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Høring om maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk.

Det vises til høringsnotat fra Finansdepartementet, datert 15. april 2011, vedr. maksimums- og
minimumsreglene for eiendomsskatten for kraftverk. Bergen kommune har ikke blitt til-
skrevet som høringsinstans direkte, men har som følge av kommunens betydelige eierskap i
BKK AS (BKK), funnet det riktig å likevel fremsende en høringsuttalelse til Finans-
departementet.

Byrådet i Bergen behandlet sak  Høring om maksimums- og minimumsreglene i
eiendomsskatten for kraftverk  i møtet 280611 sak 1311-11, og fattet følgende vedtak:

1. Byrådet slutter seg til Finansdepartementets forslag om å beholde maksimums- og
minimumsreglene for eiendomsskatten for kraftverk, og at disse grensene blir justert
avhengig av utviklingen i kraftpriser og rentenivå.

2. Byrådet slutter seg til anbefalingene fra BKK og Energi Norge i sin helhet. Bergen
kommune avgir eget høringssvar basert på innholdet i denne byrådssak, og da med
spesielt fokus på forholdene i BKK-området.

BKK har nylig behandlet en styresak med utgangspunkt i et svarbrev som Energi Norge har
avgitt til Finansdepartementet. Energi Norge deler i hovedsak Finansdepartementets syn på
flere forhold som drøftes i høringsnotatet. Interesseorganisasjonen er imidlertid bekymret for
at endringene, slik disse er foreslått fra Finansdepartementet, vil medføre en skatteøkning for
BKK og andre tilsvarende kraftselskaper i Norge, og som således reduserer selskapenes
fremtidige investeringsevne. En slik skatteøkning vil kunne føre til at marginalt samfunns-
økonomisk lørmsomme prosjekter ikke blir realisert. I styresaken til BKK, og som for øvrig er
referert til i høringsuttalelsen fra BKK, drøftes de mest sentrale elementene i høringsnotatet,
herunder konsekvenser av å oppheve maksimums- og minimumsreglene både på landsbasis
og lokalt i BKK-området. Dersom grensene oppheves, vil dette kunne medføre en økning i
eiendomsskatten på anslagsvis NOK 4 milliarder på nasjonalt plan, og som igjen vil tilfalle et



lite antall vertskommuner. En avvikling av maksimums- og minimumsreglene vil således i
stor grad være en omfordeling av midler fra staten til noen få kommuner, og vil derfor isolert
sett bidra til å øke inntektsforskjellene mellom kommunene. I BKK-området har nær samtlige
kraftverk en beregnet formuesverdi som overstiger kr 2,35 pr kWh, og disse blir følgelig
beskattet etter maksimumsgrensen. En potensiell økning i eiendomsskatten, her beregnet til
MNOK 155, vil således tilfalle kommuner med relativt få innbyggere, for eksempel Modalen
som vil få en økning med anslagsvis MNOK 33. Bergen kommune vil imidlertid få tilnærmet
uendret eiendomsskatteinngang.

For BKK vil imidlertid økt eiendomsskatt være en kostnadsøkning som reduserer drifts-
resultatet tilsvarende. Beregningene til BKK viser at Bergen kommune vil få redusert sin
andel av resultatet i 2013 med MNOK 24,6 for sin eierandel på 37,75 % i selskapet. Dette
etter at bl.a. alminnelig skatt er hensyntatt. En oppheving av maksimums- og minimums-
verdiene for eiendomsskatt har således store konsekvenser for BKK-konsernet og
aksjonærene. Dersom grenseverdiene skal prisjusteres, bør dette skje med utgangspunkt i
2011 ut fra behovet for mest mulig kontinuitet fordi eiendomsskatten i seg selv anses å være
av konkurransevridende karakter.

Med bakgrunn i det ovennevnte mener Bergen kommune at maksimums- og minimums-
reglene danner en hensiktsmessig korridor som sikrer forutsigbarhet og stabilitet både for
vertskommuner, eierkommuner, kraftselskaper og staten. I perioder med høye renter og lave
kraftpriser vil minimumsverdien sikre vertskommunene inntekter, og i perioder med lave
renter og høye kraftpriser vil maksimumsverdien danne en øvre grense for den eiendomsskatt
kraftverkene må betale. Bergen kommune finner det også rimelig at grenseverdiene som har
stått nominelt uendret siden 2004 endres i årene fremover, dog med 2011 som utgangspunkt.

Hva gjelder risikotillegget i kapitaliseringsrenten for verdsettelse av kraftanlegg, slutter
Bergen kommune seg til Finansdepartementets forslag om å vurdere denne øket. Dette med
henblikk på å avdempe en eventuell skatteøkning som følge av endringer i grenseverdiene i
beregningsgrurmlaget for eiendomsskatten på kraftanlegg. Bergen kommune tiltrer Energi
Norge sin anbefaling om at risikotillegget i diskonteringsrenten bør økes fra 3 % til minimum
6 %.
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