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Høringsuttalelse til forslag til endringer i eiendomsskatt på arbeidsmaskiner 

mv. i verk og bruk 
 

 

Veslefallet Kraftverk v/ Kiær Mykleby ønsker å kommentere departementets høringsnotat 

vedrørende eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verker og bruk.  Iht. høringsnotatet 

får regelen om arbeidsmaskiner ikke anvendelse på vannkraftanlegg.  Kiær Mykleby vil 

kommentere hvorfor det er viktig at småskala vannkraftanlegg unntas eiendomsskatt.  

 

 

Bakgrunn 

 

Økt produksjon av fornybar energi er en overordnet politisk målsetting. Som en følge av dette 

ble det 1. januar 2012 opprettet et felles sertifikatmarked mellom Norge og Sverige for å øke 

investeringer i fornybar energi.  

 

Når markedet er felles blir kostnaden for økt produksjon betalt både av norske og svenske 

forbrukere helt uavhengig om produksjonsøkningen skjer i Norge eller Sverige. Så langt har er 

investeringene i Sverige 5 ganger større enn i Norge.  Realiteten er at norske strømkunder 

finansierer svenske kraftanlegg.  

 

Alt annet likt, vil en investor velge å bygge i landet med gunstigst rammebetingelser.  

Skjevfordelingen av ny produksjon er en direkte konsekvens av ulike rammebetingelser i Norge 

og Sverige. 

 

 

Ugunstig skatteprofil 

 

For småkraftverk settes takseringsgrunnlaget for eiendomsskatten til ligningsmessig verdi. 

Dermed blir skattebyrden for et småskala vannkraftanlegg størst for der utbyggingskostnaden 

er høyest.  Skatten blir dermed størst de første årene etter at kraftverket er satt i drift.  Dette er 

svært ugunstig, da kraftverket vil være særlig utsatt i denne første perioden etter oppstart.  

Veslefallet Kraftverk ble startet i 2010.  Fra 2013 har vi opplevd en svært lav strømpris.  Fra da 

av har vi ikke klart å betale fulle renter og avdrag på anlegget.  Takket være andre ressurser i 

selskapet har vi overlevet, og dermed sluppet å selge kraftanlegget. 

http://www.kiar-mykleby.no/
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Skatt etter evne 

 

Stor-Elvdal kommune har så langt ikke innført eiendomsskatt på næringseiendom, verker og 

bruk.  Etter kommunevalget er det klart at dette vil bli innført for fullt.  For Veslefallet 

Kraftverk vil eiendomsskatt etter 7 promille innebære at det allerede negative resultatet vil bli 

svekket med ytterligere 385.000 kroner (7  0/00 av 55 mill.kr).   Spørsmålet for oss blir om 

hvor lenge vi klarer å holde stand, før også vi må selge kraftanlegget vårt.   Kiær Mykleby har 

konsesjon på å bygge ut ytterligere kraft på ca. 25 GWh/år.  Vi kan ikke regne hjem prosjektet 

med dagens eiendomsskatt, som ikke forutsetter at vi har et positivt driftsresultat.  Ved at vi 

ikke kan regne hjem nyinvesteringer, taper kommunen på at det ikke blir investert over 100 

millioner kroner i ny fornybar kraftproduksjon. 

 

 

Dagens regler - Konsekvenser 

 

Konsekvensene av dagens regelverk er innlysende.  De som har konsesjon for utbygging, 

vegrer seg for å bygge ut prosjekter.  Eiendomsskatten er en viktig årsak til dette, idet skatten 

ilegges uavhengig av kraftverkets netto inntekter.  

 

Lave og fallende kraftpriser, usikkerhet om framtidig kraft- og sertifikatpriser kombinert med 

ugunstige rammebetingelser, fører til at mindre vannkraftanlegg har blitt og blir solgt til 

utlandet.   

 

 

Forslag til endring 

 

Små kraftverk må forholde seg til samme regel- og rammeverk som større kraftverk.  Dette 

innebærer at driftskostnadene ved en lav produksjon er langt høyere pr. KWt enn for større 

vannkraftanlegg.  Det er ikke urimelig at mindre kraftanlegg får redusert eller unntas 

eiendomsskatt.   

 

Departementet har mulighet til å øke verdiskapningen i distrikts-Norge ved å unnta småskala 

vannkraftverk for eiendomsskatt. Et unntak vil medføre økt utbygging av fornybar energi, sikre 

lokalt norsk eierskap og øke sysselsettingen.  Kommunene vil dermed bli kompensert for tapet i 

eiendomsskatt for denne kategorien, ved økt investering og aktivitet – og dermed økte 

skatteinntekter på inntektsskatt.  Videre vil et unntak medføre at Norge reduserer sitt tap i 

elsertifikatmarkedet, relativt til Sverige.  

 

 

Avslutning 

 

Departementet oppfordres til å gjennomgå regelverket for eiendomsskatt på småskala 

vannkraftanlegg. 

 

Til slutt vil Kiær Mykleby berømme departementet for de foreslåtte endringer i 

eiendomsskatten.  Vi er forundret over kommunenes negative holdning.  På den ene siden 
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ønsker kommunene økt næringsaktivitet – samtidig som de ønsker å eiendomsbeskatte de 

samme bedriftene.  Kommunene burde i langt større grad støtte lettelser i eiendomsskatten i 

bedriftene – og heller argumentert for at frafall av eiendomsskatt blir kompensert i andre 

overføringer til kommunene. 

 

Ut fra dagens økonomiske situasjon er en forenkling av regelverket, samt lettelser i 

eiendomsbeskatningen – etter selskapets synspunkt – gode og treffende tiltak.  

 

 

For Veslefallet Kraftverk v/Kiær Mykleby 

 

 
 

Anders Kiær 

Daglig leder 


