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LVKS INNSPILL TIL KRAFTSKATTEUTVALGET – ANMODNING OM MØTE
Jeg viser til kraftskatteutvalgets høringsmøte 26. november 2018, og benytter anledningen til å takke for
et instruktivt og godt møte. Utvalgets arbeid anses av LVKs 175 medlemskommuner å være det viktigste
arbeidet som pågår om de fremtidige rammebetingelser for kraftsektoren, ikke bare for næringen, men
også for vertskommunene.
Selv om vi fikk en god anledning til å presentere LVKs syn på viktige spørsmål under høringsmøtet, er det
en rekke temaer og problemstillinger tiden ikke tillot at vi berørte. Jeg tillater meg derfor å spørre om LVK
kan få anledning til et eget møte med utvalget for en fordypning av noen viktige temaer. Stikkordsmessig
vil jeg nevne:
Eiendomsskatt på vannkraftanlegg
• Eiendomsskatt på vannkraftanlegg må også i fremtiden reflektere den objektiviserte
omsetningsverdien – substansverdimetoden er ikke anvendelig.
LVKs konkrete forbedringsforslag:
• Fradragsrett for grunnrenteskatt i eiendomsskattegrunnlaget for vannkraftanlegg bør fjernes, jf.
skatteloven § 18-5 tredje ledd, andre setning.
• Minimumsverdien og maksimumsverdien i eiendomsskatteloven § 8 B-1 fjerde ledd bør fjernes.
• Inntekt fra elsertifikater må tillegges salgsinntekter ved beregning av eiendomsskattegrunnlaget i
skatteloven § 18-5 andre ledd, i likhet med reglene for grunnrenteskatt, sml. skatteloven § 18-3
andre ledd bokstav d.
• Beregning av produksjonen ved oppstart av kraftanlegg må beregnes etter skatteloven § 18-5
første til fjerde ledd fra kraftverkets første hele driftsår. Dersom det ved gjennomsnittsberegningen
tas i betraktning et inntektsår der det kun har foregått produksjon i en svært kort periode, vil dette
redusere kraftverkets avkastningsverdi de første fem driftsårene. Det pågår rettssaker om dette
temaet, som viser at regelverket er uklart.
• Kapitaliseringsrenten bør fastsettes på faglig grunnlag i forskrift og bør harmoniseres med
fastsettelse av rentene til bruk ved grunnrentebeskatning.
• Hjemfallskraft bør likebehandles med konsesjonskraft i skatteloven § 18-5, slik at hjemfallskraften
faller inn under unntaket i skatteloven § 18-5 andre ledd første setning om «kraft som tas ut av
kraftverket i henhold til vilkår for konsesjon, som verdsettes til oppnådde priser».
• Det nye skillet mellom nett og produksjon som ble innført ved siste lovendring om
produksjonslinjer bør gjøres klarere. Reglene har blitt inkonsistente og unødig kompliserte uten
at det er grunn til å tro at verdsettelsene har blitt vesentlig riktigere.
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Eiendomsskatt på nettanlegg
• LVK ønsker mer detaljerte eiendomsskatteregler på nettanlegg, og kommer gjerne med konkrete
innspill, selv om nettanlegg i utgangspunktet ligger utenfor kraftutvalgets mandat.
Naturressursskatt
• Satsen for naturressursskatten bør verdisikres, slik at realverdien opprettholdes. Siden satsen på
kr 1,1 øre/kWh til kommunen og 0,2 øre/kWh til fylkeskommunen har stått uendres siden 1997,
taper naturressursskatten seg i verdi hvert år som går, jf. skatteloven § 18-2 annet ledd.
Innsyns-, klage- og søksmålsrett for kommuner ved verdsettelse av kraftanlegg
• Kommunenes rett til innsyn, klage og søksmål ved verdsetting av kraftanlegg må anses som
fundamentale partsrettigheter for kommunene som skattekreditor. LVK ber kraftskatteutvalget
foreslå slike regler, se også Prop. 1 LS Skatter, avgifter og toll 2018 (2017-2018) kap. 41 der det ble
foreslått hvordan innsyns- og klageretten kan utformes konkret.
Kort om endringsforslag som gjelder konsesjonskraft
• Etablering av felles prisregime for konsesjonskraft gitt før og etter 10. april 1959
o Lovendring i vassdragsreguleringsloven § 22 og vannfallrettighetsloven § 19
• Oppdatering av tilsigsserien som benyttes som delingsfaktor ved fastsettelse av
konsesjonskraftprisen
o Erstatte gjeldende tilsigsserie 1970-1999 med 1980-2010
• Gjennomgang av kraftverkene som inngår i OED-prisen («Mini-vannkraft-Norge-modellen»)
o Sikre representativiteten i utvalget, ta ut kraftverk som ikke genererer konsesjonskraft
• Forbruk til kraftkrevende industri bør kunne inntas i fastsettelsen av kommunens behov for
alminnelig elforsyning
o Statskraftkontraktene har utløpt, begrunnelsen for å unnta kraftkrevende industri er
utdatert, behov for lovpresisering/endring i retningslinjer
• Kommunene bør tildeles opprinnelsesgarantier for konsesjonskraften
o Spørsmål om grunnrentebeskatning av inntekter fra salg av opprinnelsesgarantier
• Opprustning og utvidelsestiltak (O/U-tiltak) gir økt selvkostpris uten økt konsesjonskraftvolum og
skaper asymmetri i ordningen for vertskommunene
o Overgang fra individuell selvkost til OED-pris ved alminnelig villkårsrevisjon, ikke bare ved
såkalte kombinerte saker som gjelder O/U-tiltak og ny regulering. Det pågår rettssak om
temaet, som viser at regelverket forstås ulikt.
Med håp om et raskt og positivt svar.
Med vennlig hilsen
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar
Torfinn Opheim
Leder
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