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Høing NOU  2019:  16 Skattlegging av kraftverk

Vi viser til finansdepartementets høringsbrev av 30.09.2019 for NOU 2019:

Skagerak Kraft AS er en vannkraftprodusent med en middelproduksjon på 5,7TWh.
Skagerak Kraft er lokalisert  i  Porsgrunn og er 100% offentlig eid. Skagerak Kraft AS er et
datterselskap av Skagerak Energi AS som er eid med 33,4% av Skien, Porsgrunn og
Bamble kommune samt 66,6% av Statkraft.

Generelt vil Skagerak Kraft slutte seg til høringsuttalelsen til Energi Norge.

Kraftskatteutvalgets rapport inneholder mye god faktabeskrivelse. Rapporten er imidlertid
etter vårt syn mangelfull med tanke på utvalgets drøfting av forutsetninger for den
anbefalte skattemodellen.

Utvalget erkjenner at dagens offentlige eiere av vannkraftverk ikke oppfyller forutsetningen
om å være en «veldiversifisert investor». Det er også dokumentert at forutsetningen om
«velfungerende kapitalmarkeder» ikke er i tråd med reelle muligheter for finansiering av
vannkraftprosjekter. Utvalget mener at «problemer som følger av konsolideringsmodellen
eller kapitalmarkedene for øvrig, ikke bør rettes opp gjennom særlige ordninger i
skattesystemet». lden videre behandling av rapporten mener vi departementet må belyse
nærmere hva en eventuell løsning på disse problemene vil innebære. Det bør også
belyses hvordan grunnrentebeskatning og krav til offentlig eierskap begge er virkemidler
for at verdien av vannkraftproduksjonen skal tilfalle fellesskapet. Dette har konsekvenser
for fordelingen mellom stat og lokalsamfunn. Vi minner om at det store flertall av
kommuner og befolkning er eiere av norsk vannkraft gjennom kommunale og
fylkeskommunale selskaper.

Skagerak Kraft tar utgangspunkt i at dagens konsolideringsmodell med krav om offentlig
eierskap vil bestå, og at kapitalmarkedene ikke vil endre seg. Dette betyr at utvalgets
skattemodell i realiteten hindrer samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer. Skagerak
Kraft mener at skattemodellen må ta utgangspunkt i beskatning av faktisk grunnrente, og
at normalavkastning må skjermes. Dette vil sette offentlige eiere i stand til å finansiere
samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer. Samtidig vil dette også oppfylle rimelige
krav om at deler av grunnrenten skal tilfalle storsamfunnet. Dette oppnås ved å fastsette et
riktig nivå på skjermingsrenten i skattemodellen. Skagerak Kraft støtter Energi Norges
vurderinger og forslag til skjermingsrente.
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Det er vår oppfatning at en stabil og påregnelig andel av verdiskapingen i

vannkraftverkene bør tilfalle vertskommunene. Dette skaper lokal aksept for nødvendige

naturinngrep, og det er gjennom 100 år skapt en grunnfestet oppfatning av rettferdighet i

ordningene. Vi tror det er uklokt å endre dagens modeller. De få skjevhetene utvalget
påpeker i fordeling mellom kommuner mener vi er akseptable. For oss er det det samlede

skattetrykket som er av betydning.

Med vennlig hilsen

Skagerak Kraft AS
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