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Utrykte vedlegg:
Departementets fremstilling av kommuneøkonomien (notat frå LVK).

Bakgrunn for saka:
Finansdepartementet (FIN) har gitt ut et høringsnotat, datert 15.april 2011, om
maksimums- og minimumsreglene for eiendomsskatt på kraftverk. Høringsfristen er
15.juli. Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) har utarbeidet en
foreløpig høringsuttalelse som skal behandles i landsstyremøte i uke 24. Nord-Fron
kommune er medlem i LVK.

Rådmannsleiinga si vurdering:
Særordningen med minimums (0,95 kr/kWh)- og maksimumsverdi (2,35 kr/kWh) har
stått nominelt uendret siden 2004, og dette har ført til at vertskommunenes
eiendomsskatteinntekter har tapt seg i realverdi hvert eneste år. Kort fortalt får ikke
kommunen noen del i prisoppgangen på kraft gjennom eiendomsskattereglene.

Eiendomsskatten på kraftverk utgjør betydelige inntekter for Nord-Fron kommune.
For 2011 utgjør dette ca. 27 mill.kr. Som følgje av ordningen med makstak for
eiendomsskatt på kraftverk så "tapte" kommunen ca. 1,8 mill. kr. i 2009 og ca. 4
mill.kr. i 2010. Med uendra regelverk vil "tapet" trolig bli enda større i årene fremover.

FIN legger opp til å beholde reglene for minimums- og maksimumsverdi, men at
satsene justeres i årene fremover. Omfanget av justeringen vil dep. komme tilbake til
i budsjettet for 2012.
FIN vil også vurdere å foreslå en økning av risikotillegget i kapitaliseringsrenten.
Dette vil isolert sett føre til en nedgang i eiendomsskatten fra kraftverk.

Det blir vist til LVK sin utallelse punkt 4 - LVKS forslag til løsning: "Reglene om
minimums- og maksimumsverdier i eiendomsskatteloven (eskl) par. 8 fjerde ledd må
fjernes, samtidig som beregningsgrunnlaget for kapitaliseringsrenten gjøres meir
stabilt og langsiktig, noe som vil føre til at kapitaliseringsrenten heves". LVK vil endre



normrenten og ikke risikotillegget i kapitaliseringsrenten. (Økt rente gir redusert
eiendomsskatt, og redusert rente gir økt eiendomsskatt). Med en slik stabil og
langsiktig kapitalseringsrente, vil de økonomiske virkningene av å oppheve
særordningen med minimums- og maksimumsreglene bli helt andre og lavere enn de
dep. legger til grunn for sine vurderinger og forslag i høringsnotatet.

Rådmannsleiinga slutter seg til LVKs vurderinger og høringsuttalelse om minimums-
og maksimumsverdiene for eiendomsskatt på kraftverk.

Administrasjonssjefen legg saka fram for formannskapet med slik:

Innstilling:

1. Formannskapet i Nord-Fron kommune slutter seg til Landssamanslutninga
av Vasskraftkommunar (LVK) sin høringsuttalelse om minimums- og
maksimumsverdiene for eiendomsskatt på kraftverk.

FOR-039/11 21.06.2011 Behandling:
Notat knytt til "Minimums- og maksimumsverdier for eiendomsskatt på kraftanlegg må
fjemes", vart delt ut i møtet. Dette er ein kortversjon av LVK si høyringsuttale, som var
vedlagt saka.

FOR-039/11 21.06.2011 Vedtak:
Samrøystes som innstillinga.
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