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VEDR. MAKSIMUMSVERDI KNYTTET TIL KRAFTVERKBESKATNING

Jeg viser til Finansdepartementets høringsbrev 15.april d.å. vedrørende kraftverksbeskatning.
Tromsø kommune har betydelige eierposter i kraftsektoren gjennom selskapet Troms Kraft. Vi
mener det verken er ønskelig eller nødvendig å fjerne maksimumsverdien i dagens
skattetakseringsprinsipper.

Vi er kjent med at Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) går inn for å fjerne
maksimumsverdien. Konsekvensen blir en omfordeling av verdier. Som eiere finner vi det
urimelig at vertskomrnunene tilføres ytterligere verdier på bekostning av eierkommunene og
staten. En endring av takseringsreglene vil redusere utbyttemuligheten for eierne og dermed
hemme utbyggingen av fornybar energi. Ved å legge dagens prinsipp med en maksimums- og
minimumsverdi til grunn, vil det derimot gi forutsigbarhet og stabilitet for så vel
eierkommuner som vertskommuner, og verdifordelingen mellom disse. Vi mener forslaget
som er gjengitt i høringsbrevet er et ledd i den vedvarende skatteskjerpelsen overfor
kraftselskapene, en skjerpelse som kjennetegnes ved mindre årlige endringer. Oppsummert vil
disse endringene være vesentlige.

Therna Consulting Group har i en rapport om eiendomsskatt på kraftverk beregnet at man fra
2013 kan få en årlig økning fra dagens nivå på 2 milliarder kroner, til over 6 milliarder kroner
årlig for alle kraftverkene under ett dersom maksimumsverdien fjernes uten andre endringer.
Dette innebærer en takstverdi på mer enn 7 kr/kWh — langt over mulig omsetningsverdi for de
samme kraftanleggene.

Kraftselskapene står foran store investeringer de nænneste årene, og en kraftig økning i
skattebyrden vil vanskeliggjøre realisering av nødvendige, klimagunstige
investeringsprogrammer som det er bred politisk oppslutning om. Maksimumsverdi ble innført
for å skape symmetri i regelverket etter at vertskommuner hadde fått gjennomslag for at det
skulle etableres en minimumsverdi for eiendomsskattetaksten. I dag er maksimumsverdien
2,35 kr/kWh. Med dagens rentenivå vil fjerning av maksimumsverdien trolig resultere i høye
takster og en kraftig økning av eiendomsskatten på kort sikt, jf. tallene i rapporten fra Thema
Consulting Group, som viser en økning på 4 milliarder kroner per år. Hoveddelen av dette vil
tilfalle et mindre antall vertskommuner.

Det er utført beregninger for å undersøke virkningen for Troms Kraft av å endre/fjerne
maksimums- og minimumsreglene. Dersom det legges til grunn at maksimalgrensen
fternes, ser det ut til at formueverdiene til Troms Kraft vil stige til et nivå som tilsvarer
5,26 kr/kWh. Dette vil representere en årlig skatteskjerpelse på nær 25 millioner kroner,
tilsvarende en nåverdi på 500 mill. kroner (avhengig av hvilke kapitaliseringsforutsetninger
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som legges til grunn) før skatt. Etter skatt vil virkningen være henholdsvis 11 millioner
kroner og 210 millioner kroner.

Med vennlig hilsen

Aril Hausberg
ordfører


