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Energi Norges innspill til ekspertutvalget - utdypende skattenotater
Vi viser til vårt notat til ekspertutvalget i forbindelse med høringsmøte 26. november, samt til vårt brev
datert 6. februar vedlagt syv notater.
Vi ønsker med dette å komplettere og oppsummere våre innspill til utvalget og oversender følgende:
1. Innspill til regjeringens ekspertutvalg som skal vurdere beskatningen av vannkraftverk.
Oppsummering av Energi Norges vurderinger.
2. Investeringsbeslutninger i stor vannkraft, Menon Economics.
3. Vannkraftinvesteringer og skatt – eksempelkatalog, Thema Consulting Group.
4. Lønnsomhet av vindkraft ved ulike skattemodeller, Thema Consulting Group.
5. Grunnrenteskatt på vind og småkraft, Advokatfirmaet Thommessen
6. Kostnader ved vannkraft og vindkraft under ulike skattemodeller, Thema Consulting Group.
Nedenfor følger en kort beskrivelse av hvert av disse dokumentene.
1. Innspill til regjeringens ekspertutvalg som skal vurdere beskatningen av vannkraftverk.
Oppsummering av Energi Norges vurderinger.
Notatet oppsummerer Energi Norges samlede vurderinger av dagens skattesystem for vannkraft og hvordan
dette systemet bør se ut i fremtiden.
2. Investeringsbeslutninger i stor vannkraft, Menon Economics.
I denne rapporten presenterer Menon Economics sin analyse av investeringer i stor vannkraft og peker på
utfordringer knyttet til det store rehabiliteringsbehovet. Analysen er blant annet basert på intervjuer med et
utvalg vannkraftselskap.
3. Vannkraftinvesteringer og skatt – eksempelkatalog, Thema Consulting Group.
I notatet analyseres konsekvensene av skattesystemet for beslutninger om investeringer i vannkraftverk med
utgangspunkt i data for konkrete prosjekter innhentet fra vannkraftprodusenter. Prosjektene dekker et bredt
spekter fra opprusting og utvidelse (O/U) til nye vannkraftprosjekter og rehabilitering av eksisterende
kraftverk.
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4. Lønnsomhet av vindkraft ved ulike skattemodeller, Thema Consulting Group.
I dette notatet analyserer vi følgende problemstillinger:
• Hvordan påvirkes lønnsomheten etter skatt av at et vindkraftprosjekt ilegges særbeskatning etter
mønster av dagens modell for storskala vannkraft?
• Hvordan påvirkes lønnsomheten etter skatt av et vindkraftprosjekt dersom vi innfører en justert
grunnrenteskatt med en skjermingsrente som skjermer normalavkastning?
5. Grunnrenteskatt på vind og småkraft, Advokatfirmaet Thommessen
I dette notatet drøftes noen utfordringer som må utredes nærmere og hensyntas ved en eventuell innføring av
grunnrenteskatt på vind- og/eller småkraft. Utfordringene er blant annet knyttet til behovet for langsiktige
kraftsalgsavtaler, kostnader til grunn og fall samt finansieringskostnader. Advokatfirmaet Thommessen har
fra sin erfaring med å bistå investorer i disse spørsmålene spesielt gode forutsetninger for å beskrive disse
utfordringene.
6. Kostnader ved vannkraft og vindkraft under ulike skattemodeller, Thema Consulting Group.
Thema har på oppdrag fra Energi Norge beregnet Levelised Cost of Energy (LCOE) før og etter skatt for
vannkraft og vindkraft i Norge og Sverige. For norsk vindkraft er i tillegg til de gjeldende reglene og reglene
som vil gjelde fra 2022 også en skattemodell basert på dagens særskatt for vannkraft tatt med. Notatet
dokumenterer forutsetningene for beregningene og resultatene.

Vi utdyper gjerne synspunkter i et møte med utvalget.
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