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HØRINGSMØTE – GRØNN SKATTEKOMMISJON 

 

1 INNLEDNING 

 
Det vises til Ny grønn skattekommisjons invitasjon til åpent møte 25. februar 2015 og senere 
korrespondanse hvor vi på vegne av Utmarkskommunenes Sammenslutning varslet innlegg.   
 
Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) har 88 medlemskommuner fra 16 fylker, fra Hægebostad 
kommune i sør til Kvalsund kommune i nord. Medlemskommunene i USS har store utmarksområder, om 
lag 40 % av fastlandsarealet i Norge ligger innenfor kommunegrensene i en USS-kommune. USS sitt formål 
er å fremme medlemskommunenes interesser i utmarksspørsmål av enhver art. USS bistår 
medlemskommunene blant annet i spørsmål om bruk og vern av utmarksområder, forvaltningsplaner, 
spørsmål knyttet til mineralutvinning og er kommunenes talerør overfor sentrale myndigheter.  
 
USS har særlig fokus på innretningen på skatter og avgifter på de sektorer som har spesiell interesse for 
kommunene, skatt på arealbeslag ved utnyttelse av naturressurser, herunder mineraler - og USS landsmøte 
ba på denne bakgrunn i april 2014 om å få oppnevnt et utvalgsmedlem i kommisjonen.  

2 FORSTÅELSEN AV KOMMISJONENS MANDAT 

I mandatet til Ny grønn skattekommisjon heter det at «Miljøavgiftene bør i utgangspunktet vurderes ut fra 
hvilken miljøeffekt de har, uavhengig av inntektspotensialet». USS forstår dette slik at miljøet har en pris, 
uavhengig av inngrepenes lønnsomhet.  
 

3 INNFØRING AV EN GENERELL NATURAVGIFT 
 
Arealer er en knapp ressurs. Etter USS syn bør kommisjonen vurdere om det på generelt grunnlag bør 
innføres en egen avgift for bruk av natur, en naturavgift. En naturavgift ble vurdert av forrige Grønn 
skattekommisjon, NOU 1996:9. Etter USS syn har en naturavgift fått økt aktualitet bl.a. som følge av 
strategien for mineralnæringen. Det er videre USS syn at en slik avgift bør gå lokalt. I dag er det ingen 
hjemmel i mineralloven for lokale skatter eller avgifter på mineralutvinning, selv om inngrepene og 
tiltakene innebærer store arealbeslag og ofte lokale ulemper.  
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Behovet for utredning av naturavgift er også kommet til uttrykk i NOU 2013:10 om verdier av 
økosystemtjenester. Her blir det uttalt at «Nærings- og handelsdepartementets strategi for 
mineralnæringen har økt aktualiteten ytterligere» og «Vi mener derfor at spørsmålet om en nasjonal 
naturavgift bør vurderes på nytt». 
 
Slik USS ser det tilligger det Ny grønn skattekommisjon å følge opp og utrede det tidligere utvalgets 
anbefaling. Siden ressursutvinning har en utpreget lokal karakter med lokale naturinngrep og miljøulemper, 
bør naturavgiften i stor grad tilfalle de som er direkte berørt, dvs. kommunene. 

4 INNFØRING AV EN GRUNNRENTESKATT PÅ UTNYTTING AV MINRALER  
 
USS mener skattekommisjonen også bør vurdere innføring av grunnrenteskatt på mineralutvinning. Om 
dette vises til NOU 2013:10: 
 

«Vi vil likevel peke på mineralnæringen som en næring der grunnrenteskatt bør vurderes. […] Dette 

dreier seg om begrensede naturressurser, og potensialet for å høste en grunnrente kan være til 

stede.» 

 

Tilsvarende fremgår av Scheel-utvalgets innstilling NOU 2014:13 kap 5, hvor det blant annet fremgår: 

 
«Utvalget mener derfor det også bør vurderes å innføre særskilte grunnrenteskatter på immobile 
renprofitter som ikke alt særbeskattes […].»  
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