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Vedtak  i  Kommunestyre- 23.06.2011:

Høringsuttalelsen ble enstemmig vedtatt.
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Høringssvar fra Rolbg kommune om maksimum og minimumsverdier i
eiendomsskatt for kraftverk

Finansdepartementet varsla i statsbudsjettet for 2011 at det ville komme en høring om
maksimums og minimumsverdiene i eiendomsskatt for kraftverk. Høringsnotatet blei sendt ut
15. april 2011 med høringsfrist 15. juli 2011.

Rollag kommunestyre vil i denne anledning og som høringssvar, uttale følgende:

1. Det er positivt at finansdepartementet tar maksimums og minimumsreglene i
eiendomsskatt for kraftverk opp til vurdering og  hø ring.

2. For Rollag kommune utgjør dagens maksimumsverdi et bortfall av mulig inntekt for
beskatning av kraftproduksjonsanlegg på 3 millioner kroner. Rollag kommune har 7
promille for beskatning av "Verker og bruk"

3. For Rollag kommune betyr dette bortfallet 3 % av kommunens samla inntekter. Eller
om lag 2100 kroner pr. innbygger.

4. Finansdepartementet synliggjør i sitt høringsnotat at maksimums og
minimumsverdiene vil bli justert etter 2012 med konkretisering i statsbudsjettet for
2012.

5. Reglene om maksimums og minimumsverdier har nominelt vært uendra siden 2004.
Det vil si at realøkonomisk betyr dette reduserte inntekter for Rollag kommune.

6. Rollag kommunestyre vil på det sterkeste gi uttrykk for at maksimums og
minimumsverdiene må oppheves slik at den skatteinntekt kommunen nå går glipp av,
framtida kommer til uttrykk i Rollag kommunes budsjett og økonomiplan. Med de

positive følger det har for velferdstjenestene og forutsigbar økonomi for Rollag
kommune.
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Med vennlig hilsen

CElse Berit Gre
Enhetsleder fel stjenesten
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