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ENDRINGER I EIENDOMSSKATTELOVEN ETTER FORLIKET OM STATSBUDSJETT FOR 2018.
ANMODNING OM UTSATT IKRAFTTREDELSE TIL 2020
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar, LVK, organiserer 174 kommuner med vannkraftanlegg.
Mange av medlemskommunene har også industrianlegg, som historisk har vært bygget direkte i
sammenheng med kraftutbyggingen, som eksempelvis Sauda, Høyanger, Årdal, Sunndal, Kvinesdal, Rana,
Vefsn og Sørfold kommuner. Disse kommunene blir spesielt berørt av budsjettforlikets vedtak om at
produksjonsutstyr og -installasjoner ikke lenger skal eiendomsbeskattes.
I statsbudsjettet 2018, Prop. 1 LS Skatter, avgifter og toll kap. 7.1, samt budsjettavtalen 22. november 2017
mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF fremgår at det skal skje en nedtrapping av eiendomsskatten
over syv år. Dette skal skje ved at alle verk og bruk skal retakseres etter nye regler samtidig som det skal
etableres et særskilt takstgrunnlag for verdien av produksjonsinstallasjoner og -utstyr. Det legges opp til en
overgangsordning for at «kommunene [skal] få bedre mulighet til å tilpasse sine budsjetter til endringene
som foreslås».
Ifølge departementets beskrivelse av overgangsreglene skal det skje en ny taksering av alle verk og bruk i
Norge innen 1. mars 2019. LVK understreket under høringen og i notatene som er sendt komiteen 24.
oktober 2017 at det ikke ville være gjennomførbart.
LVK er kjent med KS brev 30. november til Stortinget, hvor det anmodes om utsatt ikrafttredelse av de nye
reglene til 2020. - LVK kan fullt ut slutte seg til anmodningen. Medlemskommunene har
førstehåndskjennskap til takseringspraksis og det miljøet som foreligger. På denne bakgrunn vil LVK
understreke at KS har gitt en presis beskrivelse av de faktiske forhold:
Det er helt urealistisk at det takseringsarbeidet som er forutsatt utført, vil kunne gjennomføres med
virkning fra eiendomsskatteåret 2019.
KS ber i brev 30. november også om at overgangsreglene endres, slik at kommunene ikke trenger å skrive
ut eiendomsskatt på næring for å nyte godt av nedtrappingen. Slik LVK ser det er forslaget et ytterligere
argument for at en iverksettelse bør utsettes inntil man har fått kartlagt hvordan overgangsreglene og
kompensasjonsreglene skal forstås. Overgangsbestemmelsene reiser en rekke spørsmål som uansett
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krever en avklaring, blant annet for å sikre en mest mulig likebehandling av kommuner med nye og gamle
takster.
Med vennlig hilsen
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar

Torfinn Opheim
Leder LVK
to@lvk.no
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