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Bevar den kommunale eiendomsskatten!
I det framlagte statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringen å fjerne eiendomsskatt på verk og bruk ved at
produksjonsutstyr og -installasjoner unntas, slik at bare bygning og tomt beskattes. Videre foreslås det å fjerne
eiendomsskatt på kraftledninger og tilhørende nettanlegg. Forslaget omfatter ikke vannkraft- og vindkraftanlegg, og
heller ikke deler av ilandføringsanleggene.
Forslagene får store negative økonomiske virkninger for kommunene i Norge. For det første har alle norske
kommuner kraftledningsnett, og eiendomsskatten for disse vil falle bort. Mer enn 100 kommuner har industribedrifter
innenfor sine grenser, og vil samlet få et inntektstap på mer enn 1 milliard kroner. Åtte kommuner har
ilandføringsanlegg, og vil få et samlet inntektstap på flere hundre millioner kroner.
ORKidé – Nordmøre regionråd ber derfor om at den lokale eiendomsskatten på verk og bruk, der integrert maskineri
med tilbehør inngår i skattegrunnlaget, samt kraftledninger, nettanlegg og ilandføringsanlegg videreføres som i dag.
Dette er viktig for å sikre kommunale tjenester og tilbud i kommunene som er vertskap for slike anlegg og
installasjoner. De fleste av disse kommunene er distriktskommuner, og bortfall av dagens eiendomsskatt vil gjøre
mange til lavinntektskommuner. Samtidig er gjennomsnittsalderen høyere enn landsgjennomsnittet i mange av
kommunene, slik at de har kommunale tjenester som er dyre å drifte. Denne skatteendringen vil komme de store,
tunge bedriftene og staten til gode, gjennom hhv lavere skatt til bedriftene, høyere skatteinntekter til staten og lavere
skatteinntekter til kommunene. Taperne er kommunene, som gjennom et slikt vedtak vil tvinges til å innføre
eiendomsskatt på all næring eller i ytterste konsekvens innføre generell eiendomsskatt i hele kommunen. Dette vil
igjen ramme de mindre bedriftene i kommunene og innbyggerne.
Eiendomsskatten er derfor et viktig grunnlag for den offentlige velferd i disse kommunene. Den er den eneste
generelle skatteordning som er lokal, noe som fra nasjonalt og internasjonalt faglig hold anbefales styrket fordi
skattegrunnlaget er stasjonært og ikke lar seg flytte eller manipulere. Den er også et viktig insentiv for tilrettelegging
av lokalt næringsliv, og ofte en avgjørende forutsetning for kommunenes samtykke til utbygging av større anlegg.
Dette gjelder ikke minst store kraftlinjer.
Eiendomsskatt på verk og bruk har eksistert i over 100 år, og omfatter industrianlegg, prosessanlegg, energianlegg og
infrastrukturanlegg. Integrert maskineri og tilbehør har i alle år inngått i skattegrunnlaget, og utgjør for mange anlegg
hovedtyngden av eiendomsskattegrunnlaget. Grensesnittet mellom fast eiendom og løsøre er logisk, og tilstrekkelig
klart og konsistent med annet regelverk. Regelen om at integrerte anleggsdeler skal medtas, representerer altså ikke
et unntak, men følger hovedregelen for hva som er del av fast eiendom. Det vil være i strid med generelle prinsipper
for hva som utgjør faste eiendom, dersom integrert maskineri og tilbehør ekskluderes fra verdsettelsesgrunnlaget.
Eiendomsskatten kommer dessuten til fradrag i grunnlaget for den statlige selskapsskatten. Dersom eiendomsskatten
til kommunene reduseres, vil staten få økte skatteinntekter på bekostning av kommunene. Ved bortfall av
eiendomsskatten får dagens verk og bruk med andre ord ingen full effekt av skattebortfallet, men vil betale en mindre
andel av skatten lokalt til vertskommunene.
I tillegg vil forslaget til økning av grunnrenteskattesatsen til staten redusere eiendomsskattegrunnlaget til kommunene.
Denne omfordelingen av skatteinntekter fra kommunene til staten kan unngås ved å oppheve koblingen mellom
grunnrenteskatten og eiendomsskatten.

Med hilsen
ORKidé – Nordmøre regionråd

Roger Osen
Leder
Postboks 161, 6501 Kristiansund www.orkideportalen.no

