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2 Høringssvar Småkraft 

Oppsummering og anbefalinger 
 

Småkraften i Norge er en fantastisk suksesshistorie. Den skaper både fornybar energi og verdier 

som kommer lokalsamfunnene i distrikts- Norge til gode.   

I hundrevis av år har vi i Norge lagt til rette for at lokale bønder og grunneiere har kunnet utnytte 

mindre vannfall og elver på sine eiendommer til å bygge kverner, møller og etter hvert lokale e-verk, 

se side 11. Privat initiativ skapte verdier i lag med de naturressursene bygdene hadde. Nå har vi 

bygget en ny fantastisk fornybarbransje på skuldrene av våre forfedre: småkraftbransjen.  

Bønder, grunneiere og bygder over hele Norge utnytter nå mange av de samme vannfallene til å lage 

fornybar energi på en måte tilpasset vår tid. Av og til gjør de det helt alene, andre ganger 

samarbeider de med profesjonelle aktører som for eksempel Småkraft AS. Uansett samarbeidsform 

utgjør småkraften svært viktig verdiskapning for distriktene. I snitt skaper hvert eneste småkraftverk 

13,5 millioner kroner i positive ringvirkninger i lokalsamfunnene rundt kraftverkene.1 

Småkraftbransjen er helt unik der den bygger bro mellom de nasjonale behovene for mer fornybar 

energi, verdensledende regionale leverandører og lokal verdiskapning i distriktene. Denne dynamiske 

og innovative fornybarbransjen står nå for omlag 7% av Norges strømproduksjon.2 

Kraftskatteutvalgets forslag vil drepe denne fantastiske bransjen.  

Våre viktigste innspill som svar til kraftskatteutvalgets rapport er:   

1: Grunnrenteskatten vil skattlegge småkraftselskaper med normal lønnsomhet som om de har 

superavkastning. Dette vil ødelegge småkraftbransjen.  

2: Grunnrenteskatt på småkraftverk vil ta verdier fra dem som eier naturressursen og bærer mest av 

ulempene ved inngrepet. 

3: Småkraftverk trenger mange tiår på å tjene inn igjen investeringen. Dette gjør at småkraftverk 

trenger spesielt langsiktige og forutsigbare rammevilkår. 

4: Vi kan ikke lage et skattesystem som ilegger 600 småkraftverk en svært komplisert og drepende 

grunnrenteskatt for å demme opp for nedskalering av 4 gjenstående prosjekter 

 

1: Grunnrenteskatten vil skattlegge småkraftselskaper med normal lønnsomhet som om 

de har superavkastning. Dette vil ødelegge småkraftbransjen.  
Småkraftselskapene er lønnsomme. Men de er ikke superlønnsomme. De har med andre ord ikke 

superprofitt eller grunnrente. De siste årene har vi i Norge subsidiert småkraften og annen fornybar 

energi med el- sertifikater, slik at småkraften skal bli lønnsom nok til å tiltrekke seg investeringer. Det 

har fungert. Nå ser vi for første gang at småkraftprosjektene akkurat er lønnsomme nok til å klare seg 

uten subsidier. Akkurat i tide, siden subsidiene faller helt bort i 2021.  

Småkraften er mindre lønnsom enn storkraften fordi:  

- Småkraften leier naturressursen sin og betaler årlig ut markedsleie til grunneieren som eier 

naturressursen for bruk av elva. Dette er for småkraftselskapene en vesentlig kostnad.  

- Småkraften er uregulert og oppnår derfor lavere priser enn storkraften. 

                                                           
1 Thema Consulting Group «Samfunnsnytte av småkraften», mai 2017.  
2 Kilde: NVE sin vannkraftdatabase per 1. oktober 2019 



 
3 Høringssvar Småkraft 

- Småkraften er dyrere å drifte enn storkraften. 

- Småkraften får langt dårligere finansieringsbetingelser enn storkraften. 

- Småkraften har mindre stordriftseffekter enn storkraften. 

Grunnrenteskatten er bygget opp slik at den skattlegger helt normal verdiskapning svært hardt. Med 

andre ord skattlegger den et normalt lønnsomt uregulert småkraftverk som betaler for leie av 

naturressursen likt et svært lønnsomt gigantisk storkraftverk som regulerer store innsjøer basert på 

eksproprierte rettigheter. Grunnrenteskatten er dessuten overskuddsuavhengig.  

Småkraftselskaper uten grunnrente blir derfor ilagt grunnrenteskatt. Grunnrenteskatten belastes 

uavhengig av om man går med overskudd eller underskudd, fordi en rekke helt nødvendige 

kostnader som finanskostnader, falleiekostnader, forsikringskostnader og sikringskostnader ikke er 

med i grunnrenteskatteberegningen. Grunnrenteskatten vil radere bort mer enn hele lønnsomheten 

til småkraftselskapene og føre til at småkraftselskaper som i dag endelig er lønnsomme (eller håper å 

bli det over de neste årene) blir ulønnsomme på grunn av skatten. Dette vil få følgende konsekvenser 

for allerede utbygde småkraftverk:   

- Banker må tiltre pant i småkraftverk.  

- En rekke småkraftselskaper blir slått konkurs.  

- Grunneiere og investorer taper stort.  

- Hele den eksisterende småkraftbransjen vil restruktureres og trolig konsolideres. 

- De mange tusen familiene som har fallrettigheter vil få store endringer i sine årlige utbetalinger. 

- Verdien av fallrettigheter vil falle dramatisk.  

-Grunneiere, bønder og skogeiere som har fallrettigheter som en viktig del av sin familieøkonomi vil 

bli truffet hardt.  

De fleste ubygde småkraftprosjekter vil få en effektiv skattebelastning på over 100% de første årene, 

dersom grunnrenteskatten blir innført på småkraftverk, se side 24. Grunnrenteskatt vil få følgende 

konsekvenser for ubygde småkraftverk:   

- Tilnærmet ingen småkraftverk vil lengre bli bygget ut. 

- Opp mot 400 småkraftkonsesjoner vil bli liggende ubrukte3 

- Norge vil gå glipp av opptil 3,17 TWh ny fornybar energi, 8,5- 13,5 milliarder i investeringer og 4,3- 

6,8 milliarder i ringvirkninger i distriktene på grunn av manglende utbygging av småkraftverk.4  

- Småkraftbransjens leverandørindustri vil raskt dø 

- Norge vil miste mellom 3800 og 6000 høykompetente og fornybare årsverk i leverandørindustrien 

med eksportpotensiale i distrikts- Norge 

  

Samlet sett vil grunnrenteskatten ødelegge småkraftbransjen, ødelegge dens leverandørindustri, og 

ødelegge mulighetene for fremtidige investeringer i småkraftbransjen.  

                                                           
3 Småkraftrapporten 2018  
4 Konsekvenser av Sanderudutvalget – ringvirkningsanalyse» av Thema Consulting Group 

Våre anbefalinger: Småkraftverk under 10 MVA bør ikke ha grunnrenteskatt.  
 

Skattesystemet bør ta hensyn til småkraftselskapenes lave grunnrente, hvordan småkraftbransjen er 

innrettet organisatorisk og regulatorisk og hva slags administrativ byrde småkraftbransjen kan bære.  
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2: Grunnrenteskatt på småkraftverk vil ta verdier fra dem som eier naturressursen og 

bærer mest av ulempene ved inngrepet.  
Ulempene ved fornybar energi er ofte lokale, og de som bærer ulempene må få ta del i 

verdiskapningen. Småkraften lar eierskapet til naturressursen forbli hos lokale grunneiere, se side 15. 

Det sikrer at store deler av verdiskapningen blir igjen lokalt, uavhengig av hvem som eier, bygger 

eller drifter kraftverket.  

Grunnrenteskatten vil ta verdier fra familiene som eier naturressursen og de som investerer for å 

utnytte naturressursen og overføre verdiene til staten. De aller fleste småkraftverk i Norge ligger i 

bygder rundt omkring i distriktene. Dette gjør grunnrenteskatten til en distriktsskatt som gjør at 

ulempen forblir lokal, mens verdien forsvinner.   

Grunneierfamiliene som har satset blir fratatt store deler av verdiene av sine fallretter, etter at de 

fulgte politikernes oppfordring om å satse på fornybar energi.  De vil bli stående som vitner til 

vinglete norsk fornybar politikk som ikke står av veien for å ta private verdier tuftet på privat 

eiendomsrett.  

Uavhengig av om grunneierfamiliene har investert egne midler og bygget kraftverket selv eller om de 

har inngått samarbeid med en profesjonell aktør og får inntekter gjennom selve falleieavtalen, vil 

deres private eiendomsrett få et dramatisk verdifall. 

 

3: Småkraftverk trenger mange tiår på å tjene inn igjen investeringen. Dette gjør at 

småkraftverk trenger spesielt langsiktige og forutsigbare rammevilkår.  
Når man investerer i småkraftverk, investerer man minimum med 40 års horisont, se side 13. Den 

som investerer i småkraften må leve med beslutningen i generasjoner. Avkastningen i småkraften er 

begrenset, se fra side 15. I en relativt god småkraftinvestering med 40 års falleieavtale, vil det ta 

mellom 33 og 34 år å få tilbake det man investerte i utgangspunktet. De siste 6 til 7 årene kommer 

inntjeningen.  

Enten det er en grunneier eller et profesjonelt selskap som investerer, må man derfor ha svært 

langsiktig horisont. Man må også ha høy tiltro til at det regulatoriske regimet ikke endrer seg 

underveis i investeringen.  

Småkraften er i dag en lønnsom bransje. På kort sikt forventer den som investerer i småkraftverk 

riktignok svært begrenset avkastning, men man forventer at lønnsomheten kommer til syne over 

mange tiår. Kun små regulatoriske endringer gjør at lønnsomheten forsvinner. Da forsvinner 

investeringene.  

Våre anbefalinger: Skattesystemet må sørge for at den som bærer ulempen ved et 

naturinngrep også får ta del i verdiskapningen.  
Grunneierfamiliene som eier den utnyttede naturressursen må få sin rettmessige del av verdiskapningen. Staten 

bør ikke frata grunneierfamiliene som har stilt sine eiendommer tilgjengelig for å satse på fornybar energi den 

verdiskapningen de forventet, da de satset. Kommuner som har stilt areal tilgjengelig må få en rettmessig og 

forutsigbar andel av verdiskapningen. 
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Investeringer i småkraften skjer på tross av lav forventet avkastning. De kommer på grunn av 

forventninger om regulatorisk stabilitet. Endrer man spillereglene underveis, vil både grunneierne og 

de som har investert tape. En slik reversering av fornybare rammevilkår vil få konsekvenser for 

kapitaltilgang i andre norske fornybare bransjer. Bakgrunnen for dette er at de som investerer i 

langsiktige prosjekter som fornybar energi alltid er på jakt etter politiske signaler for å forstå den 

regulatoriske forutsigbarheten i Norge.  

 

4: Vi kan ikke lage et skattesystem som ilegger 600 småkraftverk en svært komplisert og 

drepende grunnrenteskatt for å demme opp for nedskalering av 4 gjenstående 

prosjekter 
Det er og har vært et problem at kraftverk bygges mindre enn de teoretisk kunne ha blitt bygget, for 

å unngå grunnrenteskatt. Nedskalering til grensen for grunnrenteskatt (heretter «grensetilpasning») 

gjør at kraftverkene har mindre nytteverdi enn lagt til grunn da de fikk konsesjon, imens ulempene er 

omtrent de samme. Dette er ikke ønskelig. 

Grensetilpasning har vært et problem hovedsakelig fordi grunnrenteskatten dreper de fleste 

prosjekter. Grunnrenteskatten skattlegger normalavkastning svært hardt. Dette gjør at prosjekter 

som får grunnrenteskatt ikke kan realiseres. Utbyggere har derfor hatt valget mellom å bygge 

kraftverkene mindre, eller ikke å bygge kraftverkene i det hele tatt. Og dette har de gjort med 

myndighetenes velsignelse, ettersom NVE har godkjent det meste av grensetilpasninger i de tre 

delene av konsesjonsprosessen hvor dette gjøres: konsesjonssøknad, planendring og MTA- plan.  

Utfordringen med grensetilpasning av kraftverk er ikke nytt. Det har vært grundig politisk diskutert 

de siste 20 årene. Den politiske løsningen har gjennomgående vært å øke grensen. Bakgrunnen for 

dette er at det er svært mange potensielle småkraftverk i størrelsesordenen både 1,5 MVA og 5,0-

,5,5 MVA. Det er derimot få småkraftprosjekter i størrelsesorden 10 MVA. Dette var noe av 

bakgrunnen for den tverrpolitiske enigheten i 2014 om å øke innslagspunktet til 10 MVA. Løsningen 

har redusert problemet. Men grunnrentetilpasning vil potensielt alltid være måten å få realisert 

normalt lønnsomme prosjekter med grunnrenteskatt, så lenge grunnrenteskatten er innrettet slik 

den er i dag.  

Hovedutfordringen med nedskalering av kraftverk er at beslutningsgrunnlaget som lå til grunn for 

konsesjon ikke lengre stemmer. Kraftverk som nedskaleres vil imidlertid likevel kunne være 

samfunnsøkonomisk lønnsomme og ønskede også etter nedskalering. Vi mener derfor at denne 

utfordringen bør løses i selve konsesjonssystemet. Dette bør gjøres ved at nedskalering av kraftverk 

utover det som er teknisk begrunnet skal være søknadspliktig og at NVE får forsterkede virkemidler 

til å nekte nedskalering dersom dette ikke har spesielt god begrunnelse.  

Våre anbefalinger: Skattesystemet må sikre regulatorisk stabilitet.   
Endringer som påvirker den som allerede har satset og investert må ha særskilt god begrunnelse. Den som 

allerede har investert må vernes med overgangsordninger.  



 
6 Høringssvar Småkraft 

Det finnes uansett nesten ikke gjenværende konsesjonsgitte prosjekter som kan mistenkes å være 

grensetilpassede. Når vi går gjennom NVE sin konsesjonsdatabase, ser vi at det i praksis er 4 

konsesjonsgitte prosjekter som kan mistenkes å være grensetilpassede. Vi kan ikke lage et 

skattesystem som ilegger 600 småkraftverk en svært komplisert og drepende grunnrenteskatt for å 

demme opp for nedskalering av 4 gjenstående prosjekter. 

  

Våre anbefalinger: Grunnrenteskatten bør innrettes slik at den kun skattlegger 

skattyters superavkastning. Dette gir skattyter lav motivasjon for tilpasning.  
Grunnrenteskatten bør ha en friinntekt som samsvarer med selskapenes normalavkastning. Videre bør 

skattyter ha fradrag for falleie.  

 

Våre anbefalinger: NVE bør få forsterket sine virkemidler for å redusere 

grensetilpasning.  
Dette vil være tilstrekkelig for å eliminere et problem som i fremtiden forventes å være svært lite.  
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Innledning 
 

«The hardest thing in the world to understand is the tax», sa Einstein. Skatt er teoretisk og vanskelig 

å forstå. Og kraftskatt er spesielt komplisert. Men riktig innretning på beskatning er avgjørende for å 

få ønskede investeringer. Er man opptatt av klima og fornybar energi, kan man ikke glemme hvor 

viktig rammevilkår er for en bærekraftig fremtid.   

Kraftskatteutvalgets NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk (heretter «NOUen») er et godt 

stykke teoretisk arbeid. NOUen trekker frem gode teoretiske byggesteiner for skattesystemer 

generelt og kraftskatten spesielt. Dessverre er den minst like svak i praksis som den er god i teorien. 

Den har oversett helt essensiell historikk, hvordan bransjen fungerer og ikke tatt hensyn til 

skattelovens teoretiske fundament, skattelovens lovforarbeider eller historisk ligningspraksis. Dette 

gjør at mange av de teoretisk helt riktige konklusjonene blir underordnet de dramatiske praktiske 

konsekvensene for skattyter og den som ønsker å investere i fornybar energi.   

Dette gjelder i særdeleshet småkraftbransjen.  Småkraftens praktiske og dynamiske innretning gjør at 

den blir spesielt hardt og utilsiktet rammet av NOUens teoretiske tilnærming. Det hjelper heller ikke 

bransjen at småkraften er helt rudimentært og perifert behandlet i NOUen. Helt sentrale forskjeller 

mellom småkraft og storkraft er ikke gjort rede for. Hvordan småkraftbransjen er innrettet, hvordan 

den avtalemessig er strukturert rundt falleieavtaler og hvordan den finansierer utbygginger er ikke 

beskrevet. Konsekvenser av NOUens forslag for småkraften er ikke engang vurdert.  

Veilederen i samfunnsøkonomiske analyser fra Direktoratet for Økonomistyring fra august 2018 angir 

at samfunnsøkonomiske analyser skal identifisere virkninger, tallfeste og verdsette disse virkningene, 

vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet og gjennomføre usikkerhetsanalyse5. NOUen gjør ikke 

dette for småkraftbransjen. Den er derfor uegnet som politisk beslutningsgrunnlag uten vesentlig 

utfyllende informasjon. Når NOUens forslag i tillegg har særdeles dramatiske konsekvenser for 

småkraftbransjen, må vårt høringssvar derfor nødvendigvis bli omfattende.   

Vi vil i detalj beskrive småkraften, hvordan småkraftbransjen fungerer og hvorfor den er 

fundamentalt annerledes enn storkraften. Vi vil beskrive hvordan bransjen har vokst frem, og vi vil 

beskrive hvordan dagens skattesystem for småkraften fungerer. Vi vil avslutningsvis beskrive hva vi 

mener er viktig for et velfungerende skattesystem innenfor vannkraften og komme med våre 

konkrete anbefalinger.  

Småkraftbransjen består av praktikere. Vi er kronisk opptatt av det som fungerer i praksis. Daglig 

opplever vi at det som skjer ute i elvene er annerledes enn det man forventer fra tegnebrettet. 

Denne erkjennelsen kan de som lager rammevilkår dra nytte av.  

Vi tror at vårt praktiske perspektiv bør ha en helt sentral plass når man lager rammevilkår som får 

praktiske konsekvenser for fremtidige investeringer i småkraften og verdiskapningen fra 

investeringer allerede gjort i småkraften.   

                                                           
5 Veilederen i samfunnsøkonomiske analyser fra Direktoratet for Økonomistyring (2018) Figur 1.1, side 17.   

Småkraftbransjen består av praktikere. Vi er kronisk opptatt av det som fungerer i praksis.  
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Småkraft AS er N orges største småkraftselskap
Småkraft AS har 107 hel - eller deleide småkraftverk s om vi drifter sammen med lokale grunneiere og
andre lokale krefter. For tiden har vi 18 ansatte. Flesteparten av de ansatte arbeider med å drifte
kraftverk, men vi har også flere ansatte som arbeider med grunneierkontakt, miljøforhold og
økonomi. Til samme n produserer Småkraft AS over 1 TWh grønn strøm i året, noe som er nok strøm
til å dekke 150 000 norske innbyggeres årlige strømforbruk6.

Våre 500 grunneiere er våre viktigste samarbeidspartnere
Vår modell er å samarbeide med
grunneiere, som eier naturressursen. Vi
har avtaler med grunneiere som ønsker
profesjonelle samarbeidspartnere for å
utnytte sine elver til å lage fornybar
energi. Vi finansier er , utvikling er og
bygger kraftverket. Deretter d rifter vi
kraftverket en periode (oftest 40 år ) , før
grunneieren får tilbake kraftverket på
egne vilkår. I leieperioden betaler vi
grunneierfamiliene som eier
naturressursen årlig leie. Leien kan ha
forskjellig form, men vår typiske modell
er at vi deler 5 0% av overskuddet fra
kraftverket.

Vår modell handler om å bygge bro
mellom langsiktig kapital og lokal
verdiskapning
Småkraft AS er eid av langsiktige kapitalmiljøer. Vår hovedeier er
pensjonsselskapet APG, som forvalter pensjonen til 1/5 av familiene i Nederland. Våre øvrige
minoritetsaksjonærer består av et tysk forsikringsselskap, tyske kirkelige stiftelser og et mindre
nederlandsk pensjonsselskap. Felles for alle våre aksjonærer er at de investerer med over 25 års
horisont. Denne investeringshorisont en passer svært godt med våre grunneieres horisont. Vi har
arbeidet iherdig med å få eiere med riktig investeringsperspektiv og avkastningsforventning, både i
Norge og utenfor Norge, fordi dette er avgjørende for å få til småkraftinvesteringer. Frem til nå har
ingen norske kapitalmiljøer investert i Småkraft AS. Hovedbegrunnelsen har gjennomgående vært at
forventet avkastning er for lav.

Småkraft AS bruker altså langsiktig kapital for å realisere fornybar prosjekter sammen med
grunneiere. Eierskapet til na turressursen beholdes i vår modell av den lokale grunneieren, og dette
stadfestes av at fallretten ikke kan skilles fra grunneieres eiendom uten kommunal godkjenning og
konsesjon. Vi mener at vår modell minner om hvordan storkraften brukte utenlandsk kapit al for å
finansiere utvikling og utbygging av vannkraft på tidlig 1900 - tallet, samtidig som man sikret at store
deler verdiskapningen ble igjen lokalt for kommende generasjoner.

6 Tallet er basert på Småkrafts gjennomsnittlige produksjon og tall fra SSB for 2018, se:
https:/ /www.ssb.no/statbank/table/08313/tableViewLayout1/

Vi betaler
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velferdstjenester i
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Småkraftens historie i Norge 

 

Småkraften er over 500 år gammel i Norge 
Småkraften har uminnelige røtter i norsk historie. Fra 1500-tallet var det mer og mer vanlig med 

oppgangssager rundt omkring i landet for å foredle norsk trelast på en effektiv måte. De norske 

småelvene ble også brukt til å drive møller og kverner rundt omkring. 

I motsetning til øvrige land i Europa ligger eiendomsretten til elvene i 

Norge på grunneiers hånd. I Europa var elvene stort sett flate og 

nyttige felles ferdselsårer. Følgelig var det mest praktisk at elvene var 

offentlig eiendom. I Norge var det stort sett ville og ufarbare elver 

som ikke hadde denne funksjonen, men ble benyttet lokalt. 

Industrialisering og storkraft 
Tidlig på 1900-tall innså man hvilke muligheter som lå i den norske 

store vannkraften, og etter hvert utviklet dette seg til store 

industriprosjekter med svære reguleringsanlegg og 

smelteverksindustri. Dette var noe helt annet enn «småkraften» som 

hadde minimale inngrep og stort sett var relatert til helt lokal 

energibruk til sager og møller. Den første konsesjonsloven av 1906 

som også er kalt «Panikkloven» på grunn av hastebehandlingen, hindret at utenlandsk kapital skulle 

kunne kjøpe store fossefall uten tillatelse fra myndighetene. Småkraften var ikke interessant å 

lovregulere – dette var grunneiers ressurs. Dette er et prinsipp som har ligget i lovverket fra starten: 

Småkraft er grunneiers ressurs, storkraft er gjennom særskilt lovregulering storsamfunnets. 

I 1943 var det rundt 2000 småkraftverk her i landet, i all hovedsak svært små kraftverk og 

gårdskraftverk for øydrift lokalt. De fleste av disse små kraftverkene ble nedlagt da nettutbyggingen 

kom, og det ikke lenger var behov for å drive eget kraftverk – man hadde jo strøm enklere gjennom 

nettet. Etter liberaliseringen i energimarkedet gjennom Energiloven i 1991 med påfølgende oppsving 

i kraftprisene, var det igjen aktuelt å utnytte det lokale vannfallet for grunneier. Selv om effekten 

stort sett er større i dagens småkraftverk enn de var før andre verdenskrig, er det ofte de samme 

vassdragene som er benyttet. Nettet som den gang var årsaken til at man avskaffet de små 

kraftverkene ble nå benyttet til å frakte overskuddsstrømmen ut igjen.  

Småkraftsatsningen på 2000- tallet 
I nyttårstalen i 2001 kunngjorde statsminister Jens 

Stoltenberg at tiden for nye, store kraftutbygginger var 

over. Dette var den politiske starten på 

småkraftsatsningen. Over flere regjeringer siden har vært 

tverrpolitisk enighet om at man skulle legge til rette for 

den fornybare småkraften. Politikken forente to helt 

sentrale målsetninger: styrke næringsgrunnlaget i 

distriktene og øke produksjonen av fornybar energi. Den 

norsk- svenske innføringen av de såkalte elsertifikatene 

1. januar 2012 var en viktig bidragsyter for utviklingen av 

småkraften. Småkraftverk har ofte utfordrende likviditet særlig de første årene etter oppstart, slik at 

ordningen var et kjærkomment tilskudd til inntektene. Mot utgangen av 2019 ser elsertifikat- 

systemet ut til å gå mot sitt endelikt, og det bidrar ikke lengre til store inntekter for småkraftverkene.  
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Figur 1: Mange av småkraftverkene er bygget i 
private elver som tidligere har utnyttet elvene til 
oppgangssager og møller.  
Bilde: Erik Muhr 

Figur 2:Elsertifikatpriser i SEK/ MWh. Kilde: skm.se/priceinfo 
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En bransje med innovasjonsevne og stå-på-vilje 
I begynnelsen av småkraftsatsningen var det særlig de minst kompliserte og beste prosjektene som 

ble realisert. Grunneiere med spesielt gunstige fallretter kunne finansiere og utvikle kraftverk på 

egenhånd uten hjelp utenifra. Andre grunneiere med mer kompliserte prosjekter og/ eller 

manglende finansiering gikk sammen med profesjonaliserte kraftselskaper. Kraftselskapene tilbød 

avtaler hvor de leier elvene mot årlig utbetaling, bygger ut og drifter kraftverkene en periode før et 

privatrettslig hjemfall sørger at kraftverket faller tilbake til grunneier mot slutten av avtaleperioden. 

Avtalene er ofte strukturert slik at grunneieren får en viss %- sats av inntekten fra kraftverket, og de 

sørger for felles insentiver mellom utbygger og eier av kraftverket og grunneieren som eier selve 

naturressursen.  

Denne innovative avtaleformen la til rette for utbygging også av kompliserte og kostbare 

småkraftprosjekter. Selskapene bygget kompetanse og etter hvert vokste det frem en egen 

spesialisert leverandørindustri som utviklet kompetanse og løsninger rundt å utvikle, bygge og drifte 

små kraftverk.  

Storkraften slutter å investere i småkraften 
Frem til omtrent midt på 2010- tallet eide storkraftbransjen 

mange småkraftselskaper. Rundt 2015 falt imidlertid aktiviteten 

i bransjen kraftig. Kraftprisene falt, det var vanskelig å skaffe 

finansiering både fra banker og eiere, og det var få som 

investerte i småkraften. Storkraften hadde lavere avkastning 

etter skatt i småkraften enn andre steder og solgte seg ut.  

Enkelte aktører i bransjen vendte seg da til en langsiktig 

finansieringskilde med lave avkastningskrav: utenlandsk 

langsiktig kapital. Den langsiktige kapitalen investerte med mange tiårs horisont. Denne horisonten 

og de lave avkastningskravene passet godt sammen med grunneieres behov for finansering i 

generasjons-investeringene småkraftverk representerer. Samarbeidsmodellen sørget for at 

eierskapet til naturressursen forble lokalt, ettersom naturressursen tilhører den nærliggende 

eiendommen og ikke utbygger av kraftverket. Etter at den tidsbegrensede leieperioden er løpt ut, vil 

kraftverket gå tilbake til grunneieren. Slik fungerer den utenlandske kapitalen på samme måte som 

da den finansierte de store kraftutbyggingene på tidlig 1900- tallet: den utenlandske kapitalen 

finansierer kraftverk vi i Norge ikke klarer å finansiere selv. Dette gjør vi uten at de lokale 

innbyggerne gir fra seg eierskapet til naturressursen. Kraftverkene blir realisert, og vi skaper store 

felles verdier for fremtidens generasjoner.  

Småkraftens historie i Norge er 500 år gammel og hele tiden basert på lokalt eierskap til 

vannfallsressursen, lokale initiativ, lokal verdiskaping og ståpåvilje, samt kreativ og risikobalansert 

utnyttelse av gårdens ressurser. Også i dag er denne ressursen grunneiereid. Dette står i sterk 

kontrast til storkraften med sin «korte» 100-årige historie der storkapitalen stod for investeringer og 

utbygginger som var forholdsvis voldsomme med tanke på omfattende fossekjøp, ekspropriasjoner, 

inngrep og oppdemminger. Det er en tydelig skillelinje mellom storkraft og småkraft i norsk historie, 

lovgivning og forvaltning de siste 500 årene. Det er gode grunner for at denne skillelinjen fortsetter. 

Samarbeidsmodellen sørger for at eierskapet til naturressursen forblir lokal, ettersom 

naturressursen tilhører den nærliggende eiendommen og ikke utbygger av kraftverket.  

Figur 3: Furegardane kraftverk i Voss kommune. 
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Fornybare investeringer trenger regulatorisk forutsigbarhet 
 

Når man investerer i småkraftverk, må man ha horisont på minst 40 til 60 år. Småkraftverkene er 

kapitalintensive, ettersom de er dyre å bygge ut. Først om flere tiår får man tilbake investeringen.  

Til tross for lav avkastning og flere risikofaktorer over mange år er det likevel flere som ønsker å 

investere i småkraften. Gode regler for å ta vare på miljø og forutsigbare finansielle rammevilkår som 

er tverrpolitisk forankret er helt sentrale grunner til at småkraften i Norge er attraktiv. Bransjen har 

med andre ord regulatorisk tillit. Aktørene forventer at politiske vedtatte regler står seg over tid og 

ikke endres over natten.  

Regulatorisk tillit er som all tillit: den bygges i millimeter og rives ned i meter. Norge har bygget en 

slik tillit over generasjoner og nyter godt av den. Tilliten sikrer oss kapitaltilgang slik at vi kan bygge 

bedrifter, skape sysselsetting og verdier over hele Norge. Regulatorisk forutsigbarhet er helt 

avgjørende for samfunnsøkonomisk verdiskapning. Dette er ikke engang diskutert i NOUen.  

Kraftskatteutvalget nøyer seg imidlertid ikke med en lemfeldig diskusjon av regulatorisk 

forutsigbarhet, de skriver nemlig at de som har investert i småkraftverk burde ha lagt til grunn at det 

ikke foreligger regulatorisk forutsigbarhet i norsk vannkraft da de investerte:  «Utvalget vil peke på at 

endring av nedre grense [på 10 MVa for grunnrenteskatt] har vært en mulighet som selskapene har 

vært klar over og kunne tatt hensyn til i forhandlinger med eksterne parter».7  

Det er dypt alvorlig at et offentlig utvalg i fullt alvor kan skrive dette uten å ta innover seg de enorme 

skadevirkningene en slik neglisjerende holdning til regulatorisk stabilitet har. Ønsker vi oss et 

samfunn hvor næringslivet ikke skal stole på tverrpolitiske retninger?  Selv om innslagspunktet for 

grunnrenteskatt har økt flere ganger de siste årene, har endringene beveget seg i en langsiktig fast 

retning: oppover. Man har endret grensene oppover for å løse problemet med grensetilpasninger til 

innslagspunktet på grunnrenteskatt, det samme problemet som skatteutvalget nå vil løse med å 

redusere grensen. Dagens innslagspunkt for grunnrenteskatt var en sentral del av den tverrpolitiske 

Sundvolden- plattformen i 2013 og ble i 2014 en del av den sittende regjerings politikk.8 Et 

tverrpolitisk flertall sluttet seg til finanskomiteens innstilling om å endre skatteloven tilsvarende i 

2014.9  

Det er nettopp tilliten til regulatorisk stabilitet som har gjort at småkraften har klart å tiltrekke seg 

kapital til tross for lav avkastning i utgangspunktet. Og det er altså dette som har skapt fornybare 

verdier i hele Norge.  Det er den samme tilliten som kan legge til rette for investeringer i infrastruktur 

og fornybar energi fremover også. Med mindre vi ødelegger det hele med reverseringer av gode 

tverrpolitiske signaler og oppfordringer.    

  

                                                           
7 Norges offentlige utredninger 2019:16 Skatlegging av vannkraftverk, side 124.  
8 Sundvolden- erklæringen side 63.  
9https://www.stortinget.no/no/Saker-og publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/inns-
201415-004/?lvl=0#a5.2 

Regulatorisk forutsigbarhet er helt avgjørende for samfunnsøkonomisk verdiskapning. 

Dette er ikke engang diskutert i NOUen.  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og
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Småkraften har allerede høy effektiv beskatning 
  

Småkraften beskattes allerede langt hardere enn annet norsk næringsliv. I 2018 hadde 

småkraftbransjen effektiv skattebelastning på om lag 45%.10 Av de siste fem årene, var 2018 året 

med lavest effektiv skattebelastning.11   

Småkraften har høy effektiv skattebelastning av 

følgende grunner:  

- Småkraften har som storkraften svært lange 

avskrivningstider og store deler av anleggene blir 

skattemessig avskrevet lineært over hhv. 67 og 40 

år. Dette er annerledes enn annet næringsliv som 

både har kortere skattemessig levetid og også 

hardere avskrivning i de første periodene etter at 

driftsmiddelet er tatt i bruk.  

- Småkraften har en bruttobasert eiendomsskatt, 

hvor eiendomsskatten er høyest i de første årene 

etter at driftsmiddelet er tatt i bruk.  

Småkraftverkene er i snitt relativt unge, og dette gjør at effektiv skattebelastning for bransjen er høy.  

Småkraften blir ikke «skattemessig stimulert» 

Dette er viktig, fordi enkelte debatter legger til grunn 

at småkraften blir skattemessig stimulert. Dette kan 

virke som flisespikkeri, men vi mener at 

begrepsbruken er egnet til å misvise 

beslutningstagere. 

Fremstiller man det som at småkraften blir 

skattemessig stimulert, fremstår det som om den blir 

støttet ekstra. Men fraværet av en skatt er ikke en 

subsidie. Å påstå det motsatte blir like absurd som å 

påstå at man som lønnsmottager i Norge blir skattemessig stimulert til å ha lav lønn, siden 

skattesatsen da vil være lavere enn med høy lønn.  

Dette ser Sanderud- utvalget ikke uten videre ut til å være enige i. Utvalgslederen Per Sanderud 

uttalte følgende da han ga fra seg utvalgsrapporten 30. september. «Småkraft er fint og viktig, men 

det er ikke grunn til å stimulere den ekstra […]»12 

Det er altså ikke småkraften som blir stimulert ekstra, men storkraften som blir skattlagt ekstra hardt 

på grunn av grunnrenteskatten.   

                                                           
10 Vi har pålitelig data kun for de siste fem årene, og det er derfor vi trekker frem disse årene. Eiendomsskatten 
er lineært fallende på småkraftverk frem til man gjør oppgraderinger, og dette gjør ceteris paribus at effektiv 
skattesats vil være høyest i de første årene etter at man setter kraftverket i drift.  
Estimert skatt basert på de 215 småkraft-selskapene med tilgjengelige tall på Forvalt.no. Tallene baserer seg på 
oppgitte tall i regnskapene. Eiendomsskatten er basert på selskapenes oppgitte totale eiendeler og forutsetter 
at alle kommuner tar maksimal skattesats.  
11 Estimert skatt basert på de 215 småkraftselskapene med tilgjengelige tall på Forvalt.no. 
12 Personlig muntlig sitat fra Per Sanderud fra fremleggelsen av rapporten.  

Figur 4: Skravlåga kraftverk ved Elsfjorden i Vefsn 
Kommune 

Figur 5: Gjerde kraftverk i Kvinnherad Kommune 
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Småkraften er annerledes enn storkraften 
Småkraften er annerledes enn storkraften 

historisk, teknisk, eiendomsrettslig, regulatorisk 

og finansielt. Dette må gjenspeiles i beskatningen 

for at vi skal unngå feilinvesteringer og 

velferdstap.  

Småkraften er en privat ressurs 
Den aller viktigste forskjellen er at småkraften er 

en privat ressurs eid av grunneieren, imens 

storkraften ofte er offentlighetens ressurs 

ekspropriert av storkraftselskapet. Dette har 

enorm betydning.  

For det første er det grunneieren som eier 

småkraftelven i utgangspunktet. Elven er hans 

eiendom, og det er grunneieren som bestemmer om elven skal kunne utnyttes eller ikke. Dette er 

som tidligere redegjort historisk betinget i Norge. Enhver inngripen i denne eiendommens verdi, for 

eksempel i særdeleshet gjennom grunnrenteskatt, er en inngripen i grunneiers eiendomsrett som må 

ha særskilt god begrunnelse. Småkraftselskapene betaler markedspris til grunneieren for å utnytte 

naturressursen. Markedsprisen er den såkalte falleien. Dette er helt forskjellig fra storkraften, som av 

historiske årsaker utnytter naturressursen «gratis». For nye investeringer ligner storkraften i større 

grad på småkraften, og da må storkraften også ofte betale markedspris for naturressursen. 

Småkraften har mindre installasjoner 

Småkraften har som regel mindre inngrep i miljøet. Kraftverkene utnytter som regel uregulert 

elvekraft i små, privateide vassdrag. Det er sjelden snakk om stor oppdemming, ettersom man som 

regel bygger terskler inn i elva for å utnytte deler av elvas vannføring. Ettersom det er mindre 

installasjoner, er naturligvis også kraftmengden og dermed også inntektene mindre enn for store 

kraftverk.  

Småkraften har større volatilitet 
Ettersom småkraftverk sjelden har reguleringsmuligheter, men kun produserer kraft basert på 

tilgjengelig vann i elva, vil småkraftverkets inntekter i stor grad variere med nedbør og vær. Dette 

gjør at likviditetsstyringen i et småkraftselskap i utgangspunktet er vanskeligere enn for et 

storkraftselskap, hvor man både har flere inntektskilder og har bedre forutsigbarhet på inntektene.  

Småkraften har lavere avkastning 
Småkraften har langt lavere inntjeningspotensial enn det storkraften har. Dette henger blant annet 

sammen med forskjellen i reguleringsmulighetene (storkraften kan regulere og få bedre priser, imens 

småkraften er uregulert og får dårligere priser), forskjellen i utbyggingskostnadene (storkraften har 

historisk større energimengder per investert kapital), og forskjellen i hvem som eier naturressursene 

(storkraften har ofte ekspropriert naturressursene, imens småkraften betaler markedspris i form av 

falleie). Utvalget skriver også selv at det er dyrere å drifte småkraftverk enn storkraftverk. 13 

Storkraften har rett og slett ofte en form for superavkastning, imens småkraften svært sjelden har 

                                                           
13 NOU 2019:16 side 121 

Figur 6: Inntaket på Tveitaskar kraftverk i Fusa Kommune i Hålandsdalen 
illustrerer godt småkraftverkenes små inngrep i utilgjengelige og avsides 
vassdrag. 
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det. Dette faktum ligger egentlig i sakens natur. Det er også en av hovedgrunnene til at storkraften 

har hatt grunnrenteskatt, imens småkraften 

ikke har hatt det.  

Når vi sammenligner småkraften med 

storkraften, ser vi at småkraften i fire av de 

siste fem årene har lavere totalavkastning 

enn storkraften.14 Dette til tross for at 

storkraften har grunnrentebeskatning 

allerede, imens småkraften ikke har det. 

Dette bildet blir også enda tydeligere når vi 

tar hensyn til de såkalte el- sertifikatene. 

Småkraften har i stor grad hatt el- sertifikater 

som viktig inntektskilde, imens stokraften 

ikke har hatt det (2018 var eksempelvis 

forbigående preget av svært høye 

elsertifikatpriser, noe som trakk avkastningen 

i småkraftbransjen opp). Likevel er 

avkastningen i storkraften etter 

grunnrenteskatt gjennomgående høyere enn i småkraften uten grunnrenteskatt.  

Småkraften har mindre ressurser 
Småkraftselskapene er ofte små med lite ressurser tilgjengelig. Svært mange av dem har ikke engang 

ansatte. Småkraft AS er det største konsernet innen småkraftbransjen, og vi har per dags dato 18 

ansatte. Storkraften har ofte langt større ressurser, med langt flere ansatte. Dette gjør at storkraften 

også i langt større grad enn småkraften er i stand til å takle svært komplisert skatteregelverk, slik som 

for eksempel grunnrenteskatten og eiendomsskatten for storkraft.  

Grunnrenteskatten og særlig storkraftens 

markedsbaserte eiendomsskatt er så teknisk 

komplisert at kostnader til bistand med å sette 

opp ligningspapirene vil ha en vesentlig effekt 

på selve overskuddet i mange av 

småkraftselskapene. Tilbud Småkraft AS har 

innhentet for sine datterselskaper viser at 

overskuddet før skatt på et normalt 

småkraftverk reduseres med om lag 10% bare 

på grunn av ekstra kostnader med å sette opp 

skattemeldingen (!), dersom småkraften får 

samme skatteregime som storkraften.15  

Småkraften har dårligere 

finansieringsvilkår 
Småkraften finansieres gjennomgående til dårligere vilkår enn storkraften. Småkraft AS har oppgitt 

vilkår på sitt obligasjonslån på EURIBOR + 1,9%, Clemens Kraft AS har fastrenter på sine 

                                                           
14 Småkraftens avkastning er hentet fra de 213 uavhengige småkraftselskapenes regnskaper. Storkraftens 
avkastning er hentet fra Pareto Securities sin årlige undersøkelse av kraftselskaper i Norge.  
15 Sammenligning av tilbud fra fem av de største norske revisjonsselskapene for like selskaper med og uten 
grunnrenteskatt. Interne tall.  
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Figur 7: Totalavkastning for småkraften og storkraften de siste fem 
år  
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obligasjonslån på hhv. 3,5% og 3,75% og Fossberg Kraft Produksjon AS har for tiden 4,62%.16 Disse 

konsernene står imidlertid i en særstilling i småkraftbransjen, siden de er blant de største og 

sannsynligvis får desidert best betingelser.  Storkraften er i en helt annen klasse, når det gjelder 

mulighet for finansiering. De aller fleste av storkraftselskapene er såkalt «Investment Grade»- 

selskaper17, dvs. selskaper som kan låne penger med minimal risiko for investor. Dette betyr at 

storkraftselskapene kan få lånefinansiering med marginer på langt under 1,0% og ofte under 0,5%. 

(For ordens skyld betyr ikke dette at selskapene får låne til risikofri rente, ettersom marginen også 

består av et flytende element som ofte er 3 måneders NIBOR eller en fast rente. 3 måneders NIBOR 

er for tiden på i underkant av 1,9%.18) Med andre ord får storkraften finansiering til helt andre vilkår 

enn småkraften.  

Naturligvis henger finansieringsvilkårene delvis sammen med at småkraften har lavere avkastning 

enn storkraften. Likevel er det to andre helt sentrale forhold som gjør at storkraften får bedre 

betingelser enn småkraften:  

1) Storkraften er offentlig eid, og offentlig eierskap subsidierer kreditter. Dette betyr med andre ord 

at selskaper eid av kommuner og den norske stat, slik kraftselskapene er, får bedre betingelser enn 

deres risiko skulle tilsi, ettersom investorer og banker legger til grunn at eierne deres ikke kan gå 

konkurs.  

2) Storkraften har ofte andre virksomhetsbein, slik som nettvirksomhet. Nettvirksomhet er 

monopolvirksomhet med garantert inntjening. Dette subsidierer også kredittene til 

storkraftselskapene.  

 

  

                                                           
16 Informasjon tilgjengelig på Oslo Børs per november 2019.  
17 Utility Report 2019 av Sparebank1 Markets ved Pål Ringholm.  
18 www.oslobors.no 

Figur 9: Jordalen II småkraftverk i Voss Kommune. 
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Grunnrenteskatt 

Oppsummering om grunnrenteskatt 
Grunnrenteskatten er i dag innrettet på en slik måte at den fører til underinvestering i kraftbransjen. 

Den er innrettet på en slik måte at investeringer i vannkraft får lavere avkastning etter skatt enn 

tilsvarende investeringer i andre næringer. For småkraften vil grunnrenteskatten i foreslått form i 

mange tilfeller føre til en effektiv beskatning på mer enn 100%.  

En slik innføring vil være en katastrofe som får store negative konsekvenser for hele næringen, 

investorer, grunneiere, banker og leverandørindustrien. Innføringen vil også innebære en politisk 

kuvending kun fem år etter at nåværende politikk ble tverrpolitisk vedtatt i Stortinget.  

Grunnrenteskatt på småkraften tar verdier fra grunneierne 

Uansett hvor grundig og teoretisk man diskuterer grunnrenteskatten, er den praktiske effekten for 

familiene som eier naturressursen den samme. Grunnrenteskatten konfiskerer over natten store 

deler av verdien ved deres private fallrett.  

I hundrevis av år har bønder og skogbrukere brukt små bygdeelver som renner over deres gårder til å 

skape verdier for seg og sine. De bygde møller og kvernhus uten Staten sin hjelp. Den private 

eiendomsretten er og har alltid vært privat og er viktig for å skape verdier for eieren av 

naturressursen. Nå har vi som samfunn lagt til rette for at familiene som eier slike elver kan skape 

nye grønne verdier på en måte tilpasset vår tid. Enten grunneierfamiliene har bygget ut kraftverket 

selv eller har leid ut fallretten for å få realisert kraftverket sitt, vil grunnrenteskatt i småkraften være 

et stort inngrep i den private eiendomsretten. Det vil treffe familier i distriktet som prøver å skape 

flere næringsbein å stå på hardt.  

For disse familiene vil den praktiske konsekvensen av grunnrenteskatten være at verdier blir tatt fra 

dem. Disse familiene investerte med tro på at det ville lønne seg for dem å bygge fornybar energi. 

Eller de leide ut sine eiendommer for å bidra i det grønne skiftet og få en næringsinntekt til. Å endre 

regelsettet etter at investeringene er ferdige er uforutsigbart, og grunneiere taper.  

Verdiforringelsen grunnrenteskatten fører til for familiene er svært stor. Uavhengig om grunneierne 

har investert selv eller vil få tilbake kraftverket etter at falleieavtalen er ferdig, er det åpenbart at 

fallrettsverdiene for mange vil halveres over natten, dersom man innfører 39% ekstra skatt.  

Grunnrente = superavkastning 

Grunnrente er superavkastning som følge av at man utnytter en begrenset ressurs og får mer 

avkastning enn det risikoen i investeringen skulle tilsi. En slik grunnrente kan komme som følge av at 

Let me tell you how it will be 

There’s one for you, nineteen for me 

‘Cause I’m the taxman, yeah, I’m the taxman 

 

Should five percent appear too small 

Be thankful I don’t take it all 

‘Cause I’m the taxman, yeah, I’m the taxman 

 

-Taxman av The Beatles 
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man utnytter en begrenset naturressurs (olje eller vann), eller at man lager et produkt basert på et 

begrenset areal (oppdrett av laks som utnytter et begrenset areal i en fjord eller utleie av eiendom 

for eksempel sentralt i Oslo). Grunnrenten kommer til syne når man oppnår konsekvent høyere 

avkastning enn det man kan forvente av tilsvarende virksomheter med lik risiko.  

NOUen legger da også til grunn at grunnrente er vesentlig avkastning ut over det en kan forvente i 

andre virksomheter som følge av at man har tilgang til en vannkraftressurs.19  

SSB definerer grunnrente som: «Grunnrente, eller ressursrente, er definert som avkastning på arbeid 

og kapital utover hva som er normalt i andre næringer, basert på utnyttelse av en begrenset 

naturressurs.»20 

Den gjeldende skatteloven og dagens grunnrenteskatt henter sin definisjon fra Rødseth- utvalget: 

«Den kapitalavkastningen utover avkastningen i andre næringer som oppstår fordi det er en gitt 

tilgang på utbyggbare vassdrag, kalles grunnrente.»21 Denne definisjonen ble brukt som fundament i 

forarbeidene til dagens skattelov.22 

Vi tror befolkningen oppfatter begrepet grunnrente som superavkastning på en ressurs som 

fellesskapet eier sammen. Dette er mye av grunnen til at det er bred politisk enighet i Norge om at vi 

ønsker å skattlegge «grunnrenten», altså superavkastningen, hardt. Superavkastningen brukes også 

av utvalgslederen, når han snakker om politisk aksept for ordningen i opinionen. 

«[Grunnrenteskatten] er en overskuddsskatt […] som er begrunnet i at det er en slags superprofitt i 

vannkraftnæringen som jeg tror de fleste synes er rimelige at samfunnet får en del av.»23 

 

Problemet er at altfor mange blir forledet til å tro at vi snakker om skattlegging av superprofitt, når vi 

snakker om grunnrenteskatt i vannkraftbransjen. Det gjør vi ikke.  Grunnrenteskatten skattlegger 

nemlig all avkastning utover risikofri rente, ikke bare superavkastningen. I virkeligheten fungerer 

grunnrenteskatten slik at den er helt overskuddsuavhengig, og anvendt på småkraften vil den 

skattlegge mer enn selskapene tjener (eller til og med skattlegge underskudd).   

Grunnrenteskatten skattlegger all avkastning, ikke bare superavkastning 

Kraftskatteutvalget er enige i at grunnrenteskatten også skattlegger normal avkastning.  Utvalgsleder 

Sanderud beskriver det selv slik: «[Grunnrenteskatten] rammer et overskuddsbegrep som er større 

enn bare superprofitten.»24 

Med andre ord skattlegger grunnrenteskatten helt normalt overskudd. Den logiske konsekvensen av 

dette er at helt normalt overskudd i storkraften blir skattlagt hardere enn normalt overskudd i andre 

bransjer. Dette betyr også at investeringer i storkraften med normal avkastning får lavere avkastning 

etter skatt enn investeringer i andre bransjer med samme normale avkastning. Når normal 

avkastning blir skattlagt hardere enn i andre bransjer og fører til at investeringene blir mindre 

                                                           
19 I NOU 2019: 16 side 14 står det: «Tilgangen til vannkraftressurser har gitt opphav til en vesentlig avkastning 
ut over det en kan forvente i andre virksomheter (grunnrente).» 

20https://www.ssb.no/ajax/ordforklaring?key=138003&sprak=no 
21 NOU 1992:34 , s. 169 
22 Innst. O. nr. 62 (1995-1996), avsnitt 6.1 
23 Per Sanderud i intervju med Anders Lie Brenna i podcasten «Hvordan skal vannkraften skattlegges i 
fremtiden» fra enerWE.  
24 Per Sanderud i intervju med Anders Lie Brenna i podcasten «Hvordan skal vannkraften skattlegges i 
fremtiden» fra enerWE.etter 4:00.  
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lønnsomme, gjør dette at samfunnsøkonomisk gode investeringer ikke blir gjennomført i 

vannkraften. Det lønner seg å investere i andre næringer i stedet.  

Grunnrenteskatten var ment å skattlegge bare superavkastning 
Da man laget den gjeldende skatteloven ønsket man ikke å skattlegge normalavkastningen. Det var 

superavkastningen man ønsket å skattlegge. «[Finansd]epartementet legger vekt på at grunnrente er 

et godt skatteobjekt. En skatt som kun belaster grunnrenten, dvs. der normalavkastningen er 

skjermet fra skatten på grunnrenten, virker nøytralt på bedriftenes investeringsbeslutninger i den 

forstand at samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer gjennomføres uavhengig av skatten på 

grunnrenten.»25 

En investeringsnøytral grunnrenteskatt skattlegger kun faktisk superavkastning 
Kraftbransjen har konsekvent vært tydelige på at det var i 2007 man begynte å skattlegge 

normalavkastning som om den var superprofitt og at det var da problemet startet for kraftbransjen. I 

2007 fjernet man risikotillegget i friinntektsrenten slik at normalavkastningen ikke lengre ble 

skjermet fra grunnrenteskatt. 

Det er fascinerende å lese lovforarbeidene til gjeldende skattelov. Da la nemlig Finansdepartementet 

til grunn at normalavkastningen på vannkraftinvesteringer måtte skjermes for at grunnrenteskatten 

ikke skulle være vridende. Kraftbransjen mener at dette fortsatt gjelder.  

 «For at en skatt på grunnrenten skal virke nøytralt på investeringsbeslutningene, må skattereglene 

ta hensyn til at en investor har alternative plasseringsmuligheter for kapitalen. 

[Finansd]epartementet legger derfor vekt på at en skatt på grunnrente kun skal legges på den 

ekstraordinære avkastningen som følger av at det kan oppstå grunnrente. Det innebærer at en må 

kunne trekke fra den avkastningen som investeringene alternativt kunne oppnådd dersom de var 

plassert i en virksomhet som ikke gir grunnrente. Denne alternativavkastningen kalles 

normalavkastning på kapitalen. Departementet foreslår, i tråd med flertallet i Rødseth-utvalget, at 

normalavkastningen skjermes gjennom å definere en friinntekt som kommer til fradrag ved 

beregning av grunnrenteinntekten.»26 (Vår understrekning.) 

Frem til 2007 var friinntekten et godt mål på hva som var normal, alternativ avkastning. Etter 2007 og 

også i denne NOUen er frinntekten ikke lengre et godt må på hva som vil være normal, alternativ 

avkastning. Friinntekten er nemlig lik kortsiktig risikofri rente. Risikofri rente er ikke det man får i 

forventet avkastning i en normal, alternativ virksomhet med normal risiko.  

Manglende fradrag for bruk av naturressursen er investeringshemmende 
Dagens grunnrentebeskatning praktiseres slik at det ikke er fradrag for bruk av naturressursen 

(falleie). Dette betyr at løpende kostnader til grunneiere med videre for utnyttelse av naturressursen 

ikke kommer til fradrag i grunnrenteskatten. Den praktiske konsekvensen av dette er at 

kraftverkseier tilleggsbeskattes for en kostnad som dekker betaling til grunneier. Frem til lovendring 

fra 2011 ble kostnader akseptert som fradragsberettigede i grunnrenteinntekten. 27  

                                                           
25 Innst. O. nr. 62 (1995-1996), kapitel 6.   
26 Innst. O. nr. 62 (1995-1996), kapitel 6.   
27 Endringslov 10.12.2010 nr. 67 som ble gitt virkning fom 2011. Ifølge Prop. 1 LS (2010-2011) var formålet «å 
klargjøre gjennom en lovendring at kostnader til leie av fallrettighet ikke skal komme til fradrag i 
beregningsgrunnlaget grunnrenteinntekt.». 
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Kraftskatteutvalget legger til grunn at «leie av fallrettigheter har det aldri vært fradragsrett […] for i 

grunnlaget for grunnrenteskatt […].»28 Dette er ikke riktig. Enten er ikke kraftskatteutvalget kjent 

med tidligere ligningspraksis, eller så velger de bevisst å hoppe over denne sentrale 

problemstillingen. Med kun ett enkeltstående unntak ble det gitt fradrag for kostnader til falleie i 

perioden 1997 til 2010. Fradrag for 2010 og tidligere år ble innrømmet så sent som i april 2015, over 

fire år etter lovendringen.29  

Kraftskatteutvalget mener uansett at det ikke bør være fradrag for falleie. De begrunner dette med at: 

«Dersom falleien skulle vært fradragsberettiget i grunnrenteskatten for kraftprodusentene, måtte 

utleier vært grunnrenteskattepliktig for inntektene fra falleie. Fradragsrett for falleie ville ellers 

innebære en uthuling av skattegrunnlaget ved at deler av grunnrenten ikke kom til beskatning.» 

Kraftskatteutvalget problematiserer altså overhodet ikke om manglende fradrag for falleie er 

investeringshemmende, men konkluderer i stedet basert på et tynt argument om symmetri. Dette er 

nok et eksempel på at utvalget tilpasser virkeligheten til sin egen helt teoretiske virkelighetsforståelse. 

Kraftskatteutvalget bare later som om betaling for falleie ikke eksisterer. De forutsetter rett og slett at 

tilgangen til naturressursen er evigvarende og kostnadsfri: «Tilgangen til en evigvarende og kostnadsfri 

ressurs som det er knapphet på, kan gi opphav til avkastning ut over det en kan forvente i øvrige 

investeringer. Denne renprofitten kalles gjerne grunnrente.»30 (vår understrekning) 

Utvalget burde ha diskutert manglende fradrag for falleie ut ifra mandatets hovedoppgave, som var å 

«[…] vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer at samfunnsøkonomiske lønnsomme tiltak blir 

gjennomført.»31 Manglende fradrag for falleie er åpenbart investeringshemmende, fordi de aller 

fleste nye prosjekter i dag må betale for bruk av naturressursen til den som eier naturressursen. I 

stedet for å diskutere dette grundig, velger utvalget å hoppe bukk over problemstillingen. Utvalget 

argumenterer i stedet for at grunneier og kraftverselskapet bør legge til grunn at det ikke er fradrag 

for falleie, når de forhandler om falleie. Og dersom man tidligere forhandlet om falleie, burde man ha 

lagt til grunn at reglene og regelhåndhevelsen ville kunne endres (!). Dette mener NOUen også må 

gjelde for avtaler som ble inngått før 2010, selv om man da altså hadde fradrag for falleie, som vi har 

dokumentert over. Og med ett eneste unntak hadde dette vært langvarig og konsekvent 

ligningspraksis. Dette har imidlertid utvalget overhodet ikke vurdert.  

Utvalget avslutter sin særdeles korte begrunnelse for manglende fradrag for falleie med setningen: 

«Etter utvalgets vurdering er det derfor gode grunner til at falleie ikke er fradragsberettiget i 

grunnrenteskatten.»32 De sju velvalgte setningene utvalget har skrevet om falleie vitner om hvor 

lemfeldig NOUen behandler helt sentrale investeringshemmende elementer i grunnrenteskatten.  

Vi i Småkraft AS har som ryggmargsrefleks at vi skal betale for naturressursen. Dette er vår første 

forpliktelse. For dette betaler vi markedspris. Dette er helt fundamentalt i vår forretningsmodell. Slik 

mener vi det bør være for alle som utnytter noen andre sin naturressurs. Falleien bør komme før 

man vurderer grunnrenten. Vi mener at symmetrihensynet er underordnet hensynet til grunneier.  

                                                           
28 NOU 2019:16 side 116 
29 Sak 2008-132KV ved Sentralskattekontoret for storbedrifter 
30 NOU 2019:16 side 35 
31 NOU 2019:16 side 10 
32 NOU 2019:16 side 117 

Kraftskattesystemet er mer opptatt av å forhindre skattelakkasjer enn å fremme nyinvesteringer.  
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Manglende fradrag for falleie i grunnrenteskatten er nok et eksempel på at man tar verdier fra eieren 

av naturressursen, grunneieren, og gir den samme verdien til staten. Den som sitter tettest på 

ulempen ved kraftproduksjon får mindre av verdiskapningen, imens den som sitter lengst unna 

ulempen får mer av verdiskapningen. Slik kan det ikke være, dersom man ønsker kraftproduksjon 

uten konflikt.  

Det har tidligere vært langt grundigere diskusjoner av fradrag for falleie enn det NOUen legger opp 

til. En av hovedbegrunnelsen for å avskjære muligheten for fradrag for falleie har vært et ønske om 

større nøytralitet mtp. organisatorisk innretning av selskapsstrukturer og at man ville sikre at «hele 

grunnrenten» kom til beskatning.33 Selve beskatningsinnretningen bærer preg av å ville demme opp 

for innretninger hvor skattyter kontrollerer både kraftverket og selve vannfallet.  

Igjen er vi vitne til et kraftskattesystem som er mer opptatt av å hindre skattelekkasjer enn å fremme 

nyinvesteringer. I nye prosjekter er nemlig falleien svært sjelden kontrollert av kraftverkseier, slik at 

han ikke kan kontrollere størrelsen på falleien (og dermed fradraget i grunnrenteskatten) selv.  

Dersom kraftverkseier faktisk kontrollerer naturressursen selv (dersom den for eksempel er 

ekspropriert eller kjøpt rimelig), og velger å bruke en falleie som ikke er markedsmessig, vil 

skattemyndighetene etter skatteloven § 13-1 korrigere prisingen og dermed fradragets omfang. Dette 

er ikke annerledes enn for andre transaksjoner mellom nærstående.  

Når vi fremmer dette synspunktet, blir vi ofte møtt med at det er krevende for skattemyndighetene å 

overprøve prissettingen eller å skjære gjennom ulovlige transaksjoner satt opp utelukkende for å 

spare skatt. Vårt svar til dette er at vi ikke kan bruke skattemyndighetenes utfordringer med å 

håndheve regelverket som argument for å innrette hele grunnrenteskatten investeringshemmende.  

Grunnrenteskatten tar ikke hensyn til faktisk investeringsatferd 
Kraftskatteutvalget mener det er uten betydning hvordan de som investerer i vannkraft faktisk 

opptrer. «[…] å legge skattyternes beregningsmetoder til grunn for skattesystemet vil være et nytt og 

tvilsomt prinsipp.»34 NOUen er altså tydelig på at deres forslag til beskatning av vannkraftbransjen 

ikke nødvendigvis tar hensyn til hvordan bransjen investerer og opererer i virkeligheten. Dette bør 

beslutningstagere bite seg merke i. Kraftskatteutvalget mener altså at aktørene i bransjen ikke regner 

riktig i sine investeringsanalyser. Utvalgets hovedkonklusjon er at bare aktørene regner riktig vil 

grunnrenteskatten være nøytral i forhold til investeringsbeslutninger. 

NOUen legger til grunn at de selskapene som benytter seg av metodene vannkraftbransjen faktisk 

benytter i dag vil utkonkurreres av selskaper som benytter seg av de teoretiske metodene 

kraftskatteutvalget ønsker at man skal benytte. Det er her viktig å merke seg at det ikke er enighet i 

de akademiske kretser om at denne dynamikken faktisk gjør seg gjeldene. Bedriftene benytter seg 

rett og slett ikke av de metodene teoretikerne ønsker.  

Det er altså slik at så lenge skattemodellene ikke forholder seg til hvordan verden fungerer i praksis, 

så vil skattemodellene føre til velferdstap: «Dersom skattemodeller ikke baserer seg på faktisk 

investeringsadferd i bedriftene, får vi skatteanbefalinger som gir feilinvesteringer og velferdstap. Det 

                                                           
33 Man kan for eksempel tenke seg på et teoretisk nivå at det ville kunne være fordelaktig å skille ut vannfallet i 
egne selskapsinnretninger, ta hele overskuddet fra kraftverket ut som falleie, betale normal skatt på denne 
inntekten og få hele kostnaden som fradrag i grunnrentebeskatningen, som ville ha 0 i overskudd og 0 i 
grunnrenteskatt.  
34 NOU 2019: 16 side 108 med videre henvisning til  
Lund, D. (2013). Kalkulasjonsrente og skatt i petroleumsvirksomhet. Samfunnsøkonomen(6), ss. 13–23.  
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er dette vi har hatt innen kraftbeskatning. Det er allmenn enighet om at kraftbransjen har 

underinvestering, det vil si at samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter blir liggende.»35 

Vi har under 11 år igjen til 2030 for å nå Norges klimamål. Da trenger samfunnet vårt mer fornybar 

kraft til å elektrifisere store deler av vår industri og vår transport på land, vann og i lufta. Spørsmålet 

er om vi som samfunn ønsker å bruke disse 11 årene på å vente på at det dukker opp nye 

vannkraftselskaper som følger kraftskatteutvalgets teoretiske lærebok og som derfor (i teorien) kan 

utkonkurrere dagens vannkraftbransje og investere der dagens bransje ikke får det til.  

Staten selv vil nemlig ikke redde oss, for de gjør ikke investeringsanalyser på den måten 

kraftskatteutvalget ønsker. Finansdepartementet har nemlig angitt at statlige virksomheter som 

konkurrerer mot private selskaper skal bruke samme avkastningskrav som de private bedriftene. 

«For statlig forretningsdrift i direkte konkurranse med private aktører skal en kalkulasjonsrente 

tilsvarende den som private bedrifter står ovenfor benyttes.»36  

Vi synes det er vanskelig å forholde oss til at utvalget beskriver oss som investerer for irrasjonelle. 

Skal vi virkelig ha et skattesystem i Norges viktigste fornybarbransje, som legger til grunn at 

vannkraftselskapene ikke aner hva de holder på med? Vi synes det er vanskelig å forholde oss til en 

logikk som gjør en rekke forutsetninger om at man ikke trenger å låne penger for å finansiere et 

kraftverk, at man ikke trenger avbruddsforsikringer i et småkraftverk, at man ikke trenger å betale for 

å leie naturressursen, at man ikke trenger å sikre seg mot fallende kraftpriser, osv., osv. Som 

bransjeaktør må vi rett og slett forholde oss til hvordan verden faktisk fungerer. Grunnrenteskatt 

generelt og foreslått grunnrenteskatt på småkraftverk spesielt tar ikke slike praktiske hensyn, og 

dette er hovedgrunnen til at den dreper småkraftverk.  

La oss ha et skattesystem som tar hensyn til den virkelige verden.  

Grunnrenteskatten vil ramme hele småkraftbransjen «særlig hardt» 
Sanderud- utvalget skriver at enkelte småkraftverk «[…] blir særlig hardt rammet.»37 Hva utvalget 

legger i «særlig hardt rammet» er ikke diskutert nærmere. NOUen vurderer eller diskuterer heller 

ikke hva de legger i «enkelte kraftverk».  

Vi kan trygt legge til grunn at kraftskatteutvalget ikke har vurdert hvordan grunnrenteskatten i 

foreslått form vil treffe småkraftselskapene. Hadde de gjort en enkel analyse av temaet, hadde de 

ikke brukt ordvalget «enkelte».  

Småkraftbransjen har relativt lav lønnsomhet, også sammenlignet med storkraften. 2018 var det 

trolig det beste året for bransjen noensinne. Av totalt 213 småkraftselskaper, hadde kun 33 

underskudd etter skatt.38 Dette er et ganske godt tall. Hadde selskapene hatt grunnrenteskatt, hadde 

derimot 81 av dem trolig hatt underskudd etter skatt. Om lag 25% av bransjen ville derfor ha blitt 

«særlig hardt» rammet i et av de beste årene vi har hatt i småkraften noensinne. Ett av fire 

småkraftselskaper ville ha gått mot skifteretten i et rekordår bare på grunn av grunnrenteskatten. I 

alle de siste fem årene ville mellom 20% og 30% av småkraftselskapene ha gått fra overskudd til 

underskudd med grunnrenteskatten.  

                                                           
35 Professor Atle Guttormsen, NMBU, Professor Thore Johnsen NHH, Professor Bård Misund, UIS, Professor 
Petter Osmundsen, UIS, Ragnar Tveterås, UIS i Dagens Næringsliv 13. november 2019  
36 Finansdepartementets rundskriv  R-109/14 s. 5 
37 NOU 2019: 16 side 124 
38 Beregning av alle tilgjengelige småkraftselskaper med småkraft som primærinntektskilde og som har 
småkraftverk i størrelse 1,5 til 10 MW. 
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Grunnrenteskatten vil systematisk skatte mer enn 100% av overskuddet i 

småkraftbransjen 
Dette er en av konsekvensene kraftskatteutvalget ikke har vurdert. For et typisk småkraftprosjekt 

ville kraftskatteutvalgets forslag ha ført til en effektiv skattebelastning over hele investeringens 

levetid på hele 98% (!).39 Alle de første 20 årene av investeringens levetid ville hatt effektiv 

skattebelastning på over 100%. Bakgrunnen for disse tallene er at småkraften ikke har superprofitt, 

og at grunnrenteskatten ikke gir fradrag for normale finanskostnader, normale driftskostnader som 

forsikringskostnader eller for normal falleie. Dette gjør at grunnrenteskatten beregnes på et helt 

teoretisk overskudd. Det har ingen betydning for grunnrenteskatten om man tjener penger eller 

taper penger: man må betale grunnrenteskatten uansett.  

Når vi simulerer kontantstrømmen til et typisk og godt småkraftverk med dagens skatteordning (uten 

grunnrenteskatt), ser vi at kraftverket vil ha positiv nåverdi med et avkastningskrav som ligger 

mellom 5,5% og 6,0%, se tabell 1.  

Sagt på en annen måte: Dersom du har anledning til å investere 40 millioner kroner i det vi i dag 

anser som et godt kraftverk, og du har så lavt avkastningskrav som 5% (dette er lavt!), så forventer 

du at det vil ta mellom 33 og 34 år å få igjen investeringen din. Du har med ord mellom 6 til 7 år på å 

tjene penger. Med mindre noen endrer spillereglene på disse 33 til 34 årene, naturligvis.  

Innfører man grunnrenteskatt i formen NOUen legger opp til, vil nåverdien av kontantstrømmen 

naturligvis falle betraktelig. Først med et avkastningskrav 

mellom 2,0% og 2,5% vil man oppleve positiv nåverdi. Vi 

kjenner ikke til investorer eller grunneiere som har et slikt 

avkastningskrav.  

Dette betyr altså at gode småkraftverk som med dagens 

skattesystem realiseres, ikke vil realiseres om 

grunnrenteskatten innføres. I praksis betyr dette at ingen 

småkraftverk vil realiseres i fremtiden.  

NOUen foreslår i praksis ikke å innføre noen 

overgangsordninger for småkraftverk, når de foreslår å 

redusere terskelgrensen for grunnrenteskatt til 10 MVA.  

Den eneste «overgangsordningen» NOUen foreslår er  «[…] 

en frivillig ordning der eier av kraftverk med påstemplet 

merkeytelse under 10 000 kVA får mulighet til å beregne og 

fradragsføre akkumulert netto negativt grunnlag for 

grunnrenteskatt for tidligere driftsår mot fremtidig grunnlag 

for grunnrenteskatt.» Dette forslaget viser igjen tydelig at 

NOUen ikke har vurdert hva slags effekter forslaget vil ha på 

småkraftbransjen.  

Som regnestykket vårt viser vil et normalt godt kraftverk være i grunnrenteskatteposisjon i hele 

kraftverkets levetid, selv om resultatet etter skatt vil være negativt. Det er først i år 21 at kraftverket 

har under 100% effektiv skattebelastning. I 20 år må selskapet låne stadig mer penger i banken for å 

betale skatten til staten. Foreslått overgangsordningen vil ikke ha noen betydning. 

Småkraftselskapene vil ikke nødvendigvis ha noe underskudd å fremføre i 

                                                           
39 Se Vedlegg 1 Beregning av skatt på et typisk godt småkraftverk for detaljert beregning og forutsetninger.  

Figur 10: Nåverdier for et normalt småkraftverk med og uten 
grunnrenteskatt 

Avkastnings- 
krav 

 Nåverdi uten 
Grunnrenteskatt  

 Nåverdi med 
Grunnrenteskatt  

2,0 %         35 580            1 197  

2,5 %         28 376  -        2 310  

3,0 %         22 125  -        5 360  

3,5 %         16 688  -        8 019  

4,0 %         11 945  -      10 342  

4,5 %           7 799  -      12 376  

5,0 %           4 165  -      14 161  

5,5 %              972  -      15 731  

6,0 % -        1 841  -      17 114  

6,5 % -        4 324  -      18 335  

7,0 % -        6 522  -      19 414  

7,5 % -        8 471  -      20 370  

8,0 % -      10 203  -      21 218  
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grunnrenteskatteberegningen, selv om de har gått med underskudd. Småkraftselskaper vil derfor gå 

konkurs også med foreslått overgangsordning.  

NOUens økte skatteproveny til staten fra småkraften er feil og totalt urealistisk 
Utvalget frister med 750 millioner i ekstra skatteproveny som følge av innføring av grunnrenteskatt 

på småkraften.40  Dette er et ganske utrolig tall, ettersom den sittende regjeringen la til grunn at 

provenytapet som følge av å endre innslagspunktet for grunnrenteskatt fra 5,5 MVA til 10 MVA ville 

være på opptil 20 millioner kroner årlig, oppad økende til 60 millioner over tid. 41 Enda mer utrolig 

blir tallet, når vi ser på småkraftselskapenes faktiske overskudd etter skatt i 2018. De 213 uavhengige 

småkraftselskapene som utgjør bransjen hadde om lag 200 millioner i overskudd etter skatt i 

rekordåret 2018.42 (For ordens skyld: disse 213 selskapene produserer rundt 40% av Norges 

småkraftproduksjon, men like fullt viser det småkraftverkenes avkastning i et rekordår.) Dette 

illustrerer den manglende praktiske forankringen i forslaget. Det skulle være unødvendig å måtte 

minne om at det ikke er mulig å ta ut mer i skatteproveny enn skattyterne tjener uten at dette får 

store negative konsekvenser for skatteyterne.  

Vi legger likevel til grunn at et slikt provenyanslag er en viktig hjørnestein for beslutningstagere, og 

NOUen kan villede beslutningstagere til å tro at grunnrenteskatten vil gi 750 millioner ekstra i 

skatteproveny.  

Provenyanslaget til kraftskatteutvalget baserer seg åpenbart på helt teoretiske premisser. «Dersom 

en antar at det er samme grunnrente per kWh i småkraft som i store kraftverk kan […] [vi] gi anslag 

over provenyeffekten av å senke eller fjerne nedre grense.»43 Kraftskatteutvalget forutsetter altså at 

alle landets hundrevis av småkraftverk som betaler markedspris for naturressursen har samme 

superprofitt som storkraftverk 100 til 200 ganger større og med eksproprierte vannressurser. 

Utvalget forutsetter dette, til tross for at de selv oppgir at småkraftverkene er dyrere å drifte enn 

storkraftverkene44, og til tross for at de selv oppgir at småkraftverkene i mindre grad enn 

storkraftverkene er regulerbare45.  

Det er ingen superprofitt hos småkraftselskapene. Dersom man studerer regnskapsdataene til 

bransjen for de siste fem årene, ser man dette helt tydelig. Vi ser investeringer i småkraften på tross 

av lav avkastning, ikke på grunn av superavkastning.  

Kraftskatteutvalget tar denne snarveien «Fordi kraftverk under nedre grense ikke leverer skjema for 

grunnlag for grunnrenteskatt foreligger det ikke grunnlag for å beregne hva disse kraftverkene ville 

betalt i grunnrenteskatt.»46 NOUen er altså svært omtrentlig, når den teoretiserer rundt småkraften. 

Selv om det selvsagt ikke finnes kompliserte skjemaer for grunnrenteskatt i småkraftselskapenes 

ligningspapirer, så finnes det altså offentlig tilgjengelig regnskapsinformasjon om hele den 

uavhengige småkraftbransjen. Dette er åpent tilgjengelig for alle som ønsker å ettergå vår påstand: 

på generelt grunnlag er det ikke superavkastning i småkraftselskapene.  

                                                           
40 NOU 2019: 16 side 122 
41 Finansdepartementet (FIN) Prop. 1 LS (2014 – 2015) avsnitt 5.4 Nedre grense i grunnrenteskatten 
42 Vi har benyttet offisielle regnskapstall for de 215 norske selskapene som har småkraft som primære 
inntektskilde. Dette er gjort ved å koble regnskapstall mot NVE sin database over alle kraftverk mellom 1,5 og 
10 MW. Dette utgjør i underkant av 50% av landets småkraftverk, men er også tall fra et av de beste årene 
noensinne for småkraftnæringen.  
43 NOU 2019: 16 side 122 
44 NOU 2019: 16 side 121 
45 NOU 2019: 16 side 21 
46 NOU 2019: 16 side 122 
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Det kan riktignok være en form for superavkastning i noen få individuelle småkraftverk. Dette kan 

komme til syne ved at enkelte grunneiere har spesielt gode falleieavtaler. Man kan derfor hevde at 

det på enkelte få individuelle småkraftverk kan oppstå grunnrente. Man kan på teoretisk vis få tak i 

denne grunnrenten ved å se bort ifra falleieavtalene i småkraftbransjen. Vi mener at dette blir feil av 

flere grunner. For det første er det eieren av naturressursen som skal betales først. Det er hans 

private eiendomsrett småkraftverkene utnytter. For det andre mener vi at det i praksis er fullstendig 

uholdbart å legge til grunn at avtaleforholdene som har blitt utviklet i en bransje over 20 år plutselig 

skal opphøre å eksistere fordi man ønsker å endre skattesystem. 

Grunnrenteskatt er en stor og kostbar administrativ byrde for småkraften 

Grunnrenteskatten er komplisert å beregne. Utvalget legger likevel til grunn at «Kontrollbehovet for 

de små verkene antas å skille seg fra kontrollbehovet for de større.»47 Begrunnelsen er at 

småkraftverkene vil gi mindre skatteinntekter enn de større.  Kraftskatteutvalget erkjenner likevel 

«En lavere nedre grense vil også medføre økte administrative kostnader for eiere av kraftverk som 

blir omfattet av grunnrenteskatt.»48 Dette er en nøktern beskrivelse av et reelt problem for 

småkraftverkeiere.  

Skattytere som får grunnrenteskatt må iverksette ekstra tiltak slik at de beregner korrekt skatt. 

Beregningen er så komplisert at de ikke vil klare eller ønske å gjøre dette selv. Feilaktig beregning av 

skatt får store konsekvenser for skattyter.  

Kraftskatteutvalget anslår at om lag 600 småkraftverk får grunnrenteskatt. Utvalget anslår videre at 

380 av disse eies av skatteytere 

som ikke har grunnrenteskatt i 

dag, dvs. av skatteytere som ikke 

kan regelverket om 

grunnrenteskatt. 49 Vi mener at 

de aller fleste av disse 

skatteyterne vil innhente ny 

profesjonalisert og dyr 

kompetanse fra spesialiserte 

regnskapsførere, revisorer og 

skatteadvokater for å gjøre disse 

beregningene. For småkraftverk 

med begrenset avkastning vil 

kostnaden for å beregne riktig 

skatt i seg selv være betydelig. 

Småkraft AS innhentet eksempelvis tilbud fra fem store revisjonsselskaper for bistand til teknisk 

beregning av kraftskatt. Tallene viser at den ekstra kostnaden for normalt småkraftverk med 

grunnrenteskatt sammenlignet med et normalt småkraftverk uten grunnrenteskatt vil redusere 

overskuddet etter skatt med rundt 5-10%. 

Det kommer videre frem i NOUen at skatteetaten ikke er rigget for innføringen NOUen tar til orde 

for. «Skatteetatens systemer er per i dag ikke dimensjonert for personlige eiere av kraftverk med 

grunnrenteskatt. […] Dette vil innebære at Skatteetaten enten må endre sine systemer eller at 

                                                           
47 NOU 2019: 16 side 123 
48 NOU 2019: 16 side 122 
49 NOU 2019: 16 side 124 

Figur 11: Tveitaskaret kraftverk i Fusa Kommune 
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personlige kraftverkseiere vil få sine skatter beregnet manuelt. Manuell beregning av skatter vil være 

tidkrevende og vil innebære at normale rutiner og systemer må overstyres.»50  

Oppsummert fører altså grunnrenteskatt på småkraften til økt kontrollbehov hos Skatteetaten. Det 

fører til at Skatteetaten må innføre nye rutiner og at Skatteetaten må øke antall årsverk med 

kompetanse innen grunnrenteskatten. Skattyterne vil måtte bruke ny og dyr innleid kompetanse for 

å beregne sin egen skatt og levere korrekte ligningspapirer.  

På det administrative området er det kun en vinner: skatterevisorene som får gleden av å levere sin 

spesialkompetanse til høye timepriser når de fyller ut 600 nye ligningsskjemaer. Hvert eneste år. Det 

er ikke dette verdiskapning handler om.  

Skattesystemet kan ikke løse et perifert problem ved å skape flere større problemer 
Grunnrenteskattetilpasning skjer fordi grunnrenteskatten er feil innrettet 

Slik vi forstår kraftskatteutvalget foreslår de grunnrenteskatt i småkraften primært for å redusere 

omfanget av såkalt grensetilpasning. Så lenge grunnrenteskatten er innrettet slik at den skattlegger 

normal profitt hardt, vil kraftverk større enn 10 MVA ha et sterkt skattemessig insentiv for å bygge 

kraftverket mindre enn 10 MVA og dermed unngå grunnrenteskatt. Slik nedskalering har negative 

samfunnsmessige konsekvenser, ettersom mengden fornybar energi blir mindre uten at inngrepet i 

naturen nødvendigvis blir like mye mindre. Dette er ikke samfunnsøkonomisk ønskelig, og det er vi 

enige i.  

Grunnen til at slik grensetilpasning har funnet sted er etter vårt skjønn ikke at «Selskapet kan unngå 

å dele grunnrenten med fellesskapet ved merkeytelse under nedre grense.»51 Kraftskatteutvalget 

ordlegger seg på en måte som etterlater et inntrykk av at grensetilpasning er ureglementert og 

nærmest juks. Dette er ikke tilfelle, og det er godt kjent at det ikke er riktig. Tvert imot er det aller 

meste av grensetilpasninger godkjent av NVE, og har vært behandlet i de tre leddene av 

konsesjonsprosessen hvor slike vurderinger gjøres, nemlig konsesjonssøknad, planendring og MTA-

planer.  

De fleste er jo enige om at superavkastning kan skattlegges særskilt, når superavkastningen er der. 

Problemet er derimot at grunnrenteskatten også skattlegger normal profitt. Et kraftverk som er rett 

under 10 MVA med normal profitt, vil ha ganske normal avkastning etter skatt slik systemet er i dag. 

Men dersom man bygger det rett over 10 MVA, vil all normal profitt utover 0,5% bli skattlagt med 

39% grunnrenteskatt i tillegg. Samlet får man plutselig over 100% i effektiv beskatning. Da blir ikke 

kraftverket bygget. Det er altså ikke grensen i seg selv om er problemet og grunnen til at det har 

forekommet tilpasninger. Det er grunnrenteskattens innretning som er problemet. Kraftverk som har 

positive nåverdier før og etter skatt under 10 MVA, får negative nåverdier etter skatt når de blir 

større enn 10 MVA.  

Nedskalering har trolig skjedd for at man skal kunne bygge kraftverket i utgangspunktet.  

Når et kraftverk nedskaleres fra et storkraftverk til et småkraftverk, er vår erfaring at dette har skjedd 

fordi kraftverket ikke kunne realiseres med grunnrenteskatt. Det er ikke så rart at det er vanskelig å 

realisere kraftverk med grunnrenteskatt, fordi et kraftverk over 10 MVA må være ekstraordinært 

lønnsomt for å kunne realiseres, når det får en ekstraskatt på normal avkastning. Et nedskalert 

kraftverk vil kunne realiseres, fordi kraftverket får en normalisert avkastning etter skatt. Og 

kraftverket vil ikke plutselig være negativt for samfunnet, selv om det er nedskalert. Kraftverket vil ha 

positive ringvirkninger og være sosialøkonomisk lønnsomt både under og over 10 MVA. Det er bare 
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at det blir bedriftsøkonomisk ulønnsomt, når det er over 10 MVA, fordi grunnrenteskatten ikke virker 

nøytralt.  

Det var tverrpolitisk enighet om å øke innslagspunktet til 10 MVA i 2014, og løsningen har redusert 

problemet 

Tilpasning til innslagspunktet er ikke noe nytt. Det har da også vært grundig politisk diskutert de siste 

20 årene. Den politiske løsningen på problemet har gjennomgående vært å øke grensen. Bakgrunnen 

for dette er at det er svært mange potensielle småkraftverk i størrelsesordenen både 1,5 MVA og 

5,0-,5,5 MVA. Det er derimot få småkraftprosjekter i størrelsesorden 10 MVA. Tilpasnings-problemet 

er derfor langt større, når grensen ligger på 10 MVA.  

Vi mener at den tverrpolitiske enigheten om å sette innslagspunktet til grunnrenteskatt til 10 MVA 

har bidratt bra til å redusere problemet med grensetilpasninger til innslagspunktet på 

grunnrenteskatt. Nå vil altså kraftskatteutvalget løse det samme problemet med å redusere grensen. 

Dagens innslagspunkt for grunnrenteskatt var en sentral del av den tverrpolitiske 

Sundvoldenplattformen i 2013 og ble i 2014 en del av den sittende regjerings politikk.52 Et 

tverrpolitisk Storting sluttet seg til finanskomiteens innstilling om å endre skatteloven tilsvarende i 

2014.53 

Tilpasning er fremover et nesten ikke eksisterende problem.  

I skatteteorien er kraftverk dynamiske, og man kan tenke at kraftverk som er bygget under 10 MVA 

kan øke sin produksjon hvis de uansett får grunnrenteskatt. I den virkelige verden er det imidlertid en 

rekke fysiske begrensninger som gjør at dette ikke vil være mulig. Når kraftverket er bygget, kan man 

ikke dimensjonere om kraftverket uten å gjøre svært omfattende endringer på hele kraftstasjonen og 

rørgata. Slik trylling fungerer kanskje i excel, men i virkeligheten er det kun i begrenset omfang mulig.  
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Prosjekt MW GWh Kommune Status Dimensjonering  
(slukeevne/ 
middelvannføring) 

Grøndalselva  9,0 32,1 Namsskogan Konsesjon gitt 152% 

Tokheimselva 9,1 25,7 Odda Konsesjon gitt 274% 

Ofta 9,4 16,8 Lærdal Konsesjon gitt 300% 

Fennefoss 9,5 58 Evje og Hornnes Konsesjon gitt 145% 

Tunjadalen 9,6 22,7 Lærdal Konsesjon gitt 251% 

Tverrelvi 9,8 26,4 Voss Konsesjon gitt 248% 

Blakkåga 9,9 28 Rana Konsesjon gitt 201% 

Dalaåna 9,9 36,4 Forsand Konsesjon gitt 135% 

Folkedal 9,0 26 Granvin Avslag påklaget 135% 

Korselva 9,9 25 Kvalsund Konsesjon påklaget 248% 

Nye 
Oterholtfossen 

9,0 42,1 Bø Negativ innstilling 
til OED 

138% 

Figur 12: Konsesjonsgitte prosjekter som har en størrelse hvor grensetilpasning kan være aktuelt. 

Satt på spissen anbefaler NOUen å innføre grunnrenteskatt på 600 kraftverk for å demme opp 

for at 4 kraftverk bygges mindre enn de i teorien kunne vært  
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Det finnes nesten ikke konsesjonsgitte prosjekter igjen som kan mistenkes å være grensetilpassede. 

Når vi går gjennom hele NVE sin konsesjonsdatabase (totalt 350 konsesjonsgitte prosjekter på til 

sammen 2,9 TWh) ser vi at det kun er 11 prosjekter i den størrelsesorden som kan mistenkes 

grensetilpasning. Det samme gjelder når vi ser på de 103 prosjektene som fremdeles er under 

behandling. Av de kun 11 prosjektene som har en slik størrelse, ser vi at det kun er fire prosjekter 

som har en dimensjonering som gjør at mistanken ikke avfeies.  2 av disse prosjektene er også 

påklaget til OED. 

Satt på spissen anbefaler altså NOUen å innføre grunnrenteskatt på 600 eksisterende kraftverk for å 

demme opp for at 4 kraftverk bygges mindre enn de i teorien kunne ha vært. Vi mener at de negative 

konsekvensene ved å innføre grunnrenteskatt på småkraftverk er langt større enn konsekvensene 

ved å la 4 nedskalerte kraftverk bli bygget.   

 
Nedskalering utover det som lå til grunn i konsesjon er et problem som må løses i 

konsesjonssystemet, ikke i skattesystemet 

Nedskalering er hovedsakelig et problem, dersom kraftverkene blir bygget mindre enn det som var 

lagt til grunn da kraftverket ble konsesjonsbehandlet. I konsesjons-behandlingen ligger det en 

vurdering av samlet nytte mot samlede ulemper ved at kraftverket blir bygget. Dersom man 

nedskalerer et kraftverk, vil nytten fra kraftverket blir redusert, imens ulempen forblir tilnærmet lik. 

Vi mener at det ikke er opp til skattesystemet å løse dette problemet. Det bør løses av konsesjons- 

systemet. Dette kan for eksempel gjøres ved at NVE får forsterket sine virkemidler ved nedskalering 

av kraftverk. Det bør tydelig begrunnes hvorfor tilgjengelig vannmengde ikke benyttes i slike 

situasjoner. NVE skal da benytte normale konsesjonsfaglige vurderinger i behandlingen av en slik 

søknad, men særlig legge vekt på om tiltaket har positiv samfunnsnytte.  

 

Figur 13: Kvassteinåga i Vefsn kommune 
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Bare trusselen om grunnrenteskatt dreper småkraftbransjens leverandørindustri

Som behørig dokumentert har grunnrenteskatt i småkraftbransjen store negative finansielle effekter
for småkraftverk. Dette gjør at en innføring av g runnrenteskatt fører til investeringsstopp i bransjen.

Bare trusselen om grunnrenteskatt gjør at investeringer blir stoppet i påvente av en avklaring.54

Småkraftbransjen har de siste årene investert om lag 1,5 milliard kroner årlig.
Utbyggingsaktiviteten
sysselsetter anslagsvis
1500 årsverk. Dette er
en grønn og innovativ
bransje med mange
distriktsjobber.
Bransjen sitter på en
unik kompetanse med
stort
eksportpotensiale. Så
lenge
grunnrenteskatten ikke
er avklart, holder hele
bransjen pusten.
Leverandørin dustrien
overlever ikke så brått
bortfall av omsetning,
og permitteringer og
konkurser vil komme
om
investeringsstoppen
ikke løses. Dette vil
gjøre at
fornybarnæringen over
natten mister unik
kompetanse som kan hjelpe oss i det grønne skiftet.

Dette er og så grunnen til at hele småkrafbransjen og dens
leverandørindustri har gitt tydelig uttrykk for behov for en rask avklaring. Det
finnes en rekke arbeidsplasser som er knyttet til småkraftbransjen og som er avhengig av
investeringer i bransjen. Småkraftforen ingas utvalg av selskaper som arbeider som direkte
leverandører til småkraftbransjen er velegnet for å illustrere hvor disse arbeidsplassene befinner seg.
Det er høykompetente, grønne distriksarbeidsplasser over hele Norge.

54 https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/ordretorke - for - smakraftleverandorer - etter -
sanderud?publisherId=17847193&releaseId=17875121
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Eiendomsskatt 
 

Oppsummering om eiendomsskatt 

Dagens eiendomsskatt i småkraften er den mest investeringshemmende skatten i småkraften i dag. 

NOUens forslag til endring i eiendomsskatten vil isolert sett være investeringsfremmende for både 

småkraften og for storkraften. Forslaget innebærer imidlertid at en av de viktige kommunale 

bidragene fra småkraften blir redusert. Dette er et brudd på samfunnskontrakten mellom småkraften 

og vertskommunene, dersom det ikke samtidig innføres andre ordninger som kompenserer for 

ulempene småkraftverkene fører til for vertskommunen. Det foreligger en rekke forslag til alternative 

innretninger av eiendomsskatten. De fleste alternative innretningene av eiendomsskatten er 

imidlertid administrativt svært krevende for småkraftselskapene, selv om de i teorien virker positivt 

på investeringsadferden til kraftverkseieren.  

Dagens eiendomsskatt er en overskuddsuavhengig bruttoskatt  
For småkraftverk er det skattemessig verdi på alle kraftverkets driftsmidler som brukes som 

formuesverdi og eiendomsskattegrunnlag. Skattemessig verdi beregnes ut fra kraftanleggets 

anskaffelseskostnad redusert med akkumulerte avskrivninger.  

Dette betyr i praksis at kraftverkets investeringsutgift blir brukt som skattemessig verdi første år, før 

skattegrunnlaget faller med avskrivninger til det blir 0 i eiendomsskattegrunnlag det siste året. 

Eiendomsskatten er derfor høyest de første årene, hvor inntjeningen som regel er lavest, imens 

eiendomsskatten er lavest i de årene hvor inntjeningen vil være høyest. Det er ingen sammenheng 

mellom inntjening og overskudd og faktisk betalt eiendomsskatt. Innretningen er i dag hovedgrunnen 

til at småkraften har en mye høyere effektiv skattebelastning enn øvrig næringsliv.  

Denne skatteinnretningen er hemmende for investeringer, fordi bruttoskatter i utgangspunktet er 

investeringshemmende. De er ikke nøytrale, slik Sanderud- utvalget forbilledlig har forklart. Dette er 

også grunnen til at tilnærmet alle parter som uttaler seg om kraftbeskatning påpeker at 

eiendomsskatten i småkraften er et problem.  

Dette kan enklest forklares ved å vise hva som skjer om man har anledning til å bygge et svært billig 

småkraftverk. Da tjener man svært godt i utgangspunktet, siden man har lav gjeld og høy inntjening. 

Man får også lav eiendomsskatt. Dersom man har et dyrt kraftverk som produserer det samme, vil 

man ha mer i gjeld og mer eiendomsskatt. Verst blir det dersom man ikke klarer å bygge 

småkraftverket like billig som man hadde trodd på tidspunktet man valgte å gjøre investeringen. 

Dette skjer relativt ofte, ettersom det er mange usikkerhetsfaktorer når man skal bygge et 

småkraftverk (hvordan ser fjellet ut, hvordan er været når man skal bygge, hvordan oppfører elva seg 

i byggeperioden, osv). Bygger man kraftverket dyrere enn man hadde lagt til grunn, får man først en 

smell siden investeringskostnaden blir høyere enn forventet. Så blir man påminnet om dette hvert 

eneste år siden, ettersom man også må skatte mer fordi man ikke bygget så gunstig som man skulle 

ønske.  

Samlet gjør dette at eiendomsskatten ofte er en viktig årsak til at man ikke klarer å bygge ut 

marginale prosjekter (dvs. prosjekter som er i grenseland mellom det som er bedriftsøkonomisk 

lønnsomt og ulønnsomt).  

Småkraftbransjen er opptatt av at eiendomsskatten er enkel å beregne 

Selv om dagens eiendomsskatt i småkraftbransjen åpenbart er investeringshemmende, har bransjen 

selv tatt til takke med den fordi den er forenklet og forutsigbar (etter at du vet sikkert hva 
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investeringskostnaden blir). Eiendomsskatten for storkraften er svært krevende å beregne, og bare 

beregningen av denne typen eiendomsskatt vil medføre store administrative byrder for småkraften.  

Eiendomsskatten for småkraften burde ha sammenheng med kraftverkenes overskudd 

Hovedutfordringen med eiendomsskatten for småkraften har historisk vært at det er utfordrende å 

lage et forenklet system som også 

samsvarer med småkraftverkets 

kontantstrømprofil. Slik sett har 

man for småkraftselskapene valgt 

det minste av to onder, og man har 

derfor prioritert enkelthet i 

beregningen.  

Vi mener at man på en enkel måte 

kunne ha laget et slikt system ved å 

snu selve profilen på 

eiendomsskattegrunnlaget.55 I dag 

benytter man altså 

anskaffelseskostnad på kraftverk 

fratrukket akkumulerte 

avskrivninger. I stedet burde man 

ha benyttet normert 

investeringskostnad på et 

normalkraftverk fratrukket anskaffelseskostnad på kraftverk fratrukket akkumulerte avskrivninger. 

Dette har flere formål:  

1) Profilen på eiendomsskatten snus opp ned, dvs. at man betaler mest i eiendomsskatt i årene hvor 

man har best inntjening. Dette er åpenbart investeringsfremmende målt opp mot dagens system.  

2) Veldig gode kraftverk må betale mest eiendomsskatt, fordi man tar utgangspunkt i et normert 

kraftverk.  

3) Veldig dyre kraftverk får tilsvarende lemping.  

4) Systemet er svært enkelt å implementere i ligningspapirene til selskapene.  

5) Systemet er svært enkelt og like intuitivt enkelt å forstå som gjeldende system.  

6) Systemet kan lages provenynøytralt for kommunene.  

Innvendingene mot et slikt system vil være at dette gjør at kommunene får sine skatteinntekter fra 

kraftverket senere i kraftverkets løpetid. Denne innvendingen er korrekt, men må ses opp mot at 

innretningen fører til mer investeringer som også er bra for kommuneøkonomiene. Kommunene får 

mer eiendomsskatt fra flere nye kraftverk, de får store skatteinntekter knyttet til aktivitet ifm. 

utbygging og de får skatteinntekter fra grunneiernes falleieinntekter.  

En annen innvending er at dette er en omfordeling fra gode til dårlige kraftverk. Dette mener vi at 

bør være akseptabelt, ettersom man betaler skatt basert på en slags normert markedsverdi.  Dagens 

system gjør at de gode kraftverkene har en komparativ skattefordel.  

 

Den tredje innvendingen er at man trenger en overgangsordning, dersom man skal gjennomføre 

dette på eksisterende kraftverk. Denne innvendingen er også korrekt, men må ses opp mot fordelen 

ved flere investeringer i fornybar energi.  

                                                           
55 I det videre henviser vi til vedlegg to hvor vi konkret viser hvordan et slikt system vil fungere.  
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Figur 14: Vårt foreslåtte system snur profilen for eiendomsskatt slik at den stemmer bedre 
overens med småkraftverkenes inntjening 
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En fjerde innvending vil være at det er umulig å sette en generell markedspris på småkraftverk, 

ettersom dette vil variere mye basert på lokale forhold på hvert enkelt kraftverk. Det er riktig at 

enhver normeringsmetode ikke vil treffe eksakt på alle kraftverk.  

Eiendomsskatten for storkraften er ikke egnet for småkraften 
Eiendomsskatten for storkraften er mer komplisert å beregne enn for småkraften. Kompleksitet er et 

problem i seg selv for store deler av småkraftbransjen, som ikke har tilgang til dyr skattekompetanse 

på kompliserte skatteforhold. Eiendomsskatten for storkraftverk er trolig den skatten som er mest 

teknisk utfordrende for skattyter.  

Videre forutsetter eiendomsskatte- beregningen for storkraftverk at skattyter eier naturressursen 

evig. Dette er ikke tilfelle for store deler av småkraftselskapene, som leier naturressursen i en 

begrenset periode.   

Andre forslag til eiendomsskatt for 

småkraftverk er for komplekse 

Det er naturligvis en rekke andre måter å innrette 

eiendomsskatten på for småkraften. Vi har 

imidlertid til gode å se noe annet forslag til som 

hensyntar behovet for lav kompleksitet. 

Småkraftbransjen består av en myriade av 

selskaper, hvor en stor del har lav administrativ 

kapasitet. Komplekse skatteregler utgjør derfor en 

uholdbar administrativ byrde.  

Småkraftforeninga har eksempelvis laget et forslag 

til ny eiendomsskatteinnretning sammen med 

Thema Consulting Group. Forslaget vil redusere 

flere uheldige vridninger. Vi er imidlertid bekymret 

for den administrative byrden også ved dette 

forslaget. Vi mener at en slik omlegging både vil ha 

samfunnsøkonomiske kostnader og kostnader for 

hver enkelt virksomhet. Vi mener derfor at vårt 

forslag over er både enklere og samlet sett bedre.  

Bortfall av eiendomsskatt bør kompenseres 

av andre stabile ordninger til kommunene 
Vi mener uansett at samfunnskontrakten mellom 

småkraftselskapene og kommunene er av avgjørende betydning for å få til gode fornybarprosjekter 

innen småkraften. Kommunene må kompenseres for ulempen ved bruk av en naturressurs i deres 

kommune.  

 

For Småkraft AS er dette av avgjørende betydning, fordi dette er kjernen i hele vår forretningsmodell. 

Vi lar grunneierne få store deler av verdiskapningen til deres naturressurs fordi (1) det er grunneiernes 

naturressurs, og fordi (2) vi mener at den som sitter nærmest ulempen også må få ta del i 

verdiskapningen. Dette er avgjørende ikke bare innenfor småkraften eller vannkraften, men innenfor 

alle investeringer i klimatiltak.   

Figur 15: Inntaket på Tveitaskaret småkraftverk i Fusa 
kommune, Hålandsdalen. Dette er temmelig annerledes 
enn et storkraftinntak. 
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Naturressursskatt 

Oppsummering om naturressursskatt 

Innslagspunktet for naturressursskatt følger grensen for grunnrenteskatt, og småkraften har derfor i 

dag ikke naturressursskatt.  Naturressursskatten er for småkraften mindre problematisk enn for 

eksempel eiendomsskatten, ettersom den både fases inn over tid og fordi den er koblet sammen 

med overskuddsskatten. Naturressursskatten er likevel problematisk for småkraftselskaper, ettersom 

den må betales uavhengig av om småkraftselskapene har overskudd eller ikke. Innføring av 

naturressursskatt på småkraften vil derfor isolert sett være investeringshemmende særlig for 

prosjekter som er bedriftsøkonomisk krevende.  

Kraftskatteutvalget har ikke gjort noen vurdering av naturressursskattens effekt på 

investeringsinsentiv 
Kraftskatteutvalget legger til grunn at «naturressursskatten påvirker ikke selskapenes 

investeringsinsentiv.»56 Begrunnelsen er særdeles kort: «Naturressursskatten fradragsføres krone for 

krone i fastsatt selskapsskatt og medfører normalt sett ikke en kostnad for selskapene.»  Dette er nok 

et eksempel på hvor rudimentært NOUen vurderer om skatter er investeringshemmende eller ikke. I 

konklusjonen ligger et premiss om at selskapsskatten ikke er investeringshemmende, og vi er på lang 

vei enig i dette premisset. Det er også riktig at naturressursskatten fradragsføres kroner for krone i 

fastsatt selskapsskatt. Problemet 

NOUen ikke har vurdert er at man 

må betale naturressursskatten 

uavhengig av om man har 

likvidtetsoverskudd eller ikke. 

Småkraftverk har svært varierende 

likviditet. De første årene etter 

idriftsettelse har de utfordrende 

likviditet. Det hjelper lite å trekke 

fra naturressursskatten i 

selskapsskatten, hvis man ikke 

tjener penger. Man må da i praksis 

betale en skatt med penger man 

ikke har. Dette er investerings-

hemmende, ettersom 

skatteinnretningen særlig treffer 

forventet marginale prosjekter 

som er sårbare de første årene.  

Man vil med rette kunne påpeke at 

naturressursskatten fases inn over 

de sju første årene, og dette reduserer problemet. Problemet er likevel et problem.  

Vi er opptatt av at mye av verdiskapningen skal bli igjen hos dem som bærer ulempen ved inngrepet, 

men slik er det allerede i dag i småkraften. Det er derfor unødvendig å innføre naturressursskatt for 

småkraften. Skatten vil både være investeringshemmende og være en administrativ byrde og løser 

for småkraften egentlig ingen problemer.  Innfører man en naturressursskatt løses problemet enkelt 

ved at skatten betinges av skattemessig overskudd.  

                                                           
56 NOU 2019: 16 side 144 

Figur 16: Inntaket til Årvik småkraftverk i Jondal Kommune er nedenfor fossen slik at 
kraftverksproduksjonen ikke påvirker vannføringen i fossen. 
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Normal overskuddsskatt i vannkraften 
NOUen ser ikke mange investeringsvridende utfordringer når det gjelder normal overskuddsskatt i 

kraftbransjen, og dette er vi enige i.  

Det er likevel igjen påfallende hvor kort NOUen diskuterer og vurderer avskrivningsreglene for 

vannkraften. Avskrivninger er den tradisjonelle måten å flytte skattemessige overskudd mellom 

perioder. Å flytte skattemessig overskudd er den mest effektive måten å fremme investeringer på. 

Dette gjelder i særdeleshet for langsiktige investeringer, slik vannkraftinvesteringer er.  

NOUen slår kort fast at «[…] det i ordinær overskuddsskatt er viktig at driftsmidler så langt som mulig 

avskrives i tråd med det økonomiske verdifallet. Dette er viktig for at skattesystemet skal virke 

nøytralt med hensyn til investeringsbeslutninger slik at kapital og andre innsatsfaktorer allokeres dit 

avkastningen for samfunnet er høyest.»57 Utvalget foreslår derfor ingen endringer i dagens 

avskrivningsregler, slik at vannkraftbransjen avskriver store deler av sine anleggsmidler lineært over 

67 år.  

Igjen er vi helt enige med kraftskatteutvalget i deres teoretiske utgangspunkt: på et teoretisk plan er 

det fornuftig at de skattemessige avskrivninger tilsvarer driftsmiddelets verdifall.  

Men vi stiller oss samtidig undrende til det teoretiske vakuumet som kraftskatteutvalget legger til 

grunn, når de vurderer vannkraft.  

I Stortingsmeldingen «Bedre Skatt – En skattereform for omstilling og vekst» ble nemlig avskrivninger 

langt grundigere behandlet enn kraftskatteutvalgets NOU. Her la Finansdepartementet også til grunn 

at faktisk økonomisk verdifall bør ligge til grunn for skattemessige avskrivninger. 

Finansdepartementet la til grunn at det kan tenkes at «en for enkelte driftsmidler burde hatt lineære 

eller eventuelt progressive avskrivninger. Saldosystemet har en klar administrativ fordel ved at det 

gjør det mulig å avskrive grupper av driftsmidler på samlesaldi.»58 Når det gjelder andre bransjer enn 

vannkraftbransjen, mener Finansdepartementet altså at administrative hensyn er viktigere enn 

nøytralitet. For vannkraftbransjen er det derimot motsatt.  

I Norge har vi dermed et skattesystem som gir næringseiendom degressive avskrivninger med 2% 

årlig, bygg og anlegg 4% årlig, skip og rigger 14% årlig. Vindkraftbransjen har forserte lineære 

avskrivninger over fem år. Imens vannkraftbransjen avskriver store deler av anleggene sine over 67 

år lineært, fordi det i akkurat denne bransjen er særskilt viktig med nøytralitet.  

Inkonsistensen på avskrivningsregler viser hvordan vannkraftinvesteringer nærmest konsekvent får 

dårligere skattemessige vilkår enn andre investeringsalternativer. Man bruker 

nøytralitetsargumenter som teoretisk fundament for hvorfor man skal ha lineære avskrivninger, og 

det teoretiske fundamentet er riktig nok i et teoretisk vakuum. Men i virkelighetens verden leter alle 

investorer, også vannkraftinvestorer, etter investeringene med høyest risikojustert avkastning.  

Når grunnrenteskatten, eiendomsskatten, konsesjonsavgifter og avskrivninger konsekvent går i 

vannkraftens disfavør og gjør andre investeringsalternativer komparativt mer attraktive, kan det ikke 

være noen overraskelse at vannkraften er preget av underinvesteringer.  

Underinvesteringene er derimot en nødvendig praktisk følge av gjeldende vannkraftbeskatning.  
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58 Meld. St. 4 (2015-16) Melding til Storting Bedre skatt – En skattereform for omstilling og vekst, side 106 
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Viktige byggesteiner for et 

kraftskattesystem som fremmer 

investeringer 
Kraftskatteutvalgets NOU forspiller den historiske 

muligheten vi har til å lage et fremtidsrettet 

kraftskattesystem. Vi bruker altfor mye tid på å 

diskutere teoretiske modeller, imens vi mye heller 

skulle ha brukt vår allerede dårlige tid på å 

investere for å fremme det grønne skiftet.  

Flere investeringer i vannkraften vil fremme 

verdiskapning i distriktene, flere grønne 

investeringer, mer grønn energi og økt 

skatteproveny. Skattesystemet bør derfor ha som overordnet oppgave at det skal fremme og ikke 

hemme investeringer i vannkraften.  

Det er noen byggesteiner som er helt sentrale for å fremme investeringer i vannkraften.  

Det regulatoriske rammeverket må være forutsigbart 
Investeringer i storkraftverk og småkraftverk har 40 til 100 års horisont. Den som velger å investere 

vil derfor prøve å forstå hvordan verden ser ut i denne lange tidsperioden. Helt avgjørende er at 

skattyter har tiltro til at det regulatoriske rammeverket og skattesystemet ikke vil endre seg etter 

politiske innfall. Kraftskattesystemet bør derfor ha en prinsipiell langsiktighet som ikke endrer seg 

ved årlige budsjettvedtak, slik for eksempel grunnrenteskatteregelverket har gjort en rekke ganger 

det siste tiåret. Den prinsipielle langsiktigheten må være troverdig for skattyter. Lovgiver bør lage et 

forståelig prinsipielt utgangspunkt for kraftskattesystemet som er fundert i hvordan bransjen 

regulatorisk er satt opp. Prinsipielle teoretiske utgangspunkt som skattyter ikke forstår vil ikke skape 

nødvendig regulatorisk forutsigbarhet.  

Kraftskattesystemet må ikke hemme lokal verdiskapning og forankring 
Vi kjenner ikke til investeringer i fornybar energi som ikke har noen negative konsekvenser overhode. 

Dette gjelder også vannkraften. Klimakampen er global, men tiltakene gjøres lokalt. Vi mener det er 

helt avgjørende at de som får ulempene ved vannkraftinvesteringer også må få ta del i investeringens 

verdiskapning. Vi mener at dette er helt avgjørende for å få til investeringer i fornybar energi i 

utgangspunktet.  

Dette har i alle år vært selve fundamentet i småkraftbransjen. Den som sitter nærmest tiltaket, 

grunneier, skal få ta del i verdiskapningen. For storkraftbransjen har dette også vært et helt bærende 

prinsipp i over 100 år, der vertskommunen til kraftverket får ta stor del av verdiskapningen i 

kraftverket.  

Vi mener at kraftskattesystemet må legge til rette for lokal verdiskapning.  

Kraftskattesystemet må ta hensyn til hvordan bransjen fungerer 
Vi mener at et kraftskattesystem må tilpasses det regulatoriske rammeverket storkraftbransjen og 

småkraftbransjen opererer i. Kraftskattesystemet må i særdeleshet ta hensyn til hvordan småkraften 

finansierer sine utbygginger.  

Kraftskattesystemet må hensynta at det er grunneieren som eier naturressursen, og at det ikke er 

anledning til å skille en fallrettighet fra grunneiendommen den hører til. Betaling for leie av 

Figur 17: Byro småkraftverk i Ullesvang Herad. 
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naturressursen må hensyntas som en helt normal produksjonskostnad, ettersom tilgang til 

naturressursen er avgjørende for å produsere vannkraft i utgangspunktet.  

Kraftskattesystemet må ta hensyn til alternative investeringsmuligheter 
Både den som investerer i småkraften og den som investerer i storkraften har alternative 

investeringsmuligheter. Dersom skattesystemet gjør at avkastning etter skatt blir lavere enn andre 

investeringer med samme risiko, vil kapitalen allokeres til denne typen investeringer i stedet for 

vannkraften.  

Kraftskattesystemet må skattlegge skattyters faktiske overskudd 
Enhver form for bruttoskatt vil være spesielt skadelig for nye investeringer. Dette er behørig og godt 

diskutert i NOUen. Grunnrenteskatten i dagens form er også en overskuddsuavhengig bruttoskatt.  

Bruttoskatter fører til forhøyde terskler for investeringer. Bedriftsøkonomisk marginale prosjekter vil 

ikke kunne realiseres, siden bruttobeskatning treffer disse investeringene spesielt hardt. Dagens 

eiendomsskatt i småkraften er et eksempel på en slik type skatt.  

Vi mener at skatter ikke bør frikobles skattyters likviditetsoverskudd, men at skattene må ha en 

sammenheng med skattyters faktiske lønnsomhet. Samtidig bør dette innrettes på en slik måte at det 

ikke går på bekostning av den lokale verdiskapningen.  

 

 

  

Figur 18: Småkraft AS spesielt og småkraften generelt bidrar med stor verdiskapning i distriktene. 
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Avslutning 
 

Småkraften er en suksesshistorie. Bransjen har skapt store mengder ny fornybar energi. Videre har 

bransjen skapt store positive ringvirkninger for grunneiere, leverandører og kommuner i distriktene 

over hele landet. Bransjen er selvhjulpen og innovativ med betydelig gjenværende potensial både her 

i landet og som eksportrettet tjenesteindustri.  

Kraftskatteutvalgets forslag har skapt stor usikkerhet i bransjen. Denne usikkerheten haster det med 

å avklare. Småkraftens leverandørbransje er avhengig av en fortsatt forutsigbar politisk retning for å 

få flere leveranser slik at de kan bevare kompetansen og sysselsettingen i sine selskaper.  

Vi lever i en tid hvor klimaendringer og investeringer i fornybar energi er høyt på dagsorden. 

Investeringer i småkraften har lavt konfliktnivå og bygger bro mellom nasjonale og lokale behov. La 

oss lage gode rammevilkår som støtter opp om gode klimatiltak.  

For klima, fornybar energi og det grønne skiftet engasjerer. Vi kan bare ikke la fornybarsatsingen 

krasje i en teoretisk skattedebatt. Vi har ikke tid til det. Vi rammes alle av en skattepolitikk som ikke 

henger sammen med virkeligheten. For det blir verken mer skatteinntekter eller mer fornybar energi 

av slik politikk.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Småkraft AS 

 

 

Erik Røysem Sterud 

Finansdirektør og statsautorisert revisor 
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1: Beregning av skatt på et typisk godt småkraftverk 
Eksempelet under er satt opp med utgangspunkt i normale forutsetninger for et normalt godt 

småkraftverk, som med dagens rammebetingelser høyst trolig ville ha blitt realisert. Man kan 

innvende at kontantstrømmen har en levetid på 40 år, imens enkelte kraftverk har lengre levetid. Vi 

bruker 40 år som levetid på falleieavtalen, fordi dette er svært vanlig. I tillegg opplever vi at mange 

kommuner rett og slett ikke aksepterer falleieavtaler lengre enn 40 år. Vi mener derfor at dette er et 

viktig premiss basert på virkelighetens verden. Videre har vi lagt til grunn at kraftprisen øker med 

inflasjon.  

Eksempelet viser hvor stor grunnrenteskatten ville ha vært hvert enkelt år, dersom man hadde 

finansiert småkraftverket på vanlig måte. Eksempelet forholder seg derfor til hvordan bransjen 

opererer og finansierer utbygginger i småkraftverk, fordi vi mener at det er dette som er relevant for 

å sikre at investeringer blir gjennomført. Vi forstår at kraftskatteutvalget legger andre teorier til 

grunn, men vi mener at disse ikke er relevante for selskapene i bransjen i den virkelige verden. Videre 

viser eksempelet kontantstrømmen fra kraftverket, dersom man hadde finansiert hele kraftverket 

utelukkende med egenkapital.  Dette er gjort for å illustrere hvor ekstrem innvirkning 

grunnrenteskatten har på investeringen, uavhengig av gjeldsbelastning.  

Eksempelet gir ikke argumenter for at et småkraftverk kan tåle naturressursskatt. Selv om 

kontantstrømmen er positiv fra år 1 dersom man investerer kun med egenkapital, er det ingen 

småkrafteiere som har mulighet til å gjøre dette i dag. Man finansierer småkraftverk ved å bruke 

gjeld. I tillegg ligger her et premiss om ingen volatilitet i produksjonen, og dette er ikke realistisk. 

 

Forutsetninger:  

Årlig produksjon 10 GWh  Kraftpris år 0:   33 øre/ kWh 

Effekt   3,5 MW  Uregulert fradrag: 5% 

Investering  40 MNOK  Driftskostnad:  5 øre/ kWh 

Finansieringskostnad 3,5%   Falleie:   10% av inntektene  

Gjeldsgrad  70%   Eiendomsskattebasis: 30% av skattemessig beløp 

Fastledd nettleie 1,5 øre/ kWh  Eiendomsskattesats: 0,7% 

Marginaltap  5%   Inflasjon:  2,5% 

Skattesats:  22%   Grunnrenteskatt: 39% 
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Resultatregnskap og kontantstrøm over 40 år 

År     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inntekter   
 3 135 3 213 3 294 3 376 3 460 3 547 3 636 3 727 3 820 3 915 

Driftskostnader   
 500 513 525 538 552 566 580 594 609 624 

Nettleie   
 307 314 322 330 339 347 356 365 374 383 

Falleie   
 314 321 329 338 346 355 364 373 382 392 

Eiendomsskatt    84 81,9 79,8 77,7 75,6 73,5 71,4 69,3 67,2 65,1 

Avskrivinger    1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Driftsresultat       931 983 1 037 1 092 1 148 1 206 1 265 1 326 1 388 1 451 

Finanskostnader    980 956 931 907 882 858 833 809 784 760 

Resultat før skatt       -49 28 106 185 266 349 432 517 604 692 

Skatt    0 0 19 41 59 77 95 114 133 152 

Grunnrenteskatt    599 630 660 692 724 757 791 826 861 897 

Resultat etter skatt       -649 -602 -573 -547 -517 -486 -454 -422 -390 -358 

              

Framførbart underskudd       -49 -22 0 0 0 0 0 0 0 0 

              

Kontantstrøm eks. finans uten GRS   -40000 1 931 1 983 2 018 2 051 2 090 2 129 2 170 2 212 2 255 2 299 

Kontantstrøm eks. finans med GRS   -40000 1 331 1 354 1 358 1 359 1 365 1 372 1 379 1 386 1 394 1 402 
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År       11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Inntekter    4 013 4 113 4 216 4 322 4 430 4 540 4 654 4 770 4 890 5 012 

Driftskostnader    640 656 672 689 706 724 742 761 780 799 

Nettleie    393 402 413 423 433 444 455 467 478 490 

Falleie    401 411 422 432 443 454 465 477 489 501 

Eiendomsskatt    63 60,9 58,8 56,7 54,6 52,5 50,4 48,3 46,2 44,1 

Avskrivinger    1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Driftsresultat       1 516 1 583 1 651 1 721 1 792 1 865 1 941 2 017 2 096 2 177 

Finanskostnader    735 711 686 662 637 613 588 564 539 515 

Resultat før skatt       781 872 965 1 059 1 155 1 253 1 353 1 454 1 557 1 662 

Skatt    172 192 212 233 254 276 298 320 343 366 

Grunnrenteskatt    934 972 1 011 1 051 1 091 1 133 1 175 1 219 1 263 1 309 

Resultat etter skatt       -325 -292 -258 -224 -190 -155 -120 -85 -49 -12 

              
Framførbart underskudd       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              
Kontantstrøm eks. finans uten GRS     2 344 2 391 2 439 2 488 2 538 2 590 2 643 2 698 2 754 2 811 

Kontantstrøm eks. finans med GRS     1 410 1 419 1 428 1 437 1 447 1 457 1 468 1 479 1 490 1 502 

 

År       21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Inntekter    5 137 5 265 5 397 5 532 5 670 5 812 5 957 6 106 6 259 6 415 

Driftskostnader    819 840 861 882 904 927 950 974 998 1 023 

Nettleie    503 515 528 541 555 569 583 597 612 628 

Falleie    514 527 540 553 567 581 596 611 626 642 

Eiendomsskatt    42 39,9 37,8 35,7 33,6 31,5 29,4 27,3 25,2 23,1 

Avskrivinger    1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Driftsresultat       2 259 2 344 2 431 2 520 2 611 2 704 2 799 2 897 2 997 3 100 

Finanskostnader    490 466 441 417 392 368 343 319 294 270 

Resultat før skatt       1 769 1 879 1 990 2 103 2 219 2 336 2 456 2 579 2 703 2 830 

Skatt    389 413 438 463 488 514 540 567 595 623 

Grunnrenteskatt    1 355 1 403 1 452 1 502 1 553 1 606 1 659 1 714 1 770 1 828 

Resultat etter skatt       25 62 100 138 177 217 257 297 338 380 

              
Framførbart underskudd       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              
Kontantstrøm eks. finans uten GRS     2 870 2 931 2 993 3 057 3 122 3 190 3 259 3 330 3 403 3 477 

Kontantstrøm eks. finans med GRS     1 515 1 528 1 541 1 555 1 569 1 584 1 600 1 616 1 632 1 649 

 

  



 
43 Høringssvar Småkraft 

 

År       31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Inntekter    6 576 6 740 6 909 7 081 7 259 7 440 7 626 7 817 8 012 8 212 

Driftskostnader    1 049 1 075 1 102 1 129 1 158 1 187 1 216 1 247 1 278 1 310 

Nettleie    643 660 676 693 710 728 746 765 784 804 

Falleie    658 674 691 708 726 744 763 782 801 821 

Eiendomsskatt    21 18,9 16,8 14,7 12,6 10,5 8,4 6,3 4,2 2,1 

Avskrivinger    1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Driftsresultat       3 205 3 313 3 423 3 536 3 652 3 771 3 893 4 017 4 145 4 276 

Finanskostnader    245 221 196 172 147 123 98 74 49 25 

Resultat før skatt       2 960 3 092 3 227 3 365 3 505 3 648 3 795 3 944 4 096 4 251 

Skatt    651 680 710 740 771 803 835 868 901 935 

Grunnrenteskatt    1 887 1 947 2 009 2 072 2 137 2 203 2 271 2 341 2 412 2 485 

Resultat etter skatt       422 465 508 552 597 642 688 735 783 831 

              
Framførbart underskudd       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              
Kontantstrøm eks. finans uten GRS     3 554 3 633 3 713 3 796 3 881 3 968 4 058 4 150 4 244 4 340 

Kontantstrøm eks. finans med GRS     1 667 1 685 1 704 1 724 1 744 1 765 1 786 1 809 1 832 1 855 

 

 

 

Resultater:  

Avkastningskrav 2,0 % 2,5 % 3,0 % 3,5 % 4,0 % 4,5 % 5,0 % 5,5 % 6,0 % 6,5 % 7,0 % 7,5 % 8,0 % 

Nåverdi uten 
Grunnrenteskatt 35 580 28 376 22 125 16 688 11 945 7 799 4 165 972 -1 841 -4 324 -6 522 -8 471 -10 203 

Nåverdi med 
Grunnrenteskatt 1 197 -2 310 -5 360 -8 019 -10 342 -12 376 -14 161 -15 731 -17 114 -18 335 -19 414 -20 370 -21 218 

 

Gjennomsnittlig effektiv skattesats:  98% 

Først år uten 100% skattesats:   år 20 

    

  



 
 

Vedlegg 2: Alternativt forslag på eiendomsskatt for småkraftverk 
I dag beregnes eiendomsskatten basert på skattemessig verdi, dvs. akkumulert anskaffelseskostnad 

fratrukket akkumulerte skattemessige avskrivninger. Dette gjør at eiendomsskatten er fallende over 

tid og at man betaler mest eiendomsskatt. Ved å trekke dagens skattegrunnlag fra en normert 

investeringskostnad for småkraftverk, vil man snu profilen. Dette er lite komplekst, lett å 

implementere, og det vil ikke være investeringshemmende på sammen måte som dagens system.  

 

Kraftverkets størrelse (GWh) 10 Kraftverkets størrelse (GWh) 10

Investeringsutgift 50 000 000        Investeringsutgift 50 000 000        

Levetid (år) 40 Levetid (år) 40

Årlig avskrivning 1 250 000          Årlig avskrivning 1 250 000          

Eiendomsskattesats 0,70 % Eiendomsskattesats 0,70 %

Normert investeringsutgift pr kWh 5                          Normert investeringsutgift pr kWh 5                         

Normert investeringsutgift 50 000 000        Normert investeringsutgift 50 000 000        

År

Skattegrunnlag dagens system 

Småkraftverk

 Eiendomsskatt 

dagens system 

Normert 

investeringskostnad

Anskaffels- 

kostnad 

fratrukket 

avskrivninger

Normert 

investeringskostnad - 

anskaffelskostnad 

fratrukket 

avskrivninger

Eiendomsskatt 

foreslått 

system

0 50 000 000                                              350 000             50 000 000                    50 000 000    -                                     -                      

1 48 750 000                                              341 250             50 000 000                    48 750 000    1 250 000                         8 750,00            

2 47 500 000                                              332 500             50 000 000                    47 500 000    2 500 000                         17 500,00          

3 46 250 000                                              323 750             50 000 000                    46 250 000    3 750 000                         26 250,00          

4 45 000 000                                              315 000             50 000 000                    45 000 000    5 000 000                         35 000,00          

5 43 750 000                                              306 250             50 000 000                    43 750 000    6 250 000                         43 750,00          

6 42 500 000                                              297 500             50 000 000                    42 500 000    7 500 000                         52 500,00          

7 41 250 000                                              288 750             50 000 000                    41 250 000    8 750 000                         61 250,00          

8 40 000 000                                              280 000             50 000 000                    40 000 000    10 000 000                       70 000,00          

9 38 750 000                                              271 250             50 000 000                    38 750 000    11 250 000                       78 750,00          

10 37 500 000                                              262 500             50 000 000                    37 500 000    12 500 000                       87 500,00          

11 36 250 000                                              253 750             50 000 000                    36 250 000    13 750 000                       96 250,00          

12 35 000 000                                              245 000             50 000 000                    35 000 000    15 000 000                       105 000,00        

13 33 750 000                                              236 250             50 000 000                    33 750 000    16 250 000                       113 750,00        

14 32 500 000                                              227 500             50 000 000                    32 500 000    17 500 000                       122 500,00        

15 31 250 000                                              218 750             50 000 000                    31 250 000    18 750 000                       131 250,00        

16 30 000 000                                              210 000             50 000 000                    30 000 000    20 000 000                       140 000,00        

17 28 750 000                                              201 250             50 000 000                    28 750 000    21 250 000                       148 750,00        

18 27 500 000                                              192 500             50 000 000                    27 500 000    22 500 000                       157 500,00        

19 26 250 000                                              183 750             50 000 000                    26 250 000    23 750 000                       166 250,00        

20 25 000 000                                              175 000             50 000 000                    25 000 000    25 000 000                       175 000,00        

21 23 750 000                                              166 250             50 000 000                    23 750 000    26 250 000                       183 750,00        

22 22 500 000                                              157 500             50 000 000                    22 500 000    27 500 000                       192 500,00        

23 21 250 000                                              148 750             50 000 000                    21 250 000    28 750 000                       201 250,00        

24 20 000 000                                              140 000             50 000 000                    20 000 000    30 000 000                       210 000,00        

25 18 750 000                                              131 250             50 000 000                    18 750 000    31 250 000                       218 750,00        

26 17 500 000                                              122 500             50 000 000                    17 500 000    32 500 000                       227 500,00        

27 16 250 000                                              113 750             50 000 000                    16 250 000    33 750 000                       236 250,00        

28 15 000 000                                              105 000             50 000 000                    15 000 000    35 000 000                       245 000,00        

29 13 750 000                                              96 250                50 000 000                    13 750 000    36 250 000                       253 750,00        

30 12 500 000                                              87 500                50 000 000                    12 500 000    37 500 000                       262 500,00        

31 11 250 000                                              78 750                50 000 000                    11 250 000    38 750 000                       271 250,00        

32 10 000 000                                              70 000                50 000 000                    10 000 000    40 000 000                       280 000,00        

33 8 750 000                                                61 250                50 000 000                    8 750 000       41 250 000                       288 750,00        

34 7 500 000                                                52 500                50 000 000                    7 500 000       42 500 000                       297 500,00        

35 6 250 000                                                43 750                50 000 000                    6 250 000       43 750 000                       306 250,00        

36 5 000 000                                                35 000                50 000 000                    5 000 000       45 000 000                       315 000,00        

37 3 750 000                                                26 250                50 000 000                    3 750 000       46 250 000                       323 750,00        

38 2 500 000                                                17 500                50 000 000                    2 500 000       47 500 000                       332 500,00        

39 1 250 000                                                8 750                  50 000 000                    1 250 000       48 750 000                       341 250,00        

40 -                                                            -                      50 000 000                    -                  50 000 000                       350 000,00        

Forutsetninger Forutsetninger
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Kraftverkets størrelse (GWh) 10 Kraftverkets størrelse (GWh) 10

Investeringsutgift 60 000 000          Investeringsutgift 20 000 000          

Levetid (år) 40 Levetid (år) 40

Årlig avskrivning 1 500 000            Årlig avskrivning 500 000                

Eiendomsskattesats 0,70 % Eiendomsskattesats 0,70 %

Normert investeringsutgift pr kWh 5                            Normert investeringsutgift pr kWh 5                            

Normert investeringsutgift 50 000 000          Normert investeringsutgift 50 000 000          

Normert 

investeringskostnad

Anskaffelskost

nad fratrukket 

avskrivninger

Normert 

investeringskostna

d - 

anskaffelskostnad 

fratrukket 

avskrivninger Eiendomsskatt

Normert 

investeringskostnad

Anskaffelskost

nad fratrukket 

avskrivninger

Normert 

investeringskostnad 

- anskaffelskostnad 

fratrukket 

avskrivninger Eiendomsskatt

50 000 000                    60 000 000       -10 000 000               -                        50 000 000                    20 000 000       30 000 000                210 000,00          

50 000 000                    58 500 000       -8 500 000                 -                        50 000 000                    18 500 000       31 500 000                220 500,00          

50 000 000                    57 000 000       -7 000 000                 -                        50 000 000                    17 000 000       33 000 000                231 000,00          

50 000 000                    55 500 000       -5 500 000                 -                        50 000 000                    15 500 000       34 500 000                241 500,00          

50 000 000                    54 000 000       -4 000 000                 -                        50 000 000                    14 000 000       36 000 000                252 000,00          

50 000 000                    52 500 000       -2 500 000                 -                        50 000 000                    12 500 000       37 500 000                262 500,00          

50 000 000                    51 000 000       -1 000 000                 -                        50 000 000                    11 000 000       39 000 000                273 000,00          

50 000 000                    49 500 000       500 000                      3 500,00               50 000 000                    9 500 000         40 500 000                283 500,00          

50 000 000                    48 000 000       2 000 000                  14 000,00            50 000 000                    8 000 000         42 000 000                294 000,00          

50 000 000                    46 500 000       3 500 000                  24 500,00            50 000 000                    6 500 000         43 500 000                304 500,00          

50 000 000                    45 000 000       5 000 000                  35 000,00            50 000 000                    5 000 000         45 000 000                315 000,00          

50 000 000                    43 500 000       6 500 000                  45 500,00            50 000 000                    3 500 000         46 500 000                325 500,00          

50 000 000                    42 000 000       8 000 000                  56 000,00            50 000 000                    2 000 000         48 000 000                336 000,00          

50 000 000                    40 500 000       9 500 000                  66 500,00            50 000 000                    500 000             49 500 000                346 500,00          

50 000 000                    39 000 000       11 000 000                77 000,00            50 000 000                    -1 000 000        51 000 000                357 000,00          

50 000 000                    37 500 000       12 500 000                87 500,00            50 000 000                    -2 500 000        52 500 000                367 500,00          

50 000 000                    36 000 000       14 000 000                98 000,00            50 000 000                    -4 000 000        54 000 000                378 000,00          

50 000 000                    34 500 000       15 500 000                108 500,00          50 000 000                    -5 500 000        55 500 000                388 500,00          

50 000 000                    33 000 000       17 000 000                119 000,00          50 000 000                    -7 000 000        57 000 000                399 000,00          

50 000 000                    31 500 000       18 500 000                129 500,00          50 000 000                    -8 500 000        58 500 000                409 500,00          

50 000 000                    30 000 000       20 000 000                140 000,00          50 000 000                    -10 000 000      60 000 000                420 000,00          

50 000 000                    28 500 000       21 500 000                150 500,00          50 000 000                    -11 500 000      61 500 000                430 500,00          

50 000 000                    27 000 000       23 000 000                161 000,00          50 000 000                    -13 000 000      63 000 000                441 000,00          

50 000 000                    25 500 000       24 500 000                171 500,00          50 000 000                    -14 500 000      64 500 000                451 500,00          

50 000 000                    24 000 000       26 000 000                182 000,00          50 000 000                    -16 000 000      66 000 000                462 000,00          

50 000 000                    22 500 000       27 500 000                192 500,00          50 000 000                    -17 500 000      67 500 000                472 500,00          

50 000 000                    21 000 000       29 000 000                203 000,00          50 000 000                    -19 000 000      69 000 000                483 000,00          

50 000 000                    19 500 000       30 500 000                213 500,00          50 000 000                    -20 500 000      70 500 000                493 500,00          

50 000 000                    18 000 000       32 000 000                224 000,00          50 000 000                    -22 000 000      72 000 000                504 000,00          

50 000 000                    16 500 000       33 500 000                234 500,00          50 000 000                    -23 500 000      73 500 000                514 500,00          

50 000 000                    15 000 000       35 000 000                245 000,00          50 000 000                    -25 000 000      75 000 000                525 000,00          

50 000 000                    13 500 000       36 500 000                255 500,00          50 000 000                    -26 500 000      76 500 000                535 500,00          

50 000 000                    12 000 000       38 000 000                266 000,00          50 000 000                    -28 000 000      78 000 000                546 000,00          

50 000 000                    10 500 000       39 500 000                276 500,00          50 000 000                    -29 500 000      79 500 000                556 500,00          

50 000 000                    9 000 000         41 000 000                287 000,00          50 000 000                    -31 000 000      81 000 000                567 000,00          

50 000 000                    7 500 000         42 500 000                297 500,00          50 000 000                    -32 500 000      82 500 000                577 500,00          

50 000 000                    6 000 000         44 000 000                308 000,00          50 000 000                    -34 000 000      84 000 000                588 000,00          

50 000 000                    4 500 000         45 500 000                318 500,00          50 000 000                    -35 500 000      85 500 000                598 500,00          

50 000 000                    3 000 000         47 000 000                329 000,00          50 000 000                    -37 000 000      87 000 000                609 000,00          

50 000 000                    1 500 000         48 500 000                339 500,00          50 000 000                    -38 500 000      88 500 000                619 500,00          

50 000 000                    -                     50 000 000                350 000,00          50 000 000                    -40 000 000      90 000 000                630 000,00          

Forutsetninger Forutsetninger
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Figur 19: Eiendomsskatt i kroner med dagens system og foreslått system viser at profilen blir snudd 
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2 Høringssvar Småkraft 

Oppsummering og anbefalinger 
 

Småkraften i Norge er en fantastisk suksesshistorie. Den skaper både fornybar energi og verdier 

som kommer lokalsamfunnene i distrikts- Norge til gode.   

I hundrevis av år har vi i Norge lagt til rette for at lokale bønder og grunneiere har kunnet utnytte 

mindre vannfall og elver på sine eiendommer til å bygge kverner, møller og etter hvert lokale e-verk, 

se side 11. Privat initiativ skapte verdier i lag med de naturressursene bygdene hadde. Nå har vi 

bygget en ny fantastisk fornybarbransje på skuldrene av våre forfedre: småkraftbransjen.  

Bønder, grunneiere og bygder over hele Norge utnytter nå mange av de samme vannfallene til å lage 

fornybar energi på en måte tilpasset vår tid. Av og til gjør de det helt alene, andre ganger 

samarbeider de med profesjonelle aktører som for eksempel Småkraft AS. Uansett samarbeidsform 

utgjør småkraften svært viktig verdiskapning for distriktene. I snitt skaper hvert eneste småkraftverk 

13,5 millioner kroner i positive ringvirkninger i lokalsamfunnene rundt kraftverkene.1 

Småkraftbransjen er helt unik der den bygger bro mellom de nasjonale behovene for mer fornybar 

energi, verdensledende regionale leverandører og lokal verdiskapning i distriktene. Denne dynamiske 

og innovative fornybarbransjen står nå for omlag 7% av Norges strømproduksjon.2 

Kraftskatteutvalgets forslag vil drepe denne fantastiske bransjen.  

Våre viktigste innspill som svar til kraftskatteutvalgets rapport er:   

1: Grunnrenteskatten vil skattlegge småkraftselskaper med normal lønnsomhet som om de har 

superavkastning. Dette vil ødelegge småkraftbransjen.  

2: Grunnrenteskatt på småkraftverk vil ta verdier fra dem som eier naturressursen og bærer mest av 

ulempene ved inngrepet. 

3: Småkraftverk trenger mange tiår på å tjene inn igjen investeringen. Dette gjør at småkraftverk 

trenger spesielt langsiktige og forutsigbare rammevilkår. 

4: Vi kan ikke lage et skattesystem som ilegger 600 småkraftverk en svært komplisert og drepende 

grunnrenteskatt for å demme opp for nedskalering av 4 gjenstående prosjekter 

 

1: Grunnrenteskatten vil skattlegge småkraftselskaper med normal lønnsomhet som om 

de har superavkastning. Dette vil ødelegge småkraftbransjen.  
Småkraftselskapene er lønnsomme. Men de er ikke superlønnsomme. De har med andre ord ikke 

superprofitt eller grunnrente. De siste årene har vi i Norge subsidiert småkraften og annen fornybar 

energi med el- sertifikater, slik at småkraften skal bli lønnsom nok til å tiltrekke seg investeringer. Det 

har fungert. Nå ser vi for første gang at småkraftprosjektene akkurat er lønnsomme nok til å klare seg 

uten subsidier. Akkurat i tide, siden subsidiene faller helt bort i 2021.  

Småkraften er mindre lønnsom enn storkraften fordi:  

- Småkraften leier naturressursen sin og betaler årlig ut markedsleie til grunneieren som eier 

naturressursen for bruk av elva. Dette er for småkraftselskapene en vesentlig kostnad.  

- Småkraften er uregulert og oppnår derfor lavere priser enn storkraften. 

                                                           
1 Thema Consulting Group «Samfunnsnytte av småkraften», mai 2017.  
2 Kilde: NVE sin vannkraftdatabase per 1. oktober 2019 
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- Småkraften er dyrere å drifte enn storkraften. 

- Småkraften får langt dårligere finansieringsbetingelser enn storkraften. 

- Småkraften har mindre stordriftseffekter enn storkraften. 

Grunnrenteskatten er bygget opp slik at den skattlegger helt normal verdiskapning svært hardt. Med 

andre ord skattlegger den et normalt lønnsomt uregulert småkraftverk som betaler for leie av 

naturressursen likt et svært lønnsomt gigantisk storkraftverk som regulerer store innsjøer basert på 

eksproprierte rettigheter. Grunnrenteskatten er dessuten overskuddsuavhengig.  

Småkraftselskaper uten grunnrente blir derfor ilagt grunnrenteskatt. Grunnrenteskatten belastes 

uavhengig av om man går med overskudd eller underskudd, fordi en rekke helt nødvendige 

kostnader som finanskostnader, falleiekostnader, forsikringskostnader og sikringskostnader ikke er 

med i grunnrenteskatteberegningen. Grunnrenteskatten vil radere bort mer enn hele lønnsomheten 

til småkraftselskapene og føre til at småkraftselskaper som i dag endelig er lønnsomme (eller håper å 

bli det over de neste årene) blir ulønnsomme på grunn av skatten. Dette vil få følgende konsekvenser 

for allerede utbygde småkraftverk:   

- Banker må tiltre pant i småkraftverk.  

- En rekke småkraftselskaper blir slått konkurs.  

- Grunneiere og investorer taper stort.  

- Hele den eksisterende småkraftbransjen vil restruktureres og trolig konsolideres. 

- De mange tusen familiene som har fallrettigheter vil få store endringer i sine årlige utbetalinger. 

- Verdien av fallrettigheter vil falle dramatisk.  

-Grunneiere, bønder og skogeiere som har fallrettigheter som en viktig del av sin familieøkonomi vil 

bli truffet hardt.  

De fleste ubygde småkraftprosjekter vil få en effektiv skattebelastning på over 100% de første årene, 

dersom grunnrenteskatten blir innført på småkraftverk, se side 24. Grunnrenteskatt vil få følgende 

konsekvenser for ubygde småkraftverk:   

- Tilnærmet ingen småkraftverk vil lengre bli bygget ut. 

- Opp mot 400 småkraftkonsesjoner vil bli liggende ubrukte3 

- Norge vil gå glipp av opptil 3,17 TWh ny fornybar energi, 8,5- 13,5 milliarder i investeringer og 4,3- 

6,8 milliarder i ringvirkninger i distriktene på grunn av manglende utbygging av småkraftverk.4  

- Småkraftbransjens leverandørindustri vil raskt dø 

- Norge vil miste mellom 3800 og 6000 høykompetente og fornybare årsverk i leverandørindustrien 

med eksportpotensiale i distrikts- Norge 

  

Samlet sett vil grunnrenteskatten ødelegge småkraftbransjen, ødelegge dens leverandørindustri, og 

ødelegge mulighetene for fremtidige investeringer i småkraftbransjen.  

                                                           
3 Småkraftrapporten 2018  
4 Konsekvenser av Sanderudutvalget – ringvirkningsanalyse» av Thema Consulting Group 

Våre anbefalinger: Småkraftverk under 10 MVA bør ikke ha grunnrenteskatt.  
 

Skattesystemet bør ta hensyn til småkraftselskapenes lave grunnrente, hvordan småkraftbransjen er 

innrettet organisatorisk og regulatorisk og hva slags administrativ byrde småkraftbransjen kan bære.  
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2: Grunnrenteskatt på småkraftverk vil ta verdier fra dem som eier naturressursen og 

bærer mest av ulempene ved inngrepet.  
Ulempene ved fornybar energi er ofte lokale, og de som bærer ulempene må få ta del i 

verdiskapningen. Småkraften lar eierskapet til naturressursen forbli hos lokale grunneiere, se side 15. 

Det sikrer at store deler av verdiskapningen blir igjen lokalt, uavhengig av hvem som eier, bygger 

eller drifter kraftverket.  

Grunnrenteskatten vil ta verdier fra familiene som eier naturressursen og de som investerer for å 

utnytte naturressursen og overføre verdiene til staten. De aller fleste småkraftverk i Norge ligger i 

bygder rundt omkring i distriktene. Dette gjør grunnrenteskatten til en distriktsskatt som gjør at 

ulempen forblir lokal, mens verdien forsvinner.   

Grunneierfamiliene som har satset blir fratatt store deler av verdiene av sine fallretter, etter at de 

fulgte politikernes oppfordring om å satse på fornybar energi.  De vil bli stående som vitner til 

vinglete norsk fornybar politikk som ikke står av veien for å ta private verdier tuftet på privat 

eiendomsrett.  

Uavhengig av om grunneierfamiliene har investert egne midler og bygget kraftverket selv eller om de 

har inngått samarbeid med en profesjonell aktør og får inntekter gjennom selve falleieavtalen, vil 

deres private eiendomsrett få et dramatisk verdifall. 

 

3: Småkraftverk trenger mange tiår på å tjene inn igjen investeringen. Dette gjør at 

småkraftverk trenger spesielt langsiktige og forutsigbare rammevilkår.  
Når man investerer i småkraftverk, investerer man minimum med 40 års horisont, se side 13. Den 

som investerer i småkraften må leve med beslutningen i generasjoner. Avkastningen i småkraften er 

begrenset, se fra side 15. I en relativt god småkraftinvestering med 40 års falleieavtale, vil det ta 

mellom 33 og 34 år å få tilbake det man investerte i utgangspunktet. De siste 6 til 7 årene kommer 

inntjeningen.  

Enten det er en grunneier eller et profesjonelt selskap som investerer, må man derfor ha svært 

langsiktig horisont. Man må også ha høy tiltro til at det regulatoriske regimet ikke endrer seg 

underveis i investeringen.  

Småkraften er i dag en lønnsom bransje. På kort sikt forventer den som investerer i småkraftverk 

riktignok svært begrenset avkastning, men man forventer at lønnsomheten kommer til syne over 

mange tiår. Kun små regulatoriske endringer gjør at lønnsomheten forsvinner. Da forsvinner 

investeringene.  

Våre anbefalinger: Skattesystemet må sørge for at den som bærer ulempen ved et 

naturinngrep også får ta del i verdiskapningen.  
Grunneierfamiliene som eier den utnyttede naturressursen må få sin rettmessige del av verdiskapningen. Staten 

bør ikke frata grunneierfamiliene som har stilt sine eiendommer tilgjengelig for å satse på fornybar energi den 

verdiskapningen de forventet, da de satset. Kommuner som har stilt areal tilgjengelig må få en rettmessig og 

forutsigbar andel av verdiskapningen. 
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Investeringer i småkraften skjer på tross av lav forventet avkastning. De kommer på grunn av 

forventninger om regulatorisk stabilitet. Endrer man spillereglene underveis, vil både grunneierne og 

de som har investert tape. En slik reversering av fornybare rammevilkår vil få konsekvenser for 

kapitaltilgang i andre norske fornybare bransjer. Bakgrunnen for dette er at de som investerer i 

langsiktige prosjekter som fornybar energi alltid er på jakt etter politiske signaler for å forstå den 

regulatoriske forutsigbarheten i Norge.  

 

4: Vi kan ikke lage et skattesystem som ilegger 600 småkraftverk en svært komplisert og 

drepende grunnrenteskatt for å demme opp for nedskalering av 4 gjenstående 

prosjekter 
Det er og har vært et problem at kraftverk bygges mindre enn de teoretisk kunne ha blitt bygget, for 

å unngå grunnrenteskatt. Nedskalering til grensen for grunnrenteskatt (heretter «grensetilpasning») 

gjør at kraftverkene har mindre nytteverdi enn lagt til grunn da de fikk konsesjon, imens ulempene er 

omtrent de samme. Dette er ikke ønskelig. 

Grensetilpasning har vært et problem hovedsakelig fordi grunnrenteskatten dreper de fleste 

prosjekter. Grunnrenteskatten skattlegger normalavkastning svært hardt. Dette gjør at prosjekter 

som får grunnrenteskatt ikke kan realiseres. Utbyggere har derfor hatt valget mellom å bygge 

kraftverkene mindre, eller ikke å bygge kraftverkene i det hele tatt. Og dette har de gjort med 

myndighetenes velsignelse, ettersom NVE har godkjent det meste av grensetilpasninger i de tre 

delene av konsesjonsprosessen hvor dette gjøres: konsesjonssøknad, planendring og MTA- plan.  

Utfordringen med grensetilpasning av kraftverk er ikke nytt. Det har vært grundig politisk diskutert 

de siste 20 årene. Den politiske løsningen har gjennomgående vært å øke grensen. Bakgrunnen for 

dette er at det er svært mange potensielle småkraftverk i størrelsesordenen både 1,5 MVA og 5,0-

,5,5 MVA. Det er derimot få småkraftprosjekter i størrelsesorden 10 MVA. Dette var noe av 

bakgrunnen for den tverrpolitiske enigheten i 2014 om å øke innslagspunktet til 10 MVA. Løsningen 

har redusert problemet. Men grunnrentetilpasning vil potensielt alltid være måten å få realisert 

normalt lønnsomme prosjekter med grunnrenteskatt, så lenge grunnrenteskatten er innrettet slik 

den er i dag.  

Hovedutfordringen med nedskalering av kraftverk er at beslutningsgrunnlaget som lå til grunn for 

konsesjon ikke lengre stemmer. Kraftverk som nedskaleres vil imidlertid likevel kunne være 

samfunnsøkonomisk lønnsomme og ønskede også etter nedskalering. Vi mener derfor at denne 

utfordringen bør løses i selve konsesjonssystemet. Dette bør gjøres ved at nedskalering av kraftverk 

utover det som er teknisk begrunnet skal være søknadspliktig og at NVE får forsterkede virkemidler 

til å nekte nedskalering dersom dette ikke har spesielt god begrunnelse.  

Våre anbefalinger: Skattesystemet må sikre regulatorisk stabilitet.   
Endringer som påvirker den som allerede har satset og investert må ha særskilt god begrunnelse. Den som 

allerede har investert må vernes med overgangsordninger.  
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Det finnes uansett nesten ikke gjenværende konsesjonsgitte prosjekter som kan mistenkes å være 

grensetilpassede. Når vi går gjennom NVE sin konsesjonsdatabase, ser vi at det i praksis er 4 

konsesjonsgitte prosjekter som kan mistenkes å være grensetilpassede. Vi kan ikke lage et 

skattesystem som ilegger 600 småkraftverk en svært komplisert og drepende grunnrenteskatt for å 

demme opp for nedskalering av 4 gjenstående prosjekter. 

  

Våre anbefalinger: Grunnrenteskatten bør innrettes slik at den kun skattlegger 

skattyters superavkastning. Dette gir skattyter lav motivasjon for tilpasning.  
Grunnrenteskatten bør ha en friinntekt som samsvarer med selskapenes normalavkastning. Videre bør 

skattyter ha fradrag for falleie.  

 

Våre anbefalinger: NVE bør få forsterket sine virkemidler for å redusere 

grensetilpasning.  
Dette vil være tilstrekkelig for å eliminere et problem som i fremtiden forventes å være svært lite.  
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Innledning 
 

«The hardest thing in the world to understand is the tax», sa Einstein. Skatt er teoretisk og vanskelig 

å forstå. Og kraftskatt er spesielt komplisert. Men riktig innretning på beskatning er avgjørende for å 

få ønskede investeringer. Er man opptatt av klima og fornybar energi, kan man ikke glemme hvor 

viktig rammevilkår er for en bærekraftig fremtid.   

Kraftskatteutvalgets NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk (heretter «NOUen») er et godt 

stykke teoretisk arbeid. NOUen trekker frem gode teoretiske byggesteiner for skattesystemer 

generelt og kraftskatten spesielt. Dessverre er den minst like svak i praksis som den er god i teorien. 

Den har oversett helt essensiell historikk, hvordan bransjen fungerer og ikke tatt hensyn til 

skattelovens teoretiske fundament, skattelovens lovforarbeider eller historisk ligningspraksis. Dette 

gjør at mange av de teoretisk helt riktige konklusjonene blir underordnet de dramatiske praktiske 

konsekvensene for skattyter og den som ønsker å investere i fornybar energi.   

Dette gjelder i særdeleshet småkraftbransjen.  Småkraftens praktiske og dynamiske innretning gjør at 

den blir spesielt hardt og utilsiktet rammet av NOUens teoretiske tilnærming. Det hjelper heller ikke 

bransjen at småkraften er helt rudimentært og perifert behandlet i NOUen. Helt sentrale forskjeller 

mellom småkraft og storkraft er ikke gjort rede for. Hvordan småkraftbransjen er innrettet, hvordan 

den avtalemessig er strukturert rundt falleieavtaler og hvordan den finansierer utbygginger er ikke 

beskrevet. Konsekvenser av NOUens forslag for småkraften er ikke engang vurdert.  

Veilederen i samfunnsøkonomiske analyser fra Direktoratet for Økonomistyring fra august 2018 angir 

at samfunnsøkonomiske analyser skal identifisere virkninger, tallfeste og verdsette disse virkningene, 

vurdere samfunnsøkonomisk lønnsomhet og gjennomføre usikkerhetsanalyse5. NOUen gjør ikke 

dette for småkraftbransjen. Den er derfor uegnet som politisk beslutningsgrunnlag uten vesentlig 

utfyllende informasjon. Når NOUens forslag i tillegg har særdeles dramatiske konsekvenser for 

småkraftbransjen, må vårt høringssvar derfor nødvendigvis bli omfattende.   

Vi vil i detalj beskrive småkraften, hvordan småkraftbransjen fungerer og hvorfor den er 

fundamentalt annerledes enn storkraften. Vi vil beskrive hvordan bransjen har vokst frem, og vi vil 

beskrive hvordan dagens skattesystem for småkraften fungerer. Vi vil avslutningsvis beskrive hva vi 

mener er viktig for et velfungerende skattesystem innenfor vannkraften og komme med våre 

konkrete anbefalinger.  

Småkraftbransjen består av praktikere. Vi er kronisk opptatt av det som fungerer i praksis. Daglig 

opplever vi at det som skjer ute i elvene er annerledes enn det man forventer fra tegnebrettet. 

Denne erkjennelsen kan de som lager rammevilkår dra nytte av.  

Vi tror at vårt praktiske perspektiv bør ha en helt sentral plass når man lager rammevilkår som får 

praktiske konsekvenser for fremtidige investeringer i småkraften og verdiskapningen fra 

investeringer allerede gjort i småkraften.   

                                                           
5 Veilederen i samfunnsøkonomiske analyser fra Direktoratet for Økonomistyring (2018) Figur 1.1, side 17.   

Småkraftbransjen består av praktikere. Vi er kronisk opptatt av det som fungerer i praksis.  
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Småkraft AS er N orges største småkraftselskap
Småkraft AS har 107 hel - eller deleide småkraftverk s om vi drifter sammen med lokale grunneiere og
andre lokale krefter. For tiden har vi 18 ansatte. Flesteparten av de ansatte arbeider med å drifte
kraftverk, men vi har også flere ansatte som arbeider med grunneierkontakt, miljøforhold og
økonomi. Til samme n produserer Småkraft AS over 1 TWh grønn strøm i året, noe som er nok strøm
til å dekke 150 000 norske innbyggeres årlige strømforbruk6.

Våre 500 grunneiere er våre viktigste samarbeidspartnere
Vår modell er å samarbeide med
grunneiere, som eier naturressursen. Vi
har avtaler med grunneiere som ønsker
profesjonelle samarbeidspartnere for å
utnytte sine elver til å lage fornybar
energi. Vi finansier er , utvikling er og
bygger kraftverket. Deretter d rifter vi
kraftverket en periode (oftest 40 år ) , før
grunneieren får tilbake kraftverket på
egne vilkår. I leieperioden betaler vi
grunneierfamiliene som eier
naturressursen årlig leie. Leien kan ha
forskjellig form, men vår typiske modell
er at vi deler 5 0% av overskuddet fra
kraftverket.

Vår modell handler om å bygge bro
mellom langsiktig kapital og lokal
verdiskapning
Småkraft AS er eid av langsiktige kapitalmiljøer. Vår hovedeier er
pensjonsselskapet APG, som forvalter pensjonen til 1/5 av familiene i Nederland. Våre øvrige
minoritetsaksjonærer består av et tysk forsikringsselskap, tyske kirkelige stiftelser og et mindre
nederlandsk pensjonsselskap. Felles for alle våre aksjonærer er at de investerer med over 25 års
horisont. Denne investeringshorisont en passer svært godt med våre grunneieres horisont. Vi har
arbeidet iherdig med å få eiere med riktig investeringsperspektiv og avkastningsforventning, både i
Norge og utenfor Norge, fordi dette er avgjørende for å få til småkraftinvesteringer. Frem til nå har
ingen norske kapitalmiljøer investert i Småkraft AS. Hovedbegrunnelsen har gjennomgående vært at
forventet avkastning er for lav.

Småkraft AS bruker altså langsiktig kapital for å realisere fornybar prosjekter sammen med
grunneiere. Eierskapet til na turressursen beholdes i vår modell av den lokale grunneieren, og dette
stadfestes av at fallretten ikke kan skilles fra grunneieres eiendom uten kommunal godkjenning og
konsesjon. Vi mener at vår modell minner om hvordan storkraften brukte utenlandsk kapit al for å
finansiere utvikling og utbygging av vannkraft på tidlig 1900 - tallet, samtidig som man sikret at store
deler verdiskapningen ble igjen lokalt for kommende generasjoner.

6 Tallet er basert på Småkrafts gjennomsnittlige produksjon og tall fra SSB for 2018, se:
https:/ /www.ssb.no/statbank/table/08313/tableViewLayout1/
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Småkraftens historie i Norge 

 

Småkraften er over 500 år gammel i Norge 
Småkraften har uminnelige røtter i norsk historie. Fra 1500-tallet var det mer og mer vanlig med 

oppgangssager rundt omkring i landet for å foredle norsk trelast på en effektiv måte. De norske 

småelvene ble også brukt til å drive møller og kverner rundt omkring. 

I motsetning til øvrige land i Europa ligger eiendomsretten til elvene i 

Norge på grunneiers hånd. I Europa var elvene stort sett flate og 

nyttige felles ferdselsårer. Følgelig var det mest praktisk at elvene var 

offentlig eiendom. I Norge var det stort sett ville og ufarbare elver 

som ikke hadde denne funksjonen, men ble benyttet lokalt. 

Industrialisering og storkraft 
Tidlig på 1900-tall innså man hvilke muligheter som lå i den norske 

store vannkraften, og etter hvert utviklet dette seg til store 

industriprosjekter med svære reguleringsanlegg og 

smelteverksindustri. Dette var noe helt annet enn «småkraften» som 

hadde minimale inngrep og stort sett var relatert til helt lokal 

energibruk til sager og møller. Den første konsesjonsloven av 1906 

som også er kalt «Panikkloven» på grunn av hastebehandlingen, hindret at utenlandsk kapital skulle 

kunne kjøpe store fossefall uten tillatelse fra myndighetene. Småkraften var ikke interessant å 

lovregulere – dette var grunneiers ressurs. Dette er et prinsipp som har ligget i lovverket fra starten: 

Småkraft er grunneiers ressurs, storkraft er gjennom særskilt lovregulering storsamfunnets. 

I 1943 var det rundt 2000 småkraftverk her i landet, i all hovedsak svært små kraftverk og 

gårdskraftverk for øydrift lokalt. De fleste av disse små kraftverkene ble nedlagt da nettutbyggingen 

kom, og det ikke lenger var behov for å drive eget kraftverk – man hadde jo strøm enklere gjennom 

nettet. Etter liberaliseringen i energimarkedet gjennom Energiloven i 1991 med påfølgende oppsving 

i kraftprisene, var det igjen aktuelt å utnytte det lokale vannfallet for grunneier. Selv om effekten 

stort sett er større i dagens småkraftverk enn de var før andre verdenskrig, er det ofte de samme 

vassdragene som er benyttet. Nettet som den gang var årsaken til at man avskaffet de små 

kraftverkene ble nå benyttet til å frakte overskuddsstrømmen ut igjen.  

Småkraftsatsningen på 2000- tallet 
I nyttårstalen i 2001 kunngjorde statsminister Jens 

Stoltenberg at tiden for nye, store kraftutbygginger var 

over. Dette var den politiske starten på 

småkraftsatsningen. Over flere regjeringer siden har vært 

tverrpolitisk enighet om at man skulle legge til rette for 

den fornybare småkraften. Politikken forente to helt 

sentrale målsetninger: styrke næringsgrunnlaget i 

distriktene og øke produksjonen av fornybar energi. Den 

norsk- svenske innføringen av de såkalte elsertifikatene 

1. januar 2012 var en viktig bidragsyter for utviklingen av 

småkraften. Småkraftverk har ofte utfordrende likviditet særlig de første årene etter oppstart, slik at 

ordningen var et kjærkomment tilskudd til inntektene. Mot utgangen av 2019 ser elsertifikat- 

systemet ut til å gå mot sitt endelikt, og det bidrar ikke lengre til store inntekter for småkraftverkene.  
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Figur 1: Mange av småkraftverkene er bygget i 
private elver som tidligere har utnyttet elvene til 
oppgangssager og møller.  
Bilde: Erik Muhr 

Figur 2:Elsertifikatpriser i SEK/ MWh. Kilde: skm.se/priceinfo 
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En bransje med innovasjonsevne og stå-på-vilje 
I begynnelsen av småkraftsatsningen var det særlig de minst kompliserte og beste prosjektene som 

ble realisert. Grunneiere med spesielt gunstige fallretter kunne finansiere og utvikle kraftverk på 

egenhånd uten hjelp utenifra. Andre grunneiere med mer kompliserte prosjekter og/ eller 

manglende finansiering gikk sammen med profesjonaliserte kraftselskaper. Kraftselskapene tilbød 

avtaler hvor de leier elvene mot årlig utbetaling, bygger ut og drifter kraftverkene en periode før et 

privatrettslig hjemfall sørger at kraftverket faller tilbake til grunneier mot slutten av avtaleperioden. 

Avtalene er ofte strukturert slik at grunneieren får en viss %- sats av inntekten fra kraftverket, og de 

sørger for felles insentiver mellom utbygger og eier av kraftverket og grunneieren som eier selve 

naturressursen.  

Denne innovative avtaleformen la til rette for utbygging også av kompliserte og kostbare 

småkraftprosjekter. Selskapene bygget kompetanse og etter hvert vokste det frem en egen 

spesialisert leverandørindustri som utviklet kompetanse og løsninger rundt å utvikle, bygge og drifte 

små kraftverk.  

Storkraften slutter å investere i småkraften 
Frem til omtrent midt på 2010- tallet eide storkraftbransjen 

mange småkraftselskaper. Rundt 2015 falt imidlertid aktiviteten 

i bransjen kraftig. Kraftprisene falt, det var vanskelig å skaffe 

finansiering både fra banker og eiere, og det var få som 

investerte i småkraften. Storkraften hadde lavere avkastning 

etter skatt i småkraften enn andre steder og solgte seg ut.  

Enkelte aktører i bransjen vendte seg da til en langsiktig 

finansieringskilde med lave avkastningskrav: utenlandsk 

langsiktig kapital. Den langsiktige kapitalen investerte med mange tiårs horisont. Denne horisonten 

og de lave avkastningskravene passet godt sammen med grunneieres behov for finansering i 

generasjons-investeringene småkraftverk representerer. Samarbeidsmodellen sørget for at 

eierskapet til naturressursen forble lokalt, ettersom naturressursen tilhører den nærliggende 

eiendommen og ikke utbygger av kraftverket. Etter at den tidsbegrensede leieperioden er løpt ut, vil 

kraftverket gå tilbake til grunneieren. Slik fungerer den utenlandske kapitalen på samme måte som 

da den finansierte de store kraftutbyggingene på tidlig 1900- tallet: den utenlandske kapitalen 

finansierer kraftverk vi i Norge ikke klarer å finansiere selv. Dette gjør vi uten at de lokale 

innbyggerne gir fra seg eierskapet til naturressursen. Kraftverkene blir realisert, og vi skaper store 

felles verdier for fremtidens generasjoner.  

Småkraftens historie i Norge er 500 år gammel og hele tiden basert på lokalt eierskap til 

vannfallsressursen, lokale initiativ, lokal verdiskaping og ståpåvilje, samt kreativ og risikobalansert 

utnyttelse av gårdens ressurser. Også i dag er denne ressursen grunneiereid. Dette står i sterk 

kontrast til storkraften med sin «korte» 100-årige historie der storkapitalen stod for investeringer og 

utbygginger som var forholdsvis voldsomme med tanke på omfattende fossekjøp, ekspropriasjoner, 

inngrep og oppdemminger. Det er en tydelig skillelinje mellom storkraft og småkraft i norsk historie, 

lovgivning og forvaltning de siste 500 årene. Det er gode grunner for at denne skillelinjen fortsetter. 

Samarbeidsmodellen sørger for at eierskapet til naturressursen forblir lokal, ettersom 

naturressursen tilhører den nærliggende eiendommen og ikke utbygger av kraftverket.  

Figur 3: Furegardane kraftverk i Voss kommune. 
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Fornybare investeringer trenger regulatorisk forutsigbarhet 
 

Når man investerer i småkraftverk, må man ha horisont på minst 40 til 60 år. Småkraftverkene er 

kapitalintensive, ettersom de er dyre å bygge ut. Først om flere tiår får man tilbake investeringen.  

Til tross for lav avkastning og flere risikofaktorer over mange år er det likevel flere som ønsker å 

investere i småkraften. Gode regler for å ta vare på miljø og forutsigbare finansielle rammevilkår som 

er tverrpolitisk forankret er helt sentrale grunner til at småkraften i Norge er attraktiv. Bransjen har 

med andre ord regulatorisk tillit. Aktørene forventer at politiske vedtatte regler står seg over tid og 

ikke endres over natten.  

Regulatorisk tillit er som all tillit: den bygges i millimeter og rives ned i meter. Norge har bygget en 

slik tillit over generasjoner og nyter godt av den. Tilliten sikrer oss kapitaltilgang slik at vi kan bygge 

bedrifter, skape sysselsetting og verdier over hele Norge. Regulatorisk forutsigbarhet er helt 

avgjørende for samfunnsøkonomisk verdiskapning. Dette er ikke engang diskutert i NOUen.  

Kraftskatteutvalget nøyer seg imidlertid ikke med en lemfeldig diskusjon av regulatorisk 

forutsigbarhet, de skriver nemlig at de som har investert i småkraftverk burde ha lagt til grunn at det 

ikke foreligger regulatorisk forutsigbarhet i norsk vannkraft da de investerte:  «Utvalget vil peke på at 

endring av nedre grense [på 10 MVa for grunnrenteskatt] har vært en mulighet som selskapene har 

vært klar over og kunne tatt hensyn til i forhandlinger med eksterne parter».7  

Det er dypt alvorlig at et offentlig utvalg i fullt alvor kan skrive dette uten å ta innover seg de enorme 

skadevirkningene en slik neglisjerende holdning til regulatorisk stabilitet har. Ønsker vi oss et 

samfunn hvor næringslivet ikke skal stole på tverrpolitiske retninger?  Selv om innslagspunktet for 

grunnrenteskatt har økt flere ganger de siste årene, har endringene beveget seg i en langsiktig fast 

retning: oppover. Man har endret grensene oppover for å løse problemet med grensetilpasninger til 

innslagspunktet på grunnrenteskatt, det samme problemet som skatteutvalget nå vil løse med å 

redusere grensen. Dagens innslagspunkt for grunnrenteskatt var en sentral del av den tverrpolitiske 

Sundvolden- plattformen i 2013 og ble i 2014 en del av den sittende regjerings politikk.8 Et 

tverrpolitisk flertall sluttet seg til finanskomiteens innstilling om å endre skatteloven tilsvarende i 

2014.9  

Det er nettopp tilliten til regulatorisk stabilitet som har gjort at småkraften har klart å tiltrekke seg 

kapital til tross for lav avkastning i utgangspunktet. Og det er altså dette som har skapt fornybare 

verdier i hele Norge.  Det er den samme tilliten som kan legge til rette for investeringer i infrastruktur 

og fornybar energi fremover også. Med mindre vi ødelegger det hele med reverseringer av gode 

tverrpolitiske signaler og oppfordringer.    

  

                                                           
7 Norges offentlige utredninger 2019:16 Skatlegging av vannkraftverk, side 124.  
8 Sundvolden- erklæringen side 63.  
9https://www.stortinget.no/no/Saker-og publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2014-2015/inns-
201415-004/?lvl=0#a5.2 

Regulatorisk forutsigbarhet er helt avgjørende for samfunnsøkonomisk verdiskapning. 

Dette er ikke engang diskutert i NOUen.  

https://www.stortinget.no/no/Saker-og
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Småkraften har allerede høy effektiv beskatning 
  

Småkraften beskattes allerede langt hardere enn annet norsk næringsliv. I 2018 hadde 

småkraftbransjen effektiv skattebelastning på om lag 45%.10 Av de siste fem årene, var 2018 året 

med lavest effektiv skattebelastning.11   

Småkraften har høy effektiv skattebelastning av 

følgende grunner:  

- Småkraften har som storkraften svært lange 

avskrivningstider og store deler av anleggene blir 

skattemessig avskrevet lineært over hhv. 67 og 40 

år. Dette er annerledes enn annet næringsliv som 

både har kortere skattemessig levetid og også 

hardere avskrivning i de første periodene etter at 

driftsmiddelet er tatt i bruk.  

- Småkraften har en bruttobasert eiendomsskatt, 

hvor eiendomsskatten er høyest i de første årene 

etter at driftsmiddelet er tatt i bruk.  

Småkraftverkene er i snitt relativt unge, og dette gjør at effektiv skattebelastning for bransjen er høy.  

Småkraften blir ikke «skattemessig stimulert» 

Dette er viktig, fordi enkelte debatter legger til grunn 

at småkraften blir skattemessig stimulert. Dette kan 

virke som flisespikkeri, men vi mener at 

begrepsbruken er egnet til å misvise 

beslutningstagere. 

Fremstiller man det som at småkraften blir 

skattemessig stimulert, fremstår det som om den blir 

støttet ekstra. Men fraværet av en skatt er ikke en 

subsidie. Å påstå det motsatte blir like absurd som å 

påstå at man som lønnsmottager i Norge blir skattemessig stimulert til å ha lav lønn, siden 

skattesatsen da vil være lavere enn med høy lønn.  

Dette ser Sanderud- utvalget ikke uten videre ut til å være enige i. Utvalgslederen Per Sanderud 

uttalte følgende da han ga fra seg utvalgsrapporten 30. september. «Småkraft er fint og viktig, men 

det er ikke grunn til å stimulere den ekstra […]»12 

Det er altså ikke småkraften som blir stimulert ekstra, men storkraften som blir skattlagt ekstra hardt 

på grunn av grunnrenteskatten.   

                                                           
10 Vi har pålitelig data kun for de siste fem årene, og det er derfor vi trekker frem disse årene. Eiendomsskatten 
er lineært fallende på småkraftverk frem til man gjør oppgraderinger, og dette gjør ceteris paribus at effektiv 
skattesats vil være høyest i de første årene etter at man setter kraftverket i drift.  
Estimert skatt basert på de 215 småkraft-selskapene med tilgjengelige tall på Forvalt.no. Tallene baserer seg på 
oppgitte tall i regnskapene. Eiendomsskatten er basert på selskapenes oppgitte totale eiendeler og forutsetter 
at alle kommuner tar maksimal skattesats.  
11 Estimert skatt basert på de 215 småkraftselskapene med tilgjengelige tall på Forvalt.no. 
12 Personlig muntlig sitat fra Per Sanderud fra fremleggelsen av rapporten.  

Figur 4: Skravlåga kraftverk ved Elsfjorden i Vefsn 
Kommune 

Figur 5: Gjerde kraftverk i Kvinnherad Kommune 
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Småkraften er annerledes enn storkraften 
Småkraften er annerledes enn storkraften 

historisk, teknisk, eiendomsrettslig, regulatorisk 

og finansielt. Dette må gjenspeiles i beskatningen 

for at vi skal unngå feilinvesteringer og 

velferdstap.  

Småkraften er en privat ressurs 
Den aller viktigste forskjellen er at småkraften er 

en privat ressurs eid av grunneieren, imens 

storkraften ofte er offentlighetens ressurs 

ekspropriert av storkraftselskapet. Dette har 

enorm betydning.  

For det første er det grunneieren som eier 

småkraftelven i utgangspunktet. Elven er hans 

eiendom, og det er grunneieren som bestemmer om elven skal kunne utnyttes eller ikke. Dette er 

som tidligere redegjort historisk betinget i Norge. Enhver inngripen i denne eiendommens verdi, for 

eksempel i særdeleshet gjennom grunnrenteskatt, er en inngripen i grunneiers eiendomsrett som må 

ha særskilt god begrunnelse. Småkraftselskapene betaler markedspris til grunneieren for å utnytte 

naturressursen. Markedsprisen er den såkalte falleien. Dette er helt forskjellig fra storkraften, som av 

historiske årsaker utnytter naturressursen «gratis». For nye investeringer ligner storkraften i større 

grad på småkraften, og da må storkraften også ofte betale markedspris for naturressursen. 

Småkraften har mindre installasjoner 

Småkraften har som regel mindre inngrep i miljøet. Kraftverkene utnytter som regel uregulert 

elvekraft i små, privateide vassdrag. Det er sjelden snakk om stor oppdemming, ettersom man som 

regel bygger terskler inn i elva for å utnytte deler av elvas vannføring. Ettersom det er mindre 

installasjoner, er naturligvis også kraftmengden og dermed også inntektene mindre enn for store 

kraftverk.  

Småkraften har større volatilitet 
Ettersom småkraftverk sjelden har reguleringsmuligheter, men kun produserer kraft basert på 

tilgjengelig vann i elva, vil småkraftverkets inntekter i stor grad variere med nedbør og vær. Dette 

gjør at likviditetsstyringen i et småkraftselskap i utgangspunktet er vanskeligere enn for et 

storkraftselskap, hvor man både har flere inntektskilder og har bedre forutsigbarhet på inntektene.  

Småkraften har lavere avkastning 
Småkraften har langt lavere inntjeningspotensial enn det storkraften har. Dette henger blant annet 

sammen med forskjellen i reguleringsmulighetene (storkraften kan regulere og få bedre priser, imens 

småkraften er uregulert og får dårligere priser), forskjellen i utbyggingskostnadene (storkraften har 

historisk større energimengder per investert kapital), og forskjellen i hvem som eier naturressursene 

(storkraften har ofte ekspropriert naturressursene, imens småkraften betaler markedspris i form av 

falleie). Utvalget skriver også selv at det er dyrere å drifte småkraftverk enn storkraftverk. 13 

Storkraften har rett og slett ofte en form for superavkastning, imens småkraften svært sjelden har 

                                                           
13 NOU 2019:16 side 121 

Figur 6: Inntaket på Tveitaskar kraftverk i Fusa Kommune i Hålandsdalen 
illustrerer godt småkraftverkenes små inngrep i utilgjengelige og avsides 
vassdrag. 
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det. Dette faktum ligger egentlig i sakens natur. Det er også en av hovedgrunnene til at storkraften 

har hatt grunnrenteskatt, imens småkraften 

ikke har hatt det.  

Når vi sammenligner småkraften med 

storkraften, ser vi at småkraften i fire av de 

siste fem årene har lavere totalavkastning 

enn storkraften.14 Dette til tross for at 

storkraften har grunnrentebeskatning 

allerede, imens småkraften ikke har det. 

Dette bildet blir også enda tydeligere når vi 

tar hensyn til de såkalte el- sertifikatene. 

Småkraften har i stor grad hatt el- sertifikater 

som viktig inntektskilde, imens stokraften 

ikke har hatt det (2018 var eksempelvis 

forbigående preget av svært høye 

elsertifikatpriser, noe som trakk avkastningen 

i småkraftbransjen opp). Likevel er 

avkastningen i storkraften etter 

grunnrenteskatt gjennomgående høyere enn i småkraften uten grunnrenteskatt.  

Småkraften har mindre ressurser 
Småkraftselskapene er ofte små med lite ressurser tilgjengelig. Svært mange av dem har ikke engang 

ansatte. Småkraft AS er det største konsernet innen småkraftbransjen, og vi har per dags dato 18 

ansatte. Storkraften har ofte langt større ressurser, med langt flere ansatte. Dette gjør at storkraften 

også i langt større grad enn småkraften er i stand til å takle svært komplisert skatteregelverk, slik som 

for eksempel grunnrenteskatten og eiendomsskatten for storkraft.  

Grunnrenteskatten og særlig storkraftens 

markedsbaserte eiendomsskatt er så teknisk 

komplisert at kostnader til bistand med å sette 

opp ligningspapirene vil ha en vesentlig effekt 

på selve overskuddet i mange av 

småkraftselskapene. Tilbud Småkraft AS har 

innhentet for sine datterselskaper viser at 

overskuddet før skatt på et normalt 

småkraftverk reduseres med om lag 10% bare 

på grunn av ekstra kostnader med å sette opp 

skattemeldingen (!), dersom småkraften får 

samme skatteregime som storkraften.15  

Småkraften har dårligere 

finansieringsvilkår 
Småkraften finansieres gjennomgående til dårligere vilkår enn storkraften. Småkraft AS har oppgitt 

vilkår på sitt obligasjonslån på EURIBOR + 1,9%, Clemens Kraft AS har fastrenter på sine 

                                                           
14 Småkraftens avkastning er hentet fra de 213 uavhengige småkraftselskapenes regnskaper. Storkraftens 
avkastning er hentet fra Pareto Securities sin årlige undersøkelse av kraftselskaper i Norge.  
15 Sammenligning av tilbud fra fem av de største norske revisjonsselskapene for like selskaper med og uten 
grunnrenteskatt. Interne tall.  
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Figur 7: Totalavkastning for småkraften og storkraften de siste fem 
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obligasjonslån på hhv. 3,5% og 3,75% og Fossberg Kraft Produksjon AS har for tiden 4,62%.16 Disse 

konsernene står imidlertid i en særstilling i småkraftbransjen, siden de er blant de største og 

sannsynligvis får desidert best betingelser.  Storkraften er i en helt annen klasse, når det gjelder 

mulighet for finansiering. De aller fleste av storkraftselskapene er såkalt «Investment Grade»- 

selskaper17, dvs. selskaper som kan låne penger med minimal risiko for investor. Dette betyr at 

storkraftselskapene kan få lånefinansiering med marginer på langt under 1,0% og ofte under 0,5%. 

(For ordens skyld betyr ikke dette at selskapene får låne til risikofri rente, ettersom marginen også 

består av et flytende element som ofte er 3 måneders NIBOR eller en fast rente. 3 måneders NIBOR 

er for tiden på i underkant av 1,9%.18) Med andre ord får storkraften finansiering til helt andre vilkår 

enn småkraften.  

Naturligvis henger finansieringsvilkårene delvis sammen med at småkraften har lavere avkastning 

enn storkraften. Likevel er det to andre helt sentrale forhold som gjør at storkraften får bedre 

betingelser enn småkraften:  

1) Storkraften er offentlig eid, og offentlig eierskap subsidierer kreditter. Dette betyr med andre ord 

at selskaper eid av kommuner og den norske stat, slik kraftselskapene er, får bedre betingelser enn 

deres risiko skulle tilsi, ettersom investorer og banker legger til grunn at eierne deres ikke kan gå 

konkurs.  

2) Storkraften har ofte andre virksomhetsbein, slik som nettvirksomhet. Nettvirksomhet er 

monopolvirksomhet med garantert inntjening. Dette subsidierer også kredittene til 

storkraftselskapene.  

 

  

                                                           
16 Informasjon tilgjengelig på Oslo Børs per november 2019.  
17 Utility Report 2019 av Sparebank1 Markets ved Pål Ringholm.  
18 www.oslobors.no 

Figur 9: Jordalen II småkraftverk i Voss Kommune. 
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Grunnrenteskatt 

Oppsummering om grunnrenteskatt 
Grunnrenteskatten er i dag innrettet på en slik måte at den fører til underinvestering i kraftbransjen. 

Den er innrettet på en slik måte at investeringer i vannkraft får lavere avkastning etter skatt enn 

tilsvarende investeringer i andre næringer. For småkraften vil grunnrenteskatten i foreslått form i 

mange tilfeller føre til en effektiv beskatning på mer enn 100%.  

En slik innføring vil være en katastrofe som får store negative konsekvenser for hele næringen, 

investorer, grunneiere, banker og leverandørindustrien. Innføringen vil også innebære en politisk 

kuvending kun fem år etter at nåværende politikk ble tverrpolitisk vedtatt i Stortinget.  

Grunnrenteskatt på småkraften tar verdier fra grunneierne 

Uansett hvor grundig og teoretisk man diskuterer grunnrenteskatten, er den praktiske effekten for 

familiene som eier naturressursen den samme. Grunnrenteskatten konfiskerer over natten store 

deler av verdien ved deres private fallrett.  

I hundrevis av år har bønder og skogbrukere brukt små bygdeelver som renner over deres gårder til å 

skape verdier for seg og sine. De bygde møller og kvernhus uten Staten sin hjelp. Den private 

eiendomsretten er og har alltid vært privat og er viktig for å skape verdier for eieren av 

naturressursen. Nå har vi som samfunn lagt til rette for at familiene som eier slike elver kan skape 

nye grønne verdier på en måte tilpasset vår tid. Enten grunneierfamiliene har bygget ut kraftverket 

selv eller har leid ut fallretten for å få realisert kraftverket sitt, vil grunnrenteskatt i småkraften være 

et stort inngrep i den private eiendomsretten. Det vil treffe familier i distriktet som prøver å skape 

flere næringsbein å stå på hardt.  

For disse familiene vil den praktiske konsekvensen av grunnrenteskatten være at verdier blir tatt fra 

dem. Disse familiene investerte med tro på at det ville lønne seg for dem å bygge fornybar energi. 

Eller de leide ut sine eiendommer for å bidra i det grønne skiftet og få en næringsinntekt til. Å endre 

regelsettet etter at investeringene er ferdige er uforutsigbart, og grunneiere taper.  

Verdiforringelsen grunnrenteskatten fører til for familiene er svært stor. Uavhengig om grunneierne 

har investert selv eller vil få tilbake kraftverket etter at falleieavtalen er ferdig, er det åpenbart at 

fallrettsverdiene for mange vil halveres over natten, dersom man innfører 39% ekstra skatt.  

Grunnrente = superavkastning 

Grunnrente er superavkastning som følge av at man utnytter en begrenset ressurs og får mer 

avkastning enn det risikoen i investeringen skulle tilsi. En slik grunnrente kan komme som følge av at 

Let me tell you how it will be 

There’s one for you, nineteen for me 

‘Cause I’m the taxman, yeah, I’m the taxman 

 

Should five percent appear too small 

Be thankful I don’t take it all 

‘Cause I’m the taxman, yeah, I’m the taxman 

 

-Taxman av The Beatles 
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man utnytter en begrenset naturressurs (olje eller vann), eller at man lager et produkt basert på et 

begrenset areal (oppdrett av laks som utnytter et begrenset areal i en fjord eller utleie av eiendom 

for eksempel sentralt i Oslo). Grunnrenten kommer til syne når man oppnår konsekvent høyere 

avkastning enn det man kan forvente av tilsvarende virksomheter med lik risiko.  

NOUen legger da også til grunn at grunnrente er vesentlig avkastning ut over det en kan forvente i 

andre virksomheter som følge av at man har tilgang til en vannkraftressurs.19  

SSB definerer grunnrente som: «Grunnrente, eller ressursrente, er definert som avkastning på arbeid 

og kapital utover hva som er normalt i andre næringer, basert på utnyttelse av en begrenset 

naturressurs.»20 

Den gjeldende skatteloven og dagens grunnrenteskatt henter sin definisjon fra Rødseth- utvalget: 

«Den kapitalavkastningen utover avkastningen i andre næringer som oppstår fordi det er en gitt 

tilgang på utbyggbare vassdrag, kalles grunnrente.»21 Denne definisjonen ble brukt som fundament i 

forarbeidene til dagens skattelov.22 

Vi tror befolkningen oppfatter begrepet grunnrente som superavkastning på en ressurs som 

fellesskapet eier sammen. Dette er mye av grunnen til at det er bred politisk enighet i Norge om at vi 

ønsker å skattlegge «grunnrenten», altså superavkastningen, hardt. Superavkastningen brukes også 

av utvalgslederen, når han snakker om politisk aksept for ordningen i opinionen. 

«[Grunnrenteskatten] er en overskuddsskatt […] som er begrunnet i at det er en slags superprofitt i 

vannkraftnæringen som jeg tror de fleste synes er rimelige at samfunnet får en del av.»23 

 

Problemet er at altfor mange blir forledet til å tro at vi snakker om skattlegging av superprofitt, når vi 

snakker om grunnrenteskatt i vannkraftbransjen. Det gjør vi ikke.  Grunnrenteskatten skattlegger 

nemlig all avkastning utover risikofri rente, ikke bare superavkastningen. I virkeligheten fungerer 

grunnrenteskatten slik at den er helt overskuddsuavhengig, og anvendt på småkraften vil den 

skattlegge mer enn selskapene tjener (eller til og med skattlegge underskudd).   

Grunnrenteskatten skattlegger all avkastning, ikke bare superavkastning 

Kraftskatteutvalget er enige i at grunnrenteskatten også skattlegger normal avkastning.  Utvalgsleder 

Sanderud beskriver det selv slik: «[Grunnrenteskatten] rammer et overskuddsbegrep som er større 

enn bare superprofitten.»24 

Med andre ord skattlegger grunnrenteskatten helt normalt overskudd. Den logiske konsekvensen av 

dette er at helt normalt overskudd i storkraften blir skattlagt hardere enn normalt overskudd i andre 

bransjer. Dette betyr også at investeringer i storkraften med normal avkastning får lavere avkastning 

etter skatt enn investeringer i andre bransjer med samme normale avkastning. Når normal 

avkastning blir skattlagt hardere enn i andre bransjer og fører til at investeringene blir mindre 

                                                           
19 I NOU 2019: 16 side 14 står det: «Tilgangen til vannkraftressurser har gitt opphav til en vesentlig avkastning 
ut over det en kan forvente i andre virksomheter (grunnrente).» 

20https://www.ssb.no/ajax/ordforklaring?key=138003&sprak=no 
21 NOU 1992:34 , s. 169 
22 Innst. O. nr. 62 (1995-1996), avsnitt 6.1 
23 Per Sanderud i intervju med Anders Lie Brenna i podcasten «Hvordan skal vannkraften skattlegges i 
fremtiden» fra enerWE.  
24 Per Sanderud i intervju med Anders Lie Brenna i podcasten «Hvordan skal vannkraften skattlegges i 
fremtiden» fra enerWE.etter 4:00.  
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lønnsomme, gjør dette at samfunnsøkonomisk gode investeringer ikke blir gjennomført i 

vannkraften. Det lønner seg å investere i andre næringer i stedet.  

Grunnrenteskatten var ment å skattlegge bare superavkastning 
Da man laget den gjeldende skatteloven ønsket man ikke å skattlegge normalavkastningen. Det var 

superavkastningen man ønsket å skattlegge. «[Finansd]epartementet legger vekt på at grunnrente er 

et godt skatteobjekt. En skatt som kun belaster grunnrenten, dvs. der normalavkastningen er 

skjermet fra skatten på grunnrenten, virker nøytralt på bedriftenes investeringsbeslutninger i den 

forstand at samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer gjennomføres uavhengig av skatten på 

grunnrenten.»25 

En investeringsnøytral grunnrenteskatt skattlegger kun faktisk superavkastning 
Kraftbransjen har konsekvent vært tydelige på at det var i 2007 man begynte å skattlegge 

normalavkastning som om den var superprofitt og at det var da problemet startet for kraftbransjen. I 

2007 fjernet man risikotillegget i friinntektsrenten slik at normalavkastningen ikke lengre ble 

skjermet fra grunnrenteskatt. 

Det er fascinerende å lese lovforarbeidene til gjeldende skattelov. Da la nemlig Finansdepartementet 

til grunn at normalavkastningen på vannkraftinvesteringer måtte skjermes for at grunnrenteskatten 

ikke skulle være vridende. Kraftbransjen mener at dette fortsatt gjelder.  

 «For at en skatt på grunnrenten skal virke nøytralt på investeringsbeslutningene, må skattereglene 

ta hensyn til at en investor har alternative plasseringsmuligheter for kapitalen. 

[Finansd]epartementet legger derfor vekt på at en skatt på grunnrente kun skal legges på den 

ekstraordinære avkastningen som følger av at det kan oppstå grunnrente. Det innebærer at en må 

kunne trekke fra den avkastningen som investeringene alternativt kunne oppnådd dersom de var 

plassert i en virksomhet som ikke gir grunnrente. Denne alternativavkastningen kalles 

normalavkastning på kapitalen. Departementet foreslår, i tråd med flertallet i Rødseth-utvalget, at 

normalavkastningen skjermes gjennom å definere en friinntekt som kommer til fradrag ved 

beregning av grunnrenteinntekten.»26 (Vår understrekning.) 

Frem til 2007 var friinntekten et godt mål på hva som var normal, alternativ avkastning. Etter 2007 og 

også i denne NOUen er frinntekten ikke lengre et godt må på hva som vil være normal, alternativ 

avkastning. Friinntekten er nemlig lik kortsiktig risikofri rente. Risikofri rente er ikke det man får i 

forventet avkastning i en normal, alternativ virksomhet med normal risiko.  

Manglende fradrag for bruk av naturressursen er investeringshemmende 
Dagens grunnrentebeskatning praktiseres slik at det ikke er fradrag for bruk av naturressursen 

(falleie). Dette betyr at løpende kostnader til grunneiere med videre for utnyttelse av naturressursen 

ikke kommer til fradrag i grunnrenteskatten. Den praktiske konsekvensen av dette er at 

kraftverkseier tilleggsbeskattes for en kostnad som dekker betaling til grunneier. Frem til lovendring 

fra 2011 ble kostnader akseptert som fradragsberettigede i grunnrenteinntekten. 27  

                                                           
25 Innst. O. nr. 62 (1995-1996), kapitel 6.   
26 Innst. O. nr. 62 (1995-1996), kapitel 6.   
27 Endringslov 10.12.2010 nr. 67 som ble gitt virkning fom 2011. Ifølge Prop. 1 LS (2010-2011) var formålet «å 
klargjøre gjennom en lovendring at kostnader til leie av fallrettighet ikke skal komme til fradrag i 
beregningsgrunnlaget grunnrenteinntekt.». 
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Kraftskatteutvalget legger til grunn at «leie av fallrettigheter har det aldri vært fradragsrett […] for i 

grunnlaget for grunnrenteskatt […].»28 Dette er ikke riktig. Enten er ikke kraftskatteutvalget kjent 

med tidligere ligningspraksis, eller så velger de bevisst å hoppe over denne sentrale 

problemstillingen. Med kun ett enkeltstående unntak ble det gitt fradrag for kostnader til falleie i 

perioden 1997 til 2010. Fradrag for 2010 og tidligere år ble innrømmet så sent som i april 2015, over 

fire år etter lovendringen.29  

Kraftskatteutvalget mener uansett at det ikke bør være fradrag for falleie. De begrunner dette med at: 

«Dersom falleien skulle vært fradragsberettiget i grunnrenteskatten for kraftprodusentene, måtte 

utleier vært grunnrenteskattepliktig for inntektene fra falleie. Fradragsrett for falleie ville ellers 

innebære en uthuling av skattegrunnlaget ved at deler av grunnrenten ikke kom til beskatning.» 

Kraftskatteutvalget problematiserer altså overhodet ikke om manglende fradrag for falleie er 

investeringshemmende, men konkluderer i stedet basert på et tynt argument om symmetri. Dette er 

nok et eksempel på at utvalget tilpasser virkeligheten til sin egen helt teoretiske virkelighetsforståelse. 

Kraftskatteutvalget bare later som om betaling for falleie ikke eksisterer. De forutsetter rett og slett at 

tilgangen til naturressursen er evigvarende og kostnadsfri: «Tilgangen til en evigvarende og kostnadsfri 

ressurs som det er knapphet på, kan gi opphav til avkastning ut over det en kan forvente i øvrige 

investeringer. Denne renprofitten kalles gjerne grunnrente.»30 (vår understrekning) 

Utvalget burde ha diskutert manglende fradrag for falleie ut ifra mandatets hovedoppgave, som var å 

«[…] vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer at samfunnsøkonomiske lønnsomme tiltak blir 

gjennomført.»31 Manglende fradrag for falleie er åpenbart investeringshemmende, fordi de aller 

fleste nye prosjekter i dag må betale for bruk av naturressursen til den som eier naturressursen. I 

stedet for å diskutere dette grundig, velger utvalget å hoppe bukk over problemstillingen. Utvalget 

argumenterer i stedet for at grunneier og kraftverselskapet bør legge til grunn at det ikke er fradrag 

for falleie, når de forhandler om falleie. Og dersom man tidligere forhandlet om falleie, burde man ha 

lagt til grunn at reglene og regelhåndhevelsen ville kunne endres (!). Dette mener NOUen også må 

gjelde for avtaler som ble inngått før 2010, selv om man da altså hadde fradrag for falleie, som vi har 

dokumentert over. Og med ett eneste unntak hadde dette vært langvarig og konsekvent 

ligningspraksis. Dette har imidlertid utvalget overhodet ikke vurdert.  

Utvalget avslutter sin særdeles korte begrunnelse for manglende fradrag for falleie med setningen: 

«Etter utvalgets vurdering er det derfor gode grunner til at falleie ikke er fradragsberettiget i 

grunnrenteskatten.»32 De sju velvalgte setningene utvalget har skrevet om falleie vitner om hvor 

lemfeldig NOUen behandler helt sentrale investeringshemmende elementer i grunnrenteskatten.  

Vi i Småkraft AS har som ryggmargsrefleks at vi skal betale for naturressursen. Dette er vår første 

forpliktelse. For dette betaler vi markedspris. Dette er helt fundamentalt i vår forretningsmodell. Slik 

mener vi det bør være for alle som utnytter noen andre sin naturressurs. Falleien bør komme før 

man vurderer grunnrenten. Vi mener at symmetrihensynet er underordnet hensynet til grunneier.  

                                                           
28 NOU 2019:16 side 116 
29 Sak 2008-132KV ved Sentralskattekontoret for storbedrifter 
30 NOU 2019:16 side 35 
31 NOU 2019:16 side 10 
32 NOU 2019:16 side 117 

Kraftskattesystemet er mer opptatt av å forhindre skattelakkasjer enn å fremme nyinvesteringer.  
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Manglende fradrag for falleie i grunnrenteskatten er nok et eksempel på at man tar verdier fra eieren 

av naturressursen, grunneieren, og gir den samme verdien til staten. Den som sitter tettest på 

ulempen ved kraftproduksjon får mindre av verdiskapningen, imens den som sitter lengst unna 

ulempen får mer av verdiskapningen. Slik kan det ikke være, dersom man ønsker kraftproduksjon 

uten konflikt.  

Det har tidligere vært langt grundigere diskusjoner av fradrag for falleie enn det NOUen legger opp 

til. En av hovedbegrunnelsen for å avskjære muligheten for fradrag for falleie har vært et ønske om 

større nøytralitet mtp. organisatorisk innretning av selskapsstrukturer og at man ville sikre at «hele 

grunnrenten» kom til beskatning.33 Selve beskatningsinnretningen bærer preg av å ville demme opp 

for innretninger hvor skattyter kontrollerer både kraftverket og selve vannfallet.  

Igjen er vi vitne til et kraftskattesystem som er mer opptatt av å hindre skattelekkasjer enn å fremme 

nyinvesteringer. I nye prosjekter er nemlig falleien svært sjelden kontrollert av kraftverkseier, slik at 

han ikke kan kontrollere størrelsen på falleien (og dermed fradraget i grunnrenteskatten) selv.  

Dersom kraftverkseier faktisk kontrollerer naturressursen selv (dersom den for eksempel er 

ekspropriert eller kjøpt rimelig), og velger å bruke en falleie som ikke er markedsmessig, vil 

skattemyndighetene etter skatteloven § 13-1 korrigere prisingen og dermed fradragets omfang. Dette 

er ikke annerledes enn for andre transaksjoner mellom nærstående.  

Når vi fremmer dette synspunktet, blir vi ofte møtt med at det er krevende for skattemyndighetene å 

overprøve prissettingen eller å skjære gjennom ulovlige transaksjoner satt opp utelukkende for å 

spare skatt. Vårt svar til dette er at vi ikke kan bruke skattemyndighetenes utfordringer med å 

håndheve regelverket som argument for å innrette hele grunnrenteskatten investeringshemmende.  

Grunnrenteskatten tar ikke hensyn til faktisk investeringsatferd 
Kraftskatteutvalget mener det er uten betydning hvordan de som investerer i vannkraft faktisk 

opptrer. «[…] å legge skattyternes beregningsmetoder til grunn for skattesystemet vil være et nytt og 

tvilsomt prinsipp.»34 NOUen er altså tydelig på at deres forslag til beskatning av vannkraftbransjen 

ikke nødvendigvis tar hensyn til hvordan bransjen investerer og opererer i virkeligheten. Dette bør 

beslutningstagere bite seg merke i. Kraftskatteutvalget mener altså at aktørene i bransjen ikke regner 

riktig i sine investeringsanalyser. Utvalgets hovedkonklusjon er at bare aktørene regner riktig vil 

grunnrenteskatten være nøytral i forhold til investeringsbeslutninger. 

NOUen legger til grunn at de selskapene som benytter seg av metodene vannkraftbransjen faktisk 

benytter i dag vil utkonkurreres av selskaper som benytter seg av de teoretiske metodene 

kraftskatteutvalget ønsker at man skal benytte. Det er her viktig å merke seg at det ikke er enighet i 

de akademiske kretser om at denne dynamikken faktisk gjør seg gjeldene. Bedriftene benytter seg 

rett og slett ikke av de metodene teoretikerne ønsker.  

Det er altså slik at så lenge skattemodellene ikke forholder seg til hvordan verden fungerer i praksis, 

så vil skattemodellene føre til velferdstap: «Dersom skattemodeller ikke baserer seg på faktisk 

investeringsadferd i bedriftene, får vi skatteanbefalinger som gir feilinvesteringer og velferdstap. Det 

                                                           
33 Man kan for eksempel tenke seg på et teoretisk nivå at det ville kunne være fordelaktig å skille ut vannfallet i 
egne selskapsinnretninger, ta hele overskuddet fra kraftverket ut som falleie, betale normal skatt på denne 
inntekten og få hele kostnaden som fradrag i grunnrentebeskatningen, som ville ha 0 i overskudd og 0 i 
grunnrenteskatt.  
34 NOU 2019: 16 side 108 med videre henvisning til  
Lund, D. (2013). Kalkulasjonsrente og skatt i petroleumsvirksomhet. Samfunnsøkonomen(6), ss. 13–23.  
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er dette vi har hatt innen kraftbeskatning. Det er allmenn enighet om at kraftbransjen har 

underinvestering, det vil si at samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter blir liggende.»35 

Vi har under 11 år igjen til 2030 for å nå Norges klimamål. Da trenger samfunnet vårt mer fornybar 

kraft til å elektrifisere store deler av vår industri og vår transport på land, vann og i lufta. Spørsmålet 

er om vi som samfunn ønsker å bruke disse 11 årene på å vente på at det dukker opp nye 

vannkraftselskaper som følger kraftskatteutvalgets teoretiske lærebok og som derfor (i teorien) kan 

utkonkurrere dagens vannkraftbransje og investere der dagens bransje ikke får det til.  

Staten selv vil nemlig ikke redde oss, for de gjør ikke investeringsanalyser på den måten 

kraftskatteutvalget ønsker. Finansdepartementet har nemlig angitt at statlige virksomheter som 

konkurrerer mot private selskaper skal bruke samme avkastningskrav som de private bedriftene. 

«For statlig forretningsdrift i direkte konkurranse med private aktører skal en kalkulasjonsrente 

tilsvarende den som private bedrifter står ovenfor benyttes.»36  

Vi synes det er vanskelig å forholde oss til at utvalget beskriver oss som investerer for irrasjonelle. 

Skal vi virkelig ha et skattesystem i Norges viktigste fornybarbransje, som legger til grunn at 

vannkraftselskapene ikke aner hva de holder på med? Vi synes det er vanskelig å forholde oss til en 

logikk som gjør en rekke forutsetninger om at man ikke trenger å låne penger for å finansiere et 

kraftverk, at man ikke trenger avbruddsforsikringer i et småkraftverk, at man ikke trenger å betale for 

å leie naturressursen, at man ikke trenger å sikre seg mot fallende kraftpriser, osv., osv. Som 

bransjeaktør må vi rett og slett forholde oss til hvordan verden faktisk fungerer. Grunnrenteskatt 

generelt og foreslått grunnrenteskatt på småkraftverk spesielt tar ikke slike praktiske hensyn, og 

dette er hovedgrunnen til at den dreper småkraftverk.  

La oss ha et skattesystem som tar hensyn til den virkelige verden.  

Grunnrenteskatten vil ramme hele småkraftbransjen «særlig hardt» 
Sanderud- utvalget skriver at enkelte småkraftverk «[…] blir særlig hardt rammet.»37 Hva utvalget 

legger i «særlig hardt rammet» er ikke diskutert nærmere. NOUen vurderer eller diskuterer heller 

ikke hva de legger i «enkelte kraftverk».  

Vi kan trygt legge til grunn at kraftskatteutvalget ikke har vurdert hvordan grunnrenteskatten i 

foreslått form vil treffe småkraftselskapene. Hadde de gjort en enkel analyse av temaet, hadde de 

ikke brukt ordvalget «enkelte».  

Småkraftbransjen har relativt lav lønnsomhet, også sammenlignet med storkraften. 2018 var det 

trolig det beste året for bransjen noensinne. Av totalt 213 småkraftselskaper, hadde kun 33 

underskudd etter skatt.38 Dette er et ganske godt tall. Hadde selskapene hatt grunnrenteskatt, hadde 

derimot 81 av dem trolig hatt underskudd etter skatt. Om lag 25% av bransjen ville derfor ha blitt 

«særlig hardt» rammet i et av de beste årene vi har hatt i småkraften noensinne. Ett av fire 

småkraftselskaper ville ha gått mot skifteretten i et rekordår bare på grunn av grunnrenteskatten. I 

alle de siste fem årene ville mellom 20% og 30% av småkraftselskapene ha gått fra overskudd til 

underskudd med grunnrenteskatten.  

                                                           
35 Professor Atle Guttormsen, NMBU, Professor Thore Johnsen NHH, Professor Bård Misund, UIS, Professor 
Petter Osmundsen, UIS, Ragnar Tveterås, UIS i Dagens Næringsliv 13. november 2019  
36 Finansdepartementets rundskriv  R-109/14 s. 5 
37 NOU 2019: 16 side 124 
38 Beregning av alle tilgjengelige småkraftselskaper med småkraft som primærinntektskilde og som har 
småkraftverk i størrelse 1,5 til 10 MW. 
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Grunnrenteskatten vil systematisk skatte mer enn 100% av overskuddet i 

småkraftbransjen 
Dette er en av konsekvensene kraftskatteutvalget ikke har vurdert. For et typisk småkraftprosjekt 

ville kraftskatteutvalgets forslag ha ført til en effektiv skattebelastning over hele investeringens 

levetid på hele 98% (!).39 Alle de første 20 årene av investeringens levetid ville hatt effektiv 

skattebelastning på over 100%. Bakgrunnen for disse tallene er at småkraften ikke har superprofitt, 

og at grunnrenteskatten ikke gir fradrag for normale finanskostnader, normale driftskostnader som 

forsikringskostnader eller for normal falleie. Dette gjør at grunnrenteskatten beregnes på et helt 

teoretisk overskudd. Det har ingen betydning for grunnrenteskatten om man tjener penger eller 

taper penger: man må betale grunnrenteskatten uansett.  

Når vi simulerer kontantstrømmen til et typisk og godt småkraftverk med dagens skatteordning (uten 

grunnrenteskatt), ser vi at kraftverket vil ha positiv nåverdi med et avkastningskrav som ligger 

mellom 5,5% og 6,0%, se tabell 1.  

Sagt på en annen måte: Dersom du har anledning til å investere 40 millioner kroner i det vi i dag 

anser som et godt kraftverk, og du har så lavt avkastningskrav som 5% (dette er lavt!), så forventer 

du at det vil ta mellom 33 og 34 år å få igjen investeringen din. Du har med ord mellom 6 til 7 år på å 

tjene penger. Med mindre noen endrer spillereglene på disse 33 til 34 årene, naturligvis.  

Innfører man grunnrenteskatt i formen NOUen legger opp til, vil nåverdien av kontantstrømmen 

naturligvis falle betraktelig. Først med et avkastningskrav 

mellom 2,0% og 2,5% vil man oppleve positiv nåverdi. Vi 

kjenner ikke til investorer eller grunneiere som har et slikt 

avkastningskrav.  

Dette betyr altså at gode småkraftverk som med dagens 

skattesystem realiseres, ikke vil realiseres om 

grunnrenteskatten innføres. I praksis betyr dette at ingen 

småkraftverk vil realiseres i fremtiden.  

NOUen foreslår i praksis ikke å innføre noen 

overgangsordninger for småkraftverk, når de foreslår å 

redusere terskelgrensen for grunnrenteskatt til 10 MVA.  

Den eneste «overgangsordningen» NOUen foreslår er  «[…] 

en frivillig ordning der eier av kraftverk med påstemplet 

merkeytelse under 10 000 kVA får mulighet til å beregne og 

fradragsføre akkumulert netto negativt grunnlag for 

grunnrenteskatt for tidligere driftsår mot fremtidig grunnlag 

for grunnrenteskatt.» Dette forslaget viser igjen tydelig at 

NOUen ikke har vurdert hva slags effekter forslaget vil ha på 

småkraftbransjen.  

Som regnestykket vårt viser vil et normalt godt kraftverk være i grunnrenteskatteposisjon i hele 

kraftverkets levetid, selv om resultatet etter skatt vil være negativt. Det er først i år 21 at kraftverket 

har under 100% effektiv skattebelastning. I 20 år må selskapet låne stadig mer penger i banken for å 

betale skatten til staten. Foreslått overgangsordningen vil ikke ha noen betydning. 

Småkraftselskapene vil ikke nødvendigvis ha noe underskudd å fremføre i 

                                                           
39 Se Vedlegg 1 Beregning av skatt på et typisk godt småkraftverk for detaljert beregning og forutsetninger.  

Figur 10: Nåverdier for et normalt småkraftverk med og uten 
grunnrenteskatt 

Avkastnings- 
krav 

 Nåverdi uten 
Grunnrenteskatt  

 Nåverdi med 
Grunnrenteskatt  

2,0 %         35 580            1 197  

2,5 %         28 376  -        2 310  

3,0 %         22 125  -        5 360  

3,5 %         16 688  -        8 019  

4,0 %         11 945  -      10 342  

4,5 %           7 799  -      12 376  

5,0 %           4 165  -      14 161  

5,5 %              972  -      15 731  

6,0 % -        1 841  -      17 114  

6,5 % -        4 324  -      18 335  

7,0 % -        6 522  -      19 414  

7,5 % -        8 471  -      20 370  

8,0 % -      10 203  -      21 218  
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grunnrenteskatteberegningen, selv om de har gått med underskudd. Småkraftselskaper vil derfor gå 

konkurs også med foreslått overgangsordning.  

NOUens økte skatteproveny til staten fra småkraften er feil og totalt urealistisk 
Utvalget frister med 750 millioner i ekstra skatteproveny som følge av innføring av grunnrenteskatt 

på småkraften.40  Dette er et ganske utrolig tall, ettersom den sittende regjeringen la til grunn at 

provenytapet som følge av å endre innslagspunktet for grunnrenteskatt fra 5,5 MVA til 10 MVA ville 

være på opptil 20 millioner kroner årlig, oppad økende til 60 millioner over tid. 41 Enda mer utrolig 

blir tallet, når vi ser på småkraftselskapenes faktiske overskudd etter skatt i 2018. De 213 uavhengige 

småkraftselskapene som utgjør bransjen hadde om lag 200 millioner i overskudd etter skatt i 

rekordåret 2018.42 (For ordens skyld: disse 213 selskapene produserer rundt 40% av Norges 

småkraftproduksjon, men like fullt viser det småkraftverkenes avkastning i et rekordår.) Dette 

illustrerer den manglende praktiske forankringen i forslaget. Det skulle være unødvendig å måtte 

minne om at det ikke er mulig å ta ut mer i skatteproveny enn skattyterne tjener uten at dette får 

store negative konsekvenser for skatteyterne.  

Vi legger likevel til grunn at et slikt provenyanslag er en viktig hjørnestein for beslutningstagere, og 

NOUen kan villede beslutningstagere til å tro at grunnrenteskatten vil gi 750 millioner ekstra i 

skatteproveny.  

Provenyanslaget til kraftskatteutvalget baserer seg åpenbart på helt teoretiske premisser. «Dersom 

en antar at det er samme grunnrente per kWh i småkraft som i store kraftverk kan […] [vi] gi anslag 

over provenyeffekten av å senke eller fjerne nedre grense.»43 Kraftskatteutvalget forutsetter altså at 

alle landets hundrevis av småkraftverk som betaler markedspris for naturressursen har samme 

superprofitt som storkraftverk 100 til 200 ganger større og med eksproprierte vannressurser. 

Utvalget forutsetter dette, til tross for at de selv oppgir at småkraftverkene er dyrere å drifte enn 

storkraftverkene44, og til tross for at de selv oppgir at småkraftverkene i mindre grad enn 

storkraftverkene er regulerbare45.  

Det er ingen superprofitt hos småkraftselskapene. Dersom man studerer regnskapsdataene til 

bransjen for de siste fem årene, ser man dette helt tydelig. Vi ser investeringer i småkraften på tross 

av lav avkastning, ikke på grunn av superavkastning.  

Kraftskatteutvalget tar denne snarveien «Fordi kraftverk under nedre grense ikke leverer skjema for 

grunnlag for grunnrenteskatt foreligger det ikke grunnlag for å beregne hva disse kraftverkene ville 

betalt i grunnrenteskatt.»46 NOUen er altså svært omtrentlig, når den teoretiserer rundt småkraften. 

Selv om det selvsagt ikke finnes kompliserte skjemaer for grunnrenteskatt i småkraftselskapenes 

ligningspapirer, så finnes det altså offentlig tilgjengelig regnskapsinformasjon om hele den 

uavhengige småkraftbransjen. Dette er åpent tilgjengelig for alle som ønsker å ettergå vår påstand: 

på generelt grunnlag er det ikke superavkastning i småkraftselskapene.  

                                                           
40 NOU 2019: 16 side 122 
41 Finansdepartementet (FIN) Prop. 1 LS (2014 – 2015) avsnitt 5.4 Nedre grense i grunnrenteskatten 
42 Vi har benyttet offisielle regnskapstall for de 215 norske selskapene som har småkraft som primære 
inntektskilde. Dette er gjort ved å koble regnskapstall mot NVE sin database over alle kraftverk mellom 1,5 og 
10 MW. Dette utgjør i underkant av 50% av landets småkraftverk, men er også tall fra et av de beste årene 
noensinne for småkraftnæringen.  
43 NOU 2019: 16 side 122 
44 NOU 2019: 16 side 121 
45 NOU 2019: 16 side 21 
46 NOU 2019: 16 side 122 
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Det kan riktignok være en form for superavkastning i noen få individuelle småkraftverk. Dette kan 

komme til syne ved at enkelte grunneiere har spesielt gode falleieavtaler. Man kan derfor hevde at 

det på enkelte få individuelle småkraftverk kan oppstå grunnrente. Man kan på teoretisk vis få tak i 

denne grunnrenten ved å se bort ifra falleieavtalene i småkraftbransjen. Vi mener at dette blir feil av 

flere grunner. For det første er det eieren av naturressursen som skal betales først. Det er hans 

private eiendomsrett småkraftverkene utnytter. For det andre mener vi at det i praksis er fullstendig 

uholdbart å legge til grunn at avtaleforholdene som har blitt utviklet i en bransje over 20 år plutselig 

skal opphøre å eksistere fordi man ønsker å endre skattesystem. 

Grunnrenteskatt er en stor og kostbar administrativ byrde for småkraften 

Grunnrenteskatten er komplisert å beregne. Utvalget legger likevel til grunn at «Kontrollbehovet for 

de små verkene antas å skille seg fra kontrollbehovet for de større.»47 Begrunnelsen er at 

småkraftverkene vil gi mindre skatteinntekter enn de større.  Kraftskatteutvalget erkjenner likevel 

«En lavere nedre grense vil også medføre økte administrative kostnader for eiere av kraftverk som 

blir omfattet av grunnrenteskatt.»48 Dette er en nøktern beskrivelse av et reelt problem for 

småkraftverkeiere.  

Skattytere som får grunnrenteskatt må iverksette ekstra tiltak slik at de beregner korrekt skatt. 

Beregningen er så komplisert at de ikke vil klare eller ønske å gjøre dette selv. Feilaktig beregning av 

skatt får store konsekvenser for skattyter.  

Kraftskatteutvalget anslår at om lag 600 småkraftverk får grunnrenteskatt. Utvalget anslår videre at 

380 av disse eies av skatteytere 

som ikke har grunnrenteskatt i 

dag, dvs. av skatteytere som ikke 

kan regelverket om 

grunnrenteskatt. 49 Vi mener at 

de aller fleste av disse 

skatteyterne vil innhente ny 

profesjonalisert og dyr 

kompetanse fra spesialiserte 

regnskapsførere, revisorer og 

skatteadvokater for å gjøre disse 

beregningene. For småkraftverk 

med begrenset avkastning vil 

kostnaden for å beregne riktig 

skatt i seg selv være betydelig. 

Småkraft AS innhentet eksempelvis tilbud fra fem store revisjonsselskaper for bistand til teknisk 

beregning av kraftskatt. Tallene viser at den ekstra kostnaden for normalt småkraftverk med 

grunnrenteskatt sammenlignet med et normalt småkraftverk uten grunnrenteskatt vil redusere 

overskuddet etter skatt med rundt 5-10%. 

Det kommer videre frem i NOUen at skatteetaten ikke er rigget for innføringen NOUen tar til orde 

for. «Skatteetatens systemer er per i dag ikke dimensjonert for personlige eiere av kraftverk med 

grunnrenteskatt. […] Dette vil innebære at Skatteetaten enten må endre sine systemer eller at 

                                                           
47 NOU 2019: 16 side 123 
48 NOU 2019: 16 side 122 
49 NOU 2019: 16 side 124 

Figur 11: Tveitaskaret kraftverk i Fusa Kommune 
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personlige kraftverkseiere vil få sine skatter beregnet manuelt. Manuell beregning av skatter vil være 

tidkrevende og vil innebære at normale rutiner og systemer må overstyres.»50  

Oppsummert fører altså grunnrenteskatt på småkraften til økt kontrollbehov hos Skatteetaten. Det 

fører til at Skatteetaten må innføre nye rutiner og at Skatteetaten må øke antall årsverk med 

kompetanse innen grunnrenteskatten. Skattyterne vil måtte bruke ny og dyr innleid kompetanse for 

å beregne sin egen skatt og levere korrekte ligningspapirer.  

På det administrative området er det kun en vinner: skatterevisorene som får gleden av å levere sin 

spesialkompetanse til høye timepriser når de fyller ut 600 nye ligningsskjemaer. Hvert eneste år. Det 

er ikke dette verdiskapning handler om.  

Skattesystemet kan ikke løse et perifert problem ved å skape flere større problemer 
Grunnrenteskattetilpasning skjer fordi grunnrenteskatten er feil innrettet 

Slik vi forstår kraftskatteutvalget foreslår de grunnrenteskatt i småkraften primært for å redusere 

omfanget av såkalt grensetilpasning. Så lenge grunnrenteskatten er innrettet slik at den skattlegger 

normal profitt hardt, vil kraftverk større enn 10 MVA ha et sterkt skattemessig insentiv for å bygge 

kraftverket mindre enn 10 MVA og dermed unngå grunnrenteskatt. Slik nedskalering har negative 

samfunnsmessige konsekvenser, ettersom mengden fornybar energi blir mindre uten at inngrepet i 

naturen nødvendigvis blir like mye mindre. Dette er ikke samfunnsøkonomisk ønskelig, og det er vi 

enige i.  

Grunnen til at slik grensetilpasning har funnet sted er etter vårt skjønn ikke at «Selskapet kan unngå 

å dele grunnrenten med fellesskapet ved merkeytelse under nedre grense.»51 Kraftskatteutvalget 

ordlegger seg på en måte som etterlater et inntrykk av at grensetilpasning er ureglementert og 

nærmest juks. Dette er ikke tilfelle, og det er godt kjent at det ikke er riktig. Tvert imot er det aller 

meste av grensetilpasninger godkjent av NVE, og har vært behandlet i de tre leddene av 

konsesjonsprosessen hvor slike vurderinger gjøres, nemlig konsesjonssøknad, planendring og MTA-

planer.  

De fleste er jo enige om at superavkastning kan skattlegges særskilt, når superavkastningen er der. 

Problemet er derimot at grunnrenteskatten også skattlegger normal profitt. Et kraftverk som er rett 

under 10 MVA med normal profitt, vil ha ganske normal avkastning etter skatt slik systemet er i dag. 

Men dersom man bygger det rett over 10 MVA, vil all normal profitt utover 0,5% bli skattlagt med 

39% grunnrenteskatt i tillegg. Samlet får man plutselig over 100% i effektiv beskatning. Da blir ikke 

kraftverket bygget. Det er altså ikke grensen i seg selv om er problemet og grunnen til at det har 

forekommet tilpasninger. Det er grunnrenteskattens innretning som er problemet. Kraftverk som har 

positive nåverdier før og etter skatt under 10 MVA, får negative nåverdier etter skatt når de blir 

større enn 10 MVA.  

Nedskalering har trolig skjedd for at man skal kunne bygge kraftverket i utgangspunktet.  

Når et kraftverk nedskaleres fra et storkraftverk til et småkraftverk, er vår erfaring at dette har skjedd 

fordi kraftverket ikke kunne realiseres med grunnrenteskatt. Det er ikke så rart at det er vanskelig å 

realisere kraftverk med grunnrenteskatt, fordi et kraftverk over 10 MVA må være ekstraordinært 

lønnsomt for å kunne realiseres, når det får en ekstraskatt på normal avkastning. Et nedskalert 

kraftverk vil kunne realiseres, fordi kraftverket får en normalisert avkastning etter skatt. Og 

kraftverket vil ikke plutselig være negativt for samfunnet, selv om det er nedskalert. Kraftverket vil ha 

positive ringvirkninger og være sosialøkonomisk lønnsomt både under og over 10 MVA. Det er bare 
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at det blir bedriftsøkonomisk ulønnsomt, når det er over 10 MVA, fordi grunnrenteskatten ikke virker 

nøytralt.  

Det var tverrpolitisk enighet om å øke innslagspunktet til 10 MVA i 2014, og løsningen har redusert 

problemet 

Tilpasning til innslagspunktet er ikke noe nytt. Det har da også vært grundig politisk diskutert de siste 

20 årene. Den politiske løsningen på problemet har gjennomgående vært å øke grensen. Bakgrunnen 

for dette er at det er svært mange potensielle småkraftverk i størrelsesordenen både 1,5 MVA og 

5,0-,5,5 MVA. Det er derimot få småkraftprosjekter i størrelsesorden 10 MVA. Tilpasnings-problemet 

er derfor langt større, når grensen ligger på 10 MVA.  

Vi mener at den tverrpolitiske enigheten om å sette innslagspunktet til grunnrenteskatt til 10 MVA 

har bidratt bra til å redusere problemet med grensetilpasninger til innslagspunktet på 

grunnrenteskatt. Nå vil altså kraftskatteutvalget løse det samme problemet med å redusere grensen. 

Dagens innslagspunkt for grunnrenteskatt var en sentral del av den tverrpolitiske 

Sundvoldenplattformen i 2013 og ble i 2014 en del av den sittende regjerings politikk.52 Et 

tverrpolitisk Storting sluttet seg til finanskomiteens innstilling om å endre skatteloven tilsvarende i 

2014.53 

Tilpasning er fremover et nesten ikke eksisterende problem.  

I skatteteorien er kraftverk dynamiske, og man kan tenke at kraftverk som er bygget under 10 MVA 

kan øke sin produksjon hvis de uansett får grunnrenteskatt. I den virkelige verden er det imidlertid en 

rekke fysiske begrensninger som gjør at dette ikke vil være mulig. Når kraftverket er bygget, kan man 

ikke dimensjonere om kraftverket uten å gjøre svært omfattende endringer på hele kraftstasjonen og 

rørgata. Slik trylling fungerer kanskje i excel, men i virkeligheten er det kun i begrenset omfang mulig.  
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Prosjekt MW GWh Kommune Status Dimensjonering  
(slukeevne/ 
middelvannføring) 

Grøndalselva  9,0 32,1 Namsskogan Konsesjon gitt 152% 

Tokheimselva 9,1 25,7 Odda Konsesjon gitt 274% 

Ofta 9,4 16,8 Lærdal Konsesjon gitt 300% 

Fennefoss 9,5 58 Evje og Hornnes Konsesjon gitt 145% 

Tunjadalen 9,6 22,7 Lærdal Konsesjon gitt 251% 

Tverrelvi 9,8 26,4 Voss Konsesjon gitt 248% 

Blakkåga 9,9 28 Rana Konsesjon gitt 201% 

Dalaåna 9,9 36,4 Forsand Konsesjon gitt 135% 

Folkedal 9,0 26 Granvin Avslag påklaget 135% 

Korselva 9,9 25 Kvalsund Konsesjon påklaget 248% 

Nye 
Oterholtfossen 

9,0 42,1 Bø Negativ innstilling 
til OED 

138% 

Figur 12: Konsesjonsgitte prosjekter som har en størrelse hvor grensetilpasning kan være aktuelt. 

Satt på spissen anbefaler NOUen å innføre grunnrenteskatt på 600 kraftverk for å demme opp 

for at 4 kraftverk bygges mindre enn de i teorien kunne vært  
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Det finnes nesten ikke konsesjonsgitte prosjekter igjen som kan mistenkes å være grensetilpassede. 

Når vi går gjennom hele NVE sin konsesjonsdatabase (totalt 350 konsesjonsgitte prosjekter på til 

sammen 2,9 TWh) ser vi at det kun er 11 prosjekter i den størrelsesorden som kan mistenkes 

grensetilpasning. Det samme gjelder når vi ser på de 103 prosjektene som fremdeles er under 

behandling. Av de kun 11 prosjektene som har en slik størrelse, ser vi at det kun er fire prosjekter 

som har en dimensjonering som gjør at mistanken ikke avfeies.  2 av disse prosjektene er også 

påklaget til OED. 

Satt på spissen anbefaler altså NOUen å innføre grunnrenteskatt på 600 eksisterende kraftverk for å 

demme opp for at 4 kraftverk bygges mindre enn de i teorien kunne ha vært. Vi mener at de negative 

konsekvensene ved å innføre grunnrenteskatt på småkraftverk er langt større enn konsekvensene 

ved å la 4 nedskalerte kraftverk bli bygget.   

 
Nedskalering utover det som lå til grunn i konsesjon er et problem som må løses i 

konsesjonssystemet, ikke i skattesystemet 

Nedskalering er hovedsakelig et problem, dersom kraftverkene blir bygget mindre enn det som var 

lagt til grunn da kraftverket ble konsesjonsbehandlet. I konsesjons-behandlingen ligger det en 

vurdering av samlet nytte mot samlede ulemper ved at kraftverket blir bygget. Dersom man 

nedskalerer et kraftverk, vil nytten fra kraftverket blir redusert, imens ulempen forblir tilnærmet lik. 

Vi mener at det ikke er opp til skattesystemet å løse dette problemet. Det bør løses av konsesjons- 

systemet. Dette kan for eksempel gjøres ved at NVE får forsterket sine virkemidler ved nedskalering 

av kraftverk. Det bør tydelig begrunnes hvorfor tilgjengelig vannmengde ikke benyttes i slike 

situasjoner. NVE skal da benytte normale konsesjonsfaglige vurderinger i behandlingen av en slik 

søknad, men særlig legge vekt på om tiltaket har positiv samfunnsnytte.  

 

Figur 13: Kvassteinåga i Vefsn kommune 
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Bare trusselen om grunnrenteskatt dreper småkraftbransjens leverandørindustri

Som behørig dokumentert har grunnrenteskatt i småkraftbransjen store negative finansielle effekter
for småkraftverk. Dette gjør at en innføring av g runnrenteskatt fører til investeringsstopp i bransjen.

Bare trusselen om grunnrenteskatt gjør at investeringer blir stoppet i påvente av en avklaring.54

Småkraftbransjen har de siste årene investert om lag 1,5 milliard kroner årlig.
Utbyggingsaktiviteten
sysselsetter anslagsvis
1500 årsverk. Dette er
en grønn og innovativ
bransje med mange
distriktsjobber.
Bransjen sitter på en
unik kompetanse med
stort
eksportpotensiale. Så
lenge
grunnrenteskatten ikke
er avklart, holder hele
bransjen pusten.
Leverandørin dustrien
overlever ikke så brått
bortfall av omsetning,
og permitteringer og
konkurser vil komme
om
investeringsstoppen
ikke løses. Dette vil
gjøre at
fornybarnæringen over
natten mister unik
kompetanse som kan hjelpe oss i det grønne skiftet.

Dette er og så grunnen til at hele småkrafbransjen og dens
leverandørindustri har gitt tydelig uttrykk for behov for en rask avklaring. Det
finnes en rekke arbeidsplasser som er knyttet til småkraftbransjen og som er avhengig av
investeringer i bransjen. Småkraftforen ingas utvalg av selskaper som arbeider som direkte
leverandører til småkraftbransjen er velegnet for å illustrere hvor disse arbeidsplassene befinner seg.
Det er høykompetente, grønne distriksarbeidsplasser over hele Norge.

54 https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/ordretorke - for - smakraftleverandorer - etter -
sanderud?publisherId=17847193&releaseId=17875121
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Eiendomsskatt 
 

Oppsummering om eiendomsskatt 

Dagens eiendomsskatt i småkraften er den mest investeringshemmende skatten i småkraften i dag. 

NOUens forslag til endring i eiendomsskatten vil isolert sett være investeringsfremmende for både 

småkraften og for storkraften. Forslaget innebærer imidlertid at en av de viktige kommunale 

bidragene fra småkraften blir redusert. Dette er et brudd på samfunnskontrakten mellom småkraften 

og vertskommunene, dersom det ikke samtidig innføres andre ordninger som kompenserer for 

ulempene småkraftverkene fører til for vertskommunen. Det foreligger en rekke forslag til alternative 

innretninger av eiendomsskatten. De fleste alternative innretningene av eiendomsskatten er 

imidlertid administrativt svært krevende for småkraftselskapene, selv om de i teorien virker positivt 

på investeringsadferden til kraftverkseieren.  

Dagens eiendomsskatt er en overskuddsuavhengig bruttoskatt  
For småkraftverk er det skattemessig verdi på alle kraftverkets driftsmidler som brukes som 

formuesverdi og eiendomsskattegrunnlag. Skattemessig verdi beregnes ut fra kraftanleggets 

anskaffelseskostnad redusert med akkumulerte avskrivninger.  

Dette betyr i praksis at kraftverkets investeringsutgift blir brukt som skattemessig verdi første år, før 

skattegrunnlaget faller med avskrivninger til det blir 0 i eiendomsskattegrunnlag det siste året. 

Eiendomsskatten er derfor høyest de første årene, hvor inntjeningen som regel er lavest, imens 

eiendomsskatten er lavest i de årene hvor inntjeningen vil være høyest. Det er ingen sammenheng 

mellom inntjening og overskudd og faktisk betalt eiendomsskatt. Innretningen er i dag hovedgrunnen 

til at småkraften har en mye høyere effektiv skattebelastning enn øvrig næringsliv.  

Denne skatteinnretningen er hemmende for investeringer, fordi bruttoskatter i utgangspunktet er 

investeringshemmende. De er ikke nøytrale, slik Sanderud- utvalget forbilledlig har forklart. Dette er 

også grunnen til at tilnærmet alle parter som uttaler seg om kraftbeskatning påpeker at 

eiendomsskatten i småkraften er et problem.  

Dette kan enklest forklares ved å vise hva som skjer om man har anledning til å bygge et svært billig 

småkraftverk. Da tjener man svært godt i utgangspunktet, siden man har lav gjeld og høy inntjening. 

Man får også lav eiendomsskatt. Dersom man har et dyrt kraftverk som produserer det samme, vil 

man ha mer i gjeld og mer eiendomsskatt. Verst blir det dersom man ikke klarer å bygge 

småkraftverket like billig som man hadde trodd på tidspunktet man valgte å gjøre investeringen. 

Dette skjer relativt ofte, ettersom det er mange usikkerhetsfaktorer når man skal bygge et 

småkraftverk (hvordan ser fjellet ut, hvordan er været når man skal bygge, hvordan oppfører elva seg 

i byggeperioden, osv). Bygger man kraftverket dyrere enn man hadde lagt til grunn, får man først en 

smell siden investeringskostnaden blir høyere enn forventet. Så blir man påminnet om dette hvert 

eneste år siden, ettersom man også må skatte mer fordi man ikke bygget så gunstig som man skulle 

ønske.  

Samlet gjør dette at eiendomsskatten ofte er en viktig årsak til at man ikke klarer å bygge ut 

marginale prosjekter (dvs. prosjekter som er i grenseland mellom det som er bedriftsøkonomisk 

lønnsomt og ulønnsomt).  

Småkraftbransjen er opptatt av at eiendomsskatten er enkel å beregne 

Selv om dagens eiendomsskatt i småkraftbransjen åpenbart er investeringshemmende, har bransjen 

selv tatt til takke med den fordi den er forenklet og forutsigbar (etter at du vet sikkert hva 
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investeringskostnaden blir). Eiendomsskatten for storkraften er svært krevende å beregne, og bare 

beregningen av denne typen eiendomsskatt vil medføre store administrative byrder for småkraften.  

Eiendomsskatten for småkraften burde ha sammenheng med kraftverkenes overskudd 

Hovedutfordringen med eiendomsskatten for småkraften har historisk vært at det er utfordrende å 

lage et forenklet system som også 

samsvarer med småkraftverkets 

kontantstrømprofil. Slik sett har 

man for småkraftselskapene valgt 

det minste av to onder, og man har 

derfor prioritert enkelthet i 

beregningen.  

Vi mener at man på en enkel måte 

kunne ha laget et slikt system ved å 

snu selve profilen på 

eiendomsskattegrunnlaget.55 I dag 

benytter man altså 

anskaffelseskostnad på kraftverk 

fratrukket akkumulerte 

avskrivninger. I stedet burde man 

ha benyttet normert 

investeringskostnad på et 

normalkraftverk fratrukket anskaffelseskostnad på kraftverk fratrukket akkumulerte avskrivninger. 

Dette har flere formål:  

1) Profilen på eiendomsskatten snus opp ned, dvs. at man betaler mest i eiendomsskatt i årene hvor 

man har best inntjening. Dette er åpenbart investeringsfremmende målt opp mot dagens system.  

2) Veldig gode kraftverk må betale mest eiendomsskatt, fordi man tar utgangspunkt i et normert 

kraftverk.  

3) Veldig dyre kraftverk får tilsvarende lemping.  

4) Systemet er svært enkelt å implementere i ligningspapirene til selskapene.  

5) Systemet er svært enkelt og like intuitivt enkelt å forstå som gjeldende system.  

6) Systemet kan lages provenynøytralt for kommunene.  

Innvendingene mot et slikt system vil være at dette gjør at kommunene får sine skatteinntekter fra 

kraftverket senere i kraftverkets løpetid. Denne innvendingen er korrekt, men må ses opp mot at 

innretningen fører til mer investeringer som også er bra for kommuneøkonomiene. Kommunene får 

mer eiendomsskatt fra flere nye kraftverk, de får store skatteinntekter knyttet til aktivitet ifm. 

utbygging og de får skatteinntekter fra grunneiernes falleieinntekter.  

En annen innvending er at dette er en omfordeling fra gode til dårlige kraftverk. Dette mener vi at 

bør være akseptabelt, ettersom man betaler skatt basert på en slags normert markedsverdi.  Dagens 

system gjør at de gode kraftverkene har en komparativ skattefordel.  

 

Den tredje innvendingen er at man trenger en overgangsordning, dersom man skal gjennomføre 

dette på eksisterende kraftverk. Denne innvendingen er også korrekt, men må ses opp mot fordelen 

ved flere investeringer i fornybar energi.  

                                                           
55 I det videre henviser vi til vedlegg to hvor vi konkret viser hvordan et slikt system vil fungere.  
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Figur 14: Vårt foreslåtte system snur profilen for eiendomsskatt slik at den stemmer bedre 
overens med småkraftverkenes inntjening 
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En fjerde innvending vil være at det er umulig å sette en generell markedspris på småkraftverk, 

ettersom dette vil variere mye basert på lokale forhold på hvert enkelt kraftverk. Det er riktig at 

enhver normeringsmetode ikke vil treffe eksakt på alle kraftverk.  

Eiendomsskatten for storkraften er ikke egnet for småkraften 
Eiendomsskatten for storkraften er mer komplisert å beregne enn for småkraften. Kompleksitet er et 

problem i seg selv for store deler av småkraftbransjen, som ikke har tilgang til dyr skattekompetanse 

på kompliserte skatteforhold. Eiendomsskatten for storkraftverk er trolig den skatten som er mest 

teknisk utfordrende for skattyter.  

Videre forutsetter eiendomsskatte- beregningen for storkraftverk at skattyter eier naturressursen 

evig. Dette er ikke tilfelle for store deler av småkraftselskapene, som leier naturressursen i en 

begrenset periode.   

Andre forslag til eiendomsskatt for 

småkraftverk er for komplekse 

Det er naturligvis en rekke andre måter å innrette 

eiendomsskatten på for småkraften. Vi har 

imidlertid til gode å se noe annet forslag til som 

hensyntar behovet for lav kompleksitet. 

Småkraftbransjen består av en myriade av 

selskaper, hvor en stor del har lav administrativ 

kapasitet. Komplekse skatteregler utgjør derfor en 

uholdbar administrativ byrde.  

Småkraftforeninga har eksempelvis laget et forslag 

til ny eiendomsskatteinnretning sammen med 

Thema Consulting Group. Forslaget vil redusere 

flere uheldige vridninger. Vi er imidlertid bekymret 

for den administrative byrden også ved dette 

forslaget. Vi mener at en slik omlegging både vil ha 

samfunnsøkonomiske kostnader og kostnader for 

hver enkelt virksomhet. Vi mener derfor at vårt 

forslag over er både enklere og samlet sett bedre.  

Bortfall av eiendomsskatt bør kompenseres 

av andre stabile ordninger til kommunene 
Vi mener uansett at samfunnskontrakten mellom 

småkraftselskapene og kommunene er av avgjørende betydning for å få til gode fornybarprosjekter 

innen småkraften. Kommunene må kompenseres for ulempen ved bruk av en naturressurs i deres 

kommune.  

 

For Småkraft AS er dette av avgjørende betydning, fordi dette er kjernen i hele vår forretningsmodell. 

Vi lar grunneierne få store deler av verdiskapningen til deres naturressurs fordi (1) det er grunneiernes 

naturressurs, og fordi (2) vi mener at den som sitter nærmest ulempen også må få ta del i 

verdiskapningen. Dette er avgjørende ikke bare innenfor småkraften eller vannkraften, men innenfor 

alle investeringer i klimatiltak.   

Figur 15: Inntaket på Tveitaskaret småkraftverk i Fusa 
kommune, Hålandsdalen. Dette er temmelig annerledes 
enn et storkraftinntak. 
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Naturressursskatt 

Oppsummering om naturressursskatt 

Innslagspunktet for naturressursskatt følger grensen for grunnrenteskatt, og småkraften har derfor i 

dag ikke naturressursskatt.  Naturressursskatten er for småkraften mindre problematisk enn for 

eksempel eiendomsskatten, ettersom den både fases inn over tid og fordi den er koblet sammen 

med overskuddsskatten. Naturressursskatten er likevel problematisk for småkraftselskaper, ettersom 

den må betales uavhengig av om småkraftselskapene har overskudd eller ikke. Innføring av 

naturressursskatt på småkraften vil derfor isolert sett være investeringshemmende særlig for 

prosjekter som er bedriftsøkonomisk krevende.  

Kraftskatteutvalget har ikke gjort noen vurdering av naturressursskattens effekt på 

investeringsinsentiv 
Kraftskatteutvalget legger til grunn at «naturressursskatten påvirker ikke selskapenes 

investeringsinsentiv.»56 Begrunnelsen er særdeles kort: «Naturressursskatten fradragsføres krone for 

krone i fastsatt selskapsskatt og medfører normalt sett ikke en kostnad for selskapene.»  Dette er nok 

et eksempel på hvor rudimentært NOUen vurderer om skatter er investeringshemmende eller ikke. I 

konklusjonen ligger et premiss om at selskapsskatten ikke er investeringshemmende, og vi er på lang 

vei enig i dette premisset. Det er også riktig at naturressursskatten fradragsføres kroner for krone i 

fastsatt selskapsskatt. Problemet 

NOUen ikke har vurdert er at man 

må betale naturressursskatten 

uavhengig av om man har 

likvidtetsoverskudd eller ikke. 

Småkraftverk har svært varierende 

likviditet. De første årene etter 

idriftsettelse har de utfordrende 

likviditet. Det hjelper lite å trekke 

fra naturressursskatten i 

selskapsskatten, hvis man ikke 

tjener penger. Man må da i praksis 

betale en skatt med penger man 

ikke har. Dette er investerings-

hemmende, ettersom 

skatteinnretningen særlig treffer 

forventet marginale prosjekter 

som er sårbare de første årene.  

Man vil med rette kunne påpeke at 

naturressursskatten fases inn over 

de sju første årene, og dette reduserer problemet. Problemet er likevel et problem.  

Vi er opptatt av at mye av verdiskapningen skal bli igjen hos dem som bærer ulempen ved inngrepet, 

men slik er det allerede i dag i småkraften. Det er derfor unødvendig å innføre naturressursskatt for 

småkraften. Skatten vil både være investeringshemmende og være en administrativ byrde og løser 

for småkraften egentlig ingen problemer.  Innfører man en naturressursskatt løses problemet enkelt 

ved at skatten betinges av skattemessig overskudd.  

                                                           
56 NOU 2019: 16 side 144 

Figur 16: Inntaket til Årvik småkraftverk i Jondal Kommune er nedenfor fossen slik at 
kraftverksproduksjonen ikke påvirker vannføringen i fossen. 
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Normal overskuddsskatt i vannkraften 
NOUen ser ikke mange investeringsvridende utfordringer når det gjelder normal overskuddsskatt i 

kraftbransjen, og dette er vi enige i.  

Det er likevel igjen påfallende hvor kort NOUen diskuterer og vurderer avskrivningsreglene for 

vannkraften. Avskrivninger er den tradisjonelle måten å flytte skattemessige overskudd mellom 

perioder. Å flytte skattemessig overskudd er den mest effektive måten å fremme investeringer på. 

Dette gjelder i særdeleshet for langsiktige investeringer, slik vannkraftinvesteringer er.  

NOUen slår kort fast at «[…] det i ordinær overskuddsskatt er viktig at driftsmidler så langt som mulig 

avskrives i tråd med det økonomiske verdifallet. Dette er viktig for at skattesystemet skal virke 

nøytralt med hensyn til investeringsbeslutninger slik at kapital og andre innsatsfaktorer allokeres dit 

avkastningen for samfunnet er høyest.»57 Utvalget foreslår derfor ingen endringer i dagens 

avskrivningsregler, slik at vannkraftbransjen avskriver store deler av sine anleggsmidler lineært over 

67 år.  

Igjen er vi helt enige med kraftskatteutvalget i deres teoretiske utgangspunkt: på et teoretisk plan er 

det fornuftig at de skattemessige avskrivninger tilsvarer driftsmiddelets verdifall.  

Men vi stiller oss samtidig undrende til det teoretiske vakuumet som kraftskatteutvalget legger til 

grunn, når de vurderer vannkraft.  

I Stortingsmeldingen «Bedre Skatt – En skattereform for omstilling og vekst» ble nemlig avskrivninger 

langt grundigere behandlet enn kraftskatteutvalgets NOU. Her la Finansdepartementet også til grunn 

at faktisk økonomisk verdifall bør ligge til grunn for skattemessige avskrivninger. 

Finansdepartementet la til grunn at det kan tenkes at «en for enkelte driftsmidler burde hatt lineære 

eller eventuelt progressive avskrivninger. Saldosystemet har en klar administrativ fordel ved at det 

gjør det mulig å avskrive grupper av driftsmidler på samlesaldi.»58 Når det gjelder andre bransjer enn 

vannkraftbransjen, mener Finansdepartementet altså at administrative hensyn er viktigere enn 

nøytralitet. For vannkraftbransjen er det derimot motsatt.  

I Norge har vi dermed et skattesystem som gir næringseiendom degressive avskrivninger med 2% 

årlig, bygg og anlegg 4% årlig, skip og rigger 14% årlig. Vindkraftbransjen har forserte lineære 

avskrivninger over fem år. Imens vannkraftbransjen avskriver store deler av anleggene sine over 67 

år lineært, fordi det i akkurat denne bransjen er særskilt viktig med nøytralitet.  

Inkonsistensen på avskrivningsregler viser hvordan vannkraftinvesteringer nærmest konsekvent får 

dårligere skattemessige vilkår enn andre investeringsalternativer. Man bruker 

nøytralitetsargumenter som teoretisk fundament for hvorfor man skal ha lineære avskrivninger, og 

det teoretiske fundamentet er riktig nok i et teoretisk vakuum. Men i virkelighetens verden leter alle 

investorer, også vannkraftinvestorer, etter investeringene med høyest risikojustert avkastning.  

Når grunnrenteskatten, eiendomsskatten, konsesjonsavgifter og avskrivninger konsekvent går i 

vannkraftens disfavør og gjør andre investeringsalternativer komparativt mer attraktive, kan det ikke 

være noen overraskelse at vannkraften er preget av underinvesteringer.  

Underinvesteringene er derimot en nødvendig praktisk følge av gjeldende vannkraftbeskatning.  

                                                           
57 NOU 2019: 16 side 144 
58 Meld. St. 4 (2015-16) Melding til Storting Bedre skatt – En skattereform for omstilling og vekst, side 106 
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Viktige byggesteiner for et 

kraftskattesystem som fremmer 

investeringer 
Kraftskatteutvalgets NOU forspiller den historiske 

muligheten vi har til å lage et fremtidsrettet 

kraftskattesystem. Vi bruker altfor mye tid på å 

diskutere teoretiske modeller, imens vi mye heller 

skulle ha brukt vår allerede dårlige tid på å 

investere for å fremme det grønne skiftet.  

Flere investeringer i vannkraften vil fremme 

verdiskapning i distriktene, flere grønne 

investeringer, mer grønn energi og økt 

skatteproveny. Skattesystemet bør derfor ha som overordnet oppgave at det skal fremme og ikke 

hemme investeringer i vannkraften.  

Det er noen byggesteiner som er helt sentrale for å fremme investeringer i vannkraften.  

Det regulatoriske rammeverket må være forutsigbart 
Investeringer i storkraftverk og småkraftverk har 40 til 100 års horisont. Den som velger å investere 

vil derfor prøve å forstå hvordan verden ser ut i denne lange tidsperioden. Helt avgjørende er at 

skattyter har tiltro til at det regulatoriske rammeverket og skattesystemet ikke vil endre seg etter 

politiske innfall. Kraftskattesystemet bør derfor ha en prinsipiell langsiktighet som ikke endrer seg 

ved årlige budsjettvedtak, slik for eksempel grunnrenteskatteregelverket har gjort en rekke ganger 

det siste tiåret. Den prinsipielle langsiktigheten må være troverdig for skattyter. Lovgiver bør lage et 

forståelig prinsipielt utgangspunkt for kraftskattesystemet som er fundert i hvordan bransjen 

regulatorisk er satt opp. Prinsipielle teoretiske utgangspunkt som skattyter ikke forstår vil ikke skape 

nødvendig regulatorisk forutsigbarhet.  

Kraftskattesystemet må ikke hemme lokal verdiskapning og forankring 
Vi kjenner ikke til investeringer i fornybar energi som ikke har noen negative konsekvenser overhode. 

Dette gjelder også vannkraften. Klimakampen er global, men tiltakene gjøres lokalt. Vi mener det er 

helt avgjørende at de som får ulempene ved vannkraftinvesteringer også må få ta del i investeringens 

verdiskapning. Vi mener at dette er helt avgjørende for å få til investeringer i fornybar energi i 

utgangspunktet.  

Dette har i alle år vært selve fundamentet i småkraftbransjen. Den som sitter nærmest tiltaket, 

grunneier, skal få ta del i verdiskapningen. For storkraftbransjen har dette også vært et helt bærende 

prinsipp i over 100 år, der vertskommunen til kraftverket får ta stor del av verdiskapningen i 

kraftverket.  

Vi mener at kraftskattesystemet må legge til rette for lokal verdiskapning.  

Kraftskattesystemet må ta hensyn til hvordan bransjen fungerer 
Vi mener at et kraftskattesystem må tilpasses det regulatoriske rammeverket storkraftbransjen og 

småkraftbransjen opererer i. Kraftskattesystemet må i særdeleshet ta hensyn til hvordan småkraften 

finansierer sine utbygginger.  

Kraftskattesystemet må hensynta at det er grunneieren som eier naturressursen, og at det ikke er 

anledning til å skille en fallrettighet fra grunneiendommen den hører til. Betaling for leie av 

Figur 17: Byro småkraftverk i Ullesvang Herad. 
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naturressursen må hensyntas som en helt normal produksjonskostnad, ettersom tilgang til 

naturressursen er avgjørende for å produsere vannkraft i utgangspunktet.  

Kraftskattesystemet må ta hensyn til alternative investeringsmuligheter 
Både den som investerer i småkraften og den som investerer i storkraften har alternative 

investeringsmuligheter. Dersom skattesystemet gjør at avkastning etter skatt blir lavere enn andre 

investeringer med samme risiko, vil kapitalen allokeres til denne typen investeringer i stedet for 

vannkraften.  

Kraftskattesystemet må skattlegge skattyters faktiske overskudd 
Enhver form for bruttoskatt vil være spesielt skadelig for nye investeringer. Dette er behørig og godt 

diskutert i NOUen. Grunnrenteskatten i dagens form er også en overskuddsuavhengig bruttoskatt.  

Bruttoskatter fører til forhøyde terskler for investeringer. Bedriftsøkonomisk marginale prosjekter vil 

ikke kunne realiseres, siden bruttobeskatning treffer disse investeringene spesielt hardt. Dagens 

eiendomsskatt i småkraften er et eksempel på en slik type skatt.  

Vi mener at skatter ikke bør frikobles skattyters likviditetsoverskudd, men at skattene må ha en 

sammenheng med skattyters faktiske lønnsomhet. Samtidig bør dette innrettes på en slik måte at det 

ikke går på bekostning av den lokale verdiskapningen.  

 

 

  

Figur 18: Småkraft AS spesielt og småkraften generelt bidrar med stor verdiskapning i distriktene. 
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Avslutning 
 

Småkraften er en suksesshistorie. Bransjen har skapt store mengder ny fornybar energi. Videre har 

bransjen skapt store positive ringvirkninger for grunneiere, leverandører og kommuner i distriktene 

over hele landet. Bransjen er selvhjulpen og innovativ med betydelig gjenværende potensial både her 

i landet og som eksportrettet tjenesteindustri.  

Kraftskatteutvalgets forslag har skapt stor usikkerhet i bransjen. Denne usikkerheten haster det med 

å avklare. Småkraftens leverandørbransje er avhengig av en fortsatt forutsigbar politisk retning for å 

få flere leveranser slik at de kan bevare kompetansen og sysselsettingen i sine selskaper.  

Vi lever i en tid hvor klimaendringer og investeringer i fornybar energi er høyt på dagsorden. 

Investeringer i småkraften har lavt konfliktnivå og bygger bro mellom nasjonale og lokale behov. La 

oss lage gode rammevilkår som støtter opp om gode klimatiltak.  

For klima, fornybar energi og det grønne skiftet engasjerer. Vi kan bare ikke la fornybarsatsingen 

krasje i en teoretisk skattedebatt. Vi har ikke tid til det. Vi rammes alle av en skattepolitikk som ikke 

henger sammen med virkeligheten. For det blir verken mer skatteinntekter eller mer fornybar energi 

av slik politikk.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Småkraft AS 

 

 

Erik Røysem Sterud 

Finansdirektør og statsautorisert revisor 
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1: Beregning av skatt på et typisk godt småkraftverk 
Eksempelet under er satt opp med utgangspunkt i normale forutsetninger for et normalt godt 

småkraftverk, som med dagens rammebetingelser høyst trolig ville ha blitt realisert. Man kan 

innvende at kontantstrømmen har en levetid på 40 år, imens enkelte kraftverk har lengre levetid. Vi 

bruker 40 år som levetid på falleieavtalen, fordi dette er svært vanlig. I tillegg opplever vi at mange 

kommuner rett og slett ikke aksepterer falleieavtaler lengre enn 40 år. Vi mener derfor at dette er et 

viktig premiss basert på virkelighetens verden. Videre har vi lagt til grunn at kraftprisen øker med 

inflasjon.  

Eksempelet viser hvor stor grunnrenteskatten ville ha vært hvert enkelt år, dersom man hadde 

finansiert småkraftverket på vanlig måte. Eksempelet forholder seg derfor til hvordan bransjen 

opererer og finansierer utbygginger i småkraftverk, fordi vi mener at det er dette som er relevant for 

å sikre at investeringer blir gjennomført. Vi forstår at kraftskatteutvalget legger andre teorier til 

grunn, men vi mener at disse ikke er relevante for selskapene i bransjen i den virkelige verden. Videre 

viser eksempelet kontantstrømmen fra kraftverket, dersom man hadde finansiert hele kraftverket 

utelukkende med egenkapital.  Dette er gjort for å illustrere hvor ekstrem innvirkning 

grunnrenteskatten har på investeringen, uavhengig av gjeldsbelastning.  

Eksempelet gir ikke argumenter for at et småkraftverk kan tåle naturressursskatt. Selv om 

kontantstrømmen er positiv fra år 1 dersom man investerer kun med egenkapital, er det ingen 

småkrafteiere som har mulighet til å gjøre dette i dag. Man finansierer småkraftverk ved å bruke 

gjeld. I tillegg ligger her et premiss om ingen volatilitet i produksjonen, og dette er ikke realistisk. 

 

Forutsetninger:  

Årlig produksjon 10 GWh  Kraftpris år 0:   33 øre/ kWh 

Effekt   3,5 MW  Uregulert fradrag: 5% 

Investering  40 MNOK  Driftskostnad:  5 øre/ kWh 

Finansieringskostnad 3,5%   Falleie:   10% av inntektene  

Gjeldsgrad  70%   Eiendomsskattebasis: 30% av skattemessig beløp 

Fastledd nettleie 1,5 øre/ kWh  Eiendomsskattesats: 0,7% 

Marginaltap  5%   Inflasjon:  2,5% 

Skattesats:  22%   Grunnrenteskatt: 39% 
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Resultatregnskap og kontantstrøm over 40 år 

År     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inntekter   
 3 135 3 213 3 294 3 376 3 460 3 547 3 636 3 727 3 820 3 915 

Driftskostnader   
 500 513 525 538 552 566 580 594 609 624 

Nettleie   
 307 314 322 330 339 347 356 365 374 383 

Falleie   
 314 321 329 338 346 355 364 373 382 392 

Eiendomsskatt    84 81,9 79,8 77,7 75,6 73,5 71,4 69,3 67,2 65,1 

Avskrivinger    1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Driftsresultat       931 983 1 037 1 092 1 148 1 206 1 265 1 326 1 388 1 451 

Finanskostnader    980 956 931 907 882 858 833 809 784 760 

Resultat før skatt       -49 28 106 185 266 349 432 517 604 692 

Skatt    0 0 19 41 59 77 95 114 133 152 

Grunnrenteskatt    599 630 660 692 724 757 791 826 861 897 

Resultat etter skatt       -649 -602 -573 -547 -517 -486 -454 -422 -390 -358 

              

Framførbart underskudd       -49 -22 0 0 0 0 0 0 0 0 

              

Kontantstrøm eks. finans uten GRS   -40000 1 931 1 983 2 018 2 051 2 090 2 129 2 170 2 212 2 255 2 299 

Kontantstrøm eks. finans med GRS   -40000 1 331 1 354 1 358 1 359 1 365 1 372 1 379 1 386 1 394 1 402 
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År       11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Inntekter    4 013 4 113 4 216 4 322 4 430 4 540 4 654 4 770 4 890 5 012 

Driftskostnader    640 656 672 689 706 724 742 761 780 799 

Nettleie    393 402 413 423 433 444 455 467 478 490 

Falleie    401 411 422 432 443 454 465 477 489 501 

Eiendomsskatt    63 60,9 58,8 56,7 54,6 52,5 50,4 48,3 46,2 44,1 

Avskrivinger    1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Driftsresultat       1 516 1 583 1 651 1 721 1 792 1 865 1 941 2 017 2 096 2 177 

Finanskostnader    735 711 686 662 637 613 588 564 539 515 

Resultat før skatt       781 872 965 1 059 1 155 1 253 1 353 1 454 1 557 1 662 

Skatt    172 192 212 233 254 276 298 320 343 366 

Grunnrenteskatt    934 972 1 011 1 051 1 091 1 133 1 175 1 219 1 263 1 309 

Resultat etter skatt       -325 -292 -258 -224 -190 -155 -120 -85 -49 -12 

              
Framførbart underskudd       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              
Kontantstrøm eks. finans uten GRS     2 344 2 391 2 439 2 488 2 538 2 590 2 643 2 698 2 754 2 811 

Kontantstrøm eks. finans med GRS     1 410 1 419 1 428 1 437 1 447 1 457 1 468 1 479 1 490 1 502 

 

År       21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Inntekter    5 137 5 265 5 397 5 532 5 670 5 812 5 957 6 106 6 259 6 415 

Driftskostnader    819 840 861 882 904 927 950 974 998 1 023 

Nettleie    503 515 528 541 555 569 583 597 612 628 

Falleie    514 527 540 553 567 581 596 611 626 642 

Eiendomsskatt    42 39,9 37,8 35,7 33,6 31,5 29,4 27,3 25,2 23,1 

Avskrivinger    1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Driftsresultat       2 259 2 344 2 431 2 520 2 611 2 704 2 799 2 897 2 997 3 100 

Finanskostnader    490 466 441 417 392 368 343 319 294 270 

Resultat før skatt       1 769 1 879 1 990 2 103 2 219 2 336 2 456 2 579 2 703 2 830 

Skatt    389 413 438 463 488 514 540 567 595 623 

Grunnrenteskatt    1 355 1 403 1 452 1 502 1 553 1 606 1 659 1 714 1 770 1 828 

Resultat etter skatt       25 62 100 138 177 217 257 297 338 380 

              
Framførbart underskudd       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              
Kontantstrøm eks. finans uten GRS     2 870 2 931 2 993 3 057 3 122 3 190 3 259 3 330 3 403 3 477 

Kontantstrøm eks. finans med GRS     1 515 1 528 1 541 1 555 1 569 1 584 1 600 1 616 1 632 1 649 
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År       31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Inntekter    6 576 6 740 6 909 7 081 7 259 7 440 7 626 7 817 8 012 8 212 

Driftskostnader    1 049 1 075 1 102 1 129 1 158 1 187 1 216 1 247 1 278 1 310 

Nettleie    643 660 676 693 710 728 746 765 784 804 

Falleie    658 674 691 708 726 744 763 782 801 821 

Eiendomsskatt    21 18,9 16,8 14,7 12,6 10,5 8,4 6,3 4,2 2,1 

Avskrivinger    1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

Driftsresultat       3 205 3 313 3 423 3 536 3 652 3 771 3 893 4 017 4 145 4 276 

Finanskostnader    245 221 196 172 147 123 98 74 49 25 

Resultat før skatt       2 960 3 092 3 227 3 365 3 505 3 648 3 795 3 944 4 096 4 251 

Skatt    651 680 710 740 771 803 835 868 901 935 

Grunnrenteskatt    1 887 1 947 2 009 2 072 2 137 2 203 2 271 2 341 2 412 2 485 

Resultat etter skatt       422 465 508 552 597 642 688 735 783 831 

              
Framførbart underskudd       0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              
Kontantstrøm eks. finans uten GRS     3 554 3 633 3 713 3 796 3 881 3 968 4 058 4 150 4 244 4 340 

Kontantstrøm eks. finans med GRS     1 667 1 685 1 704 1 724 1 744 1 765 1 786 1 809 1 832 1 855 

 

 

 

Resultater:  

Avkastningskrav 2,0 % 2,5 % 3,0 % 3,5 % 4,0 % 4,5 % 5,0 % 5,5 % 6,0 % 6,5 % 7,0 % 7,5 % 8,0 % 

Nåverdi uten 
Grunnrenteskatt 35 580 28 376 22 125 16 688 11 945 7 799 4 165 972 -1 841 -4 324 -6 522 -8 471 -10 203 

Nåverdi med 
Grunnrenteskatt 1 197 -2 310 -5 360 -8 019 -10 342 -12 376 -14 161 -15 731 -17 114 -18 335 -19 414 -20 370 -21 218 

 

Gjennomsnittlig effektiv skattesats:  98% 

Først år uten 100% skattesats:   år 20 

    

  



 
 

Vedlegg 2: Alternativt forslag på eiendomsskatt for småkraftverk 
I dag beregnes eiendomsskatten basert på skattemessig verdi, dvs. akkumulert anskaffelseskostnad 

fratrukket akkumulerte skattemessige avskrivninger. Dette gjør at eiendomsskatten er fallende over 

tid og at man betaler mest eiendomsskatt. Ved å trekke dagens skattegrunnlag fra en normert 

investeringskostnad for småkraftverk, vil man snu profilen. Dette er lite komplekst, lett å 

implementere, og det vil ikke være investeringshemmende på sammen måte som dagens system.  

 

Kraftverkets størrelse (GWh) 10 Kraftverkets størrelse (GWh) 10

Investeringsutgift 50 000 000        Investeringsutgift 50 000 000        

Levetid (år) 40 Levetid (år) 40

Årlig avskrivning 1 250 000          Årlig avskrivning 1 250 000          

Eiendomsskattesats 0,70 % Eiendomsskattesats 0,70 %

Normert investeringsutgift pr kWh 5                          Normert investeringsutgift pr kWh 5                         

Normert investeringsutgift 50 000 000        Normert investeringsutgift 50 000 000        

År

Skattegrunnlag dagens system 

Småkraftverk

 Eiendomsskatt 

dagens system 

Normert 

investeringskostnad

Anskaffels- 

kostnad 

fratrukket 

avskrivninger

Normert 

investeringskostnad - 

anskaffelskostnad 

fratrukket 

avskrivninger

Eiendomsskatt 

foreslått 

system

0 50 000 000                                              350 000             50 000 000                    50 000 000    -                                     -                      

1 48 750 000                                              341 250             50 000 000                    48 750 000    1 250 000                         8 750,00            

2 47 500 000                                              332 500             50 000 000                    47 500 000    2 500 000                         17 500,00          

3 46 250 000                                              323 750             50 000 000                    46 250 000    3 750 000                         26 250,00          

4 45 000 000                                              315 000             50 000 000                    45 000 000    5 000 000                         35 000,00          

5 43 750 000                                              306 250             50 000 000                    43 750 000    6 250 000                         43 750,00          

6 42 500 000                                              297 500             50 000 000                    42 500 000    7 500 000                         52 500,00          

7 41 250 000                                              288 750             50 000 000                    41 250 000    8 750 000                         61 250,00          

8 40 000 000                                              280 000             50 000 000                    40 000 000    10 000 000                       70 000,00          

9 38 750 000                                              271 250             50 000 000                    38 750 000    11 250 000                       78 750,00          

10 37 500 000                                              262 500             50 000 000                    37 500 000    12 500 000                       87 500,00          

11 36 250 000                                              253 750             50 000 000                    36 250 000    13 750 000                       96 250,00          

12 35 000 000                                              245 000             50 000 000                    35 000 000    15 000 000                       105 000,00        

13 33 750 000                                              236 250             50 000 000                    33 750 000    16 250 000                       113 750,00        

14 32 500 000                                              227 500             50 000 000                    32 500 000    17 500 000                       122 500,00        

15 31 250 000                                              218 750             50 000 000                    31 250 000    18 750 000                       131 250,00        

16 30 000 000                                              210 000             50 000 000                    30 000 000    20 000 000                       140 000,00        

17 28 750 000                                              201 250             50 000 000                    28 750 000    21 250 000                       148 750,00        

18 27 500 000                                              192 500             50 000 000                    27 500 000    22 500 000                       157 500,00        

19 26 250 000                                              183 750             50 000 000                    26 250 000    23 750 000                       166 250,00        

20 25 000 000                                              175 000             50 000 000                    25 000 000    25 000 000                       175 000,00        

21 23 750 000                                              166 250             50 000 000                    23 750 000    26 250 000                       183 750,00        

22 22 500 000                                              157 500             50 000 000                    22 500 000    27 500 000                       192 500,00        

23 21 250 000                                              148 750             50 000 000                    21 250 000    28 750 000                       201 250,00        

24 20 000 000                                              140 000             50 000 000                    20 000 000    30 000 000                       210 000,00        

25 18 750 000                                              131 250             50 000 000                    18 750 000    31 250 000                       218 750,00        

26 17 500 000                                              122 500             50 000 000                    17 500 000    32 500 000                       227 500,00        

27 16 250 000                                              113 750             50 000 000                    16 250 000    33 750 000                       236 250,00        

28 15 000 000                                              105 000             50 000 000                    15 000 000    35 000 000                       245 000,00        

29 13 750 000                                              96 250                50 000 000                    13 750 000    36 250 000                       253 750,00        

30 12 500 000                                              87 500                50 000 000                    12 500 000    37 500 000                       262 500,00        

31 11 250 000                                              78 750                50 000 000                    11 250 000    38 750 000                       271 250,00        

32 10 000 000                                              70 000                50 000 000                    10 000 000    40 000 000                       280 000,00        

33 8 750 000                                                61 250                50 000 000                    8 750 000       41 250 000                       288 750,00        

34 7 500 000                                                52 500                50 000 000                    7 500 000       42 500 000                       297 500,00        

35 6 250 000                                                43 750                50 000 000                    6 250 000       43 750 000                       306 250,00        

36 5 000 000                                                35 000                50 000 000                    5 000 000       45 000 000                       315 000,00        

37 3 750 000                                                26 250                50 000 000                    3 750 000       46 250 000                       323 750,00        

38 2 500 000                                                17 500                50 000 000                    2 500 000       47 500 000                       332 500,00        

39 1 250 000                                                8 750                  50 000 000                    1 250 000       48 750 000                       341 250,00        

40 -                                                            -                      50 000 000                    -                  50 000 000                       350 000,00        

Forutsetninger Forutsetninger
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Kraftverkets størrelse (GWh) 10 Kraftverkets størrelse (GWh) 10

Investeringsutgift 60 000 000          Investeringsutgift 20 000 000          

Levetid (år) 40 Levetid (år) 40

Årlig avskrivning 1 500 000            Årlig avskrivning 500 000                

Eiendomsskattesats 0,70 % Eiendomsskattesats 0,70 %

Normert investeringsutgift pr kWh 5                            Normert investeringsutgift pr kWh 5                            

Normert investeringsutgift 50 000 000          Normert investeringsutgift 50 000 000          

Normert 

investeringskostnad

Anskaffelskost

nad fratrukket 

avskrivninger

Normert 

investeringskostna

d - 

anskaffelskostnad 

fratrukket 

avskrivninger Eiendomsskatt

Normert 

investeringskostnad

Anskaffelskost

nad fratrukket 

avskrivninger

Normert 

investeringskostnad 

- anskaffelskostnad 

fratrukket 

avskrivninger Eiendomsskatt

50 000 000                    60 000 000       -10 000 000               -                        50 000 000                    20 000 000       30 000 000                210 000,00          

50 000 000                    58 500 000       -8 500 000                 -                        50 000 000                    18 500 000       31 500 000                220 500,00          

50 000 000                    57 000 000       -7 000 000                 -                        50 000 000                    17 000 000       33 000 000                231 000,00          

50 000 000                    55 500 000       -5 500 000                 -                        50 000 000                    15 500 000       34 500 000                241 500,00          

50 000 000                    54 000 000       -4 000 000                 -                        50 000 000                    14 000 000       36 000 000                252 000,00          

50 000 000                    52 500 000       -2 500 000                 -                        50 000 000                    12 500 000       37 500 000                262 500,00          

50 000 000                    51 000 000       -1 000 000                 -                        50 000 000                    11 000 000       39 000 000                273 000,00          

50 000 000                    49 500 000       500 000                      3 500,00               50 000 000                    9 500 000         40 500 000                283 500,00          

50 000 000                    48 000 000       2 000 000                  14 000,00            50 000 000                    8 000 000         42 000 000                294 000,00          

50 000 000                    46 500 000       3 500 000                  24 500,00            50 000 000                    6 500 000         43 500 000                304 500,00          

50 000 000                    45 000 000       5 000 000                  35 000,00            50 000 000                    5 000 000         45 000 000                315 000,00          

50 000 000                    43 500 000       6 500 000                  45 500,00            50 000 000                    3 500 000         46 500 000                325 500,00          

50 000 000                    42 000 000       8 000 000                  56 000,00            50 000 000                    2 000 000         48 000 000                336 000,00          

50 000 000                    40 500 000       9 500 000                  66 500,00            50 000 000                    500 000             49 500 000                346 500,00          

50 000 000                    39 000 000       11 000 000                77 000,00            50 000 000                    -1 000 000        51 000 000                357 000,00          

50 000 000                    37 500 000       12 500 000                87 500,00            50 000 000                    -2 500 000        52 500 000                367 500,00          

50 000 000                    36 000 000       14 000 000                98 000,00            50 000 000                    -4 000 000        54 000 000                378 000,00          

50 000 000                    34 500 000       15 500 000                108 500,00          50 000 000                    -5 500 000        55 500 000                388 500,00          

50 000 000                    33 000 000       17 000 000                119 000,00          50 000 000                    -7 000 000        57 000 000                399 000,00          

50 000 000                    31 500 000       18 500 000                129 500,00          50 000 000                    -8 500 000        58 500 000                409 500,00          

50 000 000                    30 000 000       20 000 000                140 000,00          50 000 000                    -10 000 000      60 000 000                420 000,00          

50 000 000                    28 500 000       21 500 000                150 500,00          50 000 000                    -11 500 000      61 500 000                430 500,00          

50 000 000                    27 000 000       23 000 000                161 000,00          50 000 000                    -13 000 000      63 000 000                441 000,00          

50 000 000                    25 500 000       24 500 000                171 500,00          50 000 000                    -14 500 000      64 500 000                451 500,00          

50 000 000                    24 000 000       26 000 000                182 000,00          50 000 000                    -16 000 000      66 000 000                462 000,00          

50 000 000                    22 500 000       27 500 000                192 500,00          50 000 000                    -17 500 000      67 500 000                472 500,00          

50 000 000                    21 000 000       29 000 000                203 000,00          50 000 000                    -19 000 000      69 000 000                483 000,00          

50 000 000                    19 500 000       30 500 000                213 500,00          50 000 000                    -20 500 000      70 500 000                493 500,00          

50 000 000                    18 000 000       32 000 000                224 000,00          50 000 000                    -22 000 000      72 000 000                504 000,00          

50 000 000                    16 500 000       33 500 000                234 500,00          50 000 000                    -23 500 000      73 500 000                514 500,00          

50 000 000                    15 000 000       35 000 000                245 000,00          50 000 000                    -25 000 000      75 000 000                525 000,00          

50 000 000                    13 500 000       36 500 000                255 500,00          50 000 000                    -26 500 000      76 500 000                535 500,00          

50 000 000                    12 000 000       38 000 000                266 000,00          50 000 000                    -28 000 000      78 000 000                546 000,00          

50 000 000                    10 500 000       39 500 000                276 500,00          50 000 000                    -29 500 000      79 500 000                556 500,00          

50 000 000                    9 000 000         41 000 000                287 000,00          50 000 000                    -31 000 000      81 000 000                567 000,00          

50 000 000                    7 500 000         42 500 000                297 500,00          50 000 000                    -32 500 000      82 500 000                577 500,00          

50 000 000                    6 000 000         44 000 000                308 000,00          50 000 000                    -34 000 000      84 000 000                588 000,00          

50 000 000                    4 500 000         45 500 000                318 500,00          50 000 000                    -35 500 000      85 500 000                598 500,00          

50 000 000                    3 000 000         47 000 000                329 000,00          50 000 000                    -37 000 000      87 000 000                609 000,00          

50 000 000                    1 500 000         48 500 000                339 500,00          50 000 000                    -38 500 000      88 500 000                619 500,00          

50 000 000                    -                     50 000 000                350 000,00          50 000 000                    -40 000 000      90 000 000                630 000,00          

Forutsetninger Forutsetninger
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Figur 19: Eiendomsskatt i kroner med dagens system og foreslått system viser at profilen blir snudd 

 

 


