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Lekende barn ved Gjerde kraftverk i Kvinnherad som åpnet i 2007. Det er disse barna og flere tusen andre som 
frarøves sin arv av skatteutvalget for vannkraftbeskatning.
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Olav Hauso, naboene i Hellesylt og etterkommerne 
deres taper 2,4 millioner årlig i all fremtid.

650 småkraftverk taper 750 millioner 
kroner årlig i all fremtid.
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Sammendrag

Utvalget for vannkraftbeskatning foreslår å innføre grunnrenteskatt på småkraftverk med påstemplet 
effekt over 1,5 MVA. Forslaget er i strid med gjeldende lovgivning og politikk. Det vil føre til massive tap 
for falleiere og kraftverkseiere. Det vil også føre til stopp i utbygging av ny fornybar småkraft. 

I 2002-2003 ble det fastlagt en klar og ambisiøs småkraftpolitikk. Endring av industrikonsesjonsloven, 
vassdragsreguleringsloven og skatteloven i 2004 dannet et fundament for småkraftutbygging. Det ble 
fastlagt både politisk, i lovverk og i forarbeidene at:

• Småkraftverk under 5,5 MVA skal ikke svare grunnrenteskatt. 
• Småkraftverk mindre enn 4000 nhk har ikke hjemfall til staten.
• Dette skal gi økt utbygging av småkraft.
• Dette skal gi økt lønnsomhet etter skatt for småkraftverk. 

Skatteutvalgets forslag er stikk i strid med tilsiktet lovgivning og politikk. De svarer heller ikke på sitt 
mandat. Forslaget er spesielt dramatisk for småkraftverk som i dag ikke har grunnrenteskatt. Det er 
kritikkverdig at konsekvensene av slik endring ikke er undersøkt. 

Grunneiere som mottar fallrettsleie ilegges med forslaget 61 % skatt. 

Stikk i strid med sitt mandat vil utvalget med sitt forslag forhindre bygging av 3-4 TWh småkraft, i 
samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekt som ellers ville bli bygget.

Stikk i strid med vedtatt lovverk og politikk siden 2004 foreslår utvalget kraftig reduksjon i lønnsomhet 
for eksisterende kraftverk.

Stikk i strid med sitt mandat om å vurdere alternative innretninger for nedre grense for grunnrenteskatt, 
har utvalget i stedet inntatt et politisk standpunkt om lik beskatning for alle.

Småkraftforeninga har to forslag for å løse problemstillinger rundt grunnrenteskatt og nedre grense:

• Småkraft under 10 MVA skal ikke svare grunnrenteskatt. 
• Samfunnsøkonomisk vurdering av nedre grense håndteres av NVE gjennom konsesjonsprosessen og i 

planendring og detaljplaner.

Småkraftforeninga foreslår en provenynøytral endring i eiendomsskatt, med lavere skatt de første årene 
og høyere skatt på lang sikt samt en innretning som ikke straffer marginalt lønnsomme utbygginger.  

Småkraftforeninga mener kraftverk over 10 MVA må få en grunnrenteskatt basert på skjerming av 
normalavkastning og fradrag for fall-leie. 

Småkraftforeninga mener skatteutvalgets forslag om å avvikle ordningene med konsesjonsavgifter og 
konsesjonskraft må forkastes.
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1. Skatteutvalgets mandat

Et ekspertutvalg, Sanderud-utvalget, har lagt frem NOU 2019:16 – Skattlegging av vannkraftverk. Av 
mandatet fremgår særlig dette:

Hovedoppgaven er å vurdere om dagens vannkraftbeskatning hindrer at samfunnsøkonomisk 
lønnsomme tiltak i vannkraftsektoren blir gjennomført.

Utvalget skal vurdere om grunnrenteskatten er utformet i tråd med prinsipper for nøytral beskatning og 
hvorvidt dagens grunnrenteskatt påvirker vannkraftnæringens investeringsbeslutninger.

Utvalget bes særlig vurdere den nedre grensen for grunnrenteskatt. Herunder skal utvalget vurdere 
alternative innretninger av nedre grense i grunnrenteskatten som fjerner terskelvirkningene.

Utvalgets forslag til endringer skal samlet sett være provenynøytrale.

 



Side 6 Høringsuttalelse fra Småkraftforeninga om NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk

INNHOLDSFORTEGNELSE

Sammendrag

1. Skatteutvalgets mandat

2. Historisk bakgrunn for 
småkraftnæringen

 Lovverk

 Politikk

 Småkraftnæringen

3. Om grunnrenteskatt

 Konsekvenser av skatteutvalgets 
forslag

 Investeringsnøytralitet

4. Nedre grense for grunnrenteskatt

 Tilpasninger til nedre grense

 Provenyendring ved nedre grense 
for nye kraftverk

 Provenyendring ved nedre grense 
for eksisterende kraftverk

5. Forslag til utforming av 
grunnrenteskatt

6. Eiendomsskatt

7. Naturressursskatt

8. Vedlegg

 Konsekvenser av Sanderudutvalget 
– ringvirkninger og verdiskaping

 Konsekvenser av Sanderudutvalget 
– lønnsomhet av småkraft

 Eiendomsskatt for småkraftverk

TILPASSHJEM UTFORSK SØK

2. Historisk bakgrunn for småkraftnæringen

LOVVERK

Eldre lovgivning
Det er privat eierskap til fallretter i Norge. 

Første kjente skriftlige kilde er en runestein fra år 1100 på Sele på Jæren, den beskriver eierskap i 
Figgjoelven. Eierskap ble senere lovfestet i landskapslovene, særlig Gulatingsloven, og i Magnus 
Lagabøters landslov fra 1274. 

Det var i eldre lovverk vanlig å skille mellom hovedelver og tverrelver. Hovedelver var viktige for 
transport og fløting og mange var lakseførende. Tverrelvene hadde ikke samme betydning for allmenne 
interesser.

Bruken av vassdragenes drivkraft var først knyttet til kverner, med vertikal aksling og et par med 
kvernsteiner. På kvernen ble gårdens avling malt, dette tok kort tid, uten oppdemming av vann. Kverner 
hadde ikke betydning for allmenne interesser.

Møllene var større, med overfallshjul og horisontal aksling, og hadde flere sett med kvernsteiner. På 
møllen malte man for andre, og man malte når det var behov. Mølledrift var næringsvirksomhet og var i 
bruk fra tidlig 1200-tall. De eldste møllene i landet lå i Bergen, og var bygget rundt år 1100. Det var ofte 
behov for oppdemming som påvirket allmenne interesser, og det fikk betydning for vassdragsretten. 
Skattlegging av regulert vannkraft startet allerede da.

Moderne småkraftverk kan sidestilles med kverndrift, hvor vannet utnyttes på egen eiendom, med 
minimal betydning for allmenne interesser. 

Vassdragsloven
Privat eierskap av fallretter ble videreført i vassdragsloven i 1887. I konsesjonslovgivningen 1906-1917 ble 
det lagt begrensning på regulering av vassdrag, men privat eierskap til fallretter ble beholdt. Dette ble 
også videreført i vassdragsloven av 1940. Fallretter i Norge har fortsatt privat eierskap, og den historiske 
forankringen for dette er solid.

Før vassdragsloven ble vedtatt i 1887 ble det også diskutert på prinsipielt grunnlag om vannpartiklene 
som befinner seg midlertidig på grunneiers eiendom, kan eies. Dette ble vurdert som eierskap til 
partiklene i skogens trær, eller i en hest, som også er midlertidige men allikevel kan eies. Det private 
eierskapet ble derfor beholdt også med denne innfallsvinkelen.

Vannressursloven
I vannressursloven fra 2000 er grunneiers rådighet over et vassdrag nedfelt, og det private eierskapet er 
dermed videreført i denne loven. Loven har også en avgrensning mot vassdragsreguleringsloven som 
gjelder anlegg over 40 GWh eller med regulering. 

Industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven fra 2004
Grensen for konsesjonsplikt etter industrikonsesjonslovens §1 ble i 2004 hevet fra 1000 til 4000 
naturhestekrefter. Begrunnelsen for økningen var forenkling av konsesjonsprosessen og tilrettelegging 
for småkraftverk og økt lønnsomhet i disse.
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I Ot.prp. nr. 54 (2003-2004) om endring i industrikonsesjonsloven og vassdragskonsesjonsloven, fremgår 
det av departementets bemerkninger at «Dette vil også gi rom for økt lønnsomhet ved små 
vannkraftutbygginger, og styrke incentivene til å investere i slike prosjekter.»

Endringen ville altså gi en tilsiktet økt lønnsomhet i prosjekter mindre enn 4000 naturhestekrefter.

Departementet begrunnet også endringen med «Den foreslåtte grensen må ses i sammenheng med det 
øvrige forenklingsarbeidet for saksbehandling av mindre vannkraftanlegg». NVE var da delegert 
myndighet til vedtak inntil 5 MW, og endring passet da godt.

Skatteloven
Da grunnrenteskatt ble innført på vannkraft i 1997 skulle eierne få skjermet normalavkastningen, og det 
var den ekstraordinært høye avkastningen som skulle belastes med grunnrenteskatt. I lovforarbeidene 
ble følgende lagt til grunn:

«Rentesatsen som skal multipliseres med den skattemessig bokførte kapitalen, skal tilsvare eiernes 
normalavkastningskrav. På denne måten får eierne skjermet normalavkastningen fra skatten på 
grunnrenten, slik at det kun er verk som gir en ekstraordinær høy avkastning som vil bli belastet med 
skatt på grunnrente. Dette forutsetter at den skattemessig fastsatte normrenten er et godt mål på 
normalavkastningen» (Ot.prp. nr. 23 (1995-1996)).

Det ble i 1997 gitt begrenset adgang til å trekke fra renter før skatt, for å hindre at grunnrente ble 
unndratt beskatning (NOU 2019: 16 pkt 4.2.3). Fram til 2007 ble normrenten fastsatt i henhold til 
lovforarbeidene ved at man benyttet en normrente på risikofri rente med tillegg av 4 %-poeng. Dette 
ble følgelig en balansert skatt som sørget for at superprofitt ble beskattet, mens normalavkastning var 
skjermet slik at eier kunne håndtere sine virkelige og uunngåelige kapitalkostnader. Dette gjorde også at 
skatten var investeringsnøytral og at investeringer skjedde. I St.prp. nr. 1 (2007-2008) sløyfes 
risikopåslaget – uten reell grunn, forutgående debattering i Stortinget eller nødvendig lovendring.

Det var lovgivers intensjon da grunnrenteskatt ble innført i 1997, at kun avkastning utover normalavkastning 
skulle beskattes. Dette er nå forlatt og grunnrenteskatt er i dag en bruttoskatt og derfor heller ikke 
investeringsnøytral.

Grensen for grunnrenteskatt ble så i 2004 hevet fra 1,5 MVA til 5,5 MVA. 

Finansdepartementet begrunnet i sitt høringsnotat endringen med at det «vil gi økte insentiver til 
investeringer i små kraftprosjekter, ved at det øker lønnsomheten etter skatt ved slike prosjekter» 

Begrunnelsen var også «Videre vil det etter Finansdepartementets syn være en fordel om ulike grenser 
for kraftverk innenfor kraftsystemet og konsesjonsreglene i størst mulig grad er samordnet når ikke 
andre hensyn taler for å opprettholde forskjellene».

På samme måte som for industrikonsesjonsloven skulle altså endringen gi en tilsiktet økt lønnsomhet i 
småkraftverk. 
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Det er ingen entydig sammenheng mellom naturhestekrefter og installert effekt. Både 
Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet har noe lettvint forutsatt at 5 MW installert 
effekt vanligvis tilsvarer 4000 naturhestekrefter. Samtidig har høringsuttalelser oppgitt at 5 MW 
tilsvarer 40 GWh årsproduksjon, det er heller ikke korrekt.

Grunnen kan være at departementet har undersøkt 27 kraftverk, og at disse trolig er bygget i regulerte 
vassdrag. De er da ikke representative for moderne småkraftverk. Fra 2002 til 2019 er det bygget 106 
kraftverk med effekt mellom 5 og 10 MW. Av disse er ca. 95 bygget av, eller i nært samarbeid med, 
grunneiere som fallrettseiere.  Småkraftforeninga kjenner uten å ha undersøkt spesielt, kun til ett av 
disse som er over 4000 naturhestekrefter, Steinsvik Kraftverk i Volda, med to store magasin. Andre 
kraftverk har lite eller ingen regulering, og er langt under grensen på 4000 nhk.

Nye småkraftverk bygges uten regulering, og med kortere driftstid (årsproduksjon delt på fullasttimer) 
enn eldre kraftverk. 10 MVA er derfor mer representativt for grensen på 4000 nhk og årsproduksjon 40 
GWh. Da grensen ble hevet til 10 MVA i 2015 ble det dermed god overensstemmelse mellom de ulike 
regelverk, slik hensikten også var ved første heving i 2004.

I 2004 var fundamentet lagt for en stor satsing på småkraftverk. Forenkling av lovverk og fritak for 
grunnrenteskatt skulle gi økt utbygging og en tilsiktet økt lønnsomhet etter skatt for disse.

Kilder:
U. A. Motzfeldt i «Den norske vasdragsrets historie indtil aaret 1800».
T Falkanger, Kjell Haagensen: «Norsk vassdragsrett».
A Vislie: «Grensene for grunneierens rådighet over vassdrag»
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POLITIKK

Det har vært bred politisk støtte til utvikling av småkraft helt fra dette skjøt fart rundt 2002. Viktigste 
tiltak har vært forenkling, grønne sertifikater og fritak for grunnrenteskatt.

I januar 2003 foreslo næringen at grensen for grunnrenteskatt ble flyttet fra 1,5 MVA til 10 MW. 
Bondevik-regjeringen hevet fra 1 jan. 2004 grensen for grunnrenteskatt og naturressursskatt opp til 5,5 
MVA som skulle tilsvare ca 5 MW. 

Næringen har etter 2005 foreslått ordninger for å unngå uønsket grensetilpasning og for å legge til rette 
for samfunnsøkonomisk utnyttelse av prosjekter. Dette ble ikke innført, men grensen ble hevet til 10 
MVA i 2015 og fanget da opp flere prosjekter. Samtidig ble problemet med grensetilpasning ikke fjernet, 
kun forskjøvet.

Endring av skattegrensen i 2004 ble begrunnet med lokal næringsutvikling og administrativ forenkling. I 
regjeringens «Strategi for økt etablering av små vannkraftverk» fra 2003 er et av formålene med 
skatteendringen «å legge bedre til rette for at lokale aktører kan ta i bruk naturressursene for å styrke 
det lokale næringsgrunnlaget» Det er også trukket frem at grunneiere «har i mindre grad mulighet til å 
etablere systemer for å håndtere det relativt kompliserte skatteregelverket som i dag eksisterer for 
kraftproduksjon». 

Tapte skatteinntekter til kommunene fra naturressursskatt, ble vurdert som små i forhold til den 
næringsutviklingen som ble gjort mulig. 

I 2003 ble deltakelse i et felles norsk/svensk grønt sertifikatmarked utredet av regjeringen. 
Småkraftutbyggere var usikre på om de kunne delta i et slik marked hvis de bygget før markedet var 
etablert, og det ble i november bedt om avklaring av dette. 

I desember 2003 kom Olje- og energiministeren med løfte om at «Sertifikatberettigede anlegg for 
elektrisitetsproduksjon med byggestart etter 1. januar 2004 vil ha mulighet til å delta i et system for 
grønne sertifikater, selv om et slikt system måtte bli etablert etter dette tidspunktet». Dette løftet ble 
også nedfelt i regjeringens strategi for småkraftverk nevnt over, og utbyggingen fortsatte med 
uforminsket styrke. 

Samtidig ble konsesjonsbehandling for småkraftverk forenklet. Det ble gitt støtte til forskning og 
utvikling, og NVE satte i verk en rekke tiltak med ressurskartlegging, veiledere for planlegging, bygging og 
drift av småkraftverk, og med informasjonsmøter for å øke kunnskapen om småkraftmulighetene. 
Tilknytning til nett ble også forenklet og forbedret.

Politikken og ambisjonene ble videreført og faktisk økt med Stoltenberg II-regjeringen i Soria Moria-
erklæringen, ved å «i større grad utnytte potensialet som ligger i opprusting av eksisterende 
vannkraftverk og i bygging av små- mini- og mikrokraftverk.»

Samlet sett var de politiske signalene sterke og klare, i stor bredde og over lang tid. Det skulle legges til 
rette for lokal næringsutvikling, med økonomisk støtte gjennom grønne sertifikater, med administrativ 
forenkling og uten grunnrenteskatt. 
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Tiden etter 2003 har vist ettertrykkelig at det er stor risiko i småkraftutbygging. Det tok 10 år før 
elsertifikatmarkedet kom i gang, og da det først kom, falt prisene etter kort tid. Kraftprisene falt også 
kraftig da det europeiske CO2-markedet kollapset etter finanskrisen i 2008, og den generelle risikoen i 
bygging og finansiering var generelt underkommunisert og lite forstått. Lønnsomheten har derfor vært 
betydelig lavere enn forventet for småkraftnæringen.

Regnskapstall for 202 småkraftselskaper over 5 GWh er gjennomgått, med 2,7 TWh årsproduksjon. De 
store utbyggerselskapene er ikke inkludert. De siste 11 årene har disse selskapene et gjennomsnittlig 
samlet årsresultat etter skatt på ca. 94 mill. kr, dvs. mindre enn en halv mill. pr kraftverk.  Skatteutvalgets 
forslag vil i stedet gi 204 mill. kr/år bare i grunnrenteskatt dvs. 1 mill. pr kraftverk, dette viser 
dramatikken i forslaget.

Kraftverk er langsiktig investering, med avskrivingstider opptil 67 år. Det er viktig for både grunneiere 
med fallretter og for investorer at det er stabile og forutsigbare rammebetingelser. Forslaget er et brudd 
på den forutsetningen som lå til grunn fra politikere og grunneiere da småkraftsatsingen ble planlagt.

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar, LVK, har omtalt kraftskattesystemet som en 
samfunnskontrakt inngått over generasjoner mellom storsamfunn og distriktene. Det er en god 
beskrivelse, og illustrerer et komplekst samspill mellom lokalsamfunn og storsamfunn i kraftutbygging. 
For småkraftverk er det på samme måte inngått en samfunnskontrakt med lang horisont, hvor 
fallrettseiere ikke bare stiller ressurser til rådighet, men også tar stor økonomisk risiko. 

 

Politikere og lovgiver har oppmuntret til bygging av småkraftverk og begrunnet dette med økt lønnsomhet og 
lokal næringsutvikling. Det vil være selvmotsigende og meningsløst om dette kort tid etter skal reverseres.

Det må ikke glemmes at Finansdepartementet i forslag til statsbudsjett for 2008 foreslo å senke grensen 
for grunnrenteskatt til 1,5 MVA, og faktisk helt ned til 100 kW i debatten som fulgte. Dette ble stoppet 
etter kraftig motstand fra småkraftnæringen og uvurderlig og sterk støtte fra politikere. Regjeringen 
opprettholdt da grensen som var vedtatt som småkraftstrategi i 2003.

Skatteutvalgets forslag fremstår som forsøk på omkamp fra byråkratiet om samme sak. Det er etter 
Småkraftforeningas syn uheldig om politiske vedtak med så lang horisont som kraftutbygging, skal 
endres etter kort tid. 

Det er også uheldig når byråkratiet legger frem en NOU som dette, hvis det ikke gis politiske føringer og 
ikke innhentes informasjon fra berørte parter underveis. Småkraftnæringen fikk ikke mulighet for dialog 
med utvalget underveis, samtidig som næringen rammes sterkt. I lys av mandatets krav om 
provenynøytralitet er dette påfallende. 
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SMÅKRAFTNÆRINGEN

Det har vært to bølger med småkraftbygging i Norge med ca 100 års mellomrom, som fremgår av 
diagrammet. Fordeling på det enkelte år før 1970 er estimater, mens nyere tall er fra NVEs 
konsesjonsdatabase. 

ANTALL SMÅKRAFTVERK I NORGE FRA ÅR 1900
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Da energiloven ble vedtatt i 1991 ble det mulig å selge kraften i et fritt marked. Dette åpnet for at 
grunneiere kunne få ut de virkelige verdiene i vannkraft, ved at kraften kunne selges i et åpent marked. 

Det tok tid før privat småkraftbygging kom godt i gang. Det første etter ny energilov ble bygget i 
Haukedalen i Førde i 1994, og de første 10 årene etter energiloven ble 124 slike satt i drift. Disse var små, 
gjennomsnittlig effekt 310 kW og årsproduksjon 1,4 GWh. Samlet produksjon var 0,14 TWh.

PRIVATE SMÅKRAFTVERK BYGGET 1991-2001
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Fra 2002 ble det konkurranse blant utbyggere og investorer. Denne konkurransen ble drevet frem av 
utbyggerselskap og investorer som opererte landsdekkende, i motsetning til offentlig eide kraftselskap 
som frem til da bygget innenfor eget nærområde og uten konkurranse. 
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Lars Emil Berge, naboene i Åkra og etterkommerne 
deres taper 1,6 millioner årlig i all fremtid.

Mer enn 2000 grunneiere og deres 
familier som satset på småkraftverk fra 
2004 vil tape 450 millioner kroner årlig 

i all fremtid.
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Konkurransen ble kraftig forsterket av at NVE foretok kartlegging av småkraftressurser i Norge i 2004, og 
gjorde dette tilgjengelig for alle på internett. 

Samtidig var regjeringens endringer i rammebetingelser fra 2003 viktige for omfang og hastighet av 
småkraftutbygging.

Konkurranse og bedre rammebetingelser gjorde det lettere å finansiere og bygge større småkraftverk. 
Selv om antallet kraftverk økte de 10 første årene etter energiloven, var det først fra 2002 at større 
småkraftverk med stor økonomisk betydning for både fallrettseiere og lokalsamfunn, skjøt fart. 
Diagrammene viser at antallet kraftverk økte først, mens produksjonsøkning kom noe senere.
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Det er nå vokst frem en leverandørindustri som har spesialisert seg på småkraft. Utstyrsleverandører, 
entreprenører, tjenesteleverandører, investorer, banker, kraftomsetningsselskap og andre har samlet sett 
utviklet effektive prosesser for planlegging, bygging, eierskap og drift. Det har vært stort fokus på lave 
kostnader, og mye av disse erfaringene har etter hvert kommet inn i stor vannkraft.

Fra år 2000 er det bygget 900 kraftverk mindre enn 10 MW. Disse har en årsproduksjon på 6,7 TWh, og 
det er investert ca. 25 mrd. kr. Kombinasjonen av et høyt antall utbygginger og store investeringer har 
gitt en kraftig og rask utvikling av hele næringen. Mange bedrifter har nå småkraftverk som 
hovednæring. Denne nye kompetansen er i ferd med å overføres også til stor vannkraft.

 

Antall småkraftverk
TWh
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3. Om grunnrenteskatt

Grunnrenten i et kraftverk er avkastning som overstiger normalavkastning. 

Grunnrenteskatt er tidlig kjent fra Henry George og Karl Marx. De ville ha skatt på grunnrente, fordi de 
mente verdien av alle naturressursene tilhører hele samfunnet. 

I Norge har vi privat eiendomsrett og privat eierskap til fallretter. Vi har samtidig felles eide 
naturressurser, som olje eller fisk i havet, eller fallretter eiet av det offentlige.

Grunnrenteskatt på felles eide naturressurser som olje er fornuftig, de fleste er enige om det. 

Grunnrenteskatt er også forståelig på store vannkraftverk, eksempelvis om utbygger har billig tilgang på 
fallretter ved ekspropriasjon, eller om en utbygging i stor grad berører allmenne interesser, som tilfellet 
er i større reguleringer.

 
Men det er prinsipielt feil med grunnrenteskatt på privat eiendom.

Annen næringsvirksomhet kan som vannkraft ha spesielt høy fortjeneste fordi beliggenheten er god 
eller av andre naturgitte grunner. Det er allikevel ikke aktuelt å beskatte alle med god beliggenhet med 
grunnrenteskatt, slik Karl Marx og Henry George ønsket. Av samme grunn bør heller ikke private 
småkraftverk belastes med en slik skatt.

Når grunnrenten som beskattes ikke er virkelig grunnrente, men en kunstig grunnrente uten fradrag for 
virkelige kostnader, blir skadevirkningene av slik skatt særlig store. 

Fradrag for fallrettsleie
Frem til 2011 kunne fallrettsleie trekkes fra. Dette ble fjernet blant annet for å unngå uønsket lekkasje av 
grunnrente gjennom ordningen (Prop. 1 LS (2010-2011).

Småkraftforeninga mener at grunnrente for private fallretter ikke bør belegges med grunnrenteskatt. 
Dette er primært en problemstilling knyttet til nyere småkraftverk. For stor vannkraft er fallrettsleie i 
stor grad en ulempeerstatning, hvor fallrettsleien ikke står i samme forhold til verdien i grunnrenten 
som på moderne småkraft. Slike avtaler er også eldre enn grunnrenteskatten og det er derfor ikke tatt 
høyde for slik skatt i slike avtaler.

Vann til et planlagt småkraftverk i Lysefjorden kan i dag i stedet overføres til Lysebotn II. Dette er et 
godt eksempel på investeringsvridende beskatning. Om vannet ble benyttet i småkraftverket ville det 
ikke grunnrentebeskattes. Med overføring får det imidlertid grunnrenteskatt, og selv om vannet 
utnyttes bedre og gir mer energi, kan lønnsomhetene bli dårligere. 

Småkraftforeninga mener på den bakgrunn at fallrettsleie bør være fradragsberettiget i skattegrunnlaget 
for grunnrenteskatt. Dette vil hindre investeringsvridende insentiver ved fremtidige tiltak. 

Småkraftforeninga mener av samme grunn at kraftverk over 10 MVA må ha fradragsrett for fallretter og 
skjerming av normalavkastning.
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KONSEKVENSER AV SKATTEUTVALGETS FORSLAG

«Justering i skattevilkårene» har utvalget kalt innføringen av grunnrenteskatt, i pressemeldingen ved 
fremleggelsen. Dette vitner om en interessant og grunnleggende mangel på forståelse av skatters 
virkning.

Fra 2004 har det som nevnt vært vedtatt i politikk og lovgivning å legge til rette for småkraftbygging og 
å gi økt lønnsomhet gjennom heving av grensen for grunnrenteskatt. 

Vannkraft har lang horisont med avskrivningstid opptil 67 år. Grunneiere og investorer har blitt invitert 
til å delta i en stor satsing på småkraft. Det vil være selvmotsigende og meningsløst om dette kort tid 
etter skal reverseres.

Fra 2004 er det bygget 427 kraftverk mellom 1,5 og 10 MVA, med årsproduksjon 5,4 TWh. Forslaget er et 
dramatisk brudd på forutsetningene som lå til grunn da disse ble bygget.
  
Det er 10,7 TWh produksjon fra kraftverk under 10 MVA i Norge. Av dette er 1,3 TWh under 1,5 MVA. 
Det betyr at 9,4 TWh vil omfattes av skatteforslaget. 

Ifølge utvalget vil skatteprovenyet øke med 750 mill. kr pr år ved å senke grensen fra 10 til 1,5 MVA. For 
en produksjon på 9,4 TWh blir da grunnrenteskatten 8 øre/kWh. 

Spotmarkedspris for uregulert småkraft har siden 2004 vært i gjennomsnitt ca. 27 øre/kWh, med 
grunnrenteskatt ville det utgjøre 30% av brutto inntekt. For de fleste private grunneiere som hadde 
deler av produksjonen i sikringskontrakter til lavere priser de første årene fra 2004, vil skatten utgjøre 
enda mer.

Grunnrenteskatten er en bruttoskatt. Virkelige finanskostnader kan ikke trekkes fra før skatt. Om det 
antas fremtidig kraftpris på 40 øre/kWh, vil grunnrenteskatten være 20% av brutto inntekt. 

Kraftverk bygget fra 2004 har en høy gjeldsgrad med 2-2,5 kr/kWh i gjeld i 2018. Disse rammes ekstra 
hardt når gjeldsrenter beskattes som om de var grunnrente.

Grunnrenteskatt beregnes av markedspris. Prissikringskontrakter gir derfor økt risiko ved at inntektene 
er faste mens skatten baseres på varierende markedspriser. Dette knakk i sin tid Saga Petroleum, som 
hadde sikret mens prisene var lave, og ble beskattet med stigende markedspris. Alle småkraftverkene 
som hadde fastprisavtaler på 10-15 øre/kWh på tidlig 2000-tall ville raskt fått samme skjebne.

Regnskapstall for 200 småkraftselskaper over 5 GWh er gjennomgått, for å se konsekvensen av 
grunnrenteskatt. Med kostnadstall for 2018 og en fremtidig kraftpris på 40 øre/kWh vil 70 av disse 
selskapene gå med samlet tap 51 mill. kr etter at det er betalt grunnrenteskatt på 71 mill. kr. 
Beregningene er foreløpige, men gir allikevel et representativt bilde. 
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Alle 200 De 70 verste
Produksjon TWh 2,70 0,93

Inntekt mill kr 1070 372

Resultat før skatt mill kr 410 28

Grunnrenteskatt mill kr 204 71

Selskapsskatt mill kr 96 8

Resultat etter skatt mill kr 110 -51

   

Gjeld mill kr 5047 2300

Gjeld kr/kWh 1,87 2,47
Regnskapstall med 40 øre/kWh kraftpris

Tabellen viser dramatikken i å innføre grunnrenteskatt. I praksis vil en hel bransje bli utryddet slik vi 
kjenner den i dag. 

Skatteutvalget oppgir i kap. 8.5 at «Det er i utgangspunktet ingen grunn til at enkelte kraftverk skal fritas 
for grunnrenteskatt. Tvert imot vil dette skape uheldige investeringsvridninger». 

Det er feil. For det første er det faktisk gitt en grunn til at småkraftverk fritas for skatt. Denne 
begrunnelsen er politisk, og utførlig beskrevet i lovforarbeidene i 2003. Konklusjonen er at småkraftverk 
skal ha økt fortjeneste etter skatt. Det skal altså skape tilsiktede investeringsvridninger, men som 
utvalget tydeligvis ikke liker. 

For det andre har beskatning av eksisterende småkraftverk ingen betydning for investerings-vridende 
adferd. Skatt på 750 mill. for eksisterende verk vil ikke gi endret adferd for disse. 

Endret adferd gjelder bare for bygging av ny kraft. I stedet for justert adferd for noen ytterst få, vil 
bygging av småkraft stoppe helt opp. Dette er beskrevet nærmere nedenfor under grensetilpasning.

 

Grunnrenteskatt vil gi store tap for kraftverk i drift, og stoppe all bygging av nye. Skatteutvalget har 
misforstått sitt mandat og feilet i sin oppgave. Det inntar et politisk standpunkt og pakker det inn i faglig 
retorikk.

Lokal verdiskaping er grunnleggende for bygging av ny vannkraft. Et samspill mellom storsamfunn og 
lokalsamfunn er og har vært fundamentet for all norsk vannkraftutbygging. Ny motstand mot vindkraft 
viser hvor viktig slik forankring er.

Småkraftforeninga støtter LVK i synet på at skatteutvalgets forslag vil være dramatisk for vasskraft-
kommunene, og at utvalgets forslag til avvikling av konsesjonsordningene ikke tas til følge.

Thema Consulting Group har beregnet lønnsomheten av småkraftverk og konsekvenser av 
skatteforslaget. Analysen er vedlagt, og figuren viser noe av resultatene.
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KONTANTSTRØM FOR ET EKSEMPELKRAFTVERK
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Kontantstrøm for et eksempelkraftverk på 5 MW som har vært i drift i 5 år. Ifølge Thema vil kraftverket 
med dagens system ha kontantstrømmer tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og skatt. Med utvalgets 
forslag vil den samlede kontantstrømmen derimot bli klart negativ. Konsekvensen av dette er ikke bare 
økt skatt og redusert lønnsomhet. Det vil også kreve reforhandling av lån, opptak av nye lån og 
innskudd av egenkapital.  

INVESTERINGSNØYTRALITET

Det hevdes fra skatteutvalget at grunnrenteskatten er investeringsnøytral. Det er feil.

Det ble i 1997 gitt begrenset adgang til å trekke fra renter før skatt, for å hindre at grunnrente ble 
unndratt beskatning (NOU 2019: 16 pkt 4.2.3). Dette ble strammet ytterligere inn i 2007. Iveren hos 
utvalget etter å stoppe skattelekkasje synes nå å overskygg behovet for å unngå investeringsvridende 
beskatning.  

Sentralt i skatteutvalgets forslag er at det ikke gis fratrekk for finanskostnader i grunnlaget for 
grunnrenteskatt. Dette faktum er forsøkt skjult rundt en framstilling av at eier har full sikkerhet for 
fradrag for sin investering gjennom avskrivingene, og derfor bør risikofri rente benyttes i grunnlaget for 
beregning av friinntekt (en slags normalisert finansieringskostnad). 

Dette har ingenting med saken å gjøre: Investeringene skal uansett finansieres. En gruppe 
økonomiprofessorer ved Universitet i Stavanger, NHH og NMBU har gitt tydelig uttrykk for at de har 
problemer med å ta skatteutvalget for vannkraft alvorlig. Med god grunn. Siden man ikke får fradrag for 
helt nødvendige og legitime kostnader knyttet til finansieringen av investeringene, så gjør utvalgene i 
realiteten ett av følgende:

1) De forutsetter at eier har innesperret overskuddslikviditet uten andre anvendelsesområder enn å 
kjøpe statskasseveksler.

2) De gjør om en overskuddsskatt (nettoskatt) til en topplinjeskatt (bruttoskatt).
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Dagfinn Birkeland, naboene i Sauda og etterkommerne 
deres taper 0,9 millioner årlig i all fremtid.

Hvert eneste av de 450 kraftverk hvor 
grunneierne har satset på regjeringens 

politikk vil tape 1 million kroner årlig i all 
fremtid.
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Siden punkt 1 over er en åpenbart feil forutsetning å ta, både i perfekte teoretiske og imperfekte 
virkelige markeder, er realiteten at man foreslår å innføre en overskuddsuavhengig bruttoskatt. Det kan 
man jo selvfølgelig velge å gjøre, men da kan man ikke forvente at denne skal virke investeringsnøytralt. 
Skatteutvalget har jo selv skjønt dette – de bruker mye av NOU-en på å forklare hvor investerings-
hemmende bruttoskatter er. Det blir følgelig en gordisk knute; Å samtidig innføre og fjerne 
bruttoskatter.

For profesjonelle investorer som er kommet inn i norsk småkraft de siste 5 år er trolig det meste av 
grunnrenten hentet ut i forkant ved at det gjennom konkurranse betales full markedsverdi. Grunnrenten 
er da tatt ut enten som fallrettsleie eller som fortjeneste til selger. På den ene siden er det da lite 
grunnrente på investors hånd å beskatte, på den andre siden er gjeldsgraden høy og skjevheten i 
manglende fradrag for kapitalkostnad slår spesielt hardt ut. 

Fram til 2007 ble normrenten fastsatt i henhold til lovforarbeidene ved at man benyttet en normrente 
på risikofri rente med tillegg av 4 %-poeng. Dette ble følgelig en balansert skatt som sørget for at 
grunnrente ble beskattet, mens normalavkastning var skjermet slik at eier kunne håndtere sine virkelige 
og uunngåelige kapitalkostnader. Dette gjorde også at skatten var investeringsnøytral og at investeringer 
skjedde. I St.prp. nr. 1 (2007-2008) sløyfes risikopåslaget – uten forutgående debatt. 

Hvis et marginalt småkraftprosjekt prosjekt i dag har en utbyggingskostnad på 4,50 kr/kWh, vil den 
tilsvarende grensen være rundt 2,50 kr/kWh med de foreslåtte reglene, ifølge Thema Consultings 
vedlagte rapport. 

Dette vil medføre at så godt som ingen småkraftverk vil bli bygget. 

Utvalgets mandat var å vurdere om dagens beskatning hindrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak 
blir gjennomført. Da må virkelig adferd hos investorer legges til grunn, ikke ønsket adferd. 

Utvalget skriver om friinntektsgrensen: «Utvalget mener at problemer som følger av 
konsolideringsmodellen eller kapitalmarkedene for øvrig, ikke bør rettes opp gjennom særlige ordninger 
i skattesystemet».

 

Utvalget legger da til grunn at terrenget skal tilpasses kartet, i stedet for det motsatte. Forslaget vil gi full 
investeringsstopp.

Det er utopisk å tro at det perfekte kapitalmarked skal vokse frem før alle konsesjonene er gått ut på 
dato. 3,17 TWh med småkraft er i dag konsesjonsgitt. Alle disse vil miste sin konsesjon før 
skatteutvalgets forutsetninger er innfridd.
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4. Nedre grense for grunnrenteskatt

Utvalgets mandat var å vurdere alternative innretninger av nedre grense som fjerner terskelvirkningene. 
Dette avvises enkelt med «Det er i utgangspunktet ingen grunn til at enkelte kraftverk skal fritas for 
beskatning». 

Skatteutvalget sammenlikner dagens småkraftvolum med 1997 og konkluderer «Unntaket fra 
grunnrenteskatt ved nedre grense har dermed fått langt større omfang over tid».

Det vet jo alle. Det er knapt nødvendig med et skatteutvalg for å se at bevisst politikk siden 2003 har 
virket som ønsket og gitt mer småkraft.

Det er feil å begrunne økt skattlegging med at fritak for skattlegging har fungert etter hensikten. 

Skatteutvalget peker i kap. 8.5.6 på at «endring av nedre grense har vært en mulighet som selskapene 
har vært klar over og kunne tatt hensyn til i forhandlinger med eksterne parter». 

Det er også feil. Det er ikke praktisk mulig å planlegge for bruttoskatt på 20% og tilhørende politisk 
kuvending. Det ville i så fall kreve et risikopåslag i avkastningskrav hos investor som vil stoppe all 
bygging av småkraft.

Flytting av nedre grense beskrives som et kompromiss ved at ikke grensen settes til 0. Det er uforståelig 
hvordan ensidig skatteøkning kan oppfattes som et kompromiss. 

TILPASNINGER TIL NEDRE GRENSE

Skatteutvalget har en omfattende argumentasjon rundt tilpasninger til nedre grense, både før 2004 da 
grensen var 1,5 MVA, og fra 2004-2015 da grensen var 5,5 MVA. Det legges til grunn at all grensetilpasning 
er gjort av skattehensyn. 

Dette er for enkelt. Som forklart foran, var det ingen privat småkraftbygging fra energiloven i 1991 og 
frem til 1994. Da begynte de første og minste å dukke opp.

Det store potensialet i småkraft var ikke kjent for verken grunneiere eller kraftselskaper på 90-tallet. I 
løpet av 90-tallet var det noen få ildsjeler som så muligheter og satte i gang bygging. Det var først da 
NVE i 2001 og i 2004 gjorde kartlegginger at omfanget først ble synlig, og etableringen av 
Småkraftforeninga sammen med landsdekkende konkurranse om tilgang til fallretter satte fart på 
næringen fra ca. 2002.

Det var altså ikke skattemessig tilpasning som foregikk før 2004. I den grad det var tilpasning av ytelse 
hadde dette mest sammenheng med hjemfallslovgivningen, og dette fremgår også av høringen i 2003 
for endring av industrikonsesjonsloven.

Men etter 2004 foregikk slik tilpasning. Næringen har også siden 2005 foreslått konkrete tiltak for å 
unngå dette, uten å bli hørt.
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Omfanget av grensetilpasning er undersøkt ved to anledninger. I 2013 ble omfanget undersøkt for 
daværende grense. For 5,47 TWh som da var konsesjonssøkt, ble det maksimale omfanget beregnet til 
100 GWh, ca. 2% av omsøkt produksjon. Det sier seg selv at det er urimelig å ilegge grunnrenteskatt på 
5,37 TWh for å hente inn 0,1 TWh.

SKATTETILPASNING – HVOR MYE PRODUKSJON FORSVINNER?

 
Mulig omfang av grensetilpassing, analyse fra 2013.

Det er også gjort en undersøkelse i 2019. Av 350 konsesjonsgitte prosjekter og 103 konsesjonssøkte, har 
11 en effekt mellom 9 og 10 MW, og kunne være prosjekt hvor grensetilpasning allerede var gjort. 

Prosjekt MW GWh Kommune Status Dimensjonering
Grøndalselva krv 9 32,1 Namsskogan Konsesjon gitt 152 %

Tokheimselva krv 9,1 25,7 Odda Konsesjon gitt 274 %

Ofta krv 9,4 16,8 Lærdal Konsesjon gitt 300 %

Fennefoss krv 9,5 58 Evje og Hornnes Konsesjon gitt 145 %

Tynjadalen krv 9,6 22,7 Lærdal Konsesjon gitt 251 %

Tverrelvi krv 9,8 26,4 Voss Konsesjon gitt 248 %

Blakkåga krv 9,9 28 Rana Konsesjon gitt 201 %

Dalaåna krv 9,9 36,4 Forsand Konsesjon gitt 135 %

Folkedal II krv 9 26 Granvin Avslag påklaget til OED 135 %

Korselva krv 9,9 25 Kvalsund Konsesjon påklaget til OED 248 %

Nye Oterholtfoss krv 9 42,1 Bø Negativ innstilling til OED 138 %

Dimensjonering er vist i høyre kolonne. Normal dimensjonering er 150-200% av middelvannføring. 
Tabellen viser at sju av prosjektene ikke er nedskalert, de som er merket med oransje. Av de øvrige 4 er 
2 sendt OED med negativ innstilling, og kan da antas ivaretatt. 
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Fennefoss med 145% slukeevne ligger i et sterkt regulert vassdrag, effekt er nedskalert med 15% effekt 
fra konsesjonssøknad, men produksjon er ikke redusert.

Dalaåna var opprinnelig planlagt med 9,4 MW effekt før 10 MVA-grensen var innført, effekten er siden 
øket og deretter igjen senket til 9,9 MVA. Redusert produksjon i forhold til største alternativ er 3 GWh.

Av en samlet produksjon på 339 GWh for disse kraftverkene er altså samlet omfang av grensetilpassing 3 
GWh, 1%. Omfanget for konsesjonsgitte småkraftverk målt i tapt produksjon både er og har vært lite. Vi 
antar at omfanget før disse to analysene ble gjort, har vært i samme størrelsesorden, siden 
produksjonsvolumene før og etter er ganske like.

Vi erkjenner allikevel at grensetilpasning forekommer, og at dette kan ha større betydning i enkelttilfeller 
enn vi har sett her, særlig for større kraftverk som kan nedskaleres etter konsesjon. Dette kan imidlertid 
håndteres av NVE ved behandling av planendring eller detaljplaner for større kraftverk. Det kan også om 
nødvendig innskjerpes i konsesjonsbehandling av større kraftverk.

Utvalget mener at dagens grense gir sterke insentiver til skattemessige tilpassinger. Det er vi enige i.

Men det er underlig at skatteutvalget ikke har undersøkt konsekvensene av tilpasning, når de har 
undersøkt selve tilpasningen så iherdig. De har hele sin argumentasjon knyttet til eksisterende kraftverk. 
Grensetilpasning som allerede er foretatt er imidlertid ikke noe som påvirker adferd i nye investeringer.

Utvalget påpeker grensetilpasning, og hevder at konsesjonsprosessen kun i mindre grad har kunnet 
kontrollere slike tilpasninger. Dette er feil, og det er godt kjent at dette er feil. Tvert imot er det aller 
meste av grensetilpasninger godkjent av NVE, og har vært behandlet i de tre leddene av 
konsesjonsprosessen hvor slike vurderinger gjøres, nemlig konsesjonssøknad, planendring og 
detaljplaner. 

Maksimal skatt til staten er ikke eneste mål på en god utbygging. Skatteutvalget har en ensidig 
tilnærming til grensetilpasning, og ser bort fra de vurderinger som foretas av andre myndigheter og som 
tar andre hensyn enn skatt. Noen setter pris på at det fortsatt renner vann i elvene, og i 
konsesjonsprosessen foretas slike vurderinger. Om utvalget mener at NVE ikke er kompetent til å 
behandle konsesjoner kan dette tas opp direkte med NVE.

Utvalget trekker frem plombering av generatorer som eksempel på tilpasning, og etterlatt inntrykk er at 
tilpassing i stor grad er ureglementert juks. Småkraftforeninga tar sterk avstand fra en slik fremstilling, og 
mener at andelen brodne kar ikke er høyere i vår næring enn i andre næringer. Det er derfor lite egnet 
som begrunnelse for innføring av grunnrenteskatt.

Det trekkes også frem av utvalget at vannkrafteiere har unnlatt å øke kapasiteten i småkraftverk. Det er 
uforståelig hva som ligger i dette, og ukjent for oss at konsesjonsmyndigheten gir pålegg om 
kapasitetsøkning. Argumentet fremstår som oppkonstruert.

Omfanget av grensetilpasning er begrenset, som vist foran. Konsekvensene er små. Utvalget blåser 
problemet ut av proporsjoner. Man kan ikke Rotenon-behandle en hel elv for å fange en enkelt fisk.

Utvalget har altså lett iherdig etter nedskalert effekt. Det utvalget unnlater å nevne, er at 
småkraftnæringen selv har tatt initiativ til at installert effekt og slukeevne er øket fra 150% av 
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middelvannføringen til 200% etter 2005. Tidligere var 150% vanlig dimensjonering. I løpet av få år økte 
omsøkt ytelse for de fleste fra 150% til 200%.

Et uregulert småkraftverk med 150% slukeevne har ca. 2000 timer med overløp i inntaket. 50% av 
produksjonen skjer i dette driftsområdet. Et slikt kraftverk har normalt 4000 fullastdriftstimer årlig og 
30% flomtap. Økning av slukeevne fra 150 til 200% gir 17% økning i produksjon.

De fleste småkraftverk etter 2004 er bygget slik. Det betyr at næringen har stått for en økning i 
utnyttelse på nærmere 1 TWh, i forhold til det myndighetene tidligere så som samfunnsøkonomisk 
optimalt. Dette overskygger det marginale omfanget av nedskalering. Det betyr også at de aller fleste 
nedskalerte verk ville ha fått slik tillatelse om det var omsøkt i utgangspunktet.

PROVENYENDRING VED NEDRE GRENSE FOR NYE KRAFTVERK

Forslaget vil ifølge utvalget gi 750 mill. årlig i økt skatteproveny, ved å senke grensen fra 10 til 1,5 MVA. 
Problemet er at dette gjelder eksisterende kraftverk, noe som ikke er relevant så lenge grensetilpasning 
vanskelig kan reverseres. 

Utvalget begrunner sitt forslag med behov for endret adferd. Samtidig tar de tall fra eksisterende verk 
og bruker dem som om de gjaldt for nye kraftverk. Det er selvsagt feil. Det relevante er hvilken endring i 
skatteproveny som oppstår ved fremtidig bygging av småkraftverk.

NVE har anslått at det vil bygges 3-4 TWh ny småkraft frem til 2040 (NVE-rapport 43-2019, «Analyse og 
fremskriving av kraftproduksjon i Norden til 2040»)

Thema Consulting Group har gjennomført en ringvirkningsanalyse på oppdrag fra Småkraftforeninga. 
Den er basert på bygging av hhv 2,0 og 3,17 TWh.

Analysen er vedlagt. Den viser at 3,17 TWh vil gi investeringer på 13,5 mrd. kr, og som følge av 
ringvirkninger en nasjonal sysselsettingseffekt på 6000 årsverk og et bidrag til BNP i leverandør-
industrien alene på 6,8 mrd. kr. Sysselsettingseffekten i driftsfasen anslås til 130 årsverk pr år, eller 8000 
årsverk over en 60-års periode.

Det årlige bidraget til BNP i driftsfasen, målt ved bruttoproduktet, er 1,22 mrd. 2019-kroner. Aggregert 
over 60 år utgjør dette ca. 70 mrd. 2019-kroner.

Investeringsgrensen vil som nevnt tidligere reduseres til ca 2,50 kr/kWh. Våre vurderinger av 
foreliggende konsesjoner er at det knapt vil bygges et eneste småkraftverk om grunnrenteskatt innføres. 
Det er i dag få som har kostnad lavere enn 4 kr/kWh, og selv disse vil bli vanskelig å få realisert. 
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Fra vedlagte Thema Consulting Groups undersøkelse av lønnsomhet fremgår at investeringsgrensen 
reduseres kraftig med skatteutvalgets forslag. 

INVESTERINGSGRENSE
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Diagrammet viser endring med ulike avkastningskrav og kraftpriser. Dette underbygger 
Småkraftforeningas erfaring om at småkraftutbygging vil stoppe opp om grunnrenteskatt innføres.

 

Provenytap med grunnrenteskatt vil derfor bli bortfall av investeringer for 13 mrd. kr samt ringvirkningene av 
dette på 70 mrd. over 60 år. 240 mill. kr årlig i grunnrenteskatt som utvalget legger til grunn, forsvinner som 
dugg for solen. 

Skatteforslaget må også sees i sammenheng med alternative investeringer i vannkraft. NVE har i henhold 
til Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg og Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund tidligere i 
høst, anslått potensialet for oppgraderinger og utvidelser i vannkraft til 6 TWh. Det meste av dette 
oppgis å være utvidelser som kan ha miljøkonsekvenser på linje med nye utbygginger. 

Småkraftverk som allerede har konsesjon men ikke er bygget vil da ha et større energipotensiale enn 
annen vannkraft med lav konfliktgrad. Utvalgets forslag vil utradere dette.

 
PROVENYENDRING VED NEDRE GRENSE FOR EKSISTERENDE KRAFTVERK

Provenyendring for eksisterende kraftverk er en annen sak og ganske innlysende. Jo flere som betaler 
skatt og jo mer de betaler, jo høyere blir skatteprovenyet. Så enkelt er det regnestykket. Men økt skatt 
var ikke utvalgets mandat.

Skatteutvalget anslår økt skatteproveny ved endring av grensen til 750 mill. kr, for 9,4 TWh 
årsproduksjon, altså 8 øre/kWh. Dette er sammenfallende med våre egne beregninger.

Det forventes et konkursras og store tap i næringen hvis dette gjennomføres. Dette vil imidlertid ikke 
redusere skatteprovenyet vesentlig. Det vil først og fremst medføre at småkrafteiere må selge 
kraftverkene, og at de selges til redusert pris og med store tap. De tapene som da blir realisert blir ikke 
synlig gjennom skatteproveny for grunnrenteskatt, men vil selvsagt ha en samfunnsmessig kostnad. 
Disse er ikke beregnet.
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Utvalgets mandat var et samlet sett provenynøytralt forslag. For Småkraftnæringen er forslaget alt 
annet enn nøytralt, næringen er ofret til fordel for noe annet uten at det er uttalt hva det er, og det er 
vanskelig å finne noen parter som mener seg tilgodesett. Det er ingenting som tilsier at stopp i 
småkraftutbygging vil gi økt utbygging av vannkraft over 10 MVA. Til det er kapitaltilgang, eierskap og 
organisering av storkraften og småkraften altfor ulike. 

Nedre grense oppsummert

Begrunnelsen fra skatteutvalget for å flytte grensen for grunnrenteskatt er todelt:

• Grensetilpassing på nye kraftverk er et problem, og det løses med skatt.
• Alle kraftverk bør skattes likt.

Det første er feil. Med grunnrenteskatt vil 3-4 TWh (ref. NVE) som ellers ville bygges, ikke bli bygget. Det 
gir redusert samfunnsmessig lønnsomhet, og redusert skatteproveny.

Det andre er også feil. Det er et uttalt ønske fra lovgiver og politikere at små kraftverk ikke skal ha 
grunnrenteskatt, og at de skal ha høyere avkastning etter skatt enn de ville fått med grunnrenteskatt.

Det er vanskelig å se noe samfunnsmessige rasjonale i at et marginalt problem løses ved at alle som ikke 
er del av problemet ilegges skatt på 750 mill. kr/år, når dette kan løses enkelt gjennom NVE.

Skatteutvalgets forslag vil ha kraftig investeringsvridende virkning. Utbygging vil stoppe opp og alt 
skatteproveny fra fremtidig småkraftutbygging vil forsvinne, både grunnrenteskatt og andre 
samfunnsinntekter. 

Fradrag for fallrettsleie og skjerming av normalavkastning vil langt på vei fjerne problemet med 
investeringsvridende forskjell mellom stor vannkraft og småkraft. 

Småkraftforeninga har følgende syn på grensetilpasning:

Vi har allerede et konsesjonssystem som ivaretar samfunnsøkonomiske hensyn og andre samfunnsmessige 
hensyn. NVE gjør slike vurderinger både i konsesjonsbehandlingen, planendringssøknader og i vurdering av 
detaljplaner. Hvis det er behov for å justere eller stramme inn dagens praksis er dette fullt mulig gjennom 
dette systemet. 
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5. Forslag til utforming av grunnrenteskatt

Småkraftforeninga foreslår følgende avgrensning og utforming av grunnrenteskatten:

• Dagens grense på grunnrenteskatt beholdes på 10MVA.
• Uønsket grensetilpassing håndteres av NVE i konsesjonsbehandlingen, og av NVE i behandling av 

planendringssøknader eller detaljplaner for allerede konsesjonsgitte prosjekt. 
• Det gis fradrag for fallrettsleie og skjerminga av normalavkastning i skattegrunnlaget for 

grunnrenteskatt. 

6. Eiendomsskatt

Eiendomsskatt beregnes i dag for småkraftverk på grunnlag av skattemessig verdi. Skatteutvalget 
foreslår at dette også innføres på stor vannkraft med noen mindre tilpasninger.

Småkraftnæringen har tidligere anført at profilen i eiendomsskatten i dag er uheldig. Skatten er størst 
tidlig i levetiden, mens den reduseres over tid i takt med skattemessig avskrivning. De kraftverkene med 
minst lønnsomhet har høyest eiendomsskatt. 

Eiendomsskatt reduseres over tid med økende betalingsevne. Det burde vært motsatt.

Utvalgets forslag om å innføre samme prinsipp for stor vannkraft løser ikke dette.

Småkraftforeninga foreslår å innføre en ny modell for eiendomsskatt på småkraftverk basert på tre 
grunnleggende prinsipper: 

1. Skatten skal ikke være høyest i starten mens prosjektene er på sitt mest sårbare økonomisk.
2. Skatten skal ikke være høyest for de kraftverkene som er økonomisk sett mest marginale.
3. Skatteendringen skal være provenynøytral for vertskommunene sett under ett. 

Forslaget vil bidra til å utløse nye småkraftutbygginger siden det ikke straffer marginale prosjekter. Man 
bør imidlertid finne løsninger som i minst mulig grad straffer kraftverk som allerede har betalt 
eiendomsskatt over flere år.
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Atle Støyva, naboene i Byrkjelo og etterkommerne 
deres taper 7 millioner årlig i all fremtid.

Investeringer på 13 milliarder vil falle 
bort. Grunneierne går glipp av 150 

millioner årlig fra starten, 600 millioner 
kroner årlig når verket er nedbetalt.
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Thema Consulting Group utarbeidet i 2017 på oppdrag fra Småkraftforeninga en rapport eiendoms-
skatten og dens negative konsekvenser. Et eksempel på en eventuelt ny modell basert på et såkalt 
normkraftverk er omtalt der. Betalingsprofilen er vist i figuren. 

FORESLÅTT NORMKRAFTVERKSMODELL
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Dagens regler
Foreslått normkraftverksmodell

Rapporten hvor flere alternative modeller er vurdert ligger vedlagt. Den dokumenterer også problemet 
ved dagens eiendomsskatt. 

Fra bransjehold er det nylig kommet et forenklet forslag basert på at eiendomsskatt betales for netto 
verdi av kraftverket, dvs. markedsverdi fratrukket skattemessig verdi. Vi tar også denne med som et 
eksempel på alternativ innretning. Modellen er som følger: 

• Skattegrunnlaget for eiendomsskatt settes lik differansen mellom markedsverdi og skattemessig verdi. 
• Markedsverdi settes til 5 kr/kWh som er nær markedsverdien av nye kraftverk i dag. Denne justeres 

til den til enhver tid gjeldende markedsverdi, ved at den justeres proporsjonalt med endring i 
kraftpris fra 40 øre/kWh, målt som siste fem års gjennomsnitt.

Modellen kan gjøres tilnærmet provenynøytral, målt i nåverdi av eiendomsskatten. På lang sikt vil den 
trolig gi høyere inntekter til kommunene enn dagens modell. 

Uansett hvilken modell som velges bør konsekvenser for nye og eksisterende kraftverk utredes nøye før 
et forslag legges frem.
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7. Naturressursskatt

Hovedfundamentet for småkraftverk er lokal verdiskaping. Viktig verdiskaping tilføres lokalsamfunn 
gjennom bygging, eierskap og drift. Utvalget ber regjeringen om å vurdere å innføre naturressursskatt på 
småkraft – noe som isolert sett harmonerer med småkraftens ønske og vilje til lokal utvikling og vekst. 
Tradisjonelt har grensen for naturressursskatt fulgt grensen for grunnrenteskatt.

Naturressursskatten har svært positive sider siden den omfordeler verdier til lokalsamfunnet Samtidig 
er den ikke tilpasset småkraftens egenart med begrenset likviditet og overskudd. Selv om 
naturressursskatten kan avregnes mot overskuddsskatten har dette lite å si for småkraftverk hvor det 
regnskapsmessige overskuddet er sterkt varierende over tid og ofte negativt. Det gir en uforholdsmessig 
stor likviditetsbelastning. Thema Consulting formulerer det slik i vedlagte notat:

« … en eventuell innføring av naturressursskatt for kraftverk i drift (vil) medføre en likviditetsbelastning 
og risiko for negative kontantstrømmer når renter, avdrag og skatter skal betales. Naturressursskatten 
samordnes med overskuddsskatten, men dette har liten betydning for kraftverk som drives i regi av 
selskaper med bare ett eller noen få relativt nye småkraftverk som betaler lite overskuddsskatt. Negativ 
likviditet medfører behov for låneopptak, refinansiering av lån eller ny egenkapital. Samtidig vil svakere 
likviditet i seg selv svekke muligheten for å ta opp nye lån eller gi økte lånekostnader.»

For kraftverk i drift er altså naturressursskatt et potensielt stort problem for driften. For nye prosjekter 
viser Themas analyser at utvalgets forslag om 4,6 øre/kWh i naturressursskatt vil senke 
investeringsterskelen med ca. 7 prosent. Dagens sats vil ha mindre betydning for investeringsterskelen. 

Årsaken til forskjellene mellom kraftverk i drift og nye prosjekter er at egenkapitalandelen sistnevnte er 
langt høyere enn i eksisterende bransje. I tillegg fases naturressursskatten inn over 7 år i nye verk.

Dersom regjeringen vurderer å foreslå naturressursskatt på småkraft for å omfordele skatt fra stat til 
kommune ber vi om at denne ikke ilegges kraftverk som går med underskudd. Om naturressursskatt innføres 
må den derfor tilpasses næringens egenart slik at den kun betales i år hvor man svarer overskuddsskatt og at 
naturressursskatten da ikke overstiger denne. 

Oslo/Kvinnherad, 20. desember 2019

 Lars Emil Berge Knut Olav Tveit Rein Husebø  
 Styreleder Daglig leder Sekretær 
 Småkraftforeninga Småkraftforeninga  
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8. Vedlegg

Vedlagt følger tre rapporter fra Thema Consulting vedrørende bedriftsøkonomiske og 
samfunnsøkonomiske konsekvenser av grunnrenteskatt på småkraft samt eiendomsskatt. Disse er i 
hovedsak å anse som en del av denne høringsuttalelsen. 
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Referanse: Konsekvenser av Sanderudutvalget – ringvirkningsanalyse  

 

Ringvirkningsanalyse – konsekvenser av Sanderudutvalget  
Småkraftforeninga regner med at småkraftprosjekter med en samlet produksjonskapasitet på inntil 
3,17 TWh ikke blir bygget ut dersom Sanderudutvalgets skatteforslag om å innføre grunnrenteskatt 
for småkraftprosjekter ned til 1,5 MVA, gjennomføres. Småkraftforeninga forventer at prosjekter 
tilsvarende 2,0 TWh ville blitt bygget ut i løpet av relativt få år.  

En utbygging av 2,0 og 3,17 TWh småkraft ville gitt investeringer på henholdsvis 8,5 og 13,5 
milliarder kroner, og som følge av ringvirkninger en nasjonal sysselsettingseffekt på 3 800 – 6 0001 
årsverk og et bidrag til BNP i leverandørindustrien på 4,3-6,8 milliarder kroner. 
Sysselsettingseffekten i driftsfasen anslås til 55 - 130 årsverk pr. år eller 3300 - 8000 årsverk over 
en 60 års periode. Analysen av ringvirkningene bygger på data fra en større utredning gjort for 
Småkraftforeninga i 20172. 

Det årlige bidraget til BNP i driftsfasen, målt ved bruttoproduktet, ligger på mellom 770 millioner og 
1,22 milliarder 2019-kroner for en prosjektportefølje med en produksjonskapasitet på henholdsvis 
2,0 og 3,17 TWh. Lokale inntekter til kommuner, grunneiere og lokalt ansatte i driftsfasen utgjør 
minst 20 prosent av det årlige bruttoproduktet.    

Introduksjon 
Sanderudutvalget foreslår blant annet at det innføres grunnrenteskatt på småkraftprosjekter med 
en kapasitet mellom 1,5 og 10 MVA. Ifølge Småkraftforeningas vurdering vil forslaget føre til at 
investeringene i småkraftprosjekter som rammes av forslaget, stopper opp.  

Pr. i dag har ikke utbygde småkraftprosjekter med en forventet produksjonskapasitet på til sammen 
3,17 TWh, fått konsesjon. Småkraftforeninga mener at minst 2 TWh ville blitt bygget med det 
nåværende skatteregimet uten grunnrenteskatt de nærmeste årene, men at en videre utbygging 
over tid til 3,17 TWh med rimelighet kunne forventes. I tillegg kommer prosjekter som er under 
konsesjonsbehandling (0,22 TWH) og eventuelle fremtidige prosjekter som det pr. dags dato ikke 
er søkt konsesjon for3.       

Spørsmålet som analyseres i dette notatet er hvilke ringvirkninger Norge går glipp av ved et bortfall 
av småkraftprosjekter i den størrelsesorden Småkraftforeninga legger til grunn.4 Vi regner på 
konsekvensene av et bortfall av porteføljer tilsvarende 2 og 3,17 TWh, der 2,0 kunne forventes å ha 
blitt realisert innen få år.  

Ringvirkningsanalyser og THEMAs ringvirkningsmodell 
Alle prosjekter som gjennomføres, vil skape positive ringvirkninger. Målet med en 
ringvirkningsanalyse er å si noe om hvilke ringvirkninger prosjektene gir i form av verdiskaping målt 

                                                

1 VI har ikke tidsfordelt disse årsverkene. Tidsfordelingen er avhengig av innfasingen av prosjektene.   
2 THEMA Rapport 2017-08 - Småkraft og samfunnsnytte 

3 NVE anslo i 2004 at det totale småkraftpotensialet med en utbyggingskostnad under 3 kroner pr. KWh var på 25 TWh. Av 
dette er ca. 6,4 TWh bygget ut. En eventuell videre utbygging av 3,17 TWH ville ha gitt en total kapasitet på knapt 10 TWh, 
eller ca. 40 prosent av det opprinnelige potensialet på 25 TWh.   
4 THEMA har ikke gjort noen vurdering av Småkraftforeningas anslag på investeringsbortfallet, men tar det som 
utgangspunkt for analysen 
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ved bidraget til BNP og sysselsetting både regionalt og nasjonalt.5 Bidraget til BNP måles ved hjelp 
av virksomhetens bruttoprodukt, som tilsvarer brutto inntekter minus produktinnsats.  

Vi gjennomfører analysen ved hjelp av THEMAs ringvirkningsmodell. I modellen beregnes både 
direkte og indirekte virkninger. Direkte virkninger omfatter verdiskapings- og 
sysselsettingsvirkninger av økonomiske aktiviteter knyttet til de selskapene som er direkte involvert 
i det aktuelle investeringsprosjektet. De indirekte virkningene deles inn i kryssløpsvirkninger og 
konsumvirkninger, som gjennomgås under.    

Ringvirkninger oppstår delvis ved at investeringsprosjektet etterspør varer og tjenester fra lokale, 
regionale og nasjonale leverandører. Denne etterspørselen genererer et behov for sysselsetting og 
innsatsvarer hos underleverandørene. I sin tur genererer underleverandørene økte leveranser fra 
sine underleverandører igjen osv. i en uendelig rekke. Et investeringsprosjekt gir dermed 
kryssløpsvirkning eller en etterspørselsimpuls som avleirer seg som økt verdiskaping og 
sysselsetting i leverandørbedriftene. 

Forbrukerne som mottar inntekter fra de økte økonomiske aktivitetene, har også et behov for varer 
og tjenester som mat og klær, helsetjenester, etc. Etterspørselen øker, og det blir behov for 
arbeidskraft i samfunnet forøvrig. Den siste effekten omtales som indirekte konsumvirkninger. 
Konsumvirkninger er noe omdiskutert, ettersom det er vanskelig å vite virkningene av alternativ 
anvendelse av ressursene. Konsumvirkninger er først og fremst relevant å ta med dersom 
investeringsprosjektet kan forventes å påvirke bosettingen i et lokalsamfunn. Konsumvirkningene 
er ikke beregnet i denne analysen. 

Figur 1: THEMAs ringvirkningsmodell 

 
Figur 1 gir en skjematisk oversikt over THEMAs modell for beregning av ringvirkninger av en 
økonomisk aktivitet som for eksempel et kraftprosjekt.  En del av prosjektet gjennomføres av 
selskapets interne ressurser, men hovedtyngden av prosjektet består av innkjøp av varer og 
tjenester fra leverandører, altså eksterne ressurser. En del av leveransene importeres utenfra den 
regionen (eller landet) som det fokuseres på. Vareinnsatsen hos leverandørene inngår i analysen 
av kryssløpsvirkningene.  

                                                
5 En ringvirkningsanalyse sier ikke noe om prosjektenes samfunnsøkonomiske lønnsomhet. Også samfunnsøkonomisk 
ulønnsomme prosjekter gir ringvirkninger. Økonomiske ringvirkninger gjøres som tilleggsanalyser i økonomiske kost/nytte 
analyser. Blant annet gjennomfører NVE ringvirkningsanalyser i forbindelse med konsesjonsbehan dlinger. 
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Vi definerer lokale virkninger til å være virkninger som oppstår i fylket. 

Datagrunnlag og metode   
Vi benytter data samlet inn i 2017 fra syv aktører innen småkraft, hentet fra totalt 34 prosjekter. 
Dette utvalget gir oss et grunnlag til å etablere et gjennomsnittlig småkraftverk med hensyn på 
installert ytelse, middelproduksjon og investeringskostnad pr MW og pr kWh.  I samråd med 
Småkraftforening benytter vi en investeringskostnad på kr 4,25 per kWh middelproduksjon. 2,0 TWh 
tilsvarer dermed en investeringskostnad på 8,5 mrd. NOK, mens 3,17 TWh tilsvarer investeringer 
på 13,5 mrd. NOK. Investeringskostnaden fordeles på følgende kategorier basert på informasjon 
fra de 34 prosjektene:  

• Bygg og anlegg 
• Elektro og mekanisk  
• Rådgivning og konsulenttjenester 
• Annet  

Figur 2 viser hvordan investeringskostnaden fordeles på de ulike leverandørkategoriene. Ca. 47 
prosent av investeringene omfatter tjenester for bygg og anleggsbransjen, mens om lag 32 prosent 
kommer fra leverandører av elektroteknisk og mekaniske utstyr. Rådgivning og konsulenttjenester 
utgjør om lag 12 prosent. 

Figur 2: Fordeling av investeringskostnadene på ulike leverandørkategorier 

 
Kilde: Datainnsamling 

Investeringskostnadene kan også fordeles på kjøp av lokale aktører, nasjonale leverandører og 
direkte import fra utlandet. Fordelingen vises i Figur 3.  

Figur 3: Fordeling av totale investeringskostnader på lokale og nasjonale leverandører og 
importandel 

 
Kilde: Datainnsamling 
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74 og 18 prosent av leveransene fra bygg og anleggsektoren kommer fra henholdsvis lokale eller 
nasjonale leverandører. Det lokale innholdet er vesentlig lavere for elektrotekniske og mekaniske 
leveranser. Innen elektrotekniske og mekaniske leveranser er den samlede andelen norske 
leveranser 56 prosent, hvorav den lokale utgjør 16 prosent.   

Tabell 1 og 2 oppsummerer hvordan investeringskostnadene for prosjektporteføljene på 
henholdsvis 2 og 3,17 TWh fordeles mellom lokale, øvrige nasjonale og internasjonale leverandører. 
Som det fremgår av tabellene viller lokale leverandører ha fått leveranser på mellom 4,2 og 6,6 
milliarder kroner, mens øvrige nasjonale leverandører ville realisert leveranser på mellom 2,6 og 4,1 
milliarder kroner.  

Tabell 1: Investeringskostnader ved 2,0 TWh fordelt på kategorier og geografisk nivå, MNOK 

Kategori Bygg og 
anlegg 

Elektro og 
mekanisk Rådgivning Annet Totalt 

Totalt 4 012 2 754 748 986 8 500 

Lokalt 2 981 430 260 497 4 168 

Øvrig nasjonalt 718 1 126 488 264 2 596 

Internasjonalt 313 1 198 - 225 1 736 

Kilde: THEMAs ringvirkningsmodell  

Tabell 2: Investeringskostnader ved 3,17 TWh fordelt på kategorier og geografisk nivå, MNOK 

Kategori Bygg og 
anlegg 

Elektro og 
mekanisk Rådgivning Annet Totalt 

Totalt 6359 4365 1186 1563 13 473 

Lokalt 4725 681 413 788 6607 

Øvrig nasjonalt 1138 1785 773 419 4115 

Internasjonalt 496 1899 - 356 2751 

Kilde: THEMAs ringvirkningsmodell  

Resultater  

Investeringsfase 

Resultatene av ringvirkningsanalysen er oppsummert i Tabell 3. Tabellen viser direkte og indirekte 
ringvirkninger i form av sysselsetting og bruttoprodukt lokalt, øvrig nasjonalt og totalt. Hvordan 
årsverkene og verdiskapingen fordeles over tid er avhengig av hvilken innfasing prosjektene ville 
ha fått.  

Tabell 3: Samlede kryssløpsvirkninger, 2,0 TWh 

  Lokalt Øvrig nasjonalt Totalt 

Sysselsetting Årsverk 2 344 1 468 3 812 

Bidrag til BNP 1000 NOK 2 693 007 1 592 248 4 285 255 

Kilde: THEMAs ringvirkningsmodell  

Ringvirkningsanalysen viser at utbyggingen av småkraftverk med middelproduksjon på 2,0 TWh 
ville gitt vel 3.800 årsverk i leverandørindustrien og et bidrag til bruttonasjonalproduktet i norsk 
økonomi på omlag 4,3 milliarder kroner. Herav vil den lokale sysselsettingseffekten være i overkant 
av 2300 årsverk, mens det lokale næringslivets bidrag til BNP vil utgjøre om lag 2,7 milliarder kroner.  

Side 34 Høringsuttalelse fra Småkraftforeninga om NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk

INNHOLDSFORTEGNELSE

Sammendrag

1. Skatteutvalgets mandat

2. Historisk bakgrunn for 
småkraftnæringen

 Lovverk

 Politikk

 Småkraftnæringen

3. Om grunnrenteskatt

 Konsekvenser av skatteutvalgets 
forslag

 Investeringsnøytralitet

4. Nedre grense for grunnrenteskatt

 Tilpasninger til nedre grense

 Provenyendring ved nedre grense 
for nye kraftverk

 Provenyendring ved nedre grense 
for eksisterende kraftverk

5. Forslag til utforming av 
grunnrenteskatt

6. Eiendomsskatt

7. Naturressursskatt

8. Vedlegg

 Konsekvenser av Sanderudutvalget 
– ringvirkninger og verdiskaping

 Konsekvenser av Sanderudutvalget 
– lønnsomhet av småkraft

 Eiendomsskatt for småkraftverk

TILPASSHJEM UTFORSK SØK



KORT MEMO 

Side 5  THEMA Consulting Group 
  Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo, Norway 
  www.thema.no 

Tabell 4: Samlede kryssløpsvirkninger, 3,17 TWh 

  Lokalt Øvrig nasjonalt Totalt 

Sysselsetting Årsverk 3 715 2 327 6 042 

Bidrag til BNP 1000 NOK 4 268 415 2 523 714 6 792 129 

Kilde: THEMAs ringvirkningsmodell  

Utbygging av småkraftverk med middelproduksjon på 3,17 TWh ville utgjort i overkant av 6 000 
årsverk i leverandørindustrien og gitt et bidrag til bruttonasjonalproduktet i denne delen av norsk 
økonomi på omlag 6,8 milliarder kroner. Herav vil den lokale sysselsettingseffekten være i overkant 
av 3700 årsverk, mens det lokale næringslivets bidrag til BNP vil utgjøre om lag 4,3 milliarder kroner.  

Driftsfase  

I tillegg til kryssløpsvirkningene av selve investeringen i småkraftverk vil etableringen innebære 
verdiskaping og sysselsettingsvirkninger i driftsfasen.  

Sysselsetting 

Ut fra samtaler med representanter fra småkraftnæringen anslår vi at driftsfasen gir en 
sysselsettingseffekt på 0,5 årsverk pr. småkraftverk. Med en prosjektportefølje på 2,0 TWh tilsvarer 
det anslagsvis 110 prosjekter. Med en levetid på 60 år pr. kraftverk komme en opp i 2300 årsverk 
totalt, eller 55 årsverk pr år. Med utgangspunkt i en prosjektportefølje på 3,17 TWh øker antall 
prosjekter til 266. Den overproporsjonale økningen skyldes at porteføljen da vil bestå av langt flere 
mindre prosjekter.  Vi kommer da opp i en total sysselsettingseffekt på 8000 årsverk fordelt over 60 
år eller ca. 130 årsverk pr år.   

Årlig bidrag til BNP fra prosjektene og hvordan inntektene som genereres fordeles  

Prosjektene vil, når investeringen er gjennomført og de kommer i drift, gi et løpende årlig bidrag til 
BNP gjennom de inntektene som genereres. Verdiskapingen målt ved prosjektenes bruttoprodukt 
fordeles mellom arbeidskraften, kapitaleierne, samt stat og kommune gjennom skattesystemet. 
Dette er illustrert i Figur 4.  

Figur 4: Illustrasjon av bidraget til bruttonasjonalproduktet 

 

 

Den årlige bruttoproduksjonsverdien i småkraftverkene tilsvarer kraftproduksjonen multiplisert med 
den gjennomsnittlige inntekten pr. kWh som er lik summen av kraftpris og prisen for 
opprinnelsesgarantier. Kraftprisen kan variere mye fra år til år blant annet på grunn av variasjoner i 
tilsig. Usikkerheten i den langsiktige kraftprisutviklingen er blant annet knytet til kostnadsutviklingen 
for nye teknologier, omfanget og hastighet i elektrifisering og utbygging av infrastruktur. VI har 
beregnet det årlige bidraget til BNP med utgangspunkt i en inntekt pr kWh på 40, 45 og 50 øre/kWh. 
I denne beregningsforutsetningen inngår også inntekt fra opprinnelsesgarantier som vi anslår til ett 
øre per kWh.For å komme fram til det årlige bidraget til BNP, målt ved bruttoproduktet, må vi trekke 
fra produktinnsatsen som vi antar er 2,85 øre/kWh.  

Nedenfor i Tabell 5 viser det totale årlige bruttoproduktet for ulike anslag på gjennomsnittlige 
inntekter pr. kWh for en småkraftkapasitet på henholdsvis 2,0 g 3,17 TWh. Ved en gjennomsnittlig 
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inntekt pr kWh på 45 øre/kWh ligger det årlige bidraget til BNP på mellom 770 og 1220 millioner 
kroner for en portefølje på henholdsvis 2,0 og 3,17    

Tabell 5. Årlig bruttoprodukt ved småkraftprosjekter gitt en kapasitetsutbygging på 2,0 og 
3,17 TWh. Millioner kroner, faste 2019 kroner 

Inntekt i øre pr kWh 40  45 50 

2,0 TWh 678 770 863 

3,17 TWh 1073 1220 1368 

For å beregne hvordan bruttoproduktet fordeles mellom kapitaleier, arbeidskraft, stat og kommune 
i driftsfasen har vi framskrevet de årlige bidragene basert på en inntekt pr. kWh på 45 øre/kWh.  Vi 
har videre antatt at småkraftverkene har en levetid på 60 år. Etter 10 år reinvesteres 1 prosent av 
opprinnelig investeringskostnad, 5 prosent etter 20 år og 14 prosent etter 40 år. Grunneier er (som 
regel) fallrettshaver, og mottar kompensasjon i form av falleie. Vi har lagt til grunn en falleiesats på 
10 prosent av totale inntekter.  Kommunen mottar eiendomsskatt på 0,7 prosent av investeringenes 
skattemessige verdi. Staten mottar 22 prosent overskuddsskatt på skattemessig resultat. Skatt på 
personinntekt fordeles mellom stat, kommune og fylket.  

Fordelingen av bruttoproduktet for en småkraftportefølje med en produksjonskapasitet på 2,0 og 
3,17 TWh er vist i henholdsvis Tabell 6 og Tabell 7. 

Inntektene til kapitaleierne, som utgjør 65 prosent av bruttoproduktet, går med til å dekke avkastning 
og avskrivninger på investert kapital. Inntektene tilsvarer altså inntekter før kapitalkostnader er 
trukket fra.  Den store andelen til kapitaleierne må sees på bakgrunn av at kraftutbygging er svært 
kapitalintensiv virksomhet. I driftsfasen er småkraftvirksomhet lite arbeidskraftintensiv. Derfor blir 
andelen av bruttoproduktet som går med til avlønning lav, i våre beregninger 5 %. Kommunenes 
andel på 4 prosent mottar utgjøres hovedsakelig av eiendomsskatt6, mens statens andel på 14 
prosent er knyttet til overskuddsskatt. Grunneiernes andel gjennom falleie utgjør 12 prosent av 
bruttoproduktet. Den lokale andelen utgjøres av de kommunale skatteinntektene, inntektene til 
arbeidskraften samt falleien som tilfaller grunneierne. Til sammen utgjør det vel 20 prosent. I tillegg 
kommer en andel av kapitalinntektene i den grad investor og långivere er lokale aktører.             

Tabell 6. Fordeling av bruttoproduktet for en produksjonsportefølje med småkraft på 2,0 TWh 
og en inntekt pr. kWh på 45 øre/kWh, millioner faste 2019 kroner  

 Aggregert over 60 
år 

Pr. år Andel % 

Kommune 1712 29 4 

Stat 6593 110 14 

Grunneier 5338 89 12 

Kapital 30217 503 65 

Arbeidskraft 2355 39 5 

Totalt 46215 770 100 

                                                
6 Vi har ikke inkludert beregning av skatt på personinntekt da den betyr svært lite i dette tilfellet.  
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Tabell 7. Fordeling av bruttoproduktet for en produksjonsportefølje med småkraft på 3,17 
TWh og en inntekt pr. kWh på 45 øre/kWh, millioner faste 2019 kroner  

 Aggregert over 
60 år 

Pr. år Andel % 

Kommune 2713 45 4 

Stat 10450 174 14 

Grunneier 8460 141 12 

Kapital 47893 798 65 

Arbeidskraft 3732 62 5 

Totalt 73215 1220 100 

Som det fremgår av Tabell 6 og 7 ligger det årlige bidraget til BNP på 770 millioner og 1,22 milliarder 
kroner for en småkraftportefølje på henholdsvis 2,0 og 3,17 TWh. Aggregert over 60 år utgjør det 
totalt mellom 46 og 73 milliarder målt i 2019 kroner       
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Til: Småkraftforeninga  

Fra: THEMA Consulting Group AS 

Dato: 13.12.2019 

Referanse: SKF-19-01 

 

Lønnsomhet av småkraft – konsekvenser av Sanderud-utvalget  
Sanderud-utvalget har foreslått å innføre grunnrenteskatt for småkraftverk. I tillegg foreslår utvalget 
at det vurderes å innføre naturressursskatt for småkraftverk og viser til at skattesatsen kan økes til 
4,6 øre/kWh for å kompensere vertskommuner for bortfall av konsesjonsbaserte ordninger og 
redusert eiendomsskatt. Vi har analysert de bedriftsøkonomiske konsekvensene av utvalgets 
forslag og vurderinger for eksisterende småkraftverk og utbyggingsprosjekter. 

Innføring av grunnrenteskatt vil gi en sterk reduksjon i verdien av eksisterende kraftverk for eierne. 
Som følge av lave forventede friinntektsrenter vil grunnrenteskatten være positiv umiddelbart etter 
innføring, noe som gir lavere kontantstrømmer etter skatt sammenlignet med dagens regler. Lavere 
eiendomsskatt er ikke nok til å kompensere for effekten av grunnrenteskatten. I tillegg vil en 
eventuell innføring av naturressursskatt for kraftverk i drift medføre en likviditetsbelastning og risiko 
for negative kontantstrømmer når renter, avdrag og skatter skal betales. Naturressursskatten 
samordnes med overskuddsskatten, men dette har liten betydning for kraftverk som drives i regi av 
selskaper med bare ett eller noen få relativt nye småkraftverk som betaler lite overskuddsskatt. 
Negativ likviditet medfører behov for låneopptak, refinansiering av lån eller ny egenkapital. Samtidig 
vil svakere likviditet i seg selv svekke muligheten for å ta opp nye lån eller gi økte lånekostnader. 
Uansett vil avkastningen til eierne reduseres eller elimineres helt. Gitt dagens eierskap og 
finansiering er det sannsynlig at utvalgets forslag vil resultere i omfattende restrukturering av 
eierskapet til norske småkraftverk som følge av behovet for tilførsel av kapital. 

For utbyggingsprosjekter vil grunnrenteskatt redusere lønnsomheten av prosjektene etter skatt. 
Manglende fradragsrett for falleie i grunnrenteinntekten forsterker de negative virkningene. Vi finner 
at kostnadsterskelen for at prosjekter skal være lønnsomme reduseres med 40-45 prosent 
sammenlignet med dagens regler, gitt uendret falleie. Hvis et marginalt prosjekt i dag har en 
utbyggingskostnad på 4,50 kr/kWh, vil den tilsvarende grensen være rundt 2,50 kr/kWh med de 
foreslåtte reglene. Utbyggingen av småkraft vil ventelig bli sterkt redusert. Naturressursskatt er et 
mindre problem for nye prosjekter fordi skatten fases inn gjennom de første 7 årene av levetiden, 
men gir likevel svekket likviditet og kan ha en liten nåverdieffekt dersom investor ikke har annen 
virksomhet som betaler tilstrekkelig overskuddsskatt. 

Innledning 
Norske vannkraftverk med påstemplet merkeytelse over 10 000 kVA betaler i dag grunnrenteskatt 
med en sats på 37 prosent av grunnrenteinntekten. Sanderud-utvalget (NOU 2019:16) foreslår å 
senke nedre grense for betaling av grunnrenteskatt fra 10 000 kVA til 1 500 kVA. Småkraftforeninga 
har bedt THEMA om å analysere de bedriftsøkonomiske konsekvensene av å senke den nedre 
grensen. Vi har valgt å dele analysen i to: 

1. Konsekvenser for småkraftverk i drift 
2. Konsekvenser for nye småkraftverk 

For småkraftverk i drift ser vi på konsekvensene for likviditeten og utviklingen i gjeld i selskaper som 
har småkraftproduksjon som eneste aktivitet, herunder risikoen for at selskapene vil gå konkurs 
med en grunnrenteskatt slik den er skissert i NOU-en. For nye kraftverk ser vi både på likviditet og 
nåverdien av prosjektene. 

I dette notatet dokumenterer vi resultatene fra analysen. Først beskriver vi utvalgets forslag og 
forutsetningene for beregningene, før vi går inn på selve analysen. 
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Kort om utvalgets forslag 
Sanderud-utvalgets forslag om grunnrenteskatt innebærer at kraftverk med påstemplet merkeytelse 
mellom 1 500 og 10 000 kVA ilegges grunnrenteskatt etter det gjeldende regelverket for store 
kraftverk. Grunnrenteskatten beregnes som en andel av grunnrenteinntekten, som har følgende 
elementer: 

• Kraftproduksjonen verdsettes til spotpris pr. time ganget med faktisk produksjon i timen. Det 
gjøres unntak for konsesjonskraft og kraft solgt på visse typer langsiktige fysiske kontrakter, 
som verdsettes til faktisk pris. Inntekter fra elsertifikater inkluderes også. Utvalget foreslår 
også å ta med inntekter fra opprinnelsesgarantier i grunnrenteinntekten. 

• Driftskostnader relatert til kraftproduksjonen inklusive nettariffer og eiendomsskatt, men 
eksklusive falleie og enkelte andre kostnader som for eksempel forsikringer mot 
konsekvensene av driftsavbrudd 

• Skattemessige avskrivninger i henhold til de samme reglene som i overskuddsskatten (40 
og 67 år lineært for hoveddelen av driftsmidlene, saldoavskrivninger med 4 og 5 prosent 
årlig for resterende driftsmidler). 

• Friinntekt basert på gjennomsnittlig inngående og utgående verdi av skattemessig verdi av 
driftsmidlene (utenom fallrettigheter) multiplisert med en normrente som er lik 
gjennomsnittlig rente på statskasseveksler med 12 måneders løpetid. 

Negativ grunnrenteinntekt kan samordnes med positiv grunnrenteinntekt i andre verk med samme 
skattemessige eier. Alternativt kommer skatteverdien av negativ grunnrenteinntekt til utbetaling 
løpende dersom samlet grunnrenteinntekt etter samordning blir negativ. 

For å kompensere for reduserte inntekter fra eiendomsskatt og konsesjonsbaserte ordninger anslår 
utvalget at grunnrenteskattesatsen bør økes fra 37 til 39 prosent. Da er det også korrigert for økt 
proveny fra småkraftverk i drift som blir grunnrenteskattepliktige. 

Utvalget diskuterer også mulige overgangsordninger for småkraftverk som er i drift på tidspunktet 
der grenseverdien senkes. Konkret åpner utvalget for at det kan gis adgang til å beregne og fastsette 
negativt grunnlag for grunnrenteinntekten i kraftverk på datoen de først omfattes av 
grunnrenteskatten. Det vil si at det må gjøres en tilbakeskuende beregning av grunnrenteinntekten 
for forutgående driftsår, inklusive framføring av negativ grunnrenteinntekt. 

Eiendomsskatten skal fastsettes på grunnlag av skattemessig verdi av driftsmidlene både for store 
og små vannkraftverk som i dagens modell for småkraftverk, men produksjonsutstyr, 
produksjonsinstallasjoner og fallrettigheter skal ikke lenger inngå i skattegrunnlaget. Konsekvensen 
av dette er at eiendomsskattegrunnlaget for småkraftverk vil bli noe lavere enn i dagens modell. 

Utvalget foreslår også å fjerne dagens ordninger med konsesjonskraft og konsesjonsavgifter. Dette 
har liten betydning for småkraftverk, som bare unntaksvis er underlagt slike forpliktelser. 

Nedre grense for naturressursskatt er i dag på 10 000 kVA, og er ikke foreslått endret av utvalget. 
Derimot foreslår utvalget at denne grensen vurderes i oppfølgingen av utvalgets arbeid og at 
kraftverk som blir grunnrenteskattepliktige også ilegges naturressursskatt. I dag er satsen 1,3 
øre/kWh. Skatten fastsettes på grunnlag av siste 7 års middelproduksjon, det vil si at den fases inn 
over tid. Utvalget har også gjort en beregning av hva nivået på naturressursskatten må være for å 
kompensere for bortfallet av konsesjonskraft og konsesjonsavgifter og redusert eiendomsskatt.  
Dette er ikke et forslag fra utvalgets side, men vi bruker et nivå på naturressursskatten på 4,6 
øre/kWh for å illustrere konsekvensene. Naturressursskatten inflasjonsjusteres ikke i dagens 
modell, men vi finner det rimelig å legge til grunn at satsen inflasjonsjusteres når vi ser den over en 
lengre periode og gitt at den skal kompensere for bortfall av konsesjonsbaserte ordninger og 
redusert eiendomsskatt som vil avhenge av den nominelle utviklingen i kraftpriser og kostnader ved 
utbygging og drift av vannkraft. 
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Konsekvenser for småkraftverk i drift 
For å belyse konsekvensene for småkraftverk i drift av å innføre grunnrenteskatt har vi tatt 
utgangspunkt i et eksempelselskap. Deretter diskuterer vi de praktiske implikasjonene med 
utgangspunkt i regnskapsdata for norske småkraftprodusenter. 

Vi har gjort følgende forutsetninger om eksempelselskapet: 

• Ett kraftverk som har vært i drift i 5 år med 7 MW installert effekt og 30 GWh 
middelproduksjon, ingen annen virksomhet i selskapet 

• Gjenstående skattemessig verdi 4 kr/kWh fordelt på 50 prosent som avskrives over 67 år, 
40 prosent over 40 år og det resterende fordelt med 5 prosent hver i saldogruppe g og h 

• 5 øre/kWh i driftskostnader inklusive nettariffer 
• 10 prosent av bruttoomsetning i falleie 
• Salgsinntekter i kraftmarkedet tilsvarende Nasdaq Commodities’ futureskontrakter for 2020-

2029, deretter 30 øre/kWh reelt 
• Inntekter på 2 øre/kWh reelt fra elsertifikater og opprinnelsesgarantier i en periode på 15 år 

(elsertifikater pluss opprinnelsesgarantier i 10 år, deretter antas opprinnelsesgarantier å gi 
totalt 2 øre/kWh de neste fem årene) 

• 30 prosent egenkapitalandel, ingen overskuddslikviditet ved inngangen til analyseperioden 
• 25 års gjenstående løpetid på gjeld, rente lik statskasseveksler pluss 2,5 prosentpoeng 
• Ingen betaling av utbytte 
• Naturressursskatten på 4,6 øre/kWh slår inn for fullt fra år 3 etter innføringen av nye regler i 

tråd med innfasingen av naturressursskatt for nye kraftverk over 7 år (år 3 er driftsår nummer 
7 for eksempelselskapet), og satsen inflasjonsjusteres 

• 2 prosent årlig inflasjon i tråd med Norges Banks reviderte inflasjonsmål fra 2018  
• Friinntektsrente på 2 prosent hvert år, som er høyere enn dagens renter på 

statskasseveksler, men reflekterer en forventning om en stigende rente på sikt (jf. tiårige 
statsobligasjoner som i starten av desember 2019 har ligget rundt 1,46 prosent) 

Forutsetningen om lånerente er basert på et småkraftselskap som oppnår relativt gunstige 
lånevilkår. Småkraft AS har etter hva vi har fått opplyst obligasjonslån med en rente lik Euribor pluss 
1,9 prosentpoeng. Clemens Kraft AS har fastrenter på sine obligasjonslån på henholdsvis 3,5 
prosent og 3,75 prosent, mens Fossberg Kraft Produksjon AS for tiden har 4,62 prosent (kilde Oslo 
Børs). Dette tilsvarer marginer på 1,8 prosentpoeng til i overkant av 2,0 prosentpoeng. I perioden 
2014-2019 har Nibor ligget ca. 0,5 prosentpoeng over statskasseveksler i snitt, mens Euribor med 
12 måneders løpetid har ligget rundt 0 prosent i snitt i den samme perioden. Vår forutsetning om 
påslag i lånerente er derfor noe svakere enn vilkårene som Småkraft AS oppnår, men Småkrafts 
lånekostnader er lavere enn hva flertallet av norske småkraftprodusenter kan oppnå. Vi antar at 
Nibor, rentemarginer og dermed lånerentene følger utviklingen i statskasseveksler over tid. 

Avtaler om falleie finnes i flere varianter, både bruttomodeller basert på en andel av omsetningen 
og nettomodeller basert på lønnsomhet. En del avtaler om falleie inneholder også bestemmelser 
om justering av nivået dersom det innføres grunnrenteskatt, eller grunnrenteskatt inngår direkte i 
beregningen av vederlag i nettomodeller. Forutsetningen om falleie på 10 prosent av 
bruttoomsetningen er etter hva vi får opplyst trolig lavere enn det som betales i praksis i dag under 
ulike typer avtaler, som altså kan være basert på bruttoomsetning eller en beregnet lønnsomhet. 
Når vi legger til grunn 10 prosent, kan det tolkes som et nedjustert nivå der vi har tatt høyde for at 
innføring av grunnrenteskatt vil føre til lavere falleie enten det skjer gjennom reforhandling eller 
automatisk nedjustering. Falleien vil uansett ikke bli null. 

Vi antar for illustrasjonsformål at eiendomsskattegrunnlaget reduseres til 75 prosent av dagens nivå. 
Vi har ikke hatt datagrunnlag til å estimere nedgangen mer nøyaktig. 

Vi antar at hele produksjonen selges til løpende spotpris. Mange småkraftprodusenter har solgt hele 
eller deler av produksjonen på langsiktige kontrakter som ikke oppfyller unntaksvilkårene i 
skatteloven for at produksjonen skal kunne verdsettes til faktisk salgspris i grunnrenteinntekten. 
Avvik mellom spotpris og kontraktspris kan gi både tap og gevinst for produsenten avhengig av de 
relative prisene over tid. Det er mulig å tilpasse sikringsgraden og kontraktsporteføljen for å 
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minimere risikoen knyttet til avvik mellom kontraktspriser og spotpriser, men for et kraftverk i drift 
kan mulighetene for tilpasning være begrenset. For å forenkle analysen har vi sett bort fra slike 
effekter. 

Det er verdt å merke seg at en beregning av akkumulert historisk negativ grunnrenteinntekt, slik 
Sanderud-utvalget har antydet som en mulig overgangsordning, ikke vil ha noen betydning for 
eksempelselskapet. Det skyldes at kraftprisene i de siste årene har vært relativt høye og at beregnet 
grunnrenteinntekt vil være positiv i alle år utenom byggetiden. I sum vil negativ grunnrenteinntekt 
ikke ha noe å si og vi har derfor sett bort fra akkumulert historisk negativ grunnrenteinntekt i 
beregningene. 

I figuren nedenfor viser vi utviklingen i kontantstrømmer fra drift og forpliktelser til å betale renter, 
avdrag og skatter for eksempelselskapet de første 15 årene etter innføring av nye regler gitt 
forutsetningene beskrevet ovenfor, både med dagens skatteregler og de foreslåtte endringene. Vi 
har sett bort fra opptak av nye lån og antar implisitt at det skytes inn ny egenkapital for å dekke 
betalingsforpliktelsene. Kontantstrømmen (og skattene) øker etter 10 år som følge av at den antatte 
kraftprisen gjør et hopp i 2030. 

Figur 1: Utvikling i kontantstrømmer og betalingsforpliktelser under ulike skatteregler 

 
Kilde: NOU 2019:16, THEMA-analyse 

Verdien av kontantstrømmer fra drift til selskapet må overskride låneforpliktelsene samt eventuelle 
skatter. Med dagens regler er kontantstrømmene fra drift tilstrekkelige til å dekke renter, avdrag og 
skatter. Med implementering av utvalgets forslag om grunnrenteskatt samt inkluderingen av 
naturressursskatt i henhold til utvalgets illustrative beregning blir derimot den samlede 
kontantstrømmen klart negativ. Denne effekten kommer gjennom to kanaler: 

• Svekket årsresultat som følge av grunnrenteskatt. 
• Betaling av naturressursskatt som overstiger beregnet overskuddsskatt. 

Hvis kontantstrømmene fra driften ikke er tilstrekkelige til å møte låneforpliktelsene, vil selskapet i 
praksis nærme seg finansielt stress, og «stresskostnader» kan gjøre seg gjeldende. Det vil bli dyrt 
å refinansiere selskapet eller kraftverket og utløser behov for ny egenkapital for å møte 
forpliktelsene. I praksis oppstår det risiko for konkurs for mange av dagens eiere av småkraft. Det 
betyr at det er et behov for tilførsel av likviditet for å betale skatter, renter og avdrag. Det kan 
prinsipielt gjøres på tre måter: 

• Reforhandling av vilkår i eksisterende lån 
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• Opptak av nye lån 
• Innskudd av ny egenkapital 

Når det gjelder lånefinansiering, vil økende gjeldsgrad og svekkelse av andre nøkkeltall alt annet 
likt øke kredittmarginen ved lånefinansiering av kraftverket. Mulighetene for reforhandling av vilkår 
i eksisterende lån eller opptak av nye lån begrenses av at sentrale nøkkeltall for kredittvurdering og 
fastsettelse av lånevilkår blir svekket. Nye lån må tas opp på dårligere vilkår enn eksisterende, noe 
som i neste omgang gir ytterligere svekkelse av den underliggende likviditeten. I tillegg oppstår det 
en risiko for at vilkårene i eksisterende lån brytes. Det nye skatteregimet fører til at tilgjengelige 
kontantstrømmer fra driften etter skatt, som skal dekke forpliktelse overfor eierne og långiverne, 
reduseres. Långivere har prioritet på tilgjengelig kontantstrømmer, slik at eierne blir sittende igjen 
med betydelige lavere eller negative kontantstrømmer til egenkapitalen. Altså skjer det en 
omfordeling fra eierne til stat, og mange av kraftverkene vil i praksis være eid av långiverne og 
indirekte staten, mens dagens verdi av egenkapitalen for eksisterende eiere blir betydelig redusert 
eller går mot null. 

Mulighetene for innskudd av ny egenkapital er begrenset for mange av de eksisterende eierne av 
småkraftverk, som gjerne er små selskaper eid av enkeltpersoner eller småbedrifter. Det betyr at 
tilførsel av ny egenkapital vil medføre utvanning av eksisterende eiere. 

Analysen ovenfor gjelder et selskap som bare eier ett småkraftverk som er relativt nytt. Også et 
selskap med flere kraftverk i drift og med noen eldre kraftverk i porteføljen vil oppleve svekkede 
resultater og svakere likviditet. I det siste tilfellet vil imidlertid naturressursskatten være en mindre 
belastning for likviditeten, slik at risikoen for brudd på lånevilkår vil være mindre. Kontantstrømmen 
fra drift vil likevel være noe lavere enn skatter, renter og avdrag. 

Et annet moment er kraftprisforutsetningene som er lagt til grunn. Med en høyere kraftpris vil 
likviditeten bli bedre fordi virksomheten genererer større overskudd både før og etter skatt, selv om 
grunnrenteskatten demper effekten. En sensitivitetsberegning viser imidlertid at kraftprisen må stige 
til rundt 36 øre/kWh reelt i hele den innledende 15-årsperioden for at ikke det skal oppstå behov for 
kapitaltilførsel. Det er i dette tilfellet fremdeles en risiko for at eksisterende lånevilkår vil brytes. 

Regnskapsdata for ca. 200 norske selskaper som utelukkende eller i all hovedsak driver med 
produksjon av småskala vannkraft for perioden 2008-2018 underbygger resultatene fra analysen av 
eksempelselskapet ovenfor (regnskapsdataene er innhentet fra Proff Forvalt og er basert på 
selskapenes årsrapporter). Selskapene representerer ca. 4 TWh middelproduksjon eller rundt 40 
prosent av samlet produksjon i intervallet 1 500-10 000 kVA. Det må tas forbehold om nivået på 
salgsinntektene, som ofte er basert på langsiktige kontrakter, samt nivået på friinntektsgrunnlaget 
og lånekostnader. I tillegg er det ikke direkte tilgjengelig informasjon om falleie og eventuelle 
justeringer som følge av endrede skatteregler, eller faktisk årlig produksjon. Dette gjør at vi ikke kan 
bruke regnskapsdataene direkte til å gjøre presise beregninger av hvordan en grunnrenteskatt ville 
ha slått ut historisk. Vi gjør imidlertid følgende observasjoner basert på datamaterialet:  

• Bokført egenkapital har ligget under 20 prosent i alle år unntatt 2018, da nivået steg til 22 
prosent (målt som veid gjennomsnitt, Småkraft AS er ikke inkludert i dette estimatet). Det 
tilsier isolert sett at småkraftprodusentene vil komme enda dårligere ut med hensyn til 
likviditet enn hva eksempelselskapet gjør ved innføring av grunnrenteskatt. 

• Basert på en sjablonmessig beregning ville småkraftprodusentene i utvalget ha fått negative 
årsresultater etter skatt ved innføring av grunnrenteskatt. Salgsinntektene i utvalget ligger 
under gjennomsnittlig timeveid spotpris i perioden, noe som indikerer at grunnrenteskatten 
ville ha vært enda høyere enn det som framkommer av beregningene basert på faktiske 
salgsinntekter. 

I analysene av regnskapsdata er eventuell innføring av naturressursskatt ikke tatt hensyn til. 

Konsekvenser for nye småkraftverk 
Grunnrenteskatten vil også påvirke lønnsomheten av investeringer i småkraftverk. Sanderud-
utvalget argumenterer for at grunnrenteskatten er nøytral og at beslutningen om å investere i 
marginale prosjekter (netto nåverdi lik null) derfor ikke vil påvirkes av at det innføres grunnrenteskatt. 
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For prosjekter med mer enn marginal lønnsomhet, det vil si positiv nåverdi, vil andelen av verdien 
som tilfaller investor gå ned, men prosjektene vil fortsatt være bedriftsøkonomisk lønnsomme. 

I praksis oppfattes grunnrenteskatten ikke som nøytral av investorer i vannkraft. Dagens modell for 
grunnrenteskatt fordrer at investorene legger til grunn at fradragene i grunnrenteinntekten i form av 
friinntekt og avskrivninger er risikofrie og at de tar særskilt hensyn til dette i verdsettingen av nye 
investeringer. Renta på friinntekt er derfor fastsatt som en risikofri rente. Det er to 
hovedinnvendinger som har vært reist fra vannkraftinvestorer mot dette: 

• Investorene verdsetter ikke skattefradragene særskilt, men neddiskonterer 
nettokontantstrømmer med et felles risikojustert avkastningskrav. 

• Skattefradragene er uansett ikke sikre fordi skattereglene kan endres av framtidige storting. 

I figuren nedenfor viser vi utbyggingskostnaden for et marginalt prosjekt under ulike forutsetninger 
om avkastningskrav og framtidige kraftpriser, der vi sammenligner dagens skatteregler med 
Sanderud-utvalgets forslag. Det vil si at vi beregner hvilket kostnadsnivå som for et gitt sett av 
forutsetninger gir en netto nåverdi lik null av investeringen. Nåverdien er beregnet som verdien av 
neddiskonterte nettokontantstrømmer over en 60-årsperiode der vi i tråd med bransjepraksis ikke 
verdsetter skattefradragene i grunnrenteinntekten separat. 

For å forenkle analysen har vi antatt at drifts- og vedlikeholdskostnadene er de samme uavhengig 
av utbyggingskostnaden. Vi har også antatt at falleien er 10 prosent av bruttoomsetningen både 
med dagens regler og med utvalgets forslag. I praksis kan falleien bli lavere med nye regler fordi 
prosjektene blir mindre lønnsomme, men vi har ikke tatt hensyn til denne effekten. Etter hva vi 
erfarer, er det også tilfelle at mange falleieavtaler for nye prosjekter er ferdigforhandlet. Det er derfor 
ikke åpenbart hvordan en grunnrenteskatt vil påvirke falleien i prosjekter som ikke er bygd ut. 

For kraftprisen legger vi til grunn en konstant realpris på henholdsvis 30 og 40 øre/kWh. Inntekter 
fra opprinnelsesgarantier og elsertifikater er lik 2 øre/kWh reelt i en periode på 15 år fra idriftsettelse. 
Vi ser bort fra konsesjonskraft og konsesjonsavgifter. Vi ser på avkastningskrav på 5 og 6 prosent 
nominelt etter skatt, som antas å være et representativt intervall for ulike typer investorer i småskala 
vannkraft i Norge, og som også gir godt samsvar med observerte investeringsbeslutninger. For 
eiendomsskattegrunnlaget har vi skjønnsmessig lagt til grunn at det reduseres med 25 prosent 
sammenlignet med dagens regler. Endelig har vi sett bort fra reinvesteringer og terminalverdi 
(kontantstrømmer etter 60 år), men dette har svært liten betydning for forskjellen mellom 
skattesystemene som vi ønsker å belyse. 

Figur 2: Terskelverdier for utbygging av småkraft under ulike skatteregler, kraftpriser og 
avkastningskrav 

 
Kilde: NOU 2019:16, THEMA-analyse 
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Vi ser av figuren at terskelen for det marginale prosjektet faller fra 3,90 kr/kWh til 2,10 kr/kWh i 
scenarioet med 6 prosent avkastningskrav og 30 øre/kWh i kraftpris. Med 5 prosent avkastningskrav 
og 40 øre/kWh reell kraftpris faller terskelen fra 6,70 kr/kWh til 4,00 kr/kWh. I snitt reduseres 
terskelen med 40-45 prosent. For et prosjekt med en terskelverdi på 4,50 kr/kWh med dagens regler 
tilsier disse resultatene en terskelverdi med nye regler på rundt 2,50 kr/kWh. 

Gitt at mange av de billigste småkraftprosjektene allerede er bygd ut, innebærer dette at 
investeringene i småkraft vil reduseres betraktelig. Det er to hovedgrunner til at terskelverdien faller: 

• Friinntektsrenta er lavere enn investors avkastningskrav. 
• Manglende fradrag for falleie i grunnrenteinntekten. 

Den siste effekten vil også gjelde i en modell der de investeringsbaserte fradragene i 
grunnrenteinntekten (friinntekt og avskrivninger) verdsettes særskilt og i tråd med forutsetningene i 
Sanderud-utvalget. 

Når det gjelder effekten av falleie, kan vi som et ytterpunkt anta at falleien er null. I scenarioet med 
6 prosent avkastningskrav og 40 øre/kWh i reell kraftpris vil det marginale prosjektet ha en 
utbyggingskostnad på ca. 5,60 kr/kWh med dagens regler, mot 4,10 kr/kWh med utvalgets forslag 
og en eventuell naturressursskatt. Terskelverdien reduseres altså med 27 prosent. Det illustrerer at 
investeringsincentivene påvirkes selv om falleien skulle endres av en innføring av grunnrenteskatt. 

Noe lavere eiendomsskattegrunnlag medfører en gevinst ved utvalgets forslag i forhold til dagens 
regler, men effekten er begrenset og langt mindre enn effekten av at det innføres grunnrenteskatt. 

Vi har ikke hatt tilgang til data for utbyggingskostnader for et tilstrekkelig stort utvalg av 
småkraftprosjekter til å vurdere de samlede konsekvensene for utbyggingen av småkraft. Vi kjenner 
heller ikke utbyggernes avkastningskrav eller kraftprisforventninger. Det virker likevel sannsynlig at 
innføring av grunnrenteskatt vil medføre en sterk reduksjon i utbyggingen av småkraft gitt 
resultatene ovenfor. 

Naturressursskatt er et mindre problem for utbyggingsprosjekter enn for kraftverk i drift (alt annet 
likt). Det skyldes at skatten fases inn over en 7-årsperiode. Effekten på likviditeten blir derfor dempet 
sammenlignet med hva vi fant for kraftverk i drift. For et marginalt prosjekt med dagens skatteregler 
vil imidlertid kontantstrømmene fra drift ikke være høye nok til å dekke skatter, renter og avdrag 
dersom både grunnrenteskatt og naturressursskatt innføres. På den andre siden vil det marginale 
prosjektet med dagens skatteregler uansett ikke bygges ut dersom utvalgets forslag om 
grunnrenteskatt implementeres. Hvis vi legger til grunn et prosjekt som er marginalt gitt utvalgets 
forslag og en naturressursskatt på 4,6 øre/kWh, så vil det marginale prosjektet ha en vesentlig 
lavere utbyggingskostnad enn med dagens regler, som vist i figuren ovenfor. Da vil lånekostnadene 
bli lavere som følge av lavere investeringer, og kontantstrømmene fra driften vil være nok til å dekke 
skatter, renter og avdrag. 

Fordi underskudd i alminnelig inntekt ikke kan framføres med rente og fordi framføringsrenta for 
naturressursskatt er lavere enn avkastningskravet til investor har naturressursskatten også en liten 
effekt på nåverdien. 

For å illustrere den siste effekten har vi også sett på et eksempel der det bare innføres 
naturressursskatt for småkraft, ikke grunnrenteskatt. I dette tilfellet vil en naturressursskatt på 4,6 
øre/kWh reelt medføre en reduksjon i terskelverdien for utbygging på rundt 7 prosent alt annet likt. 
Det skyldes igjen manglende rentekompensasjon for framføring av underskudd i alminnelig inntekt 
og lavere framføringsrente for overskytende naturressursskatt enn avkastningskravet. Likviditeten 
er fortsatt positiv, men den er vesentlig svakere enn med dagens regler. Med en sats for 
naturressursskatten lik dagens nivå på 1,3 øre/kWh er effekten på nåverdien tilnærmet null, og 
likviditeten blir heller ikke svekket noe særlig sammenlignet med dagens regler. 

For en investor med annen virksomhet som genererer tilstrekkelig store overskudd til å dekke 
naturressursskatten fra første driftsår vil derimot naturressursskatten ikke ha praktisk betydning for 
investeringsincentivene, verken med eller uten grunnrenteskatt i tillegg. 
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Brief summary in English 

The current Norwegian model for property taxation of small-scale hydropower is based 
on the depreciated tax book value of the assets. This leads to a higher tax burden on 
the least profitable projects that is also higher in the early phase of the project lifetime. 
To correct these inefficiencies we propose to replace the current model with a model 
based on a norm plant with an adjusted time profile of the tax payments. 
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SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER 

Bakgrunn 

Vannkraftverk med påstemplet merkeytelse under 10 000 kVA betaler eiendomsskatt på grunnlag 
av skattemessig verdi. Skattemessig verdi er lik historisk investeringskostnad med fradrag for 
akkumulerte skattemessige avskrivninger. Eiendomsskattegrunnlaget er derfor størst i starten av 
levetiden og faller deretter i takt med avskrivningene. Siden skattegrunnlaget er knyttet til 
skattemessig verdi av anleggsmidlene, skattlegges prosjekter med høye investeringer hardere enn 
prosjekter med lave investeringer. Det har som konsekvens at eiendomsskatten er relativt sterkt 
degressiv, dvs. at den øker med fallende lønnsomhet av prosjektene og at skattebelastningen er 
høyest i starten av prosjektenes inntjeningsperiode, noe som øker behovet for egenkapital i 
prosjektene.   

Oppdrag 

THEMA Consulting Group har fått i oppdrag av Småkraftforeninga å vurdere alternative modeller for 
eiendomsskatt for småkraftanlegg. Formålet er å finne modeller som bøter på de svakhetene som 
dagens eiendomsskattemodell er beheftet med. Det har vært en forutsetning for arbeidet at en ny 
modell er tilnærmet provenynøytral, dvs. at kommunesektoren som helhet ikke skal tape 
skatteinntekter som følge av den foreslåtte modellen.   

Alternative modeller 

Vi har sammenlignet dagens modell med fire alternative modellkonsepter: 

1. Dagens modell med endret tidsprofil. Skattemessig verdi benyttes som 
eiendomsskattegrunnlag, men beregnes slik at skattebelastningen øker over tid eller er 
konstant.  

2. Formuesverdiberegning som for storskala vannkraft. Denne modellen innebærer at 
regelverket for beregning av eiendomsskattegrunnlaget for storskala vannkraft (påstemplet 
merkeytelse over 10 000 kVA) også anvendes på småkraft, uten justeringer.  

3. Forenklet lønnsomhetsbasert modell. Denne modellen bygger på en forenklet 
formuesverdiberegning. 

4. Normkraftverk. Her etableres det et normkraftverk på nasjonalt nivå med en fast verdi, 
eventuelt med justeringer for verksspesifikke faktorer (alder, investeringskostnad osv.). 

De alternative modellene er vurdert utfra tre vurderingskriterier;  

• I hvilken grad det er samsvar mellom samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi 

• I hvilken grad modellen gir en jevnere tidsprofil for skattebelastningen 

• Administrative kostnader 

Normkraftverk den anbefalte modellen 

Tabellen nedenfor sammenligner modellene i forhold til de fastsatte vurderingskriteriene satt over. 
Konklusjonen er at et system basert på normkraftverk samlet sett skårer best på 
vurderingskriteriene. Et slikt system gir et middels godt samsvar mellom bedriftsøkonomisk og 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet, samtidig som den kan tilpasses slik at eiendomsskatte-
belastningen er reelt konstant over tid. Modellen er noe mer komplisert enn dagens modell, men vi 
vurderer likevel de administrative kostnadene som moderate.  
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Tabell 1: Egenskaper ved alternative modeller for eiendomsskatt for småkraftverk 

Modell Samsvar 
samfunnsøkonomi og 
bedriftsøkonomi 

Tidsprofil Administrative 
kostnader 

Dagens modell Dårlig samsvar Høy belastning tidlig Lave kostnader 
Dagens modell med 
endret tidsprofil 

Dårlig samsvar Kan tilpasses Lave kostnader 

Formuesverdi-
beregning 

Godt samsvar Høy belastning tidlig Høye kostnader 

Forenklet 
lønnsomhetsbasert 
modell 

Godt samsvar Høy belastning tidlig Lave/middels kostnader 
avhengig av 
detaljutforming 

Normkraftverk Middels til godt samsvar 
avhengig av 
detaljutforming 

Kan tilpasses Lave/middels/høye 
avhengig av 
detaljutforming 

Normkraftverksmodellen forutsetter at det etableres et normert eiendomsskattegrunnlag med 
utgangspunkt i en normert inntekt i øre pr. kWh, fratrukket et anslag på driftskostnader i øre/kWh. 
Det gir en normert kontantstrøm fra driften pr. kWh som er det samme for alle prosjektene. Fradraget 
for kapitalkostnadene tar utgangpunkt i utbyggingskostnadene for det enkelte kraftanlegget hvoretter 
det beregnes en realannuitet. I beregningen av realannuiteten er det antatt 50 år levetid og et reelt 
avkastningskrav på 4,5 prosent. Avkastningskravet er for illustrasjonens skyld er satt lik 
kapitaliseringsrenten for storskala vannkraft. Ved å trekke kapitalkostnaden pr. kWh fra den normerte 
kontantstrømmen fra driften kommer en frem til en netto kontantstrøm i øre/kWh. Denne normerte 
kontantstrømmen pr. kWh multipliseres med middelproduksjonen i det enkelte kraftanlegget for å 
komme fram til eiendomsskattegrunnlaget.       

Med dette opplegget vil de billigste kraftverkene betale mest i eiendomsskatt. Jo lavere 
investeringskostnad, desto mindre blir fradraget relativt til det normerte inntektsnivået, som er felles 
for alle kraftverk. Tabellen nedenfor viser et eksempel på beregning av eiendomsskattegrunnlaget 
ved en investeringskostnad på 3 kr/kWh. Som vi ser ender vi opp med et eiendomsskattegrunnlag 
på 1,94 øre/kWh. Det understrekes at dette bare er et eksempel på hvordan en modell basert på 
normkraftverk kan utformes. Den kan utformes på ulike måter slik at den kan tilpasses ulike krav 
som måtte stilles. 

Tabell 2: Eksempel på beregning av eiendomsskattegrunnlag ved modell basert på normkraftverk 

Element i eiendomsskattegrunnlaget Verdi 
Inntekt øre/kWh 30 
Driftskostnader øre/kWh 5 
Netto kontantstrøm fra drift øre/kWh 30 – 5 = 25 
Fradrag for kapitalkostnad øre/kWh 300 / 19,8* = 15,18 
Netto kontantstrøm øre/kWh 25 – 15,18 = 9,82 
Nåverdi av kontantstrøm kr pr. kWh (9,82 x 19,8*) / 100 = 1,94 

*Annuitetsfaktor ved 50 års levetid og 4,5 prosent realrente. 

Figuren nedenfor sammenligner det reelle eiendomsskattegrunnlaget under dagens regler med 
grunnlaget under den foreslåtte normkraftverksmodellen ved ulike utbyggingskostnader.  Mens 
eiendomsskattegrunnlaget faller over tid under dagens regler, er det reelt konstant under den 
foreslåtte modellen. For å unngå at eiendomsskattegrunnlaget blir negativt, har vi måttet sette en 
minimumsverdi eiendomsskattegrunnlaget på 1,73 kr/kWh for prosjekter med en utbyggingskostnad 
over 4 kroner. Det kan også være aktuelt med et tak på skattegrunnlaget avhengig av ønskede 
proveny- og incentivvirkninger. 
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Figur 1: Utvikling i eiendomsskattegrunnlag med dagens regler og forslag til normkraftverk 

 
Kravet om provenynøytralitet har vi tolket slik at nåverdien av eiendomsskatten skal være den 
samme for en antatt portefølje av nye prosjekter. I provenyberegningene har vi antatt at det i 2018 
idriftsettes 500 GWh småkraft fordelt jevnt fra 2 til 6 kr/kWh. Når vi som vist i figuren nedenfor 
summerer porteføljen og sammenlikner de to alternativene, ser vi at innbetaling til kommunene vil 
være høyere med dagens ordning frem til og med 2031 før skattemessige verdier er nedskrevet 
såpass at den reelt konstante normkrafttilnærmingen vil gir mer eiendomsskatt videre fra 2031 og ut 
levetiden. 

Figur 2: Nominelt eiendomsskatteproveny fra tenkte 500 GWh idriftsatt i 2018 med dagens ordning versus 
foreslått normkraftverk [MNOK] 

 
Disse to tilnærmingene er nåverdinøytrale, det vil si de gir samme nåverdi gitt en reell 
diskonteringsrente på 4,5% med 2,5% inflasjon. Samtidig er det viktig å være klar over at den 
aggregerte nominelle eiendomsskatten er større i normkraftverksmodellen. Det ser en av figuren ved 
at arealet under den blå kurven, som representerer dagens regler, er mindre enn arealet under den 
grå kurven som representerer den foreslåtte normkraftverksmodellen. Det er konsekvensen av at 
den nye modellen tilstrebes å være provenynøytral sammenlignet med den dagens modell ut fra en 
nåverdibetraktning.    

Overgangsordning 

Vi anbefaler i utgangspunktet en overgangsordning der de nye reglene bare gjelder nye utbygginger 
etter en viss dato. Det er den klart enkleste overgangsordningen som ikke vil føre til krav om 
kompliserte kompensasjonsmekanismer på kommunenivå. Med en slik overgangsordning vil noen 
aktører med nylig igangsatte prosjekter oppleve at andre prosjekter som kommer inn under den nye 
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ordningen vil få et lavere eiendomsskattegrunnlag i starten av prosjektet selv om 
utbyggingskostnaden er den samme. Vi har i denne rapporten ikke vurdert modeller for å 
kompensere for dette forholdet på prosjektnivå.    
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1 INNLEDNING 
Små vannkraftprosjekter betaler eiendomsskatt etter en modell som oppfattes som urimelig og 
byrdefull for en del prosjekter ved at skattebelastningen øker med fallende lønnsomhet av 
prosjektene. I tillegg er skattebelastningen høyest i starten av prosjektene noe som øker den 
finansielle risikoen for utbyggerne. 

Småkraftforeninga ønsker på vegne av sine medlemmer at modellen for utlikning av eiendomsskatt 
for små kraftanlegg endres slik at skatten får en utforming som gir en jevnere skattebelastning over 
tid og som gjør at skattebelastningen i større grad følger prosjektenes bæreevne og lønnsomhet. 

THEMA Consulting Group er engasjert for å utvikle en ny modell for beregning av eiendomsskatt 
som bøter på de problemene som den nåværende modellen er beheftet med. 

I kapittel 2 ser vi nærmere på konsekvensene av dagens modell, mens vi i kapittel 3 gjennomgår og 
et utvalg mulige alternative modeller. I kapittel 4 foretar vi en kvalitativ drøfting av de alternative 
modellene og velger ut den vi mener svarer best på de problemene dagens modell medfører. Til 
slutt gjør vi i kapittel 5 en nærmere kvantitativ analyse av den valgte modellen. 
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2 KONSEKVENSER AV DAGENS MODELL 
I dette kapitlet analyserer vi konsekvensene av dagens modell for eiendomsskatt for småkraftverk. 
Vi beskriver først modellen før vi ser nærmere på konsekvensene av reglene for forholdet mellom 
samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomhet av småkraftverk. Deretter ser vi nærmere 
på konsekvensene for finansieringskostnadene av regelverket. 

2.1 Dagens modell for eiendomsskatt  
Vannkraftverk med påstemplet merkeytelse under 10 000 kVA betaler eiendomsskatt på grunnlag 
av skattemessig verdi. Skattemessig verdi er lik historisk investeringskostnad med fradrag for 
akkumulerte skattemessige avskrivninger. Eiendomsskattegrunnlaget er derfor størst i starten av 
levetiden og faller deretter i takt med avskrivningene. Siden skattegrunnlaget er knyttet til 
skattemessig verdi av anleggsmidlene, skattlegges prosjekter med høye investeringer hardere enn 
prosjekter med lave investeringer. Det har som konsekvens at eiendomsskatten er degressiv, dvs. 
at den øker med fallende lønnsomhet av prosjektene.  

Vannkraft er gjenstand for særskilte skattemessige avskrivningsregler for hoveddelen av 
driftsmidlene. De særskilte avskrivningsreglene anvendes både i overskuddsskatten og 
grunnrenteskatten, og er felles for alle vannkraftverk uavhengig av størrelse. En investering i stor 
norsk vannkraft aktiveres typisk i fire grupper, gjengitt i Tabell 3 nedenfor. Den midterste kolonnen 
viser fordelingen av driftsmidlene slik den ble beregnet av NVE for den samlede norske 
vannkraftproduksjonen i 1997, mens helt til høyre har vi basert på egne erfaringer med småkraft 
fordelt vårt typiske småkraftverks aktiva. 

Tabell 3: Aktiveringsgrupper for investering i norsk vannkraft 

Kategori 
Avskrivningsmetode Historisk 

fordeling 1997 
Typisk 
småkraftverk 

Dammer, tunneler, rørgater og kraftstasjoner 1,5 % (67 år lineært) 52 % 45 % 
Maskinteknisk utrustning 2,5 % (40 år lineært) 33 % 35 % 
Saldogruppe G (Elektroteknisk utstyr) 5,0 % (saldo) 11 % 20 % 
Saldogruppe H (bygg og anlegg) 4,0 % (saldo) 4 % 0% 

Kilde: NVE, Finansdepartementet, THEMA 

Videre ser vi i Figur 3 hvordan eiendomsskattegrunnlaget vil utvikle seg for dette typiske 
småkraftverket dersom vi benytter aktivafordelingen som antatt i tabellen ovenfor og forutsetter ingen 
aktiverte reinvesteringer i løpet av 67 år. 

Figur 3: Utvikling av eiendomsskattegrunnlag for typisk småkraftverk 

 

2.2 Skattekile mellom samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomhet 
Overskuddsbaserte skatter som den alminnelige selskapsskatten, er utformet for å virke mest mulig 
nøytralt. Nøytralitet i denne sammenhengen innebærer at skattene i minst mulig grad skal påvirke 
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investeringsbeslutninger. I et helt nøytralt skattesystem vil et marginalt prosjekt før skatt forbli et 
marginalt prosjekt også etter skatt.  Med dagens utforming bidrar eiendomsskatten til en økt 
skattekile1 og risiko for samfunnsøkonomiske tap ved at prosjekter som er lønnsomme før skatt blir 
ulønnsomme etter skatt. Fordi eiendomsskatten er økende med investeringskostnaden, vil dessuten 
skattekilen være økende med fallende prosjektlønnsomhet. Det medfører ytterligere vridninger.  

I Figur 4 viser vi hvordan effektiv skattesats endres som følge av investeringskostnaden, der effektiv 
skattesats er definert ved ligningen  

𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 1 − 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐸𝐸

 

Der 𝑡𝑡𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 er den effektive skattesatsen og 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐹𝐹𝐸𝐸 og 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐸𝐸𝐸𝐸 er internrente før og etter skatt. Figuren 
viser den kombinerte effekten av eiendomsskatt og selskapsskatt. 

Figur 4: Internrenter og effektiv skattesats for småkraftverk som funksjon av investeringskostnad, med dagens 
regler for eiendomsskatt 

 
Figur 5 viser den effektive skattesatsen som en funksjon av investeringskostnad med og uten 
eiendomsskatt. Som vi ser tydelig av figuren fører eiendomsskatten til en betydelig økning i 
skattesystemets degressivitet.  

Figur 5: Effektiv skattesats som funksjon av investeringskostnad, med og uten dagens eiendomsskatt 

 

                                                
1 Med skattekile mener vi her forskjell mellom bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk avkastning. 
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2.3 Prosjektenes finansieringskostnader 
Utbyggere av småkraftverk får typisk banklånsfinansiering for 3 kr/kWh til en rente i dagens marked 
på NIBOR + 250 punkter, strukturert som enten annuitets- eller serielån. Dette betyr at man 
eksempelvis med et prosjekt som koster 4 kr/kWh må stille med 25 prosent egenkapital det første 
året og før inntjeningen kommer. I dagens marked er det nå også slik at de som investerer i kraftverk 
til 4 kr/kWh nødvendigvis må ha tro på en stigende kraftpris for å klare å regne hjem prosjektet. 
Problemet er at man da ender med svake kontantstrømmer til egenkapitalen de første årene og er 
avhengig av en betydelig buffer for å beholde soliditeten i selskapet/kraftverket. Eiendomsskatten 
med nåværende utforming for kraftverk under 10 MVA forverrer dette bildet ytterligere. 

I Figur 6 nedenfor viser vi dette poenget med utgangspunkt i kontantstrømmene til långivere og eiere 
for et eksempelprosjekt. Eksempelprosjektet er bedriftsøkonomisk lønnsomt i nåverdi og finansieres 
75 prosent med et 30-års lån til 3,5 prosent rente. Investeringskostnaden er antatt å være 4 kr/kWh 
og produksjonen 10 GWh. Profilen på kraftpriser og kostnader er slik at man trenger samlet 27,4 
prosent kontanter til de første årene, til tross for 25 prosent egenkapital til gjeldsopptaket. Med 
negativt skattemessig resultat Vi ser bort fra overskuddsskatten for å forenkle analysen, men det 
endrer ikke de prinsipielle konklusjonene. 

Figur 6: Kontantstrøm før eiendomsskatt for eksempelprosjekt 

 
Hvis vi nå introduserer en eiendomsskatt etter de gjeldende norske reglene, som vist i Figur 7, 
innebærer den valgte profilen på kraftpriser og kostnader at man trenger samlet 29,8 prosent 
kontanter til de første årene, til tross for 25 prosent egenkapital til gjeldsopptaket, det vil si en økning 
i nødvendig egenkapitalgrad på 2,4 prosent (eller like oppunder 1 MNOK av 40 millioner kroner i 
investeringer). På den måten er det klart at eiendomsskatten innebærer en utfordring for likviditeten 
i småkraftprosjekter og øker behovet for egenkapital. 
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Figur 7: Kontantstrøm etter eiendomsskatt for eksempelprosjekt 
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3 ALTERNATIVE MODELLER 

3.1 Innledning 
I dette kapitlet beskriver vi utvalget av alternative modeller som vi legger til grunn i den kvalitative 
analysen i neste kapittel. Vi ser på fire hovedtyper av modeller: 

1. Dagens modell med endret tidsprofil. Skattemessig verdi benyttes som 
eiendomsskattegrunnlag, men beregnes slik at skattebelastningen øker over tid eller er 
konstant.  

2. Formuesverdiberegning som for storskala vannkraft. Denne modellen innebærer at 
regelverket for beregning av eiendomsskattegrunnlaget for storskala vannkraft (påstemplet 
merkeytelse over 10 000 kVA) også anvendes på småkraft, uten justeringer.  

3. Forenklet lønnsomhetsbasert modell. Denne modellen bygger på en forenklet 
formuesverdiberegning. 

4. Normkraftverk. Her etableres det et normkraftverk på nasjonalt nivå med en fast verdi, 
eventuelt med justeringer for verksspesifikke faktorer (alder, investeringskostnad osv.). 

3.2 Modell A, Dagens modell med endret tidsprofil 

3.2.1 Beskrivelse av modellen 
Eiendomsskattegrunnlaget baseres på investeringskostnaden i hvert enkelt kraftverk. Tidsprofilen 
for utviklingen i eiendomsskattegrunnlaget endres imidlertid. Det er to hovedalternativer til dagens 
ordning: 

• Konstant eiendomsskattegrunnlag over levetiden. Her er det mulig å tenke seg ytterligere to 
varianter ved at grunnlaget kan holdes fast i nominelle eller reelle termer. I det første tilfellet 
holdes eiendomsskattegrunnlaget fast i kroneverdien fra investeringsåret, det vil si at det er 
reelt fallende. I det andre tilfellet inflasjonsjusteres eiendomsskattegrunnlaget med 
utviklingen i en prisindeks (for eksempel konsumprisindeksen eller en 
byggekostnadsindeks for vannkraftverk). 

• Økende eiendomsskattegrunnlag over levetiden. Her sikter vi til en modell der 
eiendomsskattegrunnlaget er reelt økende over levetiden ved en kombinasjon av (omvendt) 
aldersjustering og inflasjonsjustering av den opprinnelige investeringskostnaden (med 
omvendt aldersjustering mener vi at eiendomsskattegrunnlaget øker jo eldre kraftverket er). 

I begge tilfeller kan eiendomsskattegrunnlaget beregnes slik at nåverdien er om lag den samme som 
med dagens modell.  Nåverdien av eiendomsskattegrunnlaget bør i så fall beregnes ut fra et 
rentenivå som tilsvarer avkastningskravet til en vannkraftinvestor konvertert til et før skatt-krav, jf. 
også analysen i THEMA (2017). 

Modellen må utformes slik at den initiale verdien av eiendomsskattegrunnlaget settes lavere enn 
investeringskostnaden. En mulig operasjonalisering vil være å sette det initiale 
eiendomsskattegrunnlaget til en fast prosent av investeringskostnaden. Prosenten kan for eksempel 
fastsettes slik at nåverdien av eiendomsskattegrunnlaget er omlag uendret. Prosenten vil være 
avhengig av hvilken modellvariant som velges. Ved konstant nominell utvikling i 
eiendomsskattegrunnlaget vil den måtte settes noe høyere enn ved en modellvariant som forutsetter 
inflasjonsjustering. Ved økende eiendomsskattegrunnlag over levetiden vil den initielle prosenten 
være enda lavere. 

3.2.2 Konsekvenser for eiendomsskattegrunnlaget 
Når tidsprofilen endres slik vi forutsetter for dette modellalternativet, vil den finansielle belastningen 
bli redusert i den første fasen av prosjektene. Nåverdien av eiendomsskatten vil imidlertid ikke bli 
endret, dvs. lønnsomheten av prosjektene vil ikke bli påvirket. 
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3.3 Modell B. Formuesverdiberegning som for storskala vannkraft 

3.3.1 Beskrivelse av modellen 
Norske vannkraftverk med påstemplet merkeytelse over 10 000 kVA betaler eiendomsskatt basert 
på en beregnet formuesverdi. Formuesverdien beregnes for hvert enkelt kraftverk. Formuesverdien 
fastsettes på grunnlag av normerte historiske salgsinntekter og faktiske kostnader pr. kraftverk 
(inklusive grunnrenteskatt), samt kostnader til utskifting av driftsmidler. Dette konverteres til en 
nåverdi av driftsmidlene ved å beregne verdien av historiske inntekter og kostnader som en uendelig 
annuitet og trekke fra nåverdien av stipulerte utskiftingskostnader. Til dette formålet benyttes en 
kapitaliseringsrente i form av en reell diskonteringsrente før skatt. Nåverdien av 
utskiftingskostnadene baseres på historisk investeringskostnad justert for inflasjon og levetid, 
korrigert for en minste gjenstående levetid som avhenger av type driftsmiddel. 

Den reelle diskonteringsrenten ble opprinnelig fastsatt som summen av en nominell risikofri rente og 
en risikopremie, justert for faktisk inflasjon over en treårsperiode. Inntil 2012 ble risikofri rente fastsatt 
på grunnlag av renten på statskasseveksler med 12 måneders løpetid målt som gjennomsnitt over 
siste tre år. Risikopremien ble satt lik 3 prosentpoeng med virkning fra inntektsåret 2000. Da 
kraftskattereformen ble vedtatt, var imidlertid risikopåslaget 4 prosentpoeng. Fra 2012 fastsettes 
kapitaliseringsrenten direkte av Finansdepartementet. Nivået har vært satt til 4,5 prosent reelt før 
skatt siden eiendomsskatteåret 2013. 

Formuesverdien kunne i perioden frem til 2012 variere mellom en minimumsverdi på 0,95 kr/kWh 
og en maksimumsverdi på 2,35 kr/kWh, der produksjonsmengden er lik gjennomsnittet av siste 7 
års kraftproduksjon. Maksimumsverdien ble hevet til 2,47 kr/kWh i 2012 og videre til 2,74 kr/kWh i 
2013, hvor den har ligget siden. 

Modellen kan med noen tilpasninger benyttes også for småskala vannkraft. Med de gjeldende 
reglene må imidlertid grunnrenteskatteelementet utgå (siden småkraft er fritatt for grunnrenteskatt), 
og det kan være behov for å vurdere nivået på maksimums- og minimumsverdiene. 

Modellen krever at det oppgis detaljert informasjon til skattemyndighetene om produksjon pr. time, 
driftskostnader, eiendomsskatt og investeringskostnader pr. kategori driftsmidler slik at riktig 
formuesverdi kan beregnes. 

3.3.2 Konsekvenser for eiendomsskattegrunnlaget 
En modell basert på formuesverdier medfører at eiendomsskatten øker med økende formuesverdier. 
Det betyr at eiendomsskatten vil gå noe opp for lønnsomme prosjekter, mens den vil falle for mindre 
lønnsomme prosjekter. Figur 8 nedenfor sammenligner internrenten og effektiv skattesats for denne 
modellen med den gjeldende modellen. Vi ser at kurvene krysser hverandre ved en 
investeringskostnad i underkant av 5,5 kr/kWh. For prosjekter med høyere investeringskostnad vil 
eiendomsskatten falle. 
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Figur 8: Eksemplifisering av internrente og effektiv skattesats med dagens småskalaordning (blå) og med 
formuesverdier som for storskala vannkraft (grønn) 

 

3.4 Modell C. Forenklet lønnsomhetsbasert modell 

3.4.1 Beskrivelse av modellen 
Modellen bygger på de samme prinsippene som formuesverdiberegningen for storskala 
vannkraftverk, men innebærer en forenkling. En forenkling kan praktisk gjøres på flere måter, og det 
er mulig å kombinere flere av elementene: 

• Faktiske kraftpriser på landsbasis legges til grunn for inntektssiden, gjerne beregnet som 
gjennomsnitt over en periode for å redusere de årlige svingningene i 
eiendomsskattegrunnlaget. Kraftprisene multipliseres med middelproduksjonen, alternativt 
faktisk årlig produksjon pr. kraftverk. Det er prinsipielt mulig å bruke områdepriser som 
utgangspunkt, men det enkleste er å beregne en gjennomsnittspris for Norge, eventuelt 
volumveid med produksjonen i hvert prisområde. Ved store og vedvarende 
områdeprisforskjeller kan en felles nasjonal inntektsberegning gi skjeve utslag, men 
behovet for slike justeringer må vurderes over tid. Beregninger av inntekter kan gjøres som 
et gjennomsnitt over flere år. 

• For kraftverk som er ute av drift i hele eller deler av året, antar vi at det gjøres en 
automatisk nedjustering basert på faktisk produksjon relativt til middelproduksjonen eller 
perioden kraftverket er ute av drift. Alternativt kan det gjøres en særskilt beregning dersom 
det er grunn til å tro at den faktiske salgsinntekten har avveket mye fra hva 
gjennomsnittsprisen i markedet skulle tilsi (det kan for eksempel skje dersom kraftprisene 
varierer mye i løpet av et år). 

• Det gis et standardfradrag for driftskostnader (inklusive eiendomsskatt) og 
utskiftingskostnader basert på opprinnelig investert kapital. Standardfradraget 
inflasjonsjusteres årlig, men holdes ellers konstant over levetiden. Alderen på kraftverkene 
påvirker ikke utskiftingskostnadene, men det er selvsagt også mulig å benytte en profil på 
fradraget slik at det øker over tid med økende alder. Det siste er i prinsippet 
sammenfallende med modellen for formuesverdiberegning, men vi ser for oss at 
justeringen av fradraget for utskiftingskostnader gjøres aggregert pr. kraftverk (det vil si 
ikke fordelt på kategorier av driftsmidler) og i henhold til en standardprofil, for eksempel 
med en årlig prosentvis opptrapping inntil et tak er nådd. 

Modellen krever mindre detaljert informasjon pr. kraftverk enn formuesverdiberegningen for store 
vannkraftverk ved at det ikke kreves timesverdier for produksjonen eller detaljerte årlige beregninger 
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av endringer i utskiftingskostnader. I noen tilfeller med driftsstans kan det være nødvendig med en 
viss grad av individuelle justeringer og mer detaljerte data. 

3.4.2 Konsekvenser for eiendomsskattegrunnlaget 
Modellen vil i store trekk ha de samme virkningene som formuesverdiberegningen som benyttes for 
stor vannkraft, men den er noe enklere å administrere. 

3.5 Normkraftverk 

3.5.1 Beskrivelse av modellen 
Med denne modellen etableres det et nasjonalt normkraftverk som gir en verdi pr. kWh produksjon. 
Normverdien multipliseres deretter med faktisk produksjon eller middelproduksjon pr. kraftverk. I sin 
enkleste form gjøres normverdien gjeldende for alle småkraftverk uten ytterligere justeringer, men 
det er også mulig å inkludere justeringsfaktorer for eksempelvis produksjonsprofil, alder eller 
investeringskostnad. 

Den svenske eiendomsbeskatningen av kraftproduksjon er basert på normerte verdier pr. 
kraftverkstype, og vi beskriver denne modellen nærmere i et eget avsnitt 

Et eksempel kan gi nærmere informasjon om hvordan et normkraftverk kan etableres: 

• Inntjeningen til et gjennomsnittskraftverk beregnes ved hjelp av nasjonale tall for kraftpriser 
og produksjon. Det er enklest å bruke en felles nasjonal kraftpris. Også her er det mulig å 
bruke områdepriser, men det gir neppe store endringer med mindre det er snakk om store 
og vedvarende prisforskjeller. 

• Fradrag for driftskostnader og eiendomsskatt pr. kWh2 beregnes på grunnlag av nasjonale 
data for de ulike kostnadskomponentene, eventuelt avgrenset til data for småskala 
vannkraft. Et fradrag for grunnrenteskatt er ikke nødvendig med dagens skatteregler. Vi vil 
som hovedregel anta at det heller ikke er nødvendig å ta hensyn til konsesjonskraft eller 
konsesjonsavgifter. 

• Fradrag for kostnader til framtidige reinvesteringer (utskifting av driftsmidler) beregnes på 
grunnlag av historiske investeringskostnader inflasjonsjustert til inneværende år. Deretter 
beregnes nåverdien av de framtidige utskiftingskostnadene på grunnlag av historisk 
investeringskostnad neddiskontert med en realrente fra et antatt tidspunkt for utskifting. 
Tidspunktet for utskifting kan baseres på historisk investeringstidspunkt for 
gjennomsnittskraftverket og skattemessig levetid (dette kan enten gjøres for et veid 
gjennomsnitt eller pr. kategori av driftsmidler). Mekanismen er i hovedsak den samme som 
brukes for utskiftingskostnader i formuesverdiberegningen for store vannkraftverk. 

Med utgangspunkt i disse nasjonale verdiene pr. kWh kan normverdien beregnes pr. kraftverk ved 
hjelp av følgende tilleggsinformasjon: 

• For produksjonen i det enkelte kraftverket kan middelproduksjon eller årlig produksjon 
benyttes. Ved driftsstans nedjusteres eiendomsskattegrunnlaget proporsjonalt med 
nedgangen i produksjonen. 

• En justeringsfaktor for alder kan inkluderes ved å nedjustere normverdien i takt med 
skattemessig levetid, jf. dagens modell for eiendomsskatten for småkraftverk. Alternativt 
kan det lages en nåverdijustert aldersfaktor som sikrer at eiendomsskattegrunnlaget er 
konstant over tid. 

                                                
2 Vi sikter her til historisk betalt eiendomsskatt eller et normert nivå. Verdien av normkraftverket bør også 
reflektere eiendomsskatten, jf. reglene for formuesverdiberegning for stor vannkraft. 
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• En justering for produksjonsprofil kan gjøres med utgangspunkt i faktisk oppnådde inntekter 
relativt til gjennomsnittskraftverket. Alternativt kan brukstid (energiproduksjon dividert med 
installert effekt) benyttes, men det er ikke nødvendigvis noen god indikator ettersom 
småkraftverk normalt har liten eller ingen reguleringsevne. 

• Investeringskostnaden kan justeres for ved å gi et fradrag i normverdien basert på den 
faktiske investeringskostnaden pr. kWh middelproduksjon, eventuelt også korrigert for 
alder. Det er også mulig å beregne normerte driftskostnader som en prosent av 
investeringskostnaden. Investeringskostnaden bør i så fall inflasjonsjusteres. 

Hensynet til stabilitet i skattegrunnlaget tilsier at verdiene for priser, produksjon, driftskostnader og 
eiendomsskatt bør beregnes som gjennomsnitt over en viss periode. Videre bør det vurderes om 
det skal innføres gulv og/eller tak for skattegrunnlaget, avhengig av ønskede proveny- og 
incentivvirkninger. 

Hvor ofte verdien for normkraftverket oppdateres, er et praktisk spørsmål som myndighetene må ta 
stilling til, men det bør ikke være noe omfattende arbeid å gjøre eksempelvis en årlig oppdatering. 
Hensynet til stabilitet i skattegrunnlaget kan ivaretas ved å legge til grunn lange tidsserier (for 
eksempel et tiårssnitt) for de parameterne som vil variere årlig. 

Modellen kan være relativt enkel å administrere dersom den ikke inneholder noen justeringsfaktorer, 
men kan også bli relativt kompleks avhengig av hvor mange individuelle parametere det skal tas 
hensyn til. 

Eksempel: Den svenske modellen for eiendomsskatt på vannkraftverk 

Den svenske modellen for eiendomsbeskatning av kraftproduksjon er basert på normerte verdier og 
justeringsfaktorer som er spesifikke for hver produksjonsteknologi (merk for øvrig at 
eiendomsskatten i Sverige er statlig og ikke kommunal). Reglene er hjemlet i 
Fastighetstaxeringslagen (1979:1152), Fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) og 
Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2012:9). Hovedtrekkene i regelverket er beskrevet i det 
følgende. 

Skattegrunnlaget beregnes på grunnlag av et «riktvärde» for bygninger og mark som tilhører 
kraftverket. Normverdien beregnes nasjonalt og justeres deretter for verksspesifikke forhold. For 
vannkraft angis denne verdien i SEK/kWh, for tiden 4,22 SEK/kWh (gjeldende for perioden 2013-
2018). Denne verdien framkommer på grunnlag av en avkastningsberegning som bygger på 
følgende parametere: 

• Gjennomsnittlige priser på Nord Pool Spot i referanseåret og de fem foregående årene. 

• Kostnader som er nødvendige for å opprettholde produksjonen i den samme tidsperioden. 

• Kraftverket er satt i drift i 1955 og har en normalårsproduksjon på 500 GWh, brukstid på 
4500 timer, ingen flerårsregulering og innmating til stamnettet (sentralnettet) i Forsse-Hjälta 
(stamnettspunkt i det nordlige Sverige). 

Normverdien multipliseres med normalårsproduksjonen, som beregnes som gjennomsnittet av 
produksjonen de siste 20 årene, justert for utbyggingsforholdene som gjelder ved inngangen til 
takseringsåret (det vil si at eventuelle oppgraderinger i løpet av 20-årsperioden legges til grunn). 

Individuelle justeringer pr. kraftverk kan gjøres på grunnlag av følgende faktorer: 

• Utnyttelse: Brukstid (utnyttjandetid) er definert som forholdet mellom 
normalårsproduksjonen og installert effekt. Korreksjonen for brukstid bygger på forholdet 
mellom kraftverkets produksjon pr. time relativt til timeprisene på Nord Pool. Den veide 
gjennomsnittsprisen pr. kraftverk divideres på gjennomsnittsprisen for samtlige 
vannkraftverk i Sverige for å finne korreksjonsfaktoren (beregnes som et gjennomsnitt over 
5 år, faktoren gjelder for hele takseringsperioden og oppdateres altså ikke årlig). For 
kraftverk med produksjon under 10 GWh kan faktoren settes til 0,95 uten ytterligere 
utredninger, men kraftverkseier kan også velge å bruke den generelle modellen. 

Side 62 Høringsuttalelse fra Småkraftforeninga om NOU 2019: 16 Skattlegging av vannkraftverk

INNHOLDSFORTEGNELSE

Sammendrag

1. Skatteutvalgets mandat

2. Historisk bakgrunn for 
småkraftnæringen

 Lovverk

 Politikk

 Småkraftnæringen

3. Om grunnrenteskatt

 Konsekvenser av skatteutvalgets 
forslag

 Investeringsnøytralitet

4. Nedre grense for grunnrenteskatt

 Tilpasninger til nedre grense

 Provenyendring ved nedre grense 
for nye kraftverk

 Provenyendring ved nedre grense 
for eksisterende kraftverk

5. Forslag til utforming av 
grunnrenteskatt

6. Eiendomsskatt

7. Naturressursskatt

8. Vedlegg

 Konsekvenser av Sanderudutvalget 
– ringvirkninger og verdiskaping

 Konsekvenser av Sanderudutvalget 
– lønnsomhet av småkraft

 Eiendomsskatt for småkraftverk

TILPASSHJEM UTFORSK SØK



 THEMA-Rapport 2017-34 Eiendomsskatt for småkraftverk 

Page 17  THEMA Consulting Group 
  Øvre Vollgate 6, 0158 Oslo, Norway 
  www.thema.no  

• Flerårsregulering: Faktoren er satt til 1 for alle vannkraftverk i den gjeldende modellen 
ettersom skattemyndighetene har funnet at muligheter for flerårsregulering har ubetydelig 
innvirkning på verdien av forskjellige vannkraftverk. 

• Størrelse: Dette er en faktor som justerer for størrelse ut fra normalårsproduksjonen 
transformert i henhold til en formel som er definert i regelverket (logaritmisk). 
Størrelseskorreksjonen er begrenset til å ligge mellom 0,300 og 1,050. 

• Alder: Alder gir uttrykk for kraftverkets sannsynlige gjenstående levetid og beregnes ut fra 
idriftsettelsesår. Verdifaktoren bør ifølge regelverket prinsipielt justeres for ombygninger 
eller utvidelser som har medført endret vannføring. I forbindelse med forarbeidene til 
takseringen i 2007 og 2013 fant myndighetene imidlertid at alder hadde lite å si for verdien 
av vannkraftverkene. Aldersfaktoren er derfor satt til1 for alle vannkraftverk. 

• Beliggenhet: Denne faktoren korrigerer for forskjeller i kostnader til innmating i stamnettet, 
og fastsettes som et beløp i SEK/kWh (for tiden mellom -0,13 og +0,38 SEK/kWh avhengig 
av lokalisering). Kraftverk nord i Sverige får et fradrag, mens kraftverk lenger sør får et 
tillegg. 

De fire første faktorene multipliseres med normverdien, mens beliggenhet legges til eller trekkes fra 
avhengig av fortegnet. 

I tillegg kommer en justering for elsertifikater på maksimalt 1,14 SEK/kWh med 15 års gjenstående 
tildelingstid for sertifikater. Justeringen er fallende med antall gjenstående år med sertifikattildeling. 

Verdien som framkommer, multipliseres til slutt med en faktor på 0,75. 

Anta at et større kraftverk har en utnyttelsesfaktor på 0,993 og ligger langt nord i Sverige slik at 
korreksjonen for beliggenhet er negativ og lik minus 0,05 SEK/kWh. Størrelsesfaktoren er 1,028. 
«Riktvärde» for kraftverket (bygning og mark samlet) blir da følgende: 

Rt = (4,22 SEK/kWh x 0,993 x 1,028 – 0,05) x 868 000 000 kWh x 0,75 

Rt = 2 771 000 000 SEK 

Tilsvarende kan vi finne «riktvärdet» for et mindre kraftverk med utnyttelsesfaktor på 0,95 og en 
beliggenhet sør for Dalälven som gir en maksimal korreksjon på 0,38 SEK/kWh: 

Rt = (4,22 SEK/kWh x 0,95 x 0,300 + 0,38) x 286 000 kWh x 0,75 

Rt = 339 000 SEK 

Beregningseksemplene er hentet fra skatteverket.se. 

Eiendomsskattegrunnlaget vil på denne måten variere over tid og mellom kraftverk, men uten at det 
er behov for omfattende individuelle beregninger på årlig basis. 

3.5.2 Konsekvenser for eiendomsskattegrunnlaget 
For å illustrere virkningen av en modell med normkraftverk, har vi tatt utgangspunkt i følgende 
forutsetninger: 

• Det beregnes en normert inntekt pr. kWh basert på historiske kraftpriser, for eksempel et 
gjennomsnitt av områdeprisene for de norske prisområdene på Nord Pools Elspot-marked 
(eventuelt veid med en typisk småkraftprofil). Kraftprisene inflasjonsjusteres til 
beregningsåret. I eksemplet er gjennomsnittsprisen satt til 30 øre/kWh reelt (2017-kroner). 

• Det gis et fradrag for driftskostnader (inklusive nettkostnader og eiendomsskatt, men 
eksklusive avskrivninger) basert på historiske data for småkraftverk som vil være 
tilgjengelige fra Skattedirektoratet. Vi har i vårt eksempel brukt 5 øre/kWh reelt. Også 
driftskostnadene inflasjonsjusteres til beregningsåret. 

• Deretter beregnes en nåverdi av nettokontantstrømmen fra driften (kraftpris minus 
driftskostnader pr. kWh) gitt en forutsetning om 50 års levetid, igjen i reelle øre/kWh. Vi har 
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for illustrasjonens skyld brukt dagens kapitaliseringsrente for storskala vannkraft på 4,5 
prosent (men se også THEMA, 2017, der vi argumenterer for at dette nivået er for lavt). 

• Fra den resulterende nåverdien trekkes det en årlig reell kapitalkostnad i øre/kWh beregnet 
som en realannuitet med 50 års levetid og 4,5 prosent realrente. Kapitalkostnaden baseres 
på den initiale investeringskostnaden. Fradraget for kapitalkostnad reflekterer også implisitt 
kostnader til reinvesteringer, men det gis altså ikke et eksplisitt fradrag for 
reinvesteringskostnader.  

• Nettoverdien av kontantstrømmen pr. kWh fra drift fratrukket kapitalkostnaden multiplisert 
med middelproduksjonen er nå lik eiendomsskattegrunnlaget for det enkelte kraftverket.  

Med disse mekanismene vil de billigste kraftverkene betale mest i eiendomsskatt. Jo lavere 
investeringskostnad, desto mindre blir fradraget relativt til det normerte inntektsnivået, som er felles 
for alle kraftverk. Tabell 4 nedenfor viser et eksempel på beregning av eiendomsskattegrunnlaget 
ved en investeringskostnad på 3 kr/kWh. 

Tabell 4: Eksempel på beregning av eiendomsskattegrunnlag ved modell basert på normkraftverk 

Element i eiendomsskattegrunnlaget Verdi 
Inntekt øre/kWh 30 
Driftskostnader øre/kWh 5 
Netto kontantstrøm fra drift øre/kWh 30 – 5 = 25 
Fradrag for kapitalkostnad øre/kWh 300 / 19,8* = 15,18 
Netto kontantstrøm øre/kWh 25 – 15,18 = 9,82 
Nåverdi av kontantstrøm kr pr. kWh (9,82 x 19,8*) / 100 = 1,94 

*Annuitetsfaktor ved 50 års levetid og 4,5 prosent realirente. 

For å holde modellen relativt enkel og ivareta hensynet til tidsprofilen foreslår vi at det ikke gjøres 
noen aldersjusteringer og at kapitalkostnadselementet beregnes som en annuitet. Videre kan det 
være ønskelig å oppdatere parameterne i modellen relativt sjelden, for eksempel hvert femte eller 
tiende år. Ved oppdatering bør for øvrig også kapitalkostnadselementet inflasjonsjusteres slik at 
realverdien av fradraget ivaretas (rent prinsipielt bør denne justeringen skje årlig uavhengig av 
tidspunktet for oppdatering av de andre parameterne i modellen). 

Med denne modellen vil eiendomsskattegrunnlaget i prinsippet kunne være positivt også for kraftverk 
som er ferdig avskrevet. Dette kan imidlertid justeres ved å innføre tilleggsregler. 

Med de valgte prinsippene og forutsetningene for kraftpriser og driftskostnader viser det seg at 
eiendomsskattegrunnlaget kan bli negativt for de dyreste prosjektene. Det vil derfor være behov for 
å fastsette en minsteverdi for skattegrunnlaget. Denne kan i prinsippet være null, men det er trolig 
mer hensiktsmessig å velge en minsteverdi som bidrar til å gi et visst samlet proveny. For å illustrere 
logikken har vi tatt utgangspunkt i provenyet for en portefølje bestående av småkraft med 
investeringskostnader jevnt fordelt i intervallet 2-6 kr/kWh (snitt på 4 kr/kWh) og eiendomsskatten 
de vil betale med dagens regler. Deretter utleder vi hvilken minsteverdi som gir det samme provenyet 
i nåverdi med normkraftverkmodellen, gitt en kraftpris på 30 øre/kWh og driftskostnader på 5 
øre/kWh reelt. For å gjøre modellen provenynøytral for eksempelporteføljen finner vi da en 
minsteverdi på 1,73 kr/kWh i eiendomsskattegrunnlag. 

Eksemplet illustrerer også at en modell med et normkraftverk vanskelig kan gjøres helt 
provenynøytral i forhold til dagens regler uavhengig av kraftprisutvikling, men at modellen i stedet 
må kalibreres ut fra et forventet kraftprisnivå (med mindre verdien av normkraftverket skal settes helt 
uavhengig av endringer i kraftprisene). 

Det kan også være ønskelig å innføre en maksimumsverdi i eiendomsskattegrunnlaget for å 
begrense skattekilen og påvirke provenyet i ønsket retning. 

I Figur 9 nedenfor viser vi utviklingen i eiendomsskattegrunnlaget ved ulike investeringskostnader 
med henholdsvis dagens regler som heltrukne linjer og med normkraftverk som stiplede linjer, gitt at 
verdien av normkraftverket er reelt konstant over levetiden. Ved investeringskostnader over 4 kr/kWh 
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vil minsteverdien være bindende, hvilket sees i figuren av at gul, grønn og mørk blå stiplet linje ligger 
over hverandre. Vi ser direkte av figuren at a) tidsprofilen for eiendomsskattegrunnlaget vil være 
reelt konstant og b) de billigste kraftverkene vil betale mer i eiendomsskatt enn de dyreste. Prosjekter 
med en utbyggingskostnad på 2 og 3 kroner pr. kWh får i dette eksempelet et eiendomsgrunnlag på 
henholdsvis 1.94 kroner pr. kWh, mens prosjekter med utbyggingskostnad på 4 kroner pr kWh eller 
mer får 1.73 kroner pr. kWh i eiendomsskattegrunnlag gjennom hele prosjektets levetid.    

Figur 9: Utvikling i eiendomsskattegrunnlag med dagens regler og forslag til normkraftverk 
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4 KVALITATIV ANALYSE AV ALTERNATIVE MODELLER 
I forrige kapittel beskrev vi et utvalg alternative modeller for å fastsette eiendomsskattegrunnlaget 
for småkraftverk. I dette kapitlet analyserer vi de aktuelle modellene med utgangspunkt i et sett av 
kvalitative vurderingskriterier og sammenligner med dagens modell. På det grunnlaget gir vi våre 
anbefalinger om valg av modell. 

4.1 Vurderingskriterier 
Vi bruker følgende vurderingskriterier i alternativanalysen: 

• Samsvar mellom bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Eiendomsskatten 
er en vridende skatt fordi den alltid vil være positiv og fordi det er en begrenset grad av 
risikodeling mellom skattyter og skattekreditor (jf. tidligere analyser av THEMA, Econ Pöyry, 
2007, og Finansdepartementets egne analyser i revidert nasjonalbudsjett for 2008, St.meld. 
nr. 2, 2007-2008). For å minimere vridningene er det ønskelig at de mest lønnsomme 
prosjektene betaler relativt mer i eiendomsskatt enn de minst lønnsomme. 

• Tidsprofil på inntektene. Det er ønskelig at eiendomsskatten fordeles i tid slik at 
belastningen ikke blir størst i starten av levetiden da renter og avdrag på lån typisk vil være 
størst. 

• Administrative kostnader. Modellen bør være enklest mulig i bruk både for 
ligningsmyndighetene og skattyterne. 

Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er det første kriteriet viktigst. Det er verdt å merke seg at den 
samfunnsøkonomiske lønnsomheten ikke bare avhenger av investeringskostnader og forventede 
kraftpriser (som avhenger av produksjonsprofilen), men også miljøvirkninger. Vi har imidlertid ikke 
grunnlag for å vurdere om miljøvirkningene varierer på noen systematisk måte mellom ulike 
kategorier av småkraftverk. Vi forutsetter derfor i analysen at forskjeller i samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet primært fanges opp gjennom nivået på investeringskostnaden og at dyre verk har om 
lag samme miljøeffekt pr. kWh som billige verk. Dette er en forenkling, men fanger opp den 
vesentligste faktoren for forskjeller i samfunnsøkonomisk lønnsomhet på generelt grunnlag. 

I tillegg kan det være ønskelig at den valgte modellen gir om lag samme eiendomsskatteproveny fra 
småkraftverk samlet sett. Dette vil være mulig å oppnå med alle de aktuelle modellene avhengig av 
hvordan de sentrale parameterne fastsettes. Vi kommer tilbake til provenyvirkningene i siste kapittel 
av rapporten. 

Generelt bør det også være minst mulig risiko for at selskapene skal kunne tilpasse seg strategisk 
for å minimere eiendomsskatten. Vi mener dette hensynet er ivaretatt i stor grad ved at 
informasjonsbehovet i modellene enten er nasjonale størrelser eller data som uansett skal kunne 
gjenfinnes i selskapenes regnskaper, men risikoen vil trolig være noe større for modellene med en 
høy grad av kompleksitet og behov for kraftverksspesifikk informasjon. 

4.2 Egenskaper ved de alternative modellene 

4.2.1 Dagens modell med endret tidsprofil 
Dagens modell med en endret tidsprofil vil ha følgende egenskaper: 

• Modellen gir dårlig samsvar mellom samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomhet 
ettersom de dyreste prosjektene må betale mest i eiendomsskatt. 

• Tidsprofilen blir mer gunstig fra et investorperspektiv ved at eiendomsskatten blir lavere i 
starten av levetiden, sammenlignet med dagens modell. 

• De administrative kostnadene blir omtrent som i dagens modell, det vil si lave. 
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4.2.2 Formuesverdiberegning 
En modell med formuesverdiberegning vil ha følgende egenskaper: 

• Modellen gir vesentlig bedre samsvar mellom samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk 
lønnsomhet enn dagens modell. Høye investeringskostnader resulterer i større nåverdi av 
utskiftingskostnadene og medfører at dyre verk betaler mindre enn billige verk, alt annet 
likt. Reglene om minste gjenstående levetid begrenser imidlertid utslaget noe. 

• Tidsprofilen vil i stor grad ligne dagens modell. Eiendomsskatten vil falle over tid etter hvert 
som tidspunktet for utskifting av driftsmidlene nærmer seg, selv om virkningen begrenses 
av reglene om minste gjenstående levetid (gitt en konstant reell kraftpris). Modellen 
innebærer at eiendomsskattegrunnlaget varierer over tid med kraftpriser og andre 
parametere. Kraftprisene er særlig viktige for svingningene. 

• De administrative kostnadene blir høye ettersom det må leveres timesverdier for all 
produksjon og fordi det gjøres en rekke individuelle beregninger av driftskostnader, 
utskiftingskostnader med mer. 

4.2.3 Forenklet lønnsomhetsbasert modell 
En forenklet lønnsomhetsbasert modell vil ha mange av de samme egenskapene som modellen med 
formuesverdiberegning, men vil være enklere administrativt enn formuesverdiberegningen fordi det 
kreves mindre kraftverksspesifikk informasjon. Hvor mye enklere modellen blir, avhenger av graden 
av individuell justering som det åpnes for. 

4.2.4 Normkraftverk 
En modell basert på et normkraftverk vil ha følgende egenskaper: 

• Samsvaret mellom samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi vil avhenge av detaljutformingen. 
En enkel modell med en felles nasjonal normverdi vil ikke gi fullt samsvar, men vil være 
bedre enn i dagens modell. Med justeringer basert på individuell lønnsomhet vil samsvaret 
bli bedre og tilnærmet lik formuesverdiberegningen. 

• Tidsprofilen på eiendomsskatten kan tilpasses ut fra hva som er ønskelig. Her kan det også 
legges opp til en felles nasjonal tidsprofil i en enkel modell eller åpnes for individuell 
justering i en mer kompleks modell. 

• De administrative kostnadene kan bli lave eller høye avhengig av hvor detaljert modellen 
utformes og hvor stor grad av individuell justering som det legges opp til. En enkel modell 
der det legges til grunn en felles normverdi pr. kWh for all småkraft vil ha lave kostnader, 
kanskje også noe lavere enn dagens modell. 

4.3 Sammenlignende analyse og anbefaling 
I tabellen nedenfor oppsummerer vi hovedegenskapene til de alternative modellene basert på 
analysen i forrige avsnitt, samt dagens modell. I noen av tilfellene avhenger egenskapene av 
detaljutformingen. 
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Tabell 5: Egenskaper ved alternative modeller for eiendomsskatt for småkraftverk 

Modell Samsvar 
samfunnsøkonomi og 
bedriftsøkonomi 

Tidsprofil Administrative 
kostnader 

Dagens modell Dårlig samsvar Høy belastning tidlig Lave kostnader 
Dagens modell med 
endret tidsprofil 

Dårlig samsvar Kan tilpasses Lave kostnader 

Formuesverdi-
beregning 

Godt samsvar Høy belastning tidlig Høye kostnader 

Forenklet 
lønnsomhetsbasert 
modell 

Godt samsvar Høy belastning tidlig Lave/middels kostnader 
avhengig av 
detaljutforming 

Normkraftverk Middels til godt samsvar 
avhengig av 
detaljutforming 

Kan tilpasses Lave/middels/høye 
avhengig av 
detaljutforming 

Basert på en samlet vurdering anbefaler vi å gå videre med en modell basert på normkraftverk, som 
i praksis kan ligne mye på en forenklet lønnsomhetsbasert modell. For å gi best mulig samsvar 
mellom samfunnsøkonomi og bedriftsøkonomi, men uten at modellen blir for komplisert og dyr 
administrativt, foreslår vi å inkludere en enkel justeringsfaktor for investeringskostnad. Vi kommer 
tilbake til detaljutformingen i neste kapittel, der vi også diskuterer provenyvirkninger og 
overgangsordninger. 
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5 NÆRMERE VURDERING AV VALGT MODELL 

5.1 Utforming av en konkret modell basert på normkraftverk 
Med utgangspunkt i analysen i de foregående kapitlene anbefaler vi å gå videre med en modell 
basert på normkraftverk. Det gir en høy grad av fleksibilitet med hensyn til forventet skattenivå ved 
ulike investeringskostnader og gjør det mulig å lage en tidsprofil for eiendomsskatten som reduserer 
belastningen tidlig i levetiden. Modellen kan også implementeres på en relativt enkel måte som ikke 
krever omfattende administrativt arbeid hos myndigheter eller skatteytere. 

En modell med normkraftverk kan baseres på følgende prinsipper: 

• Normert inntektsnivå 

• Normert nivå på driftskostnadene 

• Kraftverksspesifikt fradrag for investeringskostnaden 

• Periodevis oppdatering av parameterne, herunder kraftpriser og inflasjonsjustering av 
kapitalkostnader  

Vi viser for øvrig til kapittel 3 for en nærmere beskrivelse av et konkret forslag til modell. 

5.2 Provenyvirkninger 
Provenyvirkningene av den foreslåtte modellen avhenger av hvordan parameterne fastsettes. Som 
vist i kapittel 3 vil det være nødvendig med en minsteverdi og eventuelt en maksimumsverdi for å 
ivareta provenynøytralitet. Prinsipielt er det mulig å lage en modell som i forventning gir samme 
proveny som dagens regler, i hvert fall for nye kraftverk som bygges. 

La oss anta at det i 2018 idriftsettes 500 GWh småkraft fordelt jevnt fra 2 til 6 kr/kWh i 
investeringskostnad. Med dagens ordning vil det nominelle eiendomsskatteprovenyet fra disse 
investeringene utvikle seg som vist under i Figur 10. 

Figur 10: Eiendomsskatteproveny fra tenkte 500 GWh idriftssatt i 2018, gitt dagens eiendomsskatteordning for 
småkraft 

 
Hvis vi derimot innfører normkraftverkordningen og fortsetter med parameterne fastsatt i kapittel 3 
så vil innbetalt eiendomsskatt fra den samme småkraften nominelt se ut som i Figur 11.  
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Figur 11: Eiendomsskatteproveny fra tenkte 500 GWh idriftssatt i 2018, gitt foreslåtte ordning med normkraftverk 

 
Dersom vi summerer porteføljen og sammenlikner de to alternativene, som vist i Figur 12, ser vi at 
innbetaling til kommunene vil være høyere med dagens ordning frem til og med 2031 før 
skattemessige verdier er nedskrevet såpass at den reelt konstante normkrafttilnærmingen vil gir mer 
eiendomsskatt videre fra 2031 og ut levetiden. Disse to tilnærmingene er nåverdinøytrale, det vil si 
de gir samme nåverdi gitt en reell diskonteringsrente på 4,5 prosent med 2,5 prosent inflasjon. 
Samtidig er det viktig å være klar over at den aggregerte nominelle eiendomsskatten er større i 
normkraftverksmodellen. Det ser en av figuren ved at arealet under den blå kurven som 
representerer dagens regler er mindre enn arealet under den grå som representerer den foreslåtte 
normkraftverksmodellen.   

Figur 12: Nominelt eiendomsskatteproveny fra tenkte 500 GWh idriftssatt i 2018 med dagens ordning versus 
foreslått normkraftverk [MNOK] 

 
For kraftverk som er bygd før tidspunktet for innføring av en ny modell avhenger provenyvirkningene 
av hvordan historiske eiendomsskattebetalinger håndteres.  Dette kommer vi tilbake til i neste avsnitt 
om overgangsordninger. 
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5.3 Overgangsordninger 

5.3.1 Bare for nye utbygginger etter en viss dato 
Overgangsordningen innebærer at den nye modellen bare vil gjelde for nye utbygginger som 
idriftsettes etter en viss dato. En slik overgangsordning er lett å administrere. En ulempe er at den 
ikke vil lette den finansielle belastningen for aktører med prosjekter som ikke kommer inn under den 
nye ordningen. Den har også noe høyere administrasjonskostnader ved at to modeller vil leve side 
om side. Det siste momentet bør imidlertid ikke tillegges særlig høy vekt. 

5.3.2 Valgfri overgang til ny modell 
En valgfri overgang til ny modell er mer smidig og vil imøtekomme behovet for å redusere den 
finansielle belastningen for prosjekter som er igangsatt relativt nylig og med høye 
investeringskostnader. Prosjekter vil gå over på ny modell dersom det lønner seg. Det vil bety at 
prosjekter der den skattemessige verdien av anleggene er relativt lav vil holde fast på den gamle 
ordningen, mens relativt nye prosjekter vil i større utstrekning velge den nye modellen. Denne 
effekten gjør at eiendomsskattegrunnlaget må økes noe hvis forutsetningen om skattenøytralitet skal 
holde. En potensiell utfordring ved en slik overgangsordning er imidlertid at noen kommuner med 
prosjekter som er nylig er igangsatt vil oppleve et fall i sine inntekter fra eiendomsskatt. På 
bransjenivå vil det kunne kompenseres, men på kommunenivå må det forutsette andre 
kompenseringsmekanismer.  

5.3.3 Tvungen overgang til ny modell med justering i forhold til tidligere betalt 
eiendomsskatt 

En tvungen overgang til ny modell vil gjelde alle prosjekter uansett når de er idriftsatt. Justeringen 
vil ha som formål at den samlede eiendomsskatten skal være den samme uavhengig av når 
prosjektene er idriftsatt. Det betyr at en må foreta en kontrafaktisk beregning hva den historiske 
eiendomsskatten ville ha vært etter den nye modellen. Prosjekter som faktisk har betalt mer enn den 
historiske eiendomsskatten etter den nye modellen vil få kreditert det overskytende mot fremtidige 
eiendomsskatt. Prosjekter som har betalt mindre vil på den annen side få tilleggsskatt. Justeringen 
kan utlignes i løpet av en viss periode, for eksempel over 5 eller 10 år. Denne overgangsordningen 
vil bli oppfattet som rettferdig, men er mer komplisert med dertil høyere administrasjonsordninger.  

5.3.4  Anbefaling 
Vi anbefaler i utgangspunktet en overgangsordning der de nye reglene bare gjelder nye utbygginger 
etter en viss dato. Det er den klart enkleste overgangsordningen som ikke vil føre til krav om 
kompliserte kompensasjonsmekanismer på kommunenivå. Med en slik overgangsordning vil noen 
aktører med nylig igangsatte prosjekter oppleve at andre prosjekter som kommer inn under den nye 
ordningen vil få et lavere eiendomsskattegrunnlag i starten av prosjektet selv om 
utbyggingskostnaden er den samme. Vi har i denne rapporten ikke vurdert modeller for å 
kompensere for dette forholdet på prosjektnivå.    
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