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Høringsuttalelse fra Sør-Aurdal kommune vedrørende fjerning av
minimums- og maksimumsverdiene for eiendomsskatt på kraftanlegg

Saksopplysninger:
Vi viser til Finansdepartementets høringsnotat utsendt 15.4.2011 vedrørende maksimums- og
minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk. Høringsfrist er satt til 15.7.2011. Vi vil
under komme med en høringsuttalelse vedrørende dette, og belyse lokale konsekvenser for
Sør-Aurdal kommune.

Befolknin sendrin er:

Sør-Aurdal kommune har de seneste årene hatt en nedgang i innbyggertallet. Fødselstallet for
2010 var det laveste som har vært de siste 20 år. Innbyggertallet pr 1.1.2011 var på 3.164.

Økonomi: 


Vi har de siste årene vært preget av  en  presset kommuneøkonomi, grunnet høyt drifts- og
investeringsnivå. Dette blant annet som følge av sentrale føringer og reformer. Vi har litt over
70 % av våre inntekter fra skatt- og rammetilskudd (frie inntekter). Inntekter fra
eiendomsskatt utgjør samlet 2,9% av brutto driftsinntekter.

Vi hadde betydelige underskudd i årene 2007 og 2008, og har vært gjennom tunge
omstillingsprosesser for å unngå ROBEK og dekke inn igjen disse underskuddene i de
påfølgende år. Vi greide dette, men tidligere investeringer gjør at vi fortsatt har høy lånegjeld
og høye rente- og avdragsutgifter. Netto lånegjeld i % av driftsinntektene er på 55,5%.

Sør-Aurdal kommune har ett betydelig etterslep på vedlikehold av kommunale bygg. Kostra-
tall for 2010 viser at vi benyttet kr 25,- til utgifter til vedlikeholdsaktiviteter i kommunal
eiendomsforvaltning pr kvadratmeter, mens snittet i Oppland er på 53,- kr og for landet
utenom Oslo på kr 95,-.
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Våre disposisjonsfond er tilnærmet oppbrukt (2,3% av brutto driftsinntekter) , og vi er derfor
meget sårbare med hensyn til bortfall av inntekter.

Eiendomsskatt: 


Inntekter fra eiendomsskatt for 2010 var totalt på kr 6. 763 mill kr. Av dette utgjør
inntekter fra boliger og eiendommer i underkant av 200 000,- kr.
Inntekter fra verker og bruk kraft utgjør ca 6.565 mill kr. Dette hovedsakelig (ca 90%)
fra kraftforetak.
En fjerning av makstak vil føre til en økt inntekt på kr 1.043.370,- pr år for Sør-Aurdal
kommune. Beregnet av LVK etter opplysninger fra Sentralskattekontoret. Dette er,
som det fremgår av opplysningene ovenfor, en betydelig inntekt for Sør-Aurdal
kommune.
Sør-Aurdal kommune har ikke eierinntekter fra kraftanlegg.

Støtter LVK sin horin suttalelse om saken:

Sør-Aurdal kommune er medlemskommune i LVK, og støtter argumentene i LVK sin
høringsuttalelse. (Se også brev av 31.1.2011 fra LVK — foreløbige innspill og brev fra LVK
av 23.mai vedrørende forslag om endring av kapitaliseringsrenten ved fjerning av minimums-
og maksimumsverdiene for eiendomsskatt på kraftanlegg).

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunestyret i Sør-Aurdal ber Finansdepartementet fjerne minimums- og
maksimumsverdiene, og ber om at dette vurderes sammen med nivået på
kapitaliseringsrenten.
Fjerning av maksimumsverdiene vil føre til at eiendomsskatt på kraftverk vil fange
opp den reelle omsetningsverdien på kraftverket. Konf at 86% av kraftverkene
eiendomsbeskattes etter maksimumsregelen.
Økt kapitaliseringsrente vil redusere eiendomsskattegrunnlaget og virke motsatt av å
fjerne maksverdien.
Beholdes makstaket, samtidig med at kapitaliseringsrenten økes, kan dette medføre
reduserte eiendomsskatteinntekter.
Det er derfor viktig at kapitaliseringsrenten får en moderat økning slik at
nettoeffekten ikke medfører en reduksjon i eiendomsskatteinntektene for Sør-Aurdal
kommune.
Sør-Aurdal kommune er en minsteinntektskommune, og inntektsbortfall på
eiendomsskatt på kraftanlegg vil få betydelige konsekvenser for en kommune som vår.
Det er viktig at Sør-Aurdal kommune, som vertskommune, får sin andel av verdiene
fra kraftproduksjon. Dette som en begrunnelse som kompensasjon for naturinngrep i
kommunen.
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Behandling:
Som rådmannens forslag. Enstemmig vedtatt.

KS-020/11 Vedtak:
Kommunestyret i Sør-Aurdal ber Finansdepartementet fjerne minimums- og
maksimumsverdiene, og ber om at dette vurderes sammen med nivået på
kapitaliseringsrenten.
Fjerning av maksimumsverdiene vil føre til at eiendomsskatt på kraftverk vil fange
opp den reelle omsetningsverdien på kraftverket. Konf at 86% av kraftverkene
eiendomsbeskattes etter maksimumsregelen.
Økt kapitaliseringsrente vil redusere eiendomsskattegrunnlaget og virke motsatt av å
fjerne maksverdien.
Beholdes makstaket, samtidig med at kapitaliseringsrenten økes, kan dette medføre
reduserte eiendomsskatteinntekter.
Det er derfor viktig at kapitaliseringsrenten får en moderat økning slik at
nettoeffekten ikke medfører en reduksjon i eiendomsskatteinntektene for Sør-Aurdal
kommune.
Sør-Aurdal kommune er en minsteinntektskommune, og inntektsbortfall på
eiendomsskatt på kraftanlegg vil få betydelige konsekvenser for en kommune som vår.
Det er viktig at Sør-Aurdal kommune, som vertskommune, får sin andel av verdiene
fra kraftproduksjon. Dette som en begrunnelse som kompensasjon for naturinngrep i
kommunen.

Rett utskrift: 05.07.2011
Finansdepartementet
LVK
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