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FORSLAG TIL ENDRINGER I MAKSIMUMS- OG MINIMUMSREGLENE I
EIENDOMSSKATT PÅ KRAFTVERK - HØRINGSUTTALELSE FRA SIRDAL
KOMMUNE

Vi viser til finansdepartementets høringsnotat av 15. april 2011, hvor departementet varsler
om endringer i maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten på kraftanlegg, jf.
eiendomsskatteloven § 8 f.terde ledd.

Utover en ren inflasjonsjustering av maksimumstaket for årene fremover med ikrafttredelse
fra 1. januar 2012, foreslås det ingen endringer i dagens regelverk. En inflasjonsjustering vil
ikke gi kommunen en økt del av verdiskapningen, men kun bidra til en verdisikring av
kommunens eiendomskatteinntekter. Verdibortfallet fra 2004 og frem til i dag vil ikke bli
kompensert.

Etter vår vurdering vil forslaget ikke gi kommunen økt andel av verdiskapningen, slik
departementet synes å forutsette. Tvert imot varsler departementet at de vurderer å øke
risikopåslaget i kapitaliseringsrenten. Økt rente vil virke motsatt og gi lavere eiendomsskatt
for vertskommunene.

Finansdepartementets hovedirmvending mot å avvikle maksimums- og minimumsreglene er
"de store økonomiske virkninger" både for stat og kommune. Det vises til at en stor del av de
økte eiendomsskatteinntektene vil tilfalle noen få kommuner. Sirdal kommune er en av ti
kommuner med anslått størst økning i eiendomsskatteinntektene ved en avvikling av
maksimums- og minimumsreglene. I følge departementets beregninger vil Sirdal kommune
få 48 millioner i økte eiendomsskatteinntekter.

Sirdal kommune mottar i dag betydelige inntekter fra eiendomsskatten på kraftanlegg, og har
forståelse for departementets synspunkter om at enkelte kommuner vil få en særlig stor del av
gevinsten. Dette forutsetter imidlertid at maksimums- og minimumsreglene flernes, og at
kapitaliseringsrenten opprettholdes på dagens nivå.

Både Energi Norge og LVK har argumenter for å heve kapitaliseringsrenten, noe som vil
redusere eiendomsskattegrunnlaget og de økonomiske virkningene av å fjerne maksimums-
og rninimumsreglene. For eksempel vil en økning av kapitaliseringsrenten til det nivå som er
foreslått av Energi Norge føre til at virkningen av å f erne maksimums- og minimumsreglene
blir tilnærmet lik null.
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Etter vår vurdering er det ikke et realistisk alternativ å fjerne maksimums- og
minimumsreglene uten samtidig å øke kapitaliseringsrenten. Uten å illustrere virkninger av
renteendringer blir departementets beregninger om økonomiske virkninger uriktige og
villedende, og lite egnet som grunnlag for å vurdere hva som bør gjøres med
eiendomsskattereglene for kraftanlegg.

Thema Consultings rapport utarbeidet for Energi Norge viser at en kapitaliseringsrente på om
lag 5- 5,5 prosent og en f_jerning ordningen med maksimums- og minimumsverdi, vil gi en
moderat økning i eiendomsskatten til kommunene. En vesentlig lavere økning enn den
departementet selv har lagt til grunn.

Sirdal kommune er en stor distriktskommune med spredt bosetting, noe som gir utslag i
relativt høye drifiskostnader. Inntektene fra eiendomsskatten på kraftanleggene er svært
viktige for å opprettholde og videreutvikle et godt velferdstilbud til innbyggerne.

En solid kommuneøkonomi har også gjort det mulig for kommunen å bidra med betydelige
beløp til ulike prosjekter som hele regionen nyter godt av. Særlig gjelder dette forskuttering
og økonomiske støtte til utbedring av fylkesveinettet i kommunen. Her gjenstår det enda store
investeringer i årene fremover. Prosjekter som erfaringsmessig er avhengige av kommunale
bidrag for å kunne bli realisert.

Konklusjon:

Sirdal kommune anbefaler at ordningen med maksimums- og minimumsverdi fiernes. I så
fall kan kapitaliseringsrenten heves til et mer stabilt og langsiktig nivå på om lag 5- 5,5
prosent.

For øvrig vises det til høringsuttalelsen fra LVK, som vi gir vår tilslutning til.

Med hilsen

Thor ørgen T ørhom jell1Arvid Berland
Ordfører Rådmann
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