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Uttalelse til høringsnotat vedrørende endringer i eiendomsskatt
for kraftverk

Store investeringsutfordringer

For å møte klimautfordringen med økt behov for utslippsfri energi vil energibransjen stå

foran store investeringer i ny fornybar energi i årene som kommer. Anslag tyder på at

kraftbransjen alene skal investere 150-200 mrd kr i ny fornybar produksjon, forsterkede

nettforbindelser innenlands og mot utlandet.

Kraftbransjen er i dag sterkt beskattet, skattetrykket må ikke økes ytterligere.

Vi reagerer derfor på at finansdepartementet nå signaliserer en skatteskjerpelse i en

periode der det på grunn av klimautfordringene er et stort behov for investeringer i mer

fornybar energi og mer nett.

Egenfinansiering

Bortsett fra staten som eiere av kraftproduksjon er det lite realistisk at fylkeskommuner

og kommuner kan bidra med kapitaltilførsel til nyinvesteringer. Det er derfor viktig at

kraftselskapene får anledning til å bygge opp sin egenkapital. Gjennom grunnrenteskatt

og overskuddskatt har Akershus Energi over år hatt en skattebelastning på mellom 50 og

60 %. Nå er selskapet inne i en investeringsfase for å rehabilitere og bygge ut ny

fornybar energi. Akershus Energi vi i de nærmeste årene investere ca. 1 mrd kr i ny

vannkraft og rehabilitering av eksisterende anlegg samtidig som vi investerer vi ca. 1 mrd

kr i ny fornybar fjernvarme.

Store verdioverføringer

Vertskommunene sine inntekter fra kraftnæringen har økt fra ca 3 til 7 mrd kr over de

siste ti år. En økning i eiendomsskatten er en avveiing mellom vertskommuner på den

ene siden og stat, eierkommuner og kraftbransjen på den andre. En fjerning av

maksverdien uten andre endringer vil på kort sikt øke vertskommunenes inntekter med

nær 4 mrd kr. Størstedelen av økningen tilfaller de rikeste kommunene i Norge,

kommuner som allerede i dag har store inntekter fra vannkraft. Nåverdien av en fjerning

av maksimumsverdien er samlet sett beregnet til 37 mrd kr, der mer enn halvparten vil

være et inntektstap for staten. Dette innebærer takster opp mot 7 kr/kWh i

gjennomsnitt, noe som langt overgår mulig omsetningsverdi. Dette vil ramme

kraftselskapene og dermed deres eiere hardt.
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Risikotillegget

I høringsnotatet omtaler departementet kapitaliseringsrenten og viser til to rapporter som

konkluderer med at risikotillegget bør ligge i området 5-5,5 prosent (THEMA Consulting

Group i rapport på oppdrag fra Energi Norge, 2011) og 5,7 prosent (Gjølberg og Johnsen

i rapport til Enova 2007). Departementet ber om synspunkter på heving av risikotillegget.

Akershus Energi vil peke på at vannkraft er svært strengt beskattet og har vært

gjenstand for skatteskjerpelser med ujevne mellomrom, den siste store skatteskjerpelsen

kom i 2007. Ut fra den samlede skattebelastningen kraftforsyningen har i dag vil

Akershus Energi anbefale at risikotillegget settes til minimum 6 prosent.

Fortsatt korridor

Akershus Energi er enig i at maksimums- og minimumsreglene etablerer en korridor som

er viktig for å sikre forutsigbarhet for så vel vertskommuner som eierkommuner. Etter

kraftskattereformen i 2007 har vi er-fart betydelige svingninger i priser og renteutvikling,

noe som har stor betydning for takstene. I tillegg til den samlede effekten, vil vi

fremheve individuelle forskjeller som et viktig argument for å opprettholde en korridor.

Beregninger viser store forskjeller i taksten målt som kr/kWh mellom ulike kraftverk

dersom maksimumsverdien oppheves.

Konklusjon

Akershus Energi anbefaler at maksimums- og minimumsreglene for fastsettelse av

eiendomsskatt på kraftverk opprettholdes.

Økt eiendomsskatt vil i betydelig grad redusere kraftprodusentenes evne til å

investere i ny fornybar produksjon.

Om maksimumsverdien justeres opp, må også risikotillegget justeres opp på et

forsvarlig nivå.

Risikotillegget bør ligge på minimum 6 prosent.
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