
Spørsmål om et fond for forvaltning av gevinst oppnådd ved forvaltning av 

konsesjonskraft var omfattet av kompensasjonsloven § 2 første ledd bokstav a eller b 

I klagevedtak 21. juni 2019 uttalte Skattedirektoratet følgende: 

 

"Etter kompensasjonsloven (kompl.) § 2 bokstav a, gjelder loven "kommuner og 

fylkeskommuner med kommunal og fylkeskommunal virksomhet der øverste myndighet er 

kommunestyret, fylkestinget eller annet styre eller råd i henhold til kommuneloven eller 

kommunal særlovgivning".  

Hvilket organ som er "øverste myndighet" i X utviklingsfond må vurderes konkret.  

X utviklingsfond er registrert i Enhetsregisteret som "Annen juridisk person".  

Fondet er opprettet i henhold til en samarbeidsavtale inngått mellom X fylkeskommune og 8 

kommuner og regulerer disponering av konsesjonskraft. Etter samarbeidsavtalen skal en del 

av gevinsten som oppnås ved forvaltning av den fylkeskommunale konsesjonskraft avsettes 

til X utviklingsfond jf. samarbeidsavtalens punkt 3.  

Det fremgår av samarbeidsavtalen at det skal være et styre for X utviklingsfond, og i 

vedtektenes § 4 fremgår det at styret har beslutningsmyndigheten for fondet. 

Skattedirektoratet viser til at det i notat av 29. september 2009 fremgår at fondet utad opptrer 

som en selvstendig enhet i eget navn, og inngår avtaler som gjelder forvaltningen av fondet. 

Videre fremgår det av notatet at fondet har kompetanse til å binde virksomheten uten 

samtykke fra fylkestinget. Styret har etter vedtektene stor grad av beslutningsmyndighet. 

Styret påser at fondet styres og forvaltes i samsvar med avtalen og vedtektene. Styret velger 

fritt om alle midler som står til rådighet hvert år skal benyttes fullt ut inneværende år, eller om 

deler av midlene skal avsettes i fondet. Styret fastsetter budsjett, utarbeider årsmelding og 

regnskap i revidert stand. Årsmelding og regnskap for X utviklingsfond blir lagt frem for 

årsmøtet i konsesjonskraftstyret, før endelig avgjørelse av fylkestinget.  

Budsjett og regnskap skal følge de til enhver tid gjeldende lovregler og forskrifter for 

budsjettoppstilling og regnskapsføring i kommunene. Regnskapet revideres etter de regler 

og retningslinjer som gjelder for revisjon av kommunale regnskaper.  

Skattedirektoratet legger på denne bakgrunn til grunn at X utviklingsfond er et selvstendig 

rettssubjekt, og at styret i X utviklingsfond fremstår som "øverste myndighet", jf. kompl. § 2 

første ledd. 

Klager anfører at dersom det legges til grunn at det er fondsstyret som er den øverste 

myndighet, vil styret i X utviklingsfond være "annet styre eller råd i henhold til kommuneloven 

eller kommunal særlovgivning", jf. kompensasjonsloven § 2 bokstav a. Klager viser i denne 

sammenheng til både kommunelovens § 11 og vregl § 11 slik denne lød frem til lovendring 1. 

januar 2018. 



Det fremgår av kommuneloven § 11 at kommunestyret og fylkestinget selv kan opprette eget 

styre for kommunal eller fylkeskommunale institusjoner o.l. 

Skattedirektoratet viser til NOU 1995:17 - Kommunal og fylkeskommunal virksomhet. I 

"Merknader til den enkelte bestemmelsen", kap 13, fremgår det at med uttrykket institusjon 

o.l. i kommuneloven § 11, siktes det til organisatoriske enheter av mer samfunnsmessig 

karakter, så som skoler, helseinstitusjoner o.l. 

Vi viser forøvrig til klagers innsendte notat av 25. september 2012, hvor det er uttalt: 

"Fondet er et resultat av fylkeskommunens private autonomi, dvs adgangen til å inngå rene 

privatrettslige ordninger. Fondet er altså ikke å betrakte som et organ opprettet i medhold av 

kommunelovens bestemmelser, men er opprettet med grunnlag i en privatrettslig avtale. 

Fylkeskommunen står fritt til å organisere sin virksomhet som man finner hensiktsmessig og 

tjenlig, både ved opprettelse av de organer som er omhandlet i kommuneloven, men også på 

annen måte ved bruk av andre rettssubjekter (as, iks, stiftelse, fond osv.) Det er ingen lov 

som direkte regulerer dette fondet. Fondets organisering følger av de godkjente vedtektene 

for fondet." 

Skattedirektoratet kan ikke se at et fond som X utviklingsfond omfattes av betegnelsen 

"institusjoner o.l." i kommuneloven § 11. Styret i X utviklingsfond er derfor ikke å anses som 

styre opprettet i henhold til kommuneloven § 11. 

Det følger av vregl § 11, slik denne lød frem til lovendring 1. januar 2018, at i konsesjon til 

vassdragsregulering, skal det settes som vilkår at det betales en årlig avgift til staten, og de 

fylkes-, herreds- og bykommuner Kongen bestemmer. Konsesjonsavgifter er årlige avgifter 

som en kraftverkseier plikter å betale til kommunene som blir berørt av en regulering eller 

utbygging.  

Vregl § 11, pkt 2, annet ledd regulerer hvordan denne avgiften fordeles og avsettes særskilt 

for hver kommune til et fond. Dette fondet anvendes etter bestemmelse gitt av fylkestinget 

eller kommunestyret.  

Som det fremgår, er vregl. § 11 en bestemmelse om konsesjonsavgift og om hvordan 

konsesjonsavgiften skal forvaltes.  X utviklingsfond er opprettet for å forvalte gevinst 

oppnådd ved forvaltning av konsesjonskraft, ikke konsesjonsavgift 

Skattedirektoratet legger derfor til grunn at X utviklingsfond ikke kan anses å være et fond 

som beskrevet i vregl § 11. Fondet kan etter dette ikke anses som et fond opprettet i henhold 

til kommunal særlovgivning, jf kompl. § 2 første ledd bokstav a. 

Skattedirektoratet finner derfor i likhet med skattekontoret at X utviklingsfond ikke er 

kompensasjonsberettiget i henhold til i kompl. § 2 første ledd bokstav a. 

Subsidiært anføres det at X utviklingsfond er en enhet som inngår i et interkommunalt 

samarbeid etter kommuneloven § 27 og som kan ha rett til kompensasjon etter 

kompensasjonsloven § 2 bokstav b. 



Etter kompensasjonsloven § 2 bokstav b gjelder loven "interkommunale og 

interfylkeskommunale sammenslutninger organisert etter kommuneloven eller annen 

kommunal særlovgivning". 

Kommuneloven § 27 fastsetter at to eller flere kommuner og/eller fylkeskommuner kan 

opprette et styre til løsning av felles oppgaver. For fylkeskommunens vedkommende er det 

fylkestinget som fatter vedtak om et slikt styre. Det er ikke opplyst at det er fattet vedtak om 

opprettelse av et interkommunalt samarbeide.  

Klager opplyser imidlertid at fylkeskommunen nettopp har foretatt en ny grundig vurdering av 

selve samarbeidsavtalen mellom fylkeskommunen og de 8 kommunene. Det opplyses at 

konsesjonskraftstyret er registrert som et samarbeid i henhold til kommuneloven § 27, men 

at X utviklingsfond ikke oppfyller disse vilkårene. 

Skattedirektoratet legger til grunn at X utviklingsfond ikke kan anses som en interkommunal 

sammenslutning, jf. kommuneloven § 27, og er således ikke kompensasjonsberettiget i 

henhold til kompensasjonsloven § 2 bokstav b. 

Skattedirektoratet er i likhet med med skattekontoret kommet til at X utviklingsfond ikke er 

kompensasjonsberettiget i henhold til kompensasjonslovens bestemmelser. Skatt sør sitt 

vedtak av 7. desember 2017 opprettholdes." 

 


