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Høring om eiendomsskatten for vannkraftverk

Vi viser til Finansdepartementets brev av 15. april med vedlagt høringsnotat om
maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk.

Oppland Energi As er et selskap eiet av E-CO Energi as med 61,3% og Eidsiva Vannkraft
med 28,7 % Selskapet eier 9 kraftstasjoner i Valdres/Dokkaområdet, samt at de har en 25
% eierandel i Opplandskraft DA og 20 % i Bang Kraftverk DA. Selskapet er derfor involvert i
både eksisterende og ny vannkraftutbygging.

Oppland Energi deler i hovedsak departementets syn på flere forhold som drøftes i
høringsnotatet. Vi er imidiertid bekymret for at endringer vil medføre en skatteøkning som
reduserer næringens investeringsevne nå som vi står foran store investeringsutfordringer.
Vi savner også omtale av enkelte viktige forhold i tilknytning til regelverket for
eiendomsskattegrunnlaget. Oppland Energis 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 bør
ikke økes for fornybar energiproduksjon. Skatteskjerpelser vil gjøre det mindre
attraktivt å investere i ny norsk vannkraft.

Prinsippet med en korridor, en minimums- og maksimumsverdi
eiendomsskattegrunnlaget kan variere innenfor, bør opprettholdes. Det er viktig
både av hensyn til virkningene for kraftproduksjon samlet, og for å ivareta
individuelle forskjeller mellom ulike kraftverk. En eventuell justering av korridoren
må kompenseres, eksempelvis gjennom økte avskrivninger for å opprettholde
investeringsevnen.

Risikotillegget i diskonteringsrenten må settes til minimum 6 prosentpoeng.

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 kan 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.

Det vises til Energi Norges høringssvar for utdypende kommentarer.

Med vennlig hilsen

Oppland Energi AS
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