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Forslag til høringsuttalelse 
 
Gausdal kommune viser til Landssammenslutningen for vassdragskommuner (LVK) sin 
høringsuttalelse og slutter seg til denne.  
 
Forslaget fra kraftskatteutvalget svarer ikke på hovedoppgaven som er gitt i mandatet fra 
regjeringen. Hovedoppgaven var å vurdere om dagens vannkraftbeskatning er til hinder for at 
samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i vannkraftsektoren blir gjennomført.  
 
Kraftskatteutvalget har kommet med en rekke forslag som påvirker kommunene, og som ved 
gjennomføring, helt eller delvis, kan få store konsekvenser.  
 
Utvalget foreslår å øke grunnrenteskatten til staten. Det blir videre foreslått at de 
konsesjonsbaserte ordningene konsesjonskraft og konsesjonsavgifter til kommunene avvikles, 
og at kommunenes inntekter fra eiendomsskatten reduseres vesentlig. Forslagene innebærer at 
vertskommunene fratas vesentlige eksisterende rettigheter og inntekter, som man med 
lovreguleringer har skriftlige avtaler på. Gausdal kommune ber om at forslagene avvises. 
 
Offentlig eierskap til vannkraftformuen er et grunnleggende og viktig prinsipp. Forslaget fra 
kraftskatteutvalget representerer et angrep på en etablert og langsiktig samfunnskontrakt, der 
vertskommunenes rettigheter knyttet til rettmessig andel av verdiskapningen fra 
vannkraftproduksjon, og kompensasjon for miljøulemper, har blitt ivaretatt.  De 
konsesjonsbaserte og lovfestede ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgift, 
sammen med eiendomsskatteinntekter fra vannkraftsektoren, er godt innarbeidet, og har 
fungert etter hensikten gjennom flere generasjoner. Ordningene har vært, og vil være, 
avgjørende forutsetninger for vertskommunenes motivasjon og vilje til å stille sin naturkapital 
til disposisjon for storsamfunnets verdiskaping og målsetning om å øke klimavennlig 
energiproduksjon. Utvalgets forslag om å endre konsesjonsvilkårene og skjerpe 

https://www.regjeringen.no/contentassets/48c20fac986743ab9e91649d5fec645a/nou-2019-16-skattlegging-av-vannkraftverk-2172316.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/48c20fac986743ab9e91649d5fec645a/nou-2019-16-skattlegging-av-vannkraftverk-2172316.pdf


  
 
 

  
 
 

 

grunnrenteskatten vil virke hemmende på de ønskede investeringer innen fornybar 
vannkraftproduksjon. 
 
Det er grunn til å tro at det vil være utfordrende å få tilslutning til videre vannkraftutbygging 
og naturinngrep dersom en rettmessig del av verdiskapningen ikke blir tilbakeført til 
lokalsamfunnet også i framtida.  
 
 
Ordfører foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Høringsuttalelsen fra Gausdal kommune blir vedtatt slik den framgår av saken. 


