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Høringsuttalelse om eiendomsskatten for kraftverk

Meldal kommune avgir med dette følgende foreløpige høringsuttalelse i saken.

Høringsuttalelse fra Meldal kommune om maksimums og minimumsreglene i eiendomsskatten for
kraftverk.

Da dagens ordning med maksimums og minimumsregler ble innført, skulle dette være en midlertidig
ordning. Hensikten med aktuelle regime var å la eiendomsskattetaksten for kraftanleggene bli knyttet
nærmere opp til den inntekt anieggene genererer gjennom kraftsalget — altså at verdien i større grad
gjenspiler markedsverdiene. Omleggingen medførte en overgang fra markedsverdi basert på
forventet framtidig kraftpris, til en verdifastsettelse basert på historiske priser. I bakkant av dette
regimeskiftet ble maksimums og minimumsreglene innført som midlertidige regler. Hensikten var dels
å motvirke utilsiktede konsekvenser av omleggingen og hindre inntektstap i det offentlige
(minimumsregelen fra 2000/2001), samt hindre for store økonomiske svingninger i kraftbransjen
(maksimumsregelen fra 2003).

I ettertid ser en at regelverket har medført at eiendomsskatten ikke lenger fanger opp den reelle
verdien på kraftanleggene, eksempelvis illustrert ved at mer enn 86% av kraftanleggene i 2010 var
omfattet av maksimalverdien. Mer enn 86% av landets kraftverk får derfor en utilsiktet
"eiendomsskatterabatt", og vertskommunene et tilsvarende inntektsbortfall. Samtidig ser en at
"rabatten" øker med økende kraftpriser. Eiendomsskatten på kraftanlegg er således ikke lengre en
næringsskatt knyttet til kraftverkets skatteevne, slik Stortingets forutsetninger var.

Meldal kommune er medlem i LVK. LVK har beregnet at maksimumsreglene medfører et tap i
eiendomsskatt på rett under 1 mill. pr år for vår kommune. Dette er en "skatterabatt" kommunen pr
i dag ikke har innflytelse over, og som åpenbart kan oppfattes urimelig for eiere av øvrige
eiendommer underlagt eiendomsskatt i vår kommune (verker og bruk). For Meldal kommune utgjør
denne millionen en mindre del av vårt totale budsjet. Som en stabil inntekt vil den uansett være viktig,
all den tid vi må utnytte vårt inntekts-potensiale.

Meldal kommune finner konsekvensene av dagens ordninger urimelig, og anmoder om at
departementet legger LVK's anførsler til grunn for de framtidige reglenepådette området.
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Uttalelsen har status som foreløpig, da denne skal endelig politisk behandles i vårt
formannskap den 16.08.2011.

Med vennlig hilsen
Meldal kommune
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