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HØRINGSUTTALELSE - MAKSIMUMS- OG MINIMUMSREGLENE 1
EIENDOMSSKATTEN FOR KRAFTVERK

Viser til høringsbrev datert 15.04.2011.

Deres ref

Tynset kommune mener spørsmålet om avvikling av maksimums- og minimumsreglene i
eiendomsskatten for kraftverk eller å beholde dagens regelverk, munner i det store og hele ut i
en avveining om det er stat eller kommune som skal betjene skatteinngangen.

Kommunen har følgende uttalelse til høringen:

1. Lokalt selvstyre
Det er, fra dagens sittende regjering, gitt uttalelser som generelt peker mot et ønske om et
sterkere lokalt selvstyre.

Tynset kommune har behov for en styrket økonomi for å kunne etterleve regjeringens
uttalelser.

I følge høringsutsendingen, forslår departementet å videreføre dagens ordning, som har stått
på stedet hvil siden 2004, med et maksimumstak på kr 2,35 pr. produsert kWh. Ut fra dagens
situasjon i markedet, og den alminnelige oppfatning i bransjen, ligger reell formuesverdi i
overkant av kr 4,0 pr kWh. Eiendomsskatten bygger derfor i dag ikke på reelle
markedsverdier av kraftverk, noe som Stortinget vedtok skulle ligge til grunn i forbindelse
med kraftskattereformen. Avviket fremgår entydig i den viste tabell 1 i høringsutsendingen,
hvor 88 % av kraftverkene blir taksert i henhold til makstak-beløpet og hvor markedstakst-
verdien ligger langt høyere, snitt over kr 4,0 pr kWh i 2011. Tendensen fra årene fra 2007 er
også entydig. Større og større andel av kraftverkene kommer inn under dagens makstak-
grense og faller derved utenom intensjonen i kraftskattereformen.

Nivået på kapitaliseringsrenten er også et vesentlig moment for størrelsesorden av
eiendomsskatten. Tabelloppsettet i høringsutsendingen gir et inntrykk som langt på vei må
karakteriseres som tendensiøs i en retning. Energi Norge uttaler at med en rente på ca 5,5 %
vil eiendomsskatten øke med om lag kr 650 mill for de berørte ca 200 kommunene. Dette er
langt lavere enn departementets beregninger.

td

Postadresse Besøksadresse Telefon Telefaks Org.nr: NO 940837685 MV
2500 TYNSET Rådhuset 62 48 50 00 62 48 50 I I Bankgiro: 6170.05.21000 4 145

E-post: postrnottak@tynsekkomnnune.no Bankgiro: 6170.05.22600 OCR



Konsekvenser for Tynset kommune
Ved avvikling av maksimumstaket vil Tynset kommune kunne få en økt skatteingang på ca kr
2,3 mill. I en kommune med kun 5.500 innbyggere og svært geografisk spredt bebyggelse, vil
dette bidra godt til velferdstiltak for innbyggerne.

Tynset kommune, som et senter i Nord Østerdalen, har et mangfoldig og rikt kulturliv,
idrettsliv og skoletilbud, som benyttes av innbyggere langt ut over egen kommunes grenser.
Dette genererer kostnader som ikke barmonerer med inntektssiden. Likevel ser kommunen
det som sitt ansvar å beholde tilbudene til voksne, og spesielt tilbudene rettet mot ungdom.

Som flere andre kommuner, har også Tynset kommune økonomiske utfordringer med å
gjennomføre pålagte oppgaver og spesielle lokale ønskede oppgaver. Det være seg å dekke
behovet for omsorgsboliger, pleie-/sykehjemsplasser, barnehageplasser, bygging av
infrastruktur, vedlikehold av veisystemene, tilrettelegge for et mer variert næringsliv,
regulering av sentrumssonen osv.

Konklusjon
Tynset kommune ligger noe under landsgjennomsnittet i frie inntekter.

lnntektsforskjeller er den viktigste forklaringen på variasjoner i tjenestetilbudet mellom
kommuner. Skatteinngangen differensierer mellom de enkelte kommuner og utgjør større
variasjoner enn hva rammetilskudd gjør.

Man oppgir i høringsutsendingen at 21 kommuner har ca 70 % av kraftinntektene, noe som
gir en skjevfordeling av inntekter kommuner imellom. Det er likevel ca 200 kommuner som
ved rnaksimumsreglene ikke har de inntekter som kraftskatterefoimen, vedtatt av Stortinget,
skulle gi. Midler som i mindre kommuner ikke nødvendigvis utgjør de store kronebeløp, men
som vil være med i grunnlaget for å kunne gi et godt velferdstilbud i lokalsamfunnet..

Tynset kommune mener at reglene om maksimumsverdier i eiendomsskatteloven må tjernes.
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