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Saksframlegg

Iveland kommune

Utv.saksnr Utval Motedato

34/11 Kommunest ret 22.06.2011

Maksimumsverdi på vannkraftverk

Rådmannens innstilling:
Rådmannen viser til LVK sin høringsuttalelse om "MINIMUMS- OG
MAKSIMUMSVERDIENE FOR EIENDOMSSKATT PÅ KRAFTANLEGG" som er på vegne
av alle medlemskommunen.

Eiendomsskatt på vannkraftanlegg er en viktig inntektskilde for Iveland kommune. Iveland
kommune har lojalt fulgt Regjeringens henstilling om å utnytte egne inntektsgrunnlag ved å
innføre eiendomsskatt.

Iveland kommune står bak kravet fra LVK om at særordningen med minimums- og
maksimumsregler for eiendomsskatt på kraftverk oppheves. På LVKs landsmøte i august 2009 i
Alta vedtok landsmøtet med mer enn 400 delegater fra medlemskommunene en resolusjon med
krav om at særordningen oppheves. Resolusjonen var enstemmig, og er tidligere sendt
departementet.

Ved siden av de viktige økonomiske sider for Iveland kommune og medlemskommunene, reiser
saken også prinsipielle skatterettslige og skattepolitiske spørsmål.

Iveland kommune støtter LVK sin høringsuttalelse om" MINIMUMS- OG
MAKSIMUMSVERDIENE FOR EIENDOMSSKATT PÅ KRAFTANLEGG" som sendes
Finansdepartementet.

SAKSUTREDNING
Viser i sin helhet til vedlagt dokumenter med vedlag fra LVK.

Sammendrag/ konklusjon

Iveland kommune mener det må gjennomføres to endringer i dagens eiendomsskattesystem for
kraftanlegg:  Ordningen  med minimums- og maksimumsverdi  måfjernes  og samtidig bør
beregningsgrunnlaget for  kapitaliseringsrenten  gjøres stabil og langsiktig, slik at renten øker.

Samlet sett vil disse endringene imøtekomme både de krav som stilles til Regjeringen i
utformingen av skattepolitikken, gi en økning i eiendomsskatten som gjenspeiler reelle



markedsverdier, redusere fordelingsvirkningene (statens provenytap reduseres) og videreføre alle
regjeringspartienes uttalte syn på ordningen med maksimumsverdi fra 2003.
Enhver videreføring  av ordningen med minimums- og maksimumsverdi -  uansett nivå og
indeksjustering  vil føre til at de mest lønnsomme kraftforetakene får  den største skatterabatten.
Det alene viser at ordningen må oppheves.

Eiendomsskatt på kraftanlegg er for de distrikter som nå skal avstå sine naturressurser til
gjennomføring av fornybarpolitikken,  den eneste inntektsordningen  som gjenspeiler den reelle
verdiskapingen vannkraften står for. På samme måte som eierkommuner og staten får  utbytter og
overskuddsskatter.

Bakgrunn for saken

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 f:jerde ledd. Høringen ble varslet i Statsbudsjettet 2011.

Vedlegg:

LVKS HØRINGSUTTALELSE — MINIMUMS- OG MAKSIMUMSVERDIENE FOR
EIENDOMSSKATT PÅ KRAFTANLEGG

Saksprotokoll i Kommunestyret - 22.06.2011

Behandling:

Kerry Mykland, Ap, stilte spørsmål om sin habilitet ved behandling av saken.
Kerry Mykland fratrådte.
Kommunestyret erklærte Kerry Mykland inhabil i saken.
Saken ble behandlet med 16 representanter.

Ole Magne Omdal, Sp fremmet følgende forslag:
Ordfører og rådmann får fullmakt til å sende en høringsuttale i tråd med rådmannens
innstilling samt en beskrivelse av konsekvensene for kommunen innen høringsfristen
15.07.2011.

Forslag fra Ole Magne Omdal ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Ordfører og rådmann får fullmakt til å sende en høringsuttale i tråd med rådmannens
innstilling samt en
beskrivelse av konsekvensene for kommunen innen høringsfristen 15.07.2011.

Kerry Mykland tiltrådte møtet.


