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Maksimums- og minimumsregler i eiendomsskatten for kraftverk

Vedlegg

1.  Brev fra EnergiNorge til Finansdepartementet datert 18.02.11.

Bakgrunn for saken

I forbindelse med presentasjonen av statsbudsjettet for 2011 ble det fremmet forslag om  å
sende på høring forslag om endringer i de såkalte maksimums- og minimumsreglene i
eiendomsskatten i kraftverk. I den forbindelse har EnergiNorge (EnerigNorge er en interesse-
og arbeidsgiverorganisasjon for energibedrifter og organiserer ca 270 energibedrifter som
produserer, transporterer og selger kraft) tilskrevet Finansdepartementet og redegjort for sine
synspunkter i saken.

Østfold fylkeskommune, som en stor eier i Østfold Energi, vil kunne bli påvirket av endringer i
disse reglene. Fylkesrådmannen vil på denne bakgrunn derfor kort gjøre rede for brevets
innhold og mulige konsekvenser for fylkeskommunens økonomi.

EnergiNorges brev og opplysninger fra Østfold Energi

Brevet fra Ener iNor e

Hovedinnholdet i EnergiNorges brev gjengis i det påfølgende:

"Eiendomsskattetaksten for kraftverk fastsettes ved en nåverdiberegning1 der
spotmarkedsprisen og kraftproduksjon over en femårsperiode samt renten på
statskasseveksler over en treårsperiode er de sentrale elementer for fastsetting av taksten.

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
den 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.

Det forhold at rentenivået betyr så vidt mye for takstene og at rentene de siste årene har vært
unormalt lave, tilsier etter Energi Norges syn at det bør vurderes å finne en nøytral, langsiktig
rente som gir større stabilitet. Dersom man legger til grunn en mer stabil rente kan det

1 Nåverdien av en evigvarende inntektsstrøm kan forenklet skrives på følgende måte: Nåverdi =
inntektsstrøm/rentesats. Av dette ser vi at høy inntektsstrøm (høy kraftpris) og en lav rentesats vii gi en
høy nåverdi og dermed et høyt grunnlag for beskatning.
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vurderes å beslutte en snevrere korridor, dvs mindre avstand mellom maksimumsverdi og
minimumsverdi.

For å møte bl.å. klimautfordringene skal det investeres mye i fornybar energi og mer nett i
årene som kommer. Energibransjen står dermed foran betydelige investeringsutfordringer.
Anslag tyder på at kraftbransjen alene skal investere mellom 150 — 200 milliarder i økt
produksjon og mer nett frem mot 2020. Dette er helt nødvendig for å fornye gammelt nett,
bygge nytt nett for å koble til ny fornybar produksjon, men også for å forsterke nettforbindelser
innenlands samt å bygge flere kabler fra utlandet.

Skal bransjen makte så store investeringer på så kort tid er man avhengig av forutsigbare og
stabile rammebetingelser. Eierne av energiselskap står derfor foran en periode med betydelig
økt risiko ved at det skal foretas kapitalkrevende investeringer. 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 klimaforpliktelser.

I tillegg vil det for de samme eierne kunne bety reduserte fremtidige utbytter hvis fjerning av
maksimalsatsen blir gjennomført. Utbytte blir utbetalt på grunnlag etter skatt, og økt
eiendomsskatt er således en ren kostnad for selskapet."

Tille sinformas'on fra Østfold Ener i

Opplysninger fra Østfold Energi bekrefter informasjonen, selv om selskapet forholder seg
nøytralt til de foreslåtte endringene.

Dette blant annet fordi tre av selskapets eierkommuner vil kunne tjene mer på en fjerning av
maksimalsatsen enn de vil tape på et redusert utbytte fra sitt eierskap. I Østfold er Askim,
Skiptvet og Sarpsborg verstkommuner for kraftstasjoner.

Fylkesrådmannens vurdering

Som det fremkommer av brevet fra EnergiNorge vil en fjerning av maksimalsatsen for
eiendomsskatt i kraftverk kunne gi både reduserte fremtidige investeringer og årlige utbytter.

I tillegg innebærer en mulig fjerning også en omfordeling fra eiere til vertskommuner. Om lag
200 kommuner i Norge har kraftinntekter i dag, og noen av disse er blant landets rikeste.

Østfold fylkeskommune er 50% eier av Østfold Energi, og har de senere år fått betydelig
aksjonærutbytte. Disse midlene er benyttet til regional utvikling, veger og skolebygg og har
kommet hele befolkningen til gode.

Dersom eiendomsskatten for kraftverk øker og utbyttene derigjennom blir lavere, er dette
negativt for fylkeskommunen og Østfolds befolkning samlet. Fylkeskommunen bør derfor gå
imot en fjerning av maksimalsatsen for eiendomsskatt.

Fylkesrådmannens forslag til vedtak

Østfold fylkeskommune vil gå i mot en fjerning av maksimalsatser for eiendomsskatt i
kraftverk, da dette både kan gi reduserte framtidige investeringer og årlige utbytter.

Sarpsborg, 25. mars 2011

Atle Haga Hans Jørgen Gade
fylkesrådmann økonomidirektør


