
Øyer kommune 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kommunestyret 
 

Møtested: Vinstra vdg skole - Inntunet     
Møtedato: 04.12.2019 Tid: 17:00 - 21:00 
 
 
Funksjon Navn Forfall 
Ordfører Jon Halvor Midtmageli  
Medlem Laila A Jonassen Skåden Forfall 
Medlem Marthe Lang-Ree Forfall 
Medlem Stein Plukkerud  
Medlem Randi Øverhaug Sagheim  
Medlem Steinar Grimsrud  
Medlem Anne Magnhild Braastad Lie  
Medlem Svein Løken Forfall 
Medlem Ingrid Olaug Mork  
Medlem Lars Høvren  
Medlem Nisveta Tiro  
Medlem Niklas Aas Skovdahl  
Medlem Brit Kramprud Lundgård  
Medlem Dag Norvald Hansen Forfall 
Medlem Inger Synnøve Bratt  
Medlem Erling Broen  
Medlem Arne Skogli  
Medlem Gudbrand Sletten  
Medlem Hilde M Strangstadstuen Forfall 
Medlem Roar Øien  
Medlem Anne Kristine Aronsveen Forfall 
Varamedlem Hans Kristian Bjerkestuen  
Varamedlem Lisa Kramprud  
Varamedlem Rune Moen  
Varamedlem Åse Harjo Øvstegard  
 
 
Merknader:   
Kommunedirektør Ådne Bakke møtte. 
 
 
 
Jon Halvor Midtmageli 
Ordfører 
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153/19   
SKATTLEGGING AV VANNKRAFTVERK - HØRINGSUTTALELSE FRA ØYER KOMMUNE   
 
Kommunedirektørens innstilling: 
Øyer kommune avgir høringsuttalelse til det framlagte forslaget og ber om at forslagene fra 
kraftskatteutvalget avvises. Forslaget fra kraftskatteutvalget svarer ikke på hovedoppgaven 
som er gitt i mandatet fra regjeringen. Hovedoppgaven er å vurdere om dagens vannkraft-
beskatning hindrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i vannkraftsektoren blir gjen-
nomført. Øyer kommune ber derfor om at forslagene fra kraftskatteutvalget avvises, med de 
grunngivelser som inngår i saksframstillingen.  
 
Behandling: 
Følgende omforente tilleggsforslag fra alle Kommunedirektørene ble fremmet: 
«Øyer kommune mener utvalgets forslag om å avvikle de kommunale ordningene med 
konsesjonsavgifter og konsesjonskraft må forkastes. Det samme gjelder forslaget om endret 
verdsettelsesprinsipp for eiendomsskatt på vannkraft. Regjeringen må kunne ta stilling til 
dette uten nærmere utredninger fra Finansdepartementets side.  
  
Også når det gjelder grunnrenteskatten er det behov for en snarlig avklaring. Norge har i 
henhold til Parisavtalen forpliktet seg til minimum 40 % reduksjon i sine klimautslipp innen 
2030. Videre satsing på utbygging av fornybare energikilder er en viktig del av de tiltak Norge 
må iverksette for å nå dette målet.  Opprustning, utvidelse og vedlikehold av eksisterende 
vannkraftanlegg vil være et avgjørende element for å nå dette ambisiøse målet. Både 
konsesjonsprosesser, investeringsbeslutninger og anleggsvirksomhet er tidkrevende 
prosesser i vannkraftsektoren. Det er derfor ingen tid å miste før det rettslige rammeverket i 
vannkraftsektoren, bedre enn i dag, legger til rette for ønskede investeringer.  
  
Det haster derfor med å gjennomføre de nødvendige endringer i kraftskatteregimet, og det 
haster med å befeste de ordninger som historisk har bidratt til at vannkraft er bygget ut i et 
konstruktivt og positivt interessefellesskap mellom de som investerer sin økonomiske kapital 
og de vertskommuner som investerer sin naturkapital». 
 
Tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunedirektørens forslag med vedtatt omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Øyer kommune avgir høringsuttalelse til det framlagte forslaget og ber om at forslagene fra 
kraftskatteutvalget avvises. Forslaget fra kraftskatteutvalget svarer ikke på hovedoppgaven 
som er gitt i mandatet fra regjeringen. Hovedoppgaven er å vurdere om dagens vannkraft-
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beskatning hindrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i vannkraftsektoren blir gjen-
nomført. Øyer kommune ber derfor om at forslagene fra kraftskatteutvalget avvises, med de 
grunngivelser som inngår i saksframstillingen.  
 
Øyer kommune mener utvalgets forslag om å avvikle de kommunale ordningene med 
konsesjonsavgifter og konsesjonskraft må forkastes. Det samme gjelder forslaget om endret 
verdsettelsesprinsipp for eiendomsskatt på vannkraft. Regjeringen må kunne ta stilling til 
dette uten nærmere utredninger fra Finansdepartementets side.  
  
Også når det gjelder grunnrenteskatten er det behov for en snarlig avklaring. Norge har i 
henhold til Parisavtalen forpliktet seg til minimum 40 % reduksjon i sine klimautslipp innen 
2030. Videre satsing på utbygging av fornybare energikilder er en viktig del av de tiltak Norge 
må iverksette for å nå dette målet.  Opprustning, utvidelse og vedlikehold av eksisterende 
vannkraftanlegg vil være et avgjørende element for å nå dette ambisiøse målet. Både 
konsesjonsprosesser, investeringsbeslutninger og anleggsvirksomhet er tidkrevende 
prosesser i vannkraftsektoren. Det er derfor ingen tid å miste før det rettslige rammeverket i 
vannkraftsektoren, bedre enn i dag, legger til rette for ønskede investeringer.  
  
Det haster derfor med å gjennomføre de nødvendige endringer i kraftskatteregimet, og det 
haster med å befeste de ordninger som historisk har bidratt til at vannkraft er bygget ut i et 
konstruktivt og positivt interessefellesskap mellom de som investerer sin økonomiske kapital 
og de vertskommuner som investerer sin naturkapital 
 
 
 


