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Rådmannens innstilling: 
Vannkraftutbygging i Lebesby har vært gjort med store inngrep i naturen. 

 

Lebesby kommune anser Kraftskatteutvalgets innstilling som et alvorlig brudd på den 

samfunnskontrakt som er inngått mellom lokalsamfunnet og kraftselskapene 

 

Utvalgets forslag innebærer et årlig inntektstap for Lebesby kommune på ca 5 mill kr. Dette 

kan vi ikke akseptere. 

 

Lebesby kommune slutter seg til LVK’s høringsuttalelse til Kraftskatteutvalgets rapport. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 
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Andre dokumenter: 

 

 

Faktaopplysning: 
 

Ved kongelig resolusjon 22juni 2018 ble det oppnevnt et ekspertutvalg til å vurdere beskatning for 

vannkraftverk. Ekspertutvalget fikk i mandat å gjøre en helhetlig vurdering av 

vannkraftbeskatningen, 

Vannkraftnæringen er en av våre aller viktigste naturressurser. Den har lagt grunnlag for 

industriutvikling, økonomisk vekst og velstand i Norge er mer enn 100 år. 

Vannkraftnæringen står overfor flere ulike ordninger som gir inntekter fra vannkraftproduksjon til 

staten, kommuner og fylkeskommuner. 

I tillegg til den ordinære selskapsskatten er det ordninger med grunnrenteskatt, naturressursskatt, 

konsesjonskraft og eiendomsskatt. 

Ekspertutvalgets hovedoppgave har vært å gjøre en helhetlig vurdering av om dagens 

vannkraftbeskatning hindrer gjennomføring av samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer i vann 

kraftsektoren. 

Begrepsavklaring 

I vedlagte utredning fra LVK framkommer det en rekke begreper som krever en nærmere forklaring. 

Disse er: 



•Konsesjonsavgift •Konsesjonskraft •Grunnrenteskatt •Eiendomsskatt •Naturressursskatt 

Konsesjonsavgift: 

Ved konsesjoner gitt etter vassdragsreguleringsloven, eller industrikonvensjonsloven, plikter 

kraftverkseierne å betale en årlig avgift(konsesjonsavgift)til staten og til de berørte kommunene. De 

kan også pålegges å betale til et næringsfond. 

NVE beregner mengde konsesjonsavgifter og fordelingen mellom berørte kommuner. Avgiftssatsen 

indeks justeres hvert femte år av NVE. 

Små kraftverk bygd etter vannressursloven kan også pålegges å betale konsesjonsavgift dersom 

gjennomsnittlig årsproduksjon er over 40 GWH. 

Lebesby kommune mottok i 2018 til sammen kr 790 000.- konsesjonsavgift. 

Konsesjonskraft: 

Eier av større vannkraftverk har i henhold til vannfallsrettighetsloven fra 1917 og 

vassdragsreguleringsloven fra 1917 plikt til å levere en andel av kraften som produseres til 

kommunene som er berørt av kraftutbyggingen. Formålet med konsesjonskraften er å sikre 

vertskommunene en andel av verdiskapningen som vannkraftutbyggingen gir opphav til. 

Vertskommunene bidrar gjennom avståelse av verdifulle naturressurser til denne verdiskapingen. 

Lebesby kommune får konsesjonskraft fra kraftverkene. Denne kraften selger kommunen på 

kraftbørs og har årlige salgsinntekter av konsesjonskraft i størrelsesorden  

Grunnrenteskatt: 

Grunnrenteskatt er en delvis overskuddsuavhengig skatt som i sin helhet tilfaller staten. Skatten 

beregnes på grunnlag av kraftverkets produksjon, time for time, multiplisert med spotprisen 

(oppnådd pris) i tilhørende time. Den beregnede inntekten reduseres med driftskostnader tilknyttet 

kraftproduksjonen, avskrivinger og en beregnet friinntekt før man kommer fram til skattegrunnlaget; 

netto grunnrenteinntekt. Skattesatsen var i 2017 34,3% og skatten gikk direkte til statskassen. 

Naturressursskatt: 

Naturressursskatt er en overskuddsuavhengig skatt som beregnes av det enkelte kraftverks 

gjennomsnittlig produksjon de siste 7 år. Skattesatsen er på 1,3 øre pr kWh. Av dette tilfaller 1,1 øre 

den kommune kraftverket ligger i, og 0,2 øre til fylkeskommunen. Kraftverket får fradrag for 

naturressursskatten i den ordinære selskapsskatten. 

Kommunens andel av naturressursskatten går reelt sett inn i statskassa og tilbakeføres fellesskapet 

gjennom inntektsfordelingen til kommunene. 

Eiendomsskatt: 

Eiendomsskatt for kraftverk er delvis en overskuddsavhengig skatt, hvor grunnlaget for skatten 

fastsettes med basis i faktisk produksjon og gjennomsnittlig markedsprisen på kraft de siste 5 år. 

Deretter gis det fradrag for driftskostnader og betalt grunnrenteskatt og vi får dermed 

kontantstrømmen fra driften. Etter at denne kontantstrømmen er neddiskontert med 

departementets fastsatte diskonteringsrente, står man igjen med nåverdien av kontantstrømmen 

over uendelig lang tid. Fremtidige utskiftingskostnader trekkes fra nåverdien av kontantstrømmen 

over uendelig lang tid og man står da igjen med beregnet formuesverdi, som utgjør selve 



skattegrunnlaget. Kommunene fastsetter selv skattesatsen som maksimalt kan utgjøre 0,7 % av 

skattegrunnlaget. (7 promille) 

Kommunene får med hjemmel i dagens skattesystem direkte inntekter fra Konsesjonskraft, 

konsesjonsavgift og eiendomsskatt. Naturressursskatt inngår i skattefordelingen mens Grunnrenten 

går direkte til staten. 

 

OPPSUMMERT DAGENS SKATTEORDNING: 

Lebesby kommune mottar årlig: 

Konsesjonsavgifter kr 790 000 

Konsesjonskraft kr 4 000 000 

Eiendomsskatt kr 4 000 000 

Sum kr 8 900 000.- 

Andre skatteinntekter/eierinntekter fra vannkraftformuen: 

Kraftverkseierne betaler ordinær skatt på selskapets overskudd. Disse skattene går sammen med 

grunnrenteskatten direkte til staten. 

 

EKSPERTUTVALGETS FORSLAG TIL NY SKATTEORDNING 

•Konsesjonskraftordningen avvikles  

•Konsesjonsavgiften avvikles  

•Fordelingshensyn og behovet for overgangsordninger bør vurderes nærmere  

•Eiendomsskattegrunnlaget endres til skattemessig nedskrevet verdi 

Konsekvensene av ekspertutvalgets forslag utgjør et inntektstap for 3,6mrd samlet for landets 

kraftkommuner. For Lebesby sin del utgjør dette et samlet inntektstap på inntil 5mill kr årlig. 

LVK’S VUDERINGER 

Landssamanslutninga av vasskraftkommuner(LVK) ble stiftet i 1977 Organisasjonen er til for å ivareta 

vertskommunenes interesser om vannkraftutbygging. Organisasjonen er partipolitisk nøytral. 

LVK har i sitt høringssvar uttrykt følgende innvendinger til Kraftskatteutvalgets forslag: 

•Utvalget svarer ikke på mandatet. I mandatet fremgår at utvalgets hovedoppgave var å vurdere om 

dagens vannkraftbeskatning hindrer at samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak blir gjennomført og 

fremme forslag til nødvendige endringer for å fjerne disse hindre. En samlet kraftbransje og en 

samlet kommunesektor har påpekt at det er den innretningen grunnrenteskatten har fått som er 

problemet og ikke de kommunale ordningene. Til tross for dette har utvalget konsentrert sine 

anbefalinger rundt en avvikling av de ordninger som tilgodeser vertskommunene. 

•Utvalgets forslag om å skjerpe grunnrenteskatten vil ikke gi de ønskede investeringer, tvert imot. 

LVK mener grunnrenteskatten må endres slik at den bare beskatter superprofitten. 



•Ordningene med konsesjonskraft og konsesjonsavgifter gjelder kun i saker omregulering og 

overføring av vassdrag, hvor innvunnet kraftøkning beregnes. De investeringer som skal foretas i 

vannkraftsektoren, gjelder i hovedsak vedlikehold og opprustning uten ytterligere reguleringer, og vil 

ikke gi rett til mer konsesjonskraft eller konsesjonsavgifter. En avvikling av disse ordningene, som 

utvalget anbefaler, vil derfor ikke påvirke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av planlagte 

energitiltak. 

• Kommunens inntekter fra konsesjonsavgifter og konsesjonskraft er nedfelt i de gitte konsesjoner 

som et grunnvilkår og med samme varighet som konsesjonen. Utvalgets forslag om å avvikle 

ordningene vil være et brudd på de forutsetningene som lå til grunn for de gitte konsesjoner, og 

dermed et brudd på den samfunnskontrakt som over generasjoner er inngått mellom storsamfunn 

og de distrikt som har avstått sine naturressurser. En slik avvikling vil også være i strid med 

Grunnlovens forbud mot å gi lover tilbakevirkende kraft. 

• Utvalgets forslag om at eiendomsskatten skal basers på skattemessig verdi er i strid med 

eiendomsskatteloven hovedregel i § 8 A-2 om at eiendomsskatten skal tilsvare anleggets 

omsetningsverdi (markedsverdi). Eiendomsskatt basert på skattemessig verdi vil innebære at 

eiendomsskatten vil bli størst i de første årene etter at investeringen blir gjennomført mens skatten 

blir lavere når lønnsomheten øker. Forslaget vil derfor verken utløse ønskede investeringer eller 

samsvare med skattyters skatteevne 

• Konsesjonsavgiftene er en erstatning for generelle skader og ulemper på naturmiljø og omgivelser, 

og derfor en miljøavgift. Miljøkostnader skal betales av tiltakshover, og miljøavgifter er ment å være 

en brutto skatt i tråd med naturmangfoldloven § II. Utvalget synes å ha oversett dette elementære 

miljørettsprinsipp. 

• Konsesjonskraftordningen har i mer enn hundre år vært et vederlag til berørte kommuner for de 

naturrikdommer som gjennom vannkraften er avstått til storsamfunnet. Utvalgets forslag om å 

avvikle konsesjonskraftordningen er begrunnet i at det historiske grunnlaget med å skaffe 

kommunene kraft ikke lenger er tilstede. Norge ble elektrifisert på 1960 tallet, og utvalget overser 

med sin begrunnelse at så vel Stortinget som Høyesterett har slått fast at formålet med 

konsesjonskraftordningen er å sikre vertskommunens andel av verdiskapingen som 

vannkraftproduksjonen i konsesjonsperioden gir opphav til høyere kraftpriser gir høyere 

verdiskaping. 

• En kompensasjon av konsesjonskraftordningen med økt naturressursskatt basert på en omregnet 

Øre/kWh vil ikke sikre kommunene en andel av den reelle verdiskapingen i det vertskommunen 

dermed blir avskåret fra å få en andel av den verdiskaping som følger av at verdien av ren fornybar 

energi vil kunne øke i fremtiden. 

• Både ny vannkraftutbygging og rehabilitering av eldre verk er avhengig av lokal aksept. Dagens 

kraftskatteregime er basert på erkjennelsen om at kommuner som avstår sine naturressurser har et 

legitimt krav på en andel av den verdiskapningen som de berørte lokalsamfunn bidrar med i 

kraftutbyggingen. Uten lokale inntekter vil kommunenes motstand mot de inngrep 

vannkraftutbygging representerer øke. 

• Kommunenes rett til konsesjonsavgifter og konsesjonskraft samt eiendomsskatt basert på 

anleggenes reelle markedsverdi kan ikke erstattes av statlige overføringer eller en økning i 

naturressursskatten. En økning av naturressursskatten vil bli fordelt på samtlige kommuner etter det 

statlige inntektssystemet og først og fremst komme de folkerike kommuner uten vannkraftanlegg til 

gode. 



• Heller ikke for det tilfelle at naturressursskatten tas ut av inntektssystemet kan en kompensasjon i 

form av økt naturressursskatt aksepteres da det vil avskjære vertskommunene en mulighet for å få 

en andel av verdistigningen ved høyere kraftpris. 

 

 

Vurdering: 
Kraftskatteutvalgets innstilling vil, dersom den skulle bli vedtatt være et brudd på 

samfunnskontrakten som ligger til grunn for utbygging av vannkraftverk. Hensikten med dagens 

skatteordning har i stor grad vært motivert ut fra ønske om å kompensere vertskommunene for de 

miljømessige ulemper en kraftutbygging påfører lokalsamfunnet samtidig som ordningen skulle 

fungere som et insitament for å legge til rette for vannkraftutbygging. 

De foreslåtte endringer vil påføre kommunene store økonomiske utfordringer og vil samtidig være i 

strid med forutsetningene som lå til grunn for de gitte konsesjoner. 

Lebesby kommune kan ikke akseptere en ny innretning slik som foreslått av utvalget, og slutter seg 
til merknadene i LVK’s høringssvar 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Harald Larssen 

  Rådmann 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


