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Svar på høring om maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for
kraftfverk

Det vises til Finansdepartementets brev av 15. april 2011 med vedlagt høringsnotat om
maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk.

Agder Energi er enig med departementet i mange av de forhold som drøftes i
høringsnotatet. Vi er imidlertid bekymret for at endringer vil medføre en skatteøkning
som reduserer investeringsevnen og verdiskapningen i Norge i en tid der det skal
realiseres store investeringer innen fornybar energi.

Innledning

Agder Energi er eid av alle kommunene på Agder og Statkraft. Konsernets virksomhet
er en betydelig bidragsyter til det offentlige, og i 2010 mottok det offentlige nesten 1,2
mrd kroner i alminnelig selskapsskatt, grunnrenteskatt, skatt fra ansatte,
arbeidsgiveravgift og eiendomsskatt.

Økt eiendomsskatt medfører en verdioverføring fra staten og eierkommunene til
vertskommunene. Agder Energi ønsker ikke å ha en mening om fordelingspolitiske
hensyn disse aktørene imellom. Eventuelle endringer i skattesystemet for kraftbransjen
må imidlertid vurderes i en helhetlig sammenheng.

Globale klimautfordringer krever store investeringer innen fornybar energi

For å møte de globale klimautfordringene og Norges krav om økt andel fornybar
energi, vil energibransjen og Agder Energi stå foran store investeringer innen fornybar
energiproduksjon og nettutvikling i årene som kommer. For å realisere så store
investeringer er det viktig med forutsigbare og stabile rammebetingelser.

Økt eiendomsskatt for vannkraftverk vil kunne gjøre at planlagte vannkraftprosjekter
ikke lenger vil være lønnsomme og dermed stå i fare for å ikke bli realisert. Dette kan
gjøre det mer kostbart for Norge å oppfylle sine fornybarforpliktelser. Økt
eiendomsskatt for vannkraftverk svekker konkurranseposisjonen til vannkraft i forhold
til andre teknologier, og samtidig kan mer av den totale verdiskapningen knyttet til det
kommende elsertifikatmarkedet komme til å skje i Sverige.
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3. Skattelovens regler om eiendomsskatt for kraftverk må fortsatt inneholde
maksimums- og minimumsregler for skattegrunnlaget ("korridor")

Agder Energi mener at maksimums- og minimumsreglene bør opprettholde den
etablerte "korridoren" for å sikre stabilitet for både vertskommuner og eierkommuner.
Agder Energi vil i tillegg fremheve at forutsigbarhet på kostnadssiden gjør det adskillig
enklere for produsentselskaper å kalkulere og utarbeide best mulig
beslutningsgrunnlag i forbindelse med selskapets fremtidige utbygginger og
investeringer.

Beregninger THEMA Consulting Group har gjennomført for Energi Norge, viser at
eiendomsskatten på vannkraft i 2013 ville bli nær tredoblet dersom maksimumsverdien
ble opphevet, uten andre endringer. Det ville bety takster på i gjennomsnitt knapt 7
kr/kWh.

Agder Energi har gjort simuleringer for 48 kraftverk som helt eller delvis eies av Agder
Energi Produksjon AS (se figur nedenfor). Denne viser store individuelle utslag for
enkelte kraftverk, og at behovet for en sikkerhetsventil dermed er stort og at "korridor"
bør videreføres. Beregningen viser effekter for eiendomsskattegrunnlaget for 2010
dersom maksimumsregelen skulle bli opphevet. Samlet eiendomsskatt ville da ha økt
med 140 prosent og med 170 MNOK sett i forhold til dagens situasjonen med
maksimumsregel på 2,35 kr/kWh.
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4. Risikotillegg og risikofri rente

Finansdepartementet ber om synspunkter på en heving av risikotillegget i
kapitaliseringsrenten.

Agder Energi støtter Energi Norge sin uttalelse i deres høringssvar og viser til de
utarbeidede rapportene fra Thema Consulting Group og professorene Ole Gjølberg og
Thore Johnsen med nøkterne anbefalinger om risikotillegg på henholdsvis 5-5,5 og 5,7
prosentpoeng.

Agder Energi er på denne bakgrunn av den oppfatning at risikotillegget må settes til
minimum 6 prosentpoeng.

Agder Energi støtter også Energi Norge sin anbefaling om at man legger til grunn en
noe mer stabil risikofri rente som kan gjøres ved å benytte gjennomsnittet over mer
enn tre år, eller ved å benytte en rente som svinger mindre enn statskasseveksler med
12 måneders løpetid.

Agder Energi støtter forøvrig Energi Norge sitt høringssvar og har ellers ingen ytterligere
kommentarer til høringen.

Med enn 'g hilse

Tom Nysted
Konsernsjef
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