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MELDING OM POLITISK VEDTAK - MAKSIMUMSVER1M FOR
EIENDOMSSKATT PÅ KRAFTVERK

Fra møtet i Formannskapet den 20.06.2011, saksnr 63/11.

Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

Hol formannskap vedtar følgende høringsuttale til Finansdepartementets høringsnotat
av 15.04.11 om endringer i maksimums- og minimumsreglene i eiendomskatt på
kraftverk, jf. Eigedomsskattelova (eskl) § 8 fierde ledd. :

En stor del av kraftverkene i Hol kommune har en reell omsetningsverdi som vesentlig
overstiger maksimumsverdien ved eiendomsskatt. E-CO har gitt et utbytte til Oslo
kommune som har øket fra 500 mill kr. i 2006 til 2,8 mrd kr. i 2010. Dette viser at
verdien av kraftverkene har steget vesentlig uten at eiendomsskatten til kommunen har
øket tilsvarende. Ved å fjerne maksimumsverdien har Hol kommune et potensial til å
øke eiendomsskatten med ca 3,5 mill kr. basert på formuesverdi av anleggene fra 2010.
Eiendomsskatt er også ment å være med å gi vertskomrnunene en andel av
verdiskapningen fra de naturressurser som brukes. Ved å opprettholde
maksimumsverdien vil kommunens andel av verdiskapningen bli stadig mindre. En
mindre andel av verdiskapningen til kommunene vil også kunne føre til mindre
velvillighet til senere utbygging av fornybare energiressurser.
Utbygging av kraftanlegg i Hol kommune har gitt svært store naturinngrep.
Eiendomsskatten er med på å kompensere noe for disse inngrepene. I Hol kommune har
turistnæringen utviklet seg til å bli kommunens viktigste næring. I forhold til turisme er
inntakt natur, vann i elver og godt fiske en av de viktigste forutsetninger. Det er derfor
viktig at verdien av denne kompensasjonen følger verdistigningen for kraftverkene.
Hol kommune står foran store utfordringer i kommuneøkonomien fremover. Det skal
gjøres store investeringer innen helse, skole, infrastruktur og vedlikehold.
Turistnæringen sliter også med tunge tider. For å finansiere viktige kommunale
oppgaver er det påkrevet å øke inntektspotensialet, og det blir ekstra viktig at
eiendomsskatten følger kraftverkenes verdistigning
Hol kommune mener også at en maksimumsverdi på formue og "skatterabatt" for de
mest lønnsomme kraftverk strider mot intensjonen med eiendomsskatt som er å

Ålmannvegen 8 llf 32092100 Nettside: www.hol.kommune.no Bank: 2333.07.01145
3576 HOL Fax:32092110 E-post: postrnottak@hoLkommune.no Org.nr: 971 030 607

HALLINGDAL



skattlegge etter reell omsetningsverdi. Dette vil også kunne virke konkurransevridende
for andre kraftverk.
Kraftanlegg er det eneste skatteobjekt som har maksimumsgrense på eiendomsskatt, og
Hol kommune mener dette må tjernes for å gi likhet for loven.

Hol kommune har også selv eierinteresse i kraftverk, men mener likevel at det
skatterettslige prinsipp er så viktig at maksimums- og minimumsverdien på kraftverk
må fjernes.

Konklusjon:
For at også Hol kommune skal få ta del i den økte verdistigningen av kraftverk
som har vært de siste år og for at det skal være likhet for loven, mener Hol
kommune med bakgrunn i det ovenfornevnte at maksimumsverdien ved
eiendomsskatt på kraftanlegg må fjernes.

Hol kommune slutter seg for øvrig fullt ut til den høringsuttale LVK har avgitt.

Med hilsen

Lars Ole Skotijr—
rådmann

formannskapssekretær
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