksjustere ordningen. 

Vurdering: 

Rauma kommune bør støtte LVK’s høringsuttalelsesom går ut på at reglene om minimums- 

og maksimumsverdier i eiendomsskatteloven (eskl) § 8 fjerde ledd må fjernes, samtidig som 

beregningsgrunnlaget for kapitaliseringsrenten gjøres mer stabilt og langsiktig, noe som vil 

føre til at kapitaliseringsrenten heves. En endring av kapitaliseringsrenten vil redusere 

virkningene av å fjerne maksimumsverdien og gi kommunene en moderat inntektsøkning. 

Rauma kommune vil øke sine inntekter dersom maksimumsverdien fjernes. Lund &Co har 

beregnet at Rauma Kommune for skatteåret 2010 tapte minst 6,4 millioner kroner. Dersom en 

samtidig justerer kapitaliseringsrenten vil ikke gevinsten bli like stor men mer stabil og 

langsiktig, og mer sannsynlig at Stortinget vil kunne akseptere. Kun fjerning av maksimums 

og minimumsreglene ville gitt en stor inntektsøkning til relativt få kommuner, samtidig som 

staten taper inntekter.  

 

INNSTILLING: 

 

Rauma kommune støtter LVK’s høringsuttalelse. Reglene om minimums- og 

maksimumsverdier i eiendomsskatteloven (eskl) § 8 fjerde ledd må fjernes, samtidig som 

beregningsgrunnlaget for kapitaliseringsrenten gjøres mer stabilt og langsiktig, noe som vil 

føre til at kapitaliseringsrenten heves. En endring av kapitaliseringsrenten som foreslått vil 

terkt redusere omfordelingsvirkningene av å fjerne maksimumsverdien. 
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Det ble satt frem følgende forslag til nytt pkt. 2 ved at innstillingen blir pkt. 1: 

 

”2. Vi vil påpeke at Rauma kommune er en minsteinntektskommune.” 

 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt som pkt. 1. 

Det fremsatte forslag til nytt pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. 

 

 

FS-138/11 VEDTAK: 

 

1. Rauma kommune støtter LVK’s høringsuttalelse. Reglene om minimums- og   

       maksimumsverdier i eiendomsskatteloven (eskl) § 8 fjerde ledd må fjernes,      

      samtidig     som beregningsgrunnlaget for kapitaliseringsrenten gjøres mer   

      stabilt og langsiktig, noe som vil føre til at kapitaliseringsrenten heves. En  

      endring av kapitaliseringsrenten som foreslått vil sterkt redusere   

      omfordelingsvirkningene av å fjerne maksimumsverdien. 

 

2.   Vi vil påpeke at Rauma kommune er en minsteinntektskommune. 

 

 

 

 

 

Rett utskrift. 

 

 

Andreas Hjertviksten 

seniorrådgiver 


