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Høringsuttalelse - minimums- og maksimumsverdiene på 
eiendomsskatt. 
 
 
Følgende vedtak i saken er fattet: 
 
KS-035/11 Vedtak: 
Hattfjelldal kommune går sterkt i mot Finansdepartementets forslag om en justering av 
minimums- og maksimumsreglene for eiendomsskatt av kraftverk, og en fastsettelse av 
diskonteringsrente til om lag 6 – 8 %.  
 
Hattfjelldal kommune krever en fjerning av minimums- og maksimumsregelen i 
eiendomsskatteloven§ 8, 4 og foreslår å heve kapitaliseringsrenten til 5 – 5,5 %. Det er behov 
for å gjøre kapitaliseringsrenten mer forutsigbar og robust. 
 
Hattfjelldal kommune beklager det innhold departementets høringsnotat har fått, men har tillit til 
at regjeringspartiene sørger for en mer saklig, nøktern og prinsipiell tilnærming til regelverket for 
eiendomsskatt på kraftanlegg i den videre prosessen. 
 
Hattfjelldal kommune finner videre forslaget til endring, uforståelig og urettferdig. Uforståelig i 
den forstand, at det skal fortsatt innrømmes skatterabatt til de som tjener desidert mest. Dette 
bryter med grunnleggende skatteprinsipp.  
Det må evnes, å kunne tenkes prinsipielt i denne saken. Skattebyrden må være i samsvar med 
skatteyters evne til å betale skatt.  
Å rabattere eiendomsskatten til vannkraftverk, ved et maksimumstak, vurderer Hattfjelldal 
kommune å være en statstøtte til en næring som går med milliardoverskudd. En slik statstøtte 
ser ikke Hattfjelldal kommune på noen annen måte, enn at ordningen må være i strid med EØS-
bestemmelsene om offentlig støtte, og sterkt konkurransevridende i forhold til kraftverk for øvrig 
i Europa.  
Kommunen anbefaler at eiendomsskatten for kraftproduksjonsanlegg skal samsvare med de 
ordinære eiendomsskatteprinsippene. 
 
De økonomiske virkninger av å endre eiendomsskattereglene for kraftanlegg vil avhenge i sin 
helhet av de endringer som gjøres. Hattfjelldal kommune påpeker, og sier seg enig i det som 
fremholdes fra Energi Norge at dagens kapitaliseringsrente på 3,3 % er for lav. Departementet 
argumenterer da også for å heve renten.  
 
En økning av kapitaliseringsrenten vil REDUSERE eiendomsskattegrunnlaget, og dermed 
redusere de økonomiske virkninger av å fjerne min og maksimumsreglene. En økning av renten 
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til det nivå som Energi Norge foreslår, vil føre til at de økonomiske virkninger av å fjerne min og 
maksimumsreglene blir LIK NULL. 
 
Hattfjelldal kommune anbefaler at eiendomsskattereglene dagens regjering i sin tid støttet, 
gjeninnføres, og at Regjeringen gir eiendomsskatteregler for kraftproduksjonsanlegg i samsvar 
med grunnpilaren i kraftskattereformen.  
Hattfjelldal kommunes forslag vil gi om lag 200 kommuner eiendomsskatteinntekter i tråd med 
det som ble forespeilet i St. prp. Nr. 1 (2003-4) pkt 3.5.8”.. kraftkommunene vil samlet sett 
kunne få vesentlig økte inntekter i perioder med stigende kraftpriser”.  
Forslaget fra kommunen vil gi vertskommunene til vannkraftsproduksjonen, en rett til en andel 
av fremtidig verdiskapning som skjer i kommunen. Skulle forslaget fra Finansdepartementet bli 
vedtatt, vil dette medføre at incentivene for ytterligere vannkraftutbygging i kommunen, faller 
bort.  
 
Hattfjelldal kommune vil ikke se positivt på en ytterligere utbygging av vannkraft i forbindelse 
med kommunens vassdrag, dersom forslaget fra departementet blir det endelige vedtak. 
 
 
 
Rett utskrift bekreftes, 
Hattfjelldal kommune, 20.06.2011 
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