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EIENDOMSSKATT FOR KRAFTVERK - HØRINGSUTTALELSE

Vi viser til Finansdepartementets brev av 15. april med vedlagt høringsnotat om maksimums- og
minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk.

Drammen kommune deler departementets syn på at ordningen med maksimums- og minimumsregler
for beregning av eiendomsskatten bør beholdes. Det er to hensyn som er spesielt viktige for Drammen
kommune som eier i Energiselskapet Buskerud AS (EB). Det ene er de negative fordelingsvirkningene
ved at Drammen kommune som eier får et betydelig redusert utbyttepotensial fra EB (i størrelsesorden
77  mill i perioden 2013 til 2021) til fordel for økte inntekter hos vertskommuner med relativt sett få
innbyggere. Det andre hensynet er betydningen for EBs fremtidige evne til å ta del i investeringer
innen fornybar energi. Når Regjeringen gjennom energi- og miljøpolitikken fremmer ønske om økt
utbygging av fornybar energi er det rimelig at finanspolitikken gir investeringsincentiver som er
konsistente med dette målet. En økt beskatning av kraftselskapene i form av økt eiendomsskatt vil
redusere både investeringsincentiver i de enkelte prosjekt og selskapenes samlede investeringsevne.

Nærmere diskusjon av de enkelte momentene som er oppsummert ovenfor:

Fordelingseffekter:
Drammen konmiune med våre ca. 63 500 innbyggere vil basert på beregninger utført av EB og Thema
Consulting Group (TCG) tape i størrelsesorden 10,81 mill kroner i 2013 som følge av en eventuell
fjerning av maksimumsregelen for beregning av eiendomsskatt. Drammen kommunes utbytte fra EB i
årene 2001 til 2010 har i gjennomsnitt vært i størrelsesorden 45 mill kroner årlig. Et tap på 10,8 mill
kroner i 2013 vil basert på de historiske utbyttene utgjøre i ca 25 % av utbytteinntektene til Drammen
basert på historiske tall. Drammen kommune er den desidert mest folkerike kommunen i Buskerud
fylke med ca 1/4av befolkningen i hele fylket. Verdiene som genereres fra eierskapet i EB fordeles
således på en stor gruppe av befolkningen i Buskerud.

Kraftselskapene betaler ikke bare eiendomsskatt, men også andre ytelser knyttet til driften ved
eiendommene. Vertskommunene får sitt bidrag hovedsaklig gjennom fire elementer; konsesjonsavgift,
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konsesjonskraft, naturressursskatt og eiendomsskatt. Dette er til dels stabile bidrag (naturressursskatt
og konsesjonsavgift), til dels bidrag som varierer. Det elementet som varierer mest, og som fanger opp
kortsiktig verdiutvikling, er konsesjonskraften. Siden år 2000 har de totale ytelsene til
vertskommunene i Norge mer enn doblet seg, fra rundt 3 milliarder kroner til 6,8 milliarder kroner.
Fordelt på kraftproduksjonen, tilsvarer dette 5,6 øre/kWh. Eiendomsskatten isolert sett har doblet seg
fra 1 til 2 milliarder kroner.

Finansdepartementets beregninger viser at en stor del av eiendomsskatteinntektene ved en avvikling av
maksimumsreglene ville tilfalt noen få kommuner. Basert på eiendomsskatteåret 2011 ville om lag 37
% av de økte inntektene gått til ti kommuner. Dette representerer i følge Finansdepartementet
gjennomsnittlig økt inntekt fra eiendomsskatt i disse ti kommunene på nesten 22 000 kroner per
innbygger. En analyse av mulige konsekvenser for vertskommunene til EB av å fj erne
maksimumsregelen viser at Rollag kommune får 5 981 kroner i økte inntekter per innbygger og
Modum kommune 1 691 i økte inntekter per innbygger basert på innbyggertall per 1.1.2011.
Gjennomsnittlig vil EBs vertskommuner ved en fjerning motta 612 kroner pr innbygger bare i
eiendomsskatt, mens innbyggerne i Rollag kommune ville motta 10 312 i eiendomsskatt per
innbygger. Andre ytelser som konsesjonsavgift, konsesjonskraft og naturressursskatt kommer i tillegg.
Til sammenligning fikk Drammen kommune i perioden 2001-2010 i gjennomsnitt 767 kroner per
innbygger2 i utbytte. Utbyttene er i tillegg avhengige av selskapets resultatutvikling og ikke i samme
grad stabile slik som skatter og avgifter.

Investeringseffekter:
I henhold til beregninger fra EB vil en fierning av maksimumsgrensen for beregning av
eiendomsskatten medføre at verditakstene for fastsettelse av eiendomsskatt i snitt bli ca. 6 kroner/kWh
(2011). Dette er langt over dagens markedsverdier for kraftproduksjon og illustrerer viktigheten av å
opprettholde en maksimumsgrense for beregning av eiendomsskatten.

Når det gjelder nivået på maksimumsgrensen er Drammen kommune opptatt av at vannkraften allerede
er strengt beskattet med en marginalskattesats på 58 prosent for man tar hensyn til eiendomsskatt og
konsesjonsbaserte ordninger. Et økt skattetrykk vil redusere både kraftselskapenes incentiver og evne
til å oppgradere dagens vannkraftverk og nettinfrastruktur samt investere i ny kraftproduksjon. Anslag
tyder på at kraftbransjen alene kan stå foran investeringer i størrelsesorden 150-200 mrd kr i ny
fornybar produksjon og forsterkede nettforbindelser innenlands og mot utlandet.

EB sine investeringsplaner for å modernisere og effektivisere kraftverk og kraftlinjer i Buskerud er i
størrelsesorden 2 mrd frem til 2020. I tillegg er EB aktiv i forhold til utvikling av både småkraft og
vindkraftprosjekter og har ambisjoner om å investere betydelige midler i nye prosjekter de kommende
årene. Disse planene er ambisiøse og vil bidra til å oppfylle nasjonale og overnasjonale mål om
redusert CO2-utslipp, men krever stabile rammebetingelser som gir incentiver til økte investeringer.
En økning i skattetrykket gjennom en oppjustering av maksverdien for eiendomsskattegrunnlaget vil
redusere både investeringsincentiver i de enkelte prosjekt og selskapets samlede investeringsevne.

Når det gjelder de andre momentene i høringsnotatet så slutter Drammen kommune seg til de innspill
som gis av Energi Norge angående risikotillegg i diskonteringsrenten og øvrige forhold knyttet til
beregning av eiendomsskatten.

2
Basert på gjennomsnittlig antall innbyggere i perioden 2001-2011 iht. Buskerudstatistikken
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