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ELEKTRONISKE EIENDOMSSKATTELISTER FOR KRAFTANLEGG
LVK viser til møte 24. januar 2019 mellom Landsamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), skattetaten
og skattedirektoratet. Foranledningen til møte var omleggingen til elektroniske eiendomsskattelister for
kraftanlegg i forbindelse med utskrivingen for eiendomsskatteåret 2019 og de utfordringene kommunene
har hatt i den sammenhengen.
LVKs medlemskommuner er positive til at eiendomsskattelistene for kraftanlegg digitaliseres. Kommunene
har imidlertid møtt på flere praktiske utfordringer i forbindelse med utskrivingen i 2019 som følge av
digitaliseringsmodellen skattedirektorat har valg. LVK beskrev utfordringene i møtet og viser til
presentasjonen som ble brukt i denne sammenhengen. Utfordringene var i korte trekk følgende:
1) Feil organ i kommunen er gitt tilgang til eiendomsskattelistene. Skatteoppkreveren har ingen rolle
i forbindelse med utskrivingen av eiendomsskatt. Det er eiendomsskattekontorene som trenger
tilgang til listene.
2) Kommunene mottar ingen varsel dersom listene endres. Endringer forekommer relativt ofte.
Mange kommuner mottar eiendomsskatt fra et stort antall kraftverk. Retting kan skje fem til åtte
år bakover i tid – lengre ved klager og søksmål. Kommunene vil ikke klare å fange opp slike
endringer uten noen form for varsel.
3) Kommunene mottok listene for sent for budsjettarbeidet i kommunene i 2019. Tidligere år har
listen blitt sendt ut i midten av oktober. I forbindelse med utskrivingen 2019 ble
eiendomsskattegrunnlagene publisert for kommunene vesentlig senere og til dels ufullstendig.
Eiendomsskatt på kraftanlegg er viktig for økonomien i mange kommuner og budsjettarbeidet
baseres blant annet på hvor store eiendomsskatteinntekter kommunene får i det kommende året.
Kommunene trenger listene i midten av oktober.
LVK oppfattet tilbakemeldingen vi fikk i møte slik at skattedirektoratet skulle forsøke å utbedre den digitale
løsningen for å avhjelpe de praktiske utfordringene den har gitt for kommunene. LVK setter pris på det og
ber om en tilbakemelding om hvilke utbedringer skattedirektoratet ser for seg, herunder om disse kan
forventes gjennomført før utleggingen av listene for skatteåret 2020.
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LVK bidrar gjerne også i prosessen dersom skattedirektoratet ønsker å rådføre seg med brukere i
kommunene.
Med vennlig hilsen
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Silje Aga Rogan
Sekretariatet, Advokat (H)
sar@lundogco.no
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