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MINIMUMS- OG MAKSIMUMSVERDIER FOR EIENDOMSSKATT PÅ 
KRAFTANLEGG - HØRINGSUTTALE 
 
 
Det vises til Finansdepartementets høringsnotat datert 15.04.2011. 
Dette notatet gjelder endringer i minimums- og maksimumsreglene for eiendomsskatt på 
kraftverk. 
 
Finansdepartementet har i høringsnotatet foreslått å videreføre minimums- og 
maksimumsreglene i eiendomsskatt på kraftanlegg. Som eneste endring foreslår 
departementet å inflasjonsjustere for årene fremover maksimumstaket på kr 2,35/kWh; det vil 
øke taket til ca kr 2,41/kWh.  
Departementet vil videre vurdere å øke risikopåslaget i kapitaliseringsrenten. Økt rente vil 
virke motsatt og gi lavere eiendomsskatt til vertskommunene.  
Dette er uakseptabelt for Rindal kommune. 
 
MEN Rindal kommune  merker seg målsettingen som er uttrykt i høringsnotatet om at 
kommunene skal få en større del av en eventuell inntektsøkning i kraftsektoren framover. 
Dette er positivt ! 
 

 
Rindal kommune vil i denne saken uttale følgende: 

 
Rindal kommune har 2 klare krav i denne saken: 

 1) MINIMUMS- OG MAKSIMUMSVERDIER FOR EIENDOMSSKATT PÅ 
KRAFTANLEGG MÅ FJERNES  
 
2) I TILLEGG MENER VI AT GRUNNLAGET FOR NORMRENTEN BØR ENDRES 
TIL EN MER STABIL OG LANGSIKTIG RENTE, I TRÅD MED 
KRAFTSEKTORENS LANGSIKTIGHET 
 
Rindal kommune har i dag om lag 6 millioner kroner i inntekt fra eiendomsskatt fra 
kraftproduksjon årlig. 
Kommunen har moderate såkalte ”frie inntekter”. 
 
 



 

Side 2 av 3 

Ved å fjerne dagens maksimumsverdi (uten å gjøre noe med normrenten/kapitaliseringsrenten 
riktignok), vil dette i følge beregninger som er gjort øke med 3-4 millioner kroner. 
Dette er verdier som Rindal kommune klart mener tilhører lokalsamfunnet i Rindal etter det 
som er grunnlaget og forutsetningene for utbygging av vannkraft og da i den sammenheng 
”bruk”/utnytting av verdiene i distriktene til fellesskapets beste. 
Det er etter vår mening både fornuftig og rett at vertskommunene får sin rettmessige/rimelige 
del av vannkraftformuen. 
 
 
Eiendomsskatt på kraftanlegg er en næringsskatt, og Stortinget har vedtatt at skatten skal 
gjenspeile skatteevnen. Nær ni av ti kraftanlegg har nå en formuesverdi langt over 
maksimumsverdien, betaler ikke skatt etter evne, men har en skatterabatt, som øker med 
selskapenes lønnsomhet.  
Dette er da også tilfelle for de kraftanlegg som er lokalisert i Rindal kommune. 
Dette mener vi er svært urettferdig og uakseptabelt. 
 
 
Rindal kommune mener det er svært betenkelig og unaturlig at vi har et opplegg/system for 
beskatning der en så stor andel av kraftforetakene beskattes etter min- og maksregelen og ikke 
etter det som er hovedregelen i skattesystemet for eiendomsskatt for kraftverk. 
 
 
Departementet har også sagt at vertskommunene skal få mer av verdiskapinga i kraftverkene. 
Dette er vi enige i er riktig og rettferdig  – men det som foreslås fra Departementets side i 
saken ivaretar ikke dette forholdet. 
 
 
Regjeringen oppfordrer alle kommuner til å utnytte egne inntektsgrunnlag; for de fleste 
kraftkommuner er eiendomsskatt på kraftanlegg den viktigste inntektskilden – så også for 
Rindal kommune. 
 
 
Vi vil minne om Stortingets vedtak i forbindelse med kraftskattereformen der det går fram at 
eiendomsskatt på kraftanlegg skal bygge på reelle markedsverdier. 
Det er (og blir) ikke realitet om opplegget med minimums- og maksimumsreglene 
videreføres. 
  
 

Rindal kommune mener at hensynet til symmetri (som opprinnelig var en viktig begrunnelse 
for å innføre en maksverdi) ikke lenger er til stede. Som Finansdepartementet selv fremhever i 
høringsnotatet, ligger om lag 90 % av alle kraftverkene over maksimumsverdien, mens det er 
mindre enn 4 % som ligger under minimumsverdien. Kraftverkene har for lengst ”fått igjen 
det de tapte” på minimumsverdien, slik at dagens regelverk på ingen måte skaper symmetri. 
Siden dette var selve formålet med maksimumsverdien, ligger det i sakens natur at 
verdigrensene må fjernes. 
 
 
Departementets forslag bygger på en videreføring av to ordninger som tiden åpenbart har løpt 
fra, maksimumstaket og nivået på kapitaliseringsrenten. Det er også to særordninger som 
andre eiendomsskatteobjekter ikke har og som bør avvikles. 
 



 

Side 3 av 3 

 
 
 
I høringsnotatet har Departementet drøftet fordelingen av skattene fra kraftsektoren på de 
forskjellige skattedebitorer. 
Rindal kommune mener at mye av den drøftingen som der er gjort har store feil og mangler. 
Det vises her til LVK sin høringsuttale. 
 
LVK har i sin høringsuttale gjort grundig rede for at ved å samtidig fjerne minimums- og 
maksimumsverdien og 

I tillegg blir endringen fra dagens ordning når det gjelder proveny moderate. 

endre grunnlaget for normrenten, vil vi få et mer robust og rettferdig 
skattesystem. OG som avspeiler det som staten selv har satt som sine mål med systemet. 

 
Rindal kommune understreker at vi støtter LVK sin høringsuttale. 
 
 
Med hilsen 
RINDAL KOMMUNE 
 
 
Bjarne Nordlund 
Rådmann 
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