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HØRINGSSVAR PÅ NOTAT FRA FINANSDEPARTEMENTET OM EIENDOMSSKATT

Vi viser til høringsnotat om maksimums- og minimumsreglene i eiendomskatten for kraftverk
mottatt 15.april d.å.

For å møte klimautfordringen med tiltak som kan redusere CO2 utslipp nasjonalt og globalt,
ønsker kraftbransjen å bidra positivt. Anslag tyder på at kraftbransjen alene kan stå foran
investeringer i størrelsesorden 150-200 mrd kr i ny fornybar energiproduksjon og forsterkede
nettforbindelser innenlands og mot utlandet.

Vardar AS er en betydelig produsent av fornybar energi både i egen regi og gjennom sitt
eierskap i Energiselskapet Buskerud AS (EB). EB har betydelige investeringsplaner for å
modernisere og effektivisere egne kraftverk og kraftlinjer i Buskerud. Disse investeringsplanene
beløper seg til i størrelsesorden 2 mrd frem til 2020. Det foreligger dessuten betydelige
investeringsplaner knyttet til nye investeringsmuligheter både i Vardar og i EB i den kommende
10 — års perioden.

Disse planene er ambisiøse og vil bidra til å oppfylle nasjonale og overnasjonale mål om
redusert CO2-utslipp, men krever tilgang på en høy og forutsigbar kontantstrøm fra driften for å
kunne finansieres. Kraftbransjen er i dag sterkt beskattet og en ytterligere økning av
skattetrykket vil redusere våre muligheter for å realisere disse investeringene.

Det er derfor negativt at finansdepartementet signaliserer en skatteskjerpelse i en periode der
det blant annet på grunn av klimautfordringene og klimaforliket på Stortinget er et stort behov
for investeringer i mer fornybar energi og et forsterket kraftnett.

En økning i eiendomsskatten vil gi en ny fordeling av verdiskapningen fra norsk vannkraft
mellom vertskommuner på den ene siden og stat, eierkommuner og kraftbransjen på den
andre. Størstedelen av økningen tilfaller kraftkommuner i Norge, kommuner som allerede i dag
har store inntekter fra vannkraft.

En fjerning av maks verdiene for beregning av eiendomsskatt vil, alt annet like, det vil si med samme

kapitaliseringsrente som i dag, føre til en skjerpelse av eiendomsskatten for Vardar på ca 40 millioner
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kroner pr år i snitt. Av dette er om lag halvparten Vardars andel av økt eiendomsskatt i EB og resten
kommer av økt eiendomsskatt I Uste Nes AS, (Heleid datterselskap av Vardar AS). Nettoeffekten på
resultat etter skatt vil bli lavere da eiendomsskatten kan trekkes fra som kostnad ved beregning av
inntektsskatt.

Et normalresultat for Vardar konsern vil før en eventuell skatteskjerpelse ligge mellom 100 millioner
og 150 millioner og det sier seg da selv at en skjerpelse av eiendomsskatten i størrelsesorden 40
millioner vil være dramatisk. Virkningen av dette vil være at investeringsprosjekter innen vannkraft
blir mindre lønnsomme og de marginale prosjektene vil bli ulønnsomme og vil ikke bli gjennomført.
Det vil naturlig nok også gi lavere utbytte. Siden utbyttet for Vardar i dag går til Buskerud
fylkeskommune, betyr det en reduksjon av finansieringen av fylkeskommunens tjenester til fordel
for kommunale tjenester i utvalgte kommuner.

Vi deler imidlertid departementets syn på flere av temaene som er omtalt i høringsnotatet og
ønsker i det følgende å fokusere på forhold som må tillegges særlig vekt ved endringer av
regelverket.

I høringsnotatet omtaler departementet kapitaliseringsrenten og ber om synspunkter på heving
av risikotillegget. Den siste store skatteskjerpelsen for vannkraftproduksjonsvirksomheten kom
i 2007 med økning i grunnrenteskatten fra 27 til 30 % og reduksjon av risikopåslaget for
friinntekten.

Investeringer i vannkraftproduksjon har en svært lang tidshorisont med mange risikoforhold
som det må tas hensyn til. Det er Vardars oppfatning at slike forhold ikke i tilstrekkelig grad blir
fanget opp i modeller for beregning av risikotillegg. Vi vil derfor anbefale at risikotillegget settes
til minimum 6 prosent.

Vi er videre enig med departementet i at maksimums- og minimumsreglene bør etableres med
en korridor for å sikre stabilitet for så vel vertskommuner som eierkommuner. Siden
kraftskattereformen har vi erfart betydelige svingninger i så vel priser som renteutvikling, noe
som har stor betydning for takstene.

Når gjeldende regler for fastsetting av takstene, var minimumsverdien tidligere det sentrale
tema nå er det maksimumsverdien. Dette er et viktig argument for å opprettholde en
korridor.

Vardar AS er bekymret for at en justering som departementet antyder vil komme i budsjettet
for 2012, kan bety en betydelig økning i eiendomsskatten. En økning som vil redusere
selskapets evne til å bidra i arbeidet med å innfri nasjonale mål og internasjonale avtaler på
klimaområdet.

Med vennlig hilsen
Vardar AS

Johannes Rauboti
Adm.direktør
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