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HØRING – ENDRING AV RETNINGSLINJER FOR BEREGNING AV
KONSESJONSKRAFTPRISEN

Olje- og energidepartementet viser til Stortingsvedtak nr. 161 av 12. desember 2002, der

"Stortinget ber Regjeringen endre regelverket slik at overskudsskatt ikke blir tatt med i
beregningsgrunnlaget for konsesjonskraftprisen. Endringen gjøres om mulig gjeldende fra
og med 1. januar 2003."

Som oppfølging av Stortingets vedtak sender departementet med dette til høring forslag
til endringer i retningslinjene for beregningsgrunnlaget for konsesjonskraftprisen. Etter
høringsrunden vil departementet ta endelig standpunkt til iverksettelsestidspunktet for
endringene.

Endringene av retningslinjene vil bli lagt til grunn ved myndighetsavgjørelser av
konsesjonskraftprisen.

Høringsuttalelser må være departementet i hende innen tirsdag 25. februar 2003.
Det kan ikke påregnes å få forlenget fristen.
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FORSLAG TIL ENDRINGER I REGELVERKET FOR BEREGNING AV
KONSESJONSKRAFTPRISEN

Olje- og energidepartementets hovedretningslinjer av 07.06.1983 om avgivelse,
fordeling og pris på konsesjonskraft er inntatt i NVE Publikasjon nr. 16/1992.
Hovedretningslinjene omhandler konsesjonskraft i konsesjoner gitt etter 10.04.1959.
NVEs generelle veiledning av 15.11.1995 – tillegg til publ. nr. 16/92 – omhandler blant
annet beregning av pris for konsesjonskraft ved konsesjoner gitt før 10.04.1959.

Det legges her frem forslag om endring av dette regelverket med virkning for alle
konsesjoner. Formålet ved endringen er å sikre at grunnlaget for beregning av
konsesjonskraftprisen ikke er basert på skatter beregnet av kraftproduksjonens
overskudd. Dette innebærer at ilignet grunnrenteskatt og inntektsskatt ikke lenger
inngår i grunnlaget. I samsvar med gjeldende praksis inngår heller ikke ilignet
naturressursskatt.

Konsesjonskraftprisen beregnes til selvkost og skal i gjennomsnitt dekke
normalavkastning på investert kapital. Kraftprodusenter skal ikke lide tap ved
konsesjonskraftleveranse. Dette ivaretas ved at det foretas enkelte endringer i øvrige
elementer som inngår i grunnlaget for konsesjonskraftprisen, jf. punkt 1.2, 2.2 og 2.3.

1. KONSESJONER MEDDELT ETTER LOVENDRINGEN AV 10. APRIL 1959

Konsesjonskraftprisen fastsettes hvert år av departementet for konsesjoner gitt etter lov
av 10. april 1959 nr. 2 trådte i kraft. Det foretas følgende endringer i gjeldende
regelverk:

1.1. Skattekostnader i konsesjonskraftprisen

Produksjonsrelaterte skatter medregnes. Skatter beregnet av overskudd skal ikke
medtas i beregningsgrunnlaget.
Inntektsskatt på normalavkastning av driftsmidlene skal medtas i prisberegningen,
gjennom fastsettelse av kapitalavkastning etter punkt 1.2.

1.2. Beregning av kapitalavkastning

Av kapitalgrunnlaget beregnes en rente etter punkt 1.3 og 1.4, for å sikre
normalavkastningen på kapitalgrunnlaget, herunder inntektsskatt på normalavkastning.

1.3. Risikofri rente for beregning av kapitalavkastningen

Den risikofrie renten for beregning av kapitalavkastningen settes lik gjennomsnittlig
rente på statsobligasjoner med tre års løpetid, beregnet på grunnlag av tre års
rullerende snitt.
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Renten for konsesjonskraftprisen i 2003 fastsettes på grunnlag av rentenivået i 1999,
2000 og 2001. Påfølgende år skal renten beregnes på tilsvarende måte. Departementet
beregner og kunngjør renten i januar året før det enkelte leveringsår.

1.4. Risikotillegg ved normert rente for beregning av kapitalavkastning

Rentesatsen etter 1.3 blir tillagt 4 prosentpoeng i risikotillegg.

1.5. Avrunding av renten

Renten etter 1.3 avrundes til nærmeste hundredels prosentpoeng.

1.6. For konsesjoner knyttet til utbygginger, overføringer og reguleringer i
Sira-Kvina-vassdragene

Beregning av konsesjonskraftprisen for utbygginger, overføringer og reguleringer i
Sira-Kvina-vassdragene skal følge de ovennevnte endringer av regelverket for
konsesjoner gitt etter lov av 10. april 1959 nr. 2 trådte i kraft, jf. punkt 1.1 – 1.5.

2. KONSESJONER GITT FØR LOVENDRINGEN AV 10. APRIL 1959

Det foretas følgende endringer i gjeldende regelverk for beregning av
konsesjonskraftprisen for konsesjoner gitt før lov av 10. april 1959 nr. 2 trådte i kraft:

2.1. Skattekostnader i konsesjonskraftprisen

Produksjonsrelaterte skatter medregnes. Skatter beregnet av overskudd skal ikke
medtas i beregningsgrunnlaget.
Inntektsskatt på normalavkastning av driftsmidlene hensyntas i prisberegningen
gjennom et eventuelt normalavkastningstillegg, jf. punkt 2.2 og 2.3.

2.2. Prisfastsettelse for å sikre normalavkastning på driftsmidlene

Prisberegningsgrunnlaget baseres på produksjonsomkostningene og består av følgende
komponenter:

a) DRK er lik driftsrelaterte kostnader, inkludert produksjonsrelaterte skatter og
avgifter (følger av NVEs rundskriv av 15.11.1995, hensyntatt punkt 2.1 om
skattekostnader)

b) NAT er normalavkastningstillegget (se punkt 2.3)
c) KGF er lik kapitalgrunnlag for grunn- og fallretter (følger av NVEs rundskriv av

15.11.1995)
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d) KDM er lik kapitalgrunnlag for driftsmidler (følger av NVEs rundskriv av
15.11.1995)

Konsesjonskraftprisen beregnes etter følgende formel;

( )[ ] ( )%201KDM%5,2%6KGF%6NATDRKP +⋅++⋅++=

2.3. Normalavkastningstillegg

Normalavkastningstillegget er et påslag på produksjonsomkostningene og sikrer at
produsentene får dekket normalavkastningen på investert kapital.
Normalavkastningstillegget antas i de fleste tilfeller å være lik null, men skal tas med i
produksjonsomkostningen dersom uttrykket er positivt. Tillegget er nødvendig i
situasjoner der kapitalgrunnlag eller driftskostnader avviker atskillig fra gjennomsnittet,
eller dersom rentenivået avviker betydelig fra dagens langsiktige forventninger.

Normalavkastningstillegget er gitt ved følgende formel;
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der rf  er risikofri rente fastsatt av departementet, jf. punkt 1.3.

3. KONSEKVENSER AV ENDRINGENE AV RETNINGSLINJER

I det følgende drøftes konsekvensene av endringene, i tillegg gis det mer utfyllende
forklaringer til de enkelte endringene.

3.1. Normalavkastning

I retningslinjene blir det understreket at konsesjonærene ikke skal lide tap ved
konsesjonskraftleveranse. Overskuddskattene som tas ut av beregningen er
inntektsskatt og grunnrenteskatt. Grunnrenteskatten er beregnet slik at
normalavkastning på investert kapital blir skjermet. Inntektsskatt ilignes derimot av alt
overskudd, deriblant normalavkastning på investert kapital. Dersom prinsippet om at
konsesjonærene ikke skal lide tap ved konsesjonskraftleveranse skal opprettholdes, må
inntektskatt på normalavkastningen av konsesjonskraftvolumet dekkes av
konsesjonskraftprisen. Dette oppfyller prinsippet om at konsesjonskraften skal leveres
til selvkost eller dekke produksjonsomkostningene. Siden det er to prisregimer for
konsesjonskraft, er det også i endringene av retningslinjene lagt opp til to ulike metoder
for å skjerme normalavkastningen.
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3.1.1. Nærmere om rentegrunnlaget og risikotillegget

For konsesjoner gitt etter 1959 vil en endring av skatteelementet få konsekvenser for
kapitalkostnadselementet i prisberegningen. Renten som tidligere har blitt benyttet i
beregningsgrunnlaget av kapitalkostnadene er en etter-skatt rente. Bakgrunnen for å
bruke en slik rente er at konsesjonæren får dekket sine skattekostnader i
konsesjonskraftprisen. Når skattekostnadene tas ut av beregningsgrunnlaget vil
konsesjonærene i gjennomsnitt ikke oppnå normal avkastning på kapitalen. Det tilsier
at renten bør endres til en før-skatt rente.

Teknisk sett består renten av to komponenter: risikofri rente som avspeiler det
generelle rentenivået i samfunnet, og et risikotillegg som reflekterer risikoen i
kraftproduksjonen.

Tidligere har den risikofrie renten i beregningsgrunnlaget vært basert på
statsobligasjoner med 9-12 måneders løpetid i september og oktober i året før. I
endringene i retningslinjene foreslås det at den risikofrie renten i stedet måles over en
lengre periode. I kraftskattesystemet er risikofri rente basert på et 3 års snitt av
statsobligasjoner med 3 års løpetid. Denne regelen er valgt for at renteelementet skal
være jevnt og ikke utsatt for kortsiktige svingninger.

Det er knyttet usikkerhet til risikotillegget for kraftproduksjon. I gjeldende
prisberegning er risikotillegget på 3 pst. Dersom denne justeres til en før-skatt rente gir
det et risikotillegg på nærmere 5 pst. I kraftskattesystemet benyttes et risikotillegg på 4
pst. Renten i skattereglene er benyttet i beregningen av grunnrenteskatten for å
skjerme den normale avkastningen på kapitalen fra grunnrenteskatt. Det foreslås derfor
å benyttes samme renteregel i beregningsgrunnlaget for konsesjonskraftprisen.

Ved å bruke samme rente som i grunnrenteskatten vil kapitalkostnaden inneholde et
element som skal dekke inntektsskatt på normalavkastningen. Den foreslåtte renten vil
også gi jevnere kapitalkostnad fra år til år, og dermed jevnere og mer forutsigbar
konsesjonskraftpris for aktørene.

3.1.2. Nærmere om normalavkastningstillegget

For prisberegningen for konsesjoner etter 1959 vil normalavkastningen skjermes ved å
justere rentesatsen fra en etter skatt-rente til en før skatt-rente. For konsesjoner før
1959 er det noe mer komplisert å ta ut skatter, samtidig som normalavkastningen
skjermes. Renten for beregning av kapitalkostnadselementet er fast på 6 pst. Det
benyttes derfor en metode som legger dette elementet inn i
produksjonsomkostningene.

Et normalavkastningstillegg blir lagt til produksjonsomkostningene der ordinær
prisfastsettelse ikke vil dekke normalavkastningen for konsesjonæren. Uttrykket for
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normalavkastningstillegget er kalkulert utfra beregning av hvilken pris som dekker
hele produksjonsomkostningen, deriblant normal avkastning av investert kapital. I
beregningene er det benyttet et utvalg kraftverk med eldre konsesjoner (før 1959).
Beregningene viser at det i enkelte tilfeller vil være nødvendig med et slikt
normalavkastningstillegg. Dette gjelder situasjoner der rentenivå, kapitalgrunnlag og
driftskostnader avviker betydelig fra normalen.

Forventet langsiktig risikofri rente ligger i dag på drøyt 6 pst. Dersom rentenivået
skulle øke betydelig utover dette kan prisen beregnet uten et normalavkastningstillegg
bli for lav i forhold til at konsesjonæren skal ha dekket sine kostnader. Det er derfor
vesentlig med et tillegg. Normalavkastningstillegget øker med rentenivået. Dersom
kapitalgrunnlaget i tillegg er høyt, vil denne effekten forsterkes.

Driftskostnader, inkludert produksjonsrelaterte skatter og avgifter, synes i
gjennomsnitt å utgjøre om lag 3-5 øre/kWh. Særskilt lave driftskostnader øker behovet
for normalavkastningstillegget. Normalavkastningstillegget vil reduseres med økte
driftskostnader. Det skyldes at driftskostnadene i gjeldende prisfastsettelse gis et
påslag på 20 pst.

De fleste kraftverk med konsesjoner meddelt før 1959 antas å ha et lavt kapitalgrunnlag.
Der det er foretatt vesentlige investeringer de senere år, kan imidlertid
kapitalgrunnlaget være vesentlig høyere, og i noen tilfeller på nivå med hva gjelder for
nyutbygginger. Det er nødvendig med normalavkastningstillegget for at
konsesjonskraftprisen skal dekke normalavkastningen på investert kapital i alle tilfeller.

I de fleste tilfeller vil imidlertid normalavkastningtillegget være null, jf. punkt 3.2.2.

3.2. Økonomiske og administrative konsekvenser

3.2.1. Konsesjoner meddelt etter lovendringen av 10. april 1959

Foreløpig pris for 2003 er fastsatt til 11,12 øre/kWh, jf. departementets brev til NVE av
20.12.2002.

Forslaget til endringer i retningslinjene vil ha to virkninger. Punkt 1.1 om endringer i
skattekostnader vil medføre lavere konsesjonskraftpris da inntektsskatt og
grunnrenteskatt ikke lenger inngår i grunnlaget. Punkt 1.2, jf. punkt 1.3 til 1.5, om
endringer i beregning av kapitalavkastning, vil isolert sett bidra til høyere
konsesjonskraftpris. Nettovirkningen vil være lavere konsesjonskraftpris.
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I prisen foreløpig fastsatt for 2003 utgjør inntektsskatt og grunnrenteskatt henholdsvis
1,38 og 0,53 øre/kWh, til sammen 1,91 øre/kWh.

I prisen foreløpig fastsatt for 2003 utgjør kapitalavkastningen 3,49 øre/kWh. Dette er
basert på rentenivået for september-oktober 2002 (6,67 pst) tillagt et risikotillegg på 3
pst, til sammen 9,67 pst multiplisert med et kapitalgrunnlag tilsvarende om lag 36
øre/kWh. For konsesjonskraftpris for 2003 basert på punkt 1.2-1.5 vil
kapitalavkastningsrenten utgjøre 10,15 pst, fastsatt på grunnlag av rentenivået i 1999 til
2001 (6,15 pst) tillagt 4 pst risikotillegg. Multiplisert med kapitalgrunnlaget tilsvarer
dette en kapitalavkastning på om lag 3,66 øre/kWh. Dette er 0,17 øre/kWh høyere enn
kapitalavkastningen i den foreløpige prisen for 2003.

Netto innebærer endrede retningslinjer at konsesjonskraftprisen for 2003 reduseres
med 1,74 øre/kWh. Det tas forbehold om justeringer ved endelig fastsettelse av prisen.

Virkningen av endrede retningslinjer antas å øke i etterfølgende år. Det er sannsynlig at
inntektsskatt og grunnrenteskatt, som inngår i konsesjonskraftprisen etter gjeldende
regler, vil øke over tid, blant annet fordi flere kraftverk antas å komme i skatteposisjon.
I grunnlaget for den foreløpige konsesjonskraftprisen for 2003 er om lag 40 pst av
kraftproduksjonen i skatteposisjon for grunnrenteskatt. I grunnlaget for
konsesjonskraftprisen for 2002 var denne andelen om lag 30 pst. Summen av
inntektsskatt og grunnrenteskatt som inngår i den foreløpige konsesjonskraftprisen for
2003 er 0,54 øre/kWh høyere enn tilsvarende for konsesjonskraftprisen 2002, og 0,87
øre/kWh høyere enn for konsesjonskraftprisen 2001.

Økningen i konsesjonskraftprisen som endring i kapitalavkastningsrenten isolert sett
medfører, vil over tid være noe større enn for 2003. Det skyldes at overgang til nytt
grunnlag for fastsettelse av risikofri rente innebærer 0,52 pst lavere risikofri rente for
2003. Samtidig øker risikotillegget med 1 pst, det vil si en netto økning av
kapitalavkastningsrenten på 0,48 pst.

På lengre sikt antas nettoøkningen i kapitalavkastningsrenten å være 1 pst. Med
kapitalgrunnlaget for 2003 tilsvarer dette isolert sett en prisøkningseffekt på 0,36
øre/kWh. Det er imidlertid sannsynlig at kapitalgrunnlaget vil bli redusert over tid på
grunn av årlige avskrivninger. Kapitalgrunnlaget for 2003-prisen er om lag 20 pst lavere
enn kapitalgrunnlaget for 2001-prisen. Lavere kapitalgrunnlaget vil redusere den
isolerte prisøkningseffekten av endret kapitalavkastningsrente.

Forslaget til endringer i retningslinjene vil for konsesjoner knyttet til Sira-Kvina-
utbyggingen, jf. punkt 1.6, ha samme prinsipielle virkninger som ovenfor. Nettoeffekten
vil imidlertid avhenge av kostnader mv. som inngår i beregningsgrunnlaget for disse
konsesjonene.
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3.2.2. Konsesjoner meddelt før lovendringen av 10. april 1959

Forslaget til endringer i retningslinjene vil ha to virkninger. Punkt 2.1 om endringer i
skattekostnader vil medføre lavere konsesjonskraftpris da inntektsskatt og
grunnrenteskatt ikke lenger inngår i grunnlaget. Virkningen vil variere mellom de
enkelte konsesjoner, avhengig av kostnader mv. som inngår i beregningsgrunnlaget for
disse konsesjonene.

Normalavkastningstillegget (NAT), jf. punkt 2.2 og 2.3, vil isolert sett bidra til høyere
konsesjonskraftpris. Tillegget antas imidlertid i de fleste tilfeller å  være lik null.
Størrelsen på eventuelt tillegg er i første rekke avhengig av rentenivået, jf. punkt 2.3, og
kapitalgrunnlaget. Tabellen under illustrerer normalavkastningstillegget i forhold til
disse to størrelsene. Det er forutsatt at driftsrelaterte kostnader (DRK), jf. punkt 2.2,
utgjør 4 øre/kWh og at kapitalgrunnlag for grunn- og fallretter (KGF) er tilnærmet lik
null. Normalavkastningstillegget er oppgitt i øre/kWh.

Kapitalgrunnlag driftsmidler (KDM), øre/kWhRisikofri rente, jf
punkt 1.3 20 50 100 200

5 pst 0 0 0 0
6 pst 0 0 0 0
7 pst 0 0 0 0,7
8 pst 0 0,1 0,8 2,3

Kapitalgrunnlaget antas i de fleste tilfeller å være lavt. I et utvalg konsesjoner knyttet til
kraftverk med produksjon på vel 13 TWh/år var kapitalgrunnlaget for alle verkene, med
ett unntak, mellom 20 og 50 øre/kWh. Ett verk hadde kapitalgrunnlag på ca 180
øre/kWh. Gjennomsnittet for alle verkene var 35 øre/kWh.

I 10-års perioden 1993-2002 varierte risikofri rente1 på årsbasis mellom 4,6 og 6,6 pst.
Gjennomsnittet for hele perioden var 6 pst. Rentenivået vil imidlertid variere over tid, og
det kan ikke utelukkes høyere eller lavere rentenivå enn i foregående 10-års periode.
Renten på langsiktige statsobligasjoner har de siste 3 årene i hovedsak lagt på 6-6,5 pst.
I NOU 1997:27 og NOU 1998:16 om nytte-kostnadsanalyser anslås langsiktig realrente
til 3,5 pst. Med forutsetning om 2,5 pst generell prisstigning tilsvarer dette en nominell
rente på drøyt 6 pst.

3.2.3. Administrative konsekvenser

Forslaget til endringer i retningslinjene vil forenkle fastsettelsen av
konsesjonskraftprisen. Det er ikke lengre nødvendig å innhente data for ilignet
grunnrenteskatt og data for å fastsette inntektsskatt.

                                                
1 Statsobligasjoner med 3 års løpetid.
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Videre vil endringene legge til rette for at det blir mindre variasjoner i
konsesjonskraftprisen fra år til år. Dels fordi inntektsskatt og grunnrenteskatt ikke
lenger inngår i grunnlaget, og dels fordi endringen i fastsettelsen av risikofri rente vil gi
mindre variasjoner i kapitalavkastningen som inngår i grunnlaget.

Etter fullmakt

Per Håkon Høisveen
ekspedisjonssjef

Aksel S. Tannum
rådgiver


