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Høringsuttalelse til Finansdepartementet om forslag til fritak for
eiendomsskatt på lavproduktive eiendommer i statlig eie, og nasjonalparker
og naturreservat uansatt eierskap

Det vises til Finansdepartementets høringsnotat 28.mars 2012 hvor departementet foreslår fritak

for eiendomsskatt på lavproduktive eiendommer i stalig eie, samt nasjonalparker og naturreservat

uansett eierskap.

Nordreisa kommune er med sine 3434 km2 i areal den største kommunen i Troms, og Reisa

Nasjonalpark er med sine 803 km2 en av Norges største nasjonalparker. I kommunens sørvestlige

del ligger Raisduottarhaldi landskapsvernområde med et areal på 80 km2. I tillegg har vi tre

naturreservat; Javreoaivit, Reisautløpet og Spåkenesøra. Statsskog eier 2/3 deler av vår

kommune, og store deler området er nasjonapark eller lavproduktive eiendom.

Vår kommune vil dermed bli sterkt berørt dersom forslaget til obligatorisk fritak blir

gjennomført. Vi har for tiden ikke skattlagt naturreservat, nasjonalparker og lavproduktive

eiendommer i statlig eie, men innføring av eiendomsskatt på disse områdene er under

planlegging. Arbeidet var startet og en eventuell skattlegging kunne vært gjennomført fra og med

2013. Dette er imidlertid nå satt på vent i påvente av departementet sin endelige avgjørelse.
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Nordreisa kommune mener at et eventuelt fritak av eiendomsskatt på de nevnte områdene skal

kunne vedtas av kommunestyret, og ikke være obligatorisk slik departementet foreslår. I

Eigedomsskattelova, LOV-1975-06-06-29, §2 står det at kommunestyret skal avgjøre om det skal

skrives ut eiendomsskatt i kommunen. Det er også opp til kommunestyret om hvilke områder det

skal skrives ut eiendomsskatt for, jmf §3. Loven gir kommunestyret stor råderett over

eiendomsskatt. Det vil dermed være naturlig at et slikt fritak skal kunne gis av kommunestyret og

at departementet ikke fritar kommunestyret denne råderetten.

Før øvrig støtter Nordreisa kommune høringsuttalelsen fra Landssamanslutninga av

Vasskraftskommunar (LVK) til Finansdepartementet datert 20.juni 2012.
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