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Høring om eiendomsskatten for kraftverk

Vi viser til Finansdepartementets brev av 15. april med vedlagt høringsnotat om maksimums- og

minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk.

Energi Norges utgangspunkt er at det ikke er behov for endringer i eiendomsskatteregelverket for

kraftverk, og særlig ikke med det premiss at vertskommunenes inntekter fra kraftsektoren skal økes

ytterligere. Vi vil her peke på at vertskommunene hadde samlede inntekter på nesten syv milliarder

kroner i 2010, som er mer enn en dobling fra år 2000. økt eiendomsskatt for kraftverk vil svekke

selskapenes investeringsevne i fornybar energi, svekke utbyttegrunnlaget for eierkommunene og

redusere statens skatteinntekter.

Situasjonen i dag er den samme som i 2001 da prinsippet med minimumsverdi ble etablert, nå med

motsatt fortegn. Den gang ble minimumsverdien lagt til grunn som eiendomsskattegrunnlag for de aller

fleste kraftverk, i dag er det samme tilfelle for maksimumsverdien. For 10 år siden hadde vi bak oss en

periode med lave spotmarkedspriser og relativt høye renter, i dag er situasjonen motsatt. Dersom

Finansdepartementet likevel finner å foreslå endringer i maksimums- og minimumsreglene, er det viktig

samtidig å rette opp noen skjevheter i regelverket for fastsetting av eiendomsskattegrunnlaget.

Energi Norge deler i hovedsak departementets syn på flere forhold som drøftes i høringsnotatet. Det

gjelder blant annet fordelingsvirkningene og konsekvensene for investeringsincentivene. I tillegg vil vi

peke på at eventuelle endringer som medfører en skatteøkning, reduserer næringens investeringsevne i

en periode med store investeringsutfordringer. Vi savner også omtale av enkelte viktige forhold i

tilknytning til regelverket for eiendomsskattegrunnlaget. Energi Norges syn kan kort oppsummeres som

følger:

Vannkraft er svært strengt beskattet med en marginalskattesats på 58 prosent før man tar

hensyn til eiendomsskatt og konsesjonsbaserte ordninger. Skattetrykket må ikke økes og

endringer må sees i sammenheng.

Prinsippet med en korridor, en minimums- og maksimumsverdi eiendomsskattegrunnlaget kan

variere innenfor, må opprettholdes. Det er viktig både av hensyn til virkningene for kraft-

produksjon samlet, og for å ivareta individuelle forskjeller mellom ulike kraftverk. En justering av

korridoren må kompenseres gjennom økte avskrivninger for å opprettholde investeringsevnen.

Risikotillegget i diskonteringsrenten må fastsettes ut fra faglige kriterier. Energi Norge mener

tillegget må settes til minimum 6 prosentpoeng. Dette er i samsvar med uavhengige analyser fra

Norges fremste faglige miljøer på dette området, med et beskjedent tillegg for å ivareta

regulatorisk risiko.

Det bør vurderes å legge til grunn en noe mer stabil risikofri rente.
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Endringer vedtatt i 2000 vedrørende minste gjenstående levetider og langsiktige kontrakter må

reverseres. Disse endringene ble vedtatt med det formål å øke provenyet fra eiendomsskatten.

Inntekter fra elsertifikater må ikke inngå i de normerte salgsinntekter. En tidsbegrenset

ekstrainntekt kan ikke legges til grunn i en beregning av nåverdi over uendelig tid.

I gjeldende beregningsmodell kommer ikke grunnrenteskatten korrekt til fradrag ved fastsetting

av eiendomsskattegrunnlaget. Grunnrenteskatten må diskonteres separat med en rente etter

skatt ved beregning av formuesverdi i henhold til de generelle reglene i skatteloven § 18-5.

Vi vil i det følgende begrunne disse punktene nærmere.

Vennlig hilsen

Energi Norge

Oluf Ulseth

Adm. direktør
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15.07.2011 IS/

Høring om

Eiendomsskatten for vannkraftverk

1. Generelt

Innledningsvis vil vi peke på noen forhold som må tillegges vekt ved vurdering av endringer i

skattevilkårene for kraftverk.

1.1 Kraftskatt og fordeling mellom offentlige aktører - endringer må ses i sammenheng

Norsk vannkraftproduksjon er i det alt vesentlige offentlig eid og kraftnæringen er en betydelig

bidragsyter til staten, vertskommuner/-fylker og eierkommuner/-fylker, inklusive forbruksrelaterte

avgifter om lag 50 milliarder kroner per år. Endring i sentrale rammevilkår som skattesystemet har

fordelingsmessige virkninger i form av verdioverføring mellom disse aktørene. økt eiendomsskatt

innebærer en verdioverføring fra staten, kraftselskaper/eierkommuner og i noen grad private, til

vertskommunene.

1.1.1 Skatter og konsesjonsbaserte ordninger til vertskommunene

Kraftselskapene betaler ikke bare eiendomsskatt men også andre ytelser knyttet til driften ved

eiendommene. Vertskommunene får sitt bidrag hovedsaklig gjennom fire elementer:

konsesjonsavgift,

konsesjonskraft,

naturressursskatt og

eiendomsskatt.

I tillegg kommer næringsfond og andre individuelle ytelser. 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. Utviklingen siden 2000 i millioner

kroner er illustrert i figuren nedenfor:
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Fig 1.1: Verdi av skatter og konsesjonsbaserte ordninger til vertskommuner/-fylker 2000-2010
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I denne perioden har ytelsene til vertskommunene 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. Som det framgår av figuren har verdien av

konsesjonskraft enkelte år med høy markedspris vært større enn eiendomsskatten.

1.1.2 Fordeling av proveny mellom vertskommunene

I høringsnotatet viser Finansdepartementet i tabeller at storparten av økningen i eiendomsskatt vil

tilfalle et lite antall vertskommuner. THEMA Consulting Group (TCG) har gjennomført en

spørreundersøkelse vedrørende skatter og konsesjonsbaserte ytelser ned på kommunenivå.

Undersøkelsen omfatter svar fra 23 kraftprodusenter som har en normalproduksjon på 105 TWh. For de

ti vertskommunene som kommer høyest ut fra dette utvalget, ville eiendomsskatten i 2013 blitt som

følger (sammenlignet med i dag dersom maksimumsverdien ble fjernet uten andre endringer):

Eiendonisskatt i dagog 2013 uten nlaksverdi (uten andre
endringer) 1000 kroner
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Figur 1.2 Eiendomsskatt i dag og 2013 dersom maksimumsverdi fjernes uten andre endringer. 1

Fordelingsmessige virkninger fra undersøkelsen kan kort oppsummeres slik:

Nåverdien ved oppheving av maksimumsverdien, uten andre endringer, er beregnet til 37

milliarder kroner.

På kort sikt ville eiendomsskatten da øke fra omkring 2 milliarder kroner til nær 6 milliarder

kroner (toppunkt i 2013).

1 Dataene i figuren er basert på en spørreundersøkelse blant norske vamikraftprodusenter i første kvartal 2011 som blant annet
omfatter estimert eiendomsskatt for 2011. Utvalget i undersøkelsen dekker ca. 85 prosent av den samlede norske
vannkraftproduksjonen. Anslaget på eiendomsskatt i 2013 er beregnet ut fra svarene i undersøkelsen og en estimert økning på
175% av eiendomsskatten i dette året relativt til 2011. Estimatet på økningen i eiendomsskatt i 2013 er hentet fra THEMA
Consulting Groups notat Kapitaliseringsrenten i formuesverdiberegningene. Tallene avviker noe fra Finansdepartementets tall
(tabell 1 og 2 i vedlegg i høringsnotatet). Dette skyldes dels at vårt datamateriale ikke omfatter all vamikraftproduksjon, dels at
enkelte av selskapene i undersøkelsen har oppgitt estimert eiendomsskatt for 2010 i stedet for 2011. Det er også gmnn til å anta at
den oppgitte kommunefordelingen i undersøkelsen ikke er helt nøyaktig, spesielt der det er snakk om verk med flere eiere.
Endelig har vi i våre beregninger antatt at maksverdien er bindende for samtlige verk, som er noe høyere enn det faktiske tallet
(88 prosent ifølge Finansdepartementets høringsutkast).



Størsteparten av økningen ville tilfalle et lite antall kommuner. De ti kommunene som tjener

mest på eiendomsskatt i dag ville alene få 924 millioner kroner av den samlede økningen (kf

figuren ovenfor).

Dette er en gruppe kommuner som allerede har betydelige inntekter som vertskommune for

vannkraftproduksjon, og som samlet representerer under en prosent av befolkningen. Gitt at

økt eiendomsskatt vil redusere statens inntekter betyr dette relativt sett en betydelig

omfordeling av skatteinntekter til en svært liten del av befolkningen.

Mange vertskommuner har få innbyggere slik at endringen naturlig nok slår betydelig ut målt

per innbygger. For den kommunen som kommer ut på topp i TCGs undersøkelse ville bidraget

fra kraftsektoren i 2013 utgjøre 275 000 kroner per innbygger (verdi av konsesjonsbaserte

ordninger og skatter samlet).

Notat med resultater fra spørreundersøkelsen følger vedlagt, THEMA Consulting Group Notat 2011-3
Kommunale og fylkeskommunale inntekter fra skatter og konsesjonsbaserte ordninger i kraftsektoren.

1.1.3 Eierkommunene

For eierkommunene/-fylkene er det de store byene og noen fylker som vil tape mest på en fjerning av
maksimumsverdien:
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Fig 1.3 økt eiendomsskatt for noen eierkommuner/-fylker 2013 uten maksimumsverdi

De store økonomiske konsekvensene for både vertskommuner og eierkommuner illustrerer viktigheten
av å se skatteendringer i en større sammenheng og utrede konsekvenser før beslutninger fattes.

Eierkommunene/-fylkene mottar også store ytelser fra kraftnæringen. For eierkommunene er utbyttet
det sentrale bidraget. Som Finansdepartementet påpeker i høringsnotatet, er det en prinsipiell forskjell
mellom skatteinntekter og utbytte. Utbytte er vederlag for kapitalinnsats i næringen. Størrelsen på

utbyttet vil også variere med de faser selskapet er inne i. Nå står næringen foran en betydelig

investeringsfase.

Siden det i stor grad er folkerike kommuner som eier kraftselskaper, så blir ytelsene små relativt sett.
Som illustrasjon kan nevnes at selv om Oslo for 2010 tok ut 2 000 millioner i ekstraordinært utbytte fra
E-CO Energi ut over det ordinære på 800 mill. kroner, så tilsvarte det samlet under 5 000 per innbygger.

5
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1.2 Kraftnæringen står foran store investeringsutfordringer

For å møte nasjonale klima- og energiforpliktelser og derved økt behov for utslippsfri energi, vil

energibransjen stå foran store investeringer i ny fornybar energi og nettutvikling i årene som kommer.
Anslag tyder på at kraftbransjen samlet skal investere 150 -200 milliarder kroner i ny fornybar

produksjon, forsterkede nettforbindelser innenlands, og mot utlandet i løpet av kommende 10 års

periode. Investeringene i fornybar energiproduksjon alene anslås til minst 60 milliarder kroner. Skal
bransjen makte så store investeringer, er man avhengig av forutsigbare og stabile rammebetingelser.
Eierkommunene kan ikke forventes å tilføre selskapene ny egenkapital. En skatteskjerpelse i form av økt
eiendomsskatt i en slik situasjon vil kunne gjøre det vanskeligere for kraftselskapene å foreta planlagte
investeringer, noe som igjen kan gjøre det vanskeligere for Norge å oppfylle sine forpliktelser. Svakere
inntjening innenfor produksjon vil påvirke investeringsevnen generelt, også innenfor nettvirksomheten.

	

1.3 Vannkraft er svært strengt beskattet — skattetrykket må ikke øke

Vannkraft er generelt underlagt en svært streng beskatning:

Norsk vannkraft har en vesentlig høyere beskatning enn konkurrentene i det felles, nordiske

kraftmarkedet.

Et vannkraftprosjekt betaler mer i skatt enn et petroleumsprosjekt med tilsvarende avkastning,

for marginale prosjekter er forskjellen svært stor.

Eiendomsskatt og konsesjonsbaserte ordninger bidrar til at marginalt samfunnsøkonomisk

lønnsomme prosjekter ikke blir realisert. Dette er et forhold departementet også peker på i

Prop. 1 LS (2010-2011)  Skatter og avgifter  2011, kap 3.3.5 og som er nærmere behandlet i RNB

2008.

Skattebelastningen i forhold til petroleum er illustrert i figuren nedenfor:
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Fig. 1.4 Nåverdi av skattebelastning for vannkraft- og petroleumsprosjekter. Kilde: Econ P6yry-notat 2008-023
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Figuren viser nåverdien av skattebelastningen i prosent av totale kontantstrømmer før skatt for to

eksempelprosjekter, ett med marginal lønnsomhet (netto nåverdi lik null) og ett med høy lønnsomhet
(her operasjonalisert som 15 prosent nominell avkastning før skatt). Vi ser at petroleumsprosjektet

betaler betydelig mindre i skatt enn vannkraftprosjektet, til tross for en vesentlig høyere nominell

marginalskatt (78 prosent for petroleum mot 58 prosent eller inntil 65 prosent dersom eiendomsskatt
og konsesjonskraft inkluderes for vannkraft). Det skyldes den korte avskrivningstiden for

petroleumsprosjekter i forhold til den faktiske levetiden og fradraget for gjeldskostnader mot

særskatten (selv om dette er begrenset oppad) og det faktum at prosjektet går med betydelige

skattemessige underskudd de første årene. For det marginale petroleumsprosjektet er verdien av de
skattemessige underskuddene de første årene (som reduserer skattepliktig inntekt for selskapet samlet
sett) så stor at det mer enn oppveier skattekostnadene i de senere årene målt i nåverdi.

Det er et tankekors at investeringer innenfor fornybar energi beskattes hardere enn prosjekter innenfor
petroleumssektoren. Det er i stor grad marginale vannkraftprosjekter som gjenstår og Energi Norge har
registrert at skatteskjerpelser de senere år har medført at prosjekter er blitt lagt på is. Det forventede
felles elsertifikatmarked med Sverige vil imidlertid trolig føre til at flere av disse blir realisert.

Problemstillingen med at marginalt samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter ikke blir realisert kan
fortsatt være til stede, men sertifikatinntektene vil "flytte problemet" til et høyere kostnadsnivå (for en
periode). Det svekker også vannkraftens konkurranseposisjon i forhold til andre teknologier og i forhold
til konkurrerende investeringer i Sverige.
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2. Nærmere om de enkelte forslag til endringer

2.1. Fortsatt korridor

Energi Norge er enig med departementet om at maksimums- og minimumsreglene etablerer en korridor

som er viktig mht å sikre stabilitet for så vel vertskommuner som eierkommuner. Eiendomsskatte-

grunnlaget fastsettes ved en nåverdiberegning der spotmarkedsprisen og kraftproduksjon over en

femårsperiode samt renten på statskasseveksler over en treårsperiode er de sentrale elementer for

fastsetting av grunnlaget. Siden kraftskattereformen i 1997 har vi erfart betydelige svingninger i så vel

priser som renteutvikling:
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Fig 2.1 Utvikling i systempris (spotmarkedspris) på Nord Pool og normert risikofri rente 1998-2010.

Denne utviklingen har stor betydning for eiendomsskattegrunnlaget. Minimumsverdi ble innført i en

periode med lave priser og relativt høye renter. Uten minimumsverdi ville det resultert i svært lave

eiendomsskattetakster. Nå er situasjonen motsatt, høye priser og et svært lavt rentenivå. Argumentene

for en maksimumsverdi er derfor de samme nå som de i sin tid var for en minimumsverdi, med motsatt

fortegn.

Det lave rentenivået vil gi full effekt i takstene om 2-3 år, og resultere i takster langt over mulig

omsetningsverdi. Beregninger THEMA Consulting Group har gjennomført for Energi Norge2, 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 6,4 kr/kWh og være i strid med

grunnleggende prinsipper for eiendomsskattetakster.

I tillegg til denne virkningen på makronivå, tilsier individuelle utslag for enkelte kraftverk at prinsippet

med korridor videreføres. Dette forholdet illustreres godt i departementets høringsnotat, tabell 2, der

det fremgår at minimumsgrensen har vært benyttet for 4-5 prosent av kraftverkene også de seneste

årene. Den store spredningen i takstverdier fremkommer også i beregninger noen medlemsbedrifter har

foretatt. Selskapene har beregnet eiendomsskatten for 2012 uten maksimumsverdi, og taksten varierer

fra 1,88 kr/kWh til 9,80 kr/kWh.

2 THEMA Consulting Group Notat 2011-1Kapitaliseringsrenten i formesverdiberegningen
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Fig 2.2 Eiendomsskattegrunnlag for 45 kraftverk med og uten maksimumsverdi i 2012 (uten andre endringer)

Departementet foreslår i høringsnotatet at maksimums- og minimumsreglene justeres i årene framover

og opplyser at man vil komme tilbake til omfanget av justeringen i 2012 i budsjettet for 2012. Energi

Norge er bekymret for at denne justeringen kan bety en betydelig økning i eiendomsskatten. Som vi har

påpekt tidligere, er en skatteskjerpelse problematisk i forhold til utfordringer kraftnæringen står foran

på investeringssiden. En eventuell skatteøkning bør derfor kompenseres gjennom andre endringer, for

eksempel gjennom endrede avskrivningsvilkår. Dette er viktig for å opprettholde selskapenes

investeringsevne.

Energi Norges syn på korridor kan kort oppsummeres slik:

Prinsippet med en korridor, en minimums- og maksimumsverdi eiendomsskattetaksten kan

variere innenfor, må opprettholdes.

Det er viktig fordi renteutvikling og prisutvikling har så stor innvirkning på takstene.

Det er viktig også fordi det ellers vil kunne bli urimelig store individuelle forskjeller mellom ulike

kraftverk. Enkelte kraftverk vil oppleve takster langt over mulig omsetningsverdi.

En justering av grenseverdiene må kompenseres, f.eks gjennom endrede avskrivningsvilkår.

2.2 Risikotillegget

I høringsnotatet ber Finansdepartementet om synspunkter på en heving av risikotillegget, og viser i den

sammenheng til to rapporter, en utarbeidet for Energi Norge og en for Enova.

9

I rapporten for Energi Norge har THEMA Consulting Group (TCG) gjennomgått ulike rapporter og utledet

et markedsbasert avkastningskrav til norsk vannkraftproduksjon ved hjelp av standard finansteori.
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Basert på tilgjengelig litteratur anslår TCG at risikopremien nøkternt vurdert bør være i størrelsesorden

5-5,5 prosentpoeng nominelt før skatt.

Den andre rapporten er utarbeidet av professorene Ole Gjølberg og Thore Johnsen, desember 2007,

Investeringer i produksjon av fornybar energi: Hvilket avkastningskrav bør Enova SF legge til grunn?

Bakgrunnen for rapporten var et ønske fra Enova om å få en analyse og tallfesting av avkastningskrav for

slike investeringer og dermed et avkastningskrav som Enova kunne benytte i vurderinger av nivå på

investeringsstøtte. Gjølberg og Johnsen konkluderer med å anbefale et risikotillegg på 5,7 prosentpoeng

for vannkraftproduksjon. Gjølberg og Johnsen baserer seg på empiriske studier og legger til grunn en

noe lavere risiko enn gjennomsnittet i aksjemarkedet. De viser imidlertid til utvikling i indekser relativt til

verdensindeksen (kap 6.3 Energiindekser: Fornybare og konvensjonelle) der fornybar energi i perioden

1999 — 2007 kommer ut med en total risiko målt ved standardavvikene betydelig høyere enn all annen

virksomhet sett under ett (verdensindeksen).

TCG peker i sin rapport på at vannkraft er gjenstand for betydelig regulatorisk usikkerhet i tillegg til den

ordinære markedsrisikoen, men at slik risiko ikke er systematisk og derfor i prinsippet ikke skal

reflekteres i avkastningskravet men i anslagene på kontantstrømmene. TCG viser til at regulatorisk risiko

likevel er reflektert i det markedsbaserte avkastningskravet i enkelte studier og uttrykker at det er grunn

til å vurdere nærmere sammenhengen mellom skattesystemet, andre regulatoriske forhold og

risikopremien. Som eksempler på slike regulatoriske forhold / endringer de senere år og forhold som er

oppe til diskusjon, nevner TCG:

økning av grunnrenteskattesatsen fra 27 til 30 prosent.

Fjerning av risikopåslaget i normrentene for friinntekt og framføring av negativ

grunnrenteinntekt.

Reduksjon av konsesjonskraftprisen ved at overskuddsbaserte skatter er tatt ut av

beregningsgrunnlaget.

Mulige, strengere konsesjonsvilkår på grunn av EUs vanndirektiv og revisjoner av eksisterende

konsesjoner er en annen usikker faktor som kan bidra til reduserte inntekter.

Endringen i grunnrenteskatten i 2007 (de to første punktene) representerte en provenyvirkning fra

kraftsektoren til staten på rundt 30 milliarder kroner3. Denne høringen vedrørende minimums- og

maksimumsreglene er også et eksempel på et slikt regulatorisk forhold som representerer en usikkerhet

kraftselskapene må forholde seg til. Som nevnt er dette forhold som ikke reflekteres i den ordinære

markedsrisikoen og det risikotillegg som fastsettes på grunnlag av den. Investeringer i vannkraft har et

svært langsiktig perspektiv og slik usikkerhet trekker i retning av at risikotillegget bør settes noe høyere.

Et annet poeng er at de aller fleste regulatoriske endringene som har skjedd, har vært til ulempe for

kraftprodusentene og redusert forventet avkastning.

Energi Norge mener derfor at risikotillegget må settes til minimum 6 prosentpoeng.

2.3 Risikofri rente

Den reelle diskonteringsrenten fastsettes som summen av en nominell risikofri rente og en risikopremie,

justert for faktisk inflasjon over en treårsperiode. Risikopremien har vi omtalt ovenfor. Når det gjelder

den risikofrie renten, fastsettes den på grunnlag av renten på statskasseveksler med 12 måneders

løpetid målt som gjennomsnitt over siste tre år.

3 Kilde: Econ Pöyry notat, 12. oktober 2007



Det betyr at dersom man får en treårsperiode med unormalt høye eller unormalt lave renter, gir det

store utslag i eiendomsskattegrunnlaget. Det har vært store svingninger i renteutviklingen siden

kraftskattereformen ble innført, slik det også er illustrert i figur 2.1.

Energi Norge vil anbefale at man legger til grunn en noe mer stabil risikofri rente. Det 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.

Behovet for en korridor vil ikke forsvinne med en mer stabil risikofri rente. Viktigheten av en korridor

både på makro- og mikronivå er drøftet tidligere (punkt 2.1).

	

2.4 Endringer vedrørende minste gjenstående levetider og langsiktige kontrakter må reverseres

Finansdepartementet viser i høringsnotatet til Ot. prp. nr. 47 (1999-2000) og de justeringer som der ble

forslått (og senere vedtatt) i et forsøk på å bringe eiendomsskatten opp på et ønsket nivå:

"For å imøtekomme Stortingets forutsetninger om økte eiendomsskatteinntekter til
vertskommunene ble også risikotillegget i diskonteringsrenten redusert fra 4 pst. til 3 pst. I
Ot.prp. nr. 47 framgår det at dette etter Finansdepartementets vurdering var en enkel metode for
en sjablonmessig økning av formuesverdien, og dermed en økning av eiendomsskattegrunnlaget.
I tillegg ble også minste gjenstående levetid for eksisterende driftsmidler i beregning av fradrag
for kostnader til framtidig utskifting av driftsmidler økt. Til tross for disse endringene ble det
likevel anslått at kommunenes eiendomsskatteinntekter høsten 2000 ville bli lavere enn
Stortingets forutsetninger. For å sikre kommunene eiendomsskatteinntekter på om lag 1 mrd.
kroner ble minimumsverdien nå økt fra 0,5 kroner per kWh til 1,1 kroner per kWh, jf. Ot.prp. nr.
24 (2000-2001).

Reduksjon av risikotillegget var en sentral endring, dette temaet har vi omtalt tidligere (punkt 2.2). I

tillegg ble reglene for minste gjenstående levetid for driftsmidlene strammet inn og unntaket fra

spotmarkedsprisverdsettelse for visse langsiktige kontrakter ble opphevet.

Når det gjelder minste gjenstående levetider ble den økt fra 25 til 40 år for dammer, tunneler, rørgater

(unntatt rør) og kraftstasjoner. For maskinteknisk utrustning ble det satt en minste gjenstående levetid

på 15 år og for elektroteknisk utstyr ble den økt fra 5 til 10 år.

Når det gjelder langsiktige kontrakter mv, ble de særskilte verdsettelsesreglene for langsiktige

kontrakter og kraft brukt i egen produksjonsvirksomhet for eiendomsskatteformål, opphevet.

Disse endringene var, slik det framgår av Ot.prp. nr. 47 (1999-2000), begrunnet med provenymessige

hensyn i en periode med svært lave spotmarkedspriser. Disse argumentene er ikke lenger relevante og

Energi Norge mener at regelverket på disse områder må reverseres til det som opprinnelige var vedtatt.

	

2.5 Elsertifikater

Inntekter fra elsertifikater er ikke omtalt i høringsnotatet fra departementet. Etter skatteloven § 18-3

andre ledd bokstav d, skal inntekt fra utstedte elsertifikater inngå i beregningsgrunnlaget for

grunnrenteinntekt av løpende produksjon fra vannkraftvirksomhet. I Prop. 101 L (2010-2011) foreslås
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det at inntekten skal settes lik markedsprisen på registreringstidspunktet for utstedte sertifikater (uten å

ta hensyn til gevinst/tap ved realisasjon av sertifikatene, slik det foreslås for alminnelig inntekt).

Energi Norge legger til grunn at sertifikatinntekter ikke skal inngå i de normerte salgsinntekter som

benyttes ved fastsetting av eiendomsskattegrunnlaget. Sertifikatene gis for en tidsbegrenset periode på

15 år mens eiendomsskattegrunnlaget beregnes som en nåverdi over uendelig tid. Det er naturligvis

mulig å lage sjablonger som inkluderer en tilnærmet riktig andel av sertifikatinntektene, avhengig av

hvor i sertifikatperioden vannkraftverket befinner seg, men det blir unektelig et svært kompliserende

element i en allerede kompleks modell.

2.6 Grunnrenteskatten i eiendomsskatteberegningen

Det er reist spørsmål ved hva som er riktig måte å behandle grunnrenteskatten på ved beregning av

formuesverdien. Energi Norge har bedt THEMA Consulting Group utrede hvordan diskonteringsrenten

for grunnrenteskatten bør fastsettes i beregningen av formuesverdien. TCG konkluderer med at bruken

av en felles diskonteringsrente før skatt på alle elementer i formuesverdiberegningen medfører at

nåverdien av grunnrenteskatten feilyurderes4. Årsaken er at grunnrenteskatten ikke er

fradragsberettiget i alminnelig inntekt. Grunnrenteskatten bør i stedet diskonteres separat med en

rente etter skatt ved beregning av formuesverdi i henhold til de generelle reglene i skatteloven § 18-5.

Et alternativ er å bruke en kapitaliseringsrente før skatt som er høyere enn renten etter skatt dividert

med 72 prosent. Denne metoden er også beskrevet i notatet fra TCG.

Notatet fra THEMA Consulting Group vedlegges. Energi Norge anmoder om at denne inkonsistens ved

modellen rettes opp i tilknytning til gjennomgangen av maksimums- og minimumsreglene.

3 LVKs brev om kapitaliseringsrenten i formuesverdiberegningen av kraftanlegg

I brev av 23. mai 2011 til Finansdepartementet tar Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)

opp flere forhold knyttet til kapitaliseringsrenten i formuesverdiberegningen av kraftanlegg. I brevet

rettes det kritikk mot vurderinger i TCGs rapport for Energi Norge. Vi har derfor anmodet TCG om å

gjennomgå brevet og deres kommentarer følger vedlagt.

4 THEMA Consulting Group arbeidsnotat av 08.06.2011 (vedlagt)
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4 Oppsummering

Eiendomsskatt er en viktig rammebetingelse for kraftnæringen, en næring som er underlagt en svært

streng beskatning og som nå står foran store investeringsutfordringer. Kraftskattesystemet (for

vannkraftprodusenter) og de konsesjonsbaserte ordninger består av mange elementer; i forhold til

vertskommunene er konsesjonsavgift, konsesjonskraft, naturressursskatt og eiendomsskatt de viktigste.

Endringer i regelverket for eiendomsskatten kan ha store økonomiske konsekvenser, slik vi har vist i

dette notatet, og Energi Norge mener det er viktig å vurdere endringene i en større sammenheng før

beslutninger fattes.

Prinsippet med en korridor, en minimums- og maksimumsverdi eiendomsskattegrunnlaget kan

variere innenfor, må opprettholdes. Det er viktig både av hensyn til virkningene for kraft-

produksjon samlet, og for å ivareta individuelle forskjeller mellom ulike kraftverk. En justering av

korridoren må kompenseres gjennom økte avskrivninger for å opprettholde investeringsevnen.

Risikotillegget i diskonteringsrenten må fastsettes ut fra faglige kriterier og ikke politiske for å

oppfylle definerte provenymål, slik tilfellet er i dag. Omfattende studier foretatt av THEMA

Consulting Group for Energi Norge og av professorene Ole Gjølberg og Thore Johnsen for Enova

konkluderer med et risikotillegg i området 5,5 — 5,7 prosentpoeng. Med et beskjedent tillegg for

å ivareta regulatorisk risiko mener Energi Norge at tillegget må settes til minimum 6

prosentpoeng.

Det bør vurderes å legge til grunn en noe mer stabil risikofri rente.

Endringer vedtatt i 2000 vedrørende minste gjenstående levetider og langsiktige kontrakter må

reverseres. Disse endringene ble vedtatt med det formål å øke provenyet fra eiendomsskatten.

Inntekter fra elsertifikater må ikke inngå i de normerte salgsinntekter. En tidsbegrenset

ekstrainntekt kan ikke legges til grunn i en beregning av nåverdi over uendelig tid.

I gjeldende beregningsmodell kommer ikke grunnrenteskatten korrekt til fradrag ved fastsetting

av eiendomsskattegrunnlaget. Grunnrenteskatten må diskonteres separat med en rente etter

skatt ved beregning av formuesverdi i henhold til de generelle reglene i skatteloven § 18-5. Et

alternativ er å bruke en kapitaliseringsrente før skatt som er høyere enn renten etter skatt

dividert med 72 prosent. Begge metodene er beskrevet i notatet fra TCG.

Vedlegg, notater fra THEMA Consulting Group:

Notat 2011-3  Kommunale og fylkeskommunale inntekter fra skatter og konsesjonsbaserte

ordninger i kraftsektoren.

Arbeidsnotat datert 8. juni 2011  Hvordan bør diskonteringsrenten for grunnrenteskatten i

beregningen av formuesverdien fastsettes?

Arbeidsnotat datert 10. juni 2011  Kommentarer til LVKs forslag om endring av

kapitaliseringsrenten.


