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Høring - NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk 

Tekna – Teknisk-naturvitenskapelig forening er den største masterforeningen i Norge, og den 

største fagforeningen i Akademikerne med over 81 000 medlemmer. Våre medlemmer har 

mastergrad eller høyere fra tekniske og naturvitenskapelige fagområder. 

Vi viser til høring av Sanderudutvalgets rapport lagt ut på høring av Finansdepartementet 30. 

september i år med frist 1. januar 2020.  

 

Hvordan få ut kraftpotensialet 
Tekna mener at dagens skatteregime for vannkraft er til hinder for utvidelser og oppgraderinger i 

etablerte kraftverk. Sanderud-utvalgets innstilling inneholder gode analyser, men den svarer ikke på 

det som er problemet; hvordan skaffe mer kraft fra vannkraften. Summen av forslag gjør det snarere 

vanskeligere å få frem prosjekter som gir mer fornybar energi med liten påvirkning på natur og 

miljø. Det er heller ikke svar på et politisk uttrykt ønske om å ivareta og utvikle norsk vannkraft for 

fremtiden.  

Tekna mener at utvalgets begrensede estimat for større kraftproduksjon ved en annen 

skattemodell kan være for lavt og preget av dagens skattesystem. Ved en annen beskatning kan det 

ligge til rette for et høyere potensial enn utvalget ser for seg. Vi viser til arbeidene fra 2017 til Leif 

Lia med flere fra bl a NTNU, som antyder et potensial for 15-20 prosent økt produksjon. 

 
Teknologinøytralitet 

Ny vannkraft bør vurderes på linje med ny vind- og solkraft, og slik sikre at det mest 

samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativet velges. Tekna støtter utvalgets kommentarer om skatt 

på vindkraft, men savner en bredere gjennomgang av kraftskatt på tvers av energiformer. 

 

Prinsippet om skatt av fortjeneste 
Det vil være en fordel for bransjen at skattleggingen knyttes tettere opp mot fortjeneste og at faste 

skatter reduseres. Dette fjerner risiko for at en må betale skatt selv om kraftprisene er så lave at en 

ikke tjener penger. Tekna støtter regjeringens ønske om å sikre utbygging av samfunnsøkonomisk 
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lønnsom kraft. Beskatningen bør i større grad være progressivt utformet, slik at mer lønnsomme 

kraftverk beskattes tyngre enn mer marginale verk.  

 

Grunnrente – skatt på naturressurser 

Tekna mener at høy avkastning i kraftbransjen skal beskattes med en grunnrente. Dette er fordi 

vannkraften tilhører fellesskapet. Tekna ønsker ikke å ha bestemte meninger om hvordan 

grunnrenten skal samordnes med andre skatter innen sektoren. For Tekna er det viktigste at summen 

av skatter gir gode insentiver til teknologiutvikling og fornyelse. 

Vi vil likevel føye til at vi har merket oss at det blant våre medlemmer i kraftsektoren 

gjennomgående hevdes at grunnrentebeskatningen er for høy og at marginale prosjekter derfor ikke 

realiseres. Slike synspunktene har som premiss at annen skattlegging av sektoren står fast.  

 
Fordelingsvirkninger – forutsigbare inntekter til kommunene 

Regjeringen har eksplisitt bedt utvalget om å se bort fra fordelingseffekter ved utarbeidelse av sitt 

forslag. Utvalget løser dette ved å vise til at dagens lovfestede inntekter til kommunene kan erstattes 

av statlige overføringer gjennom inntektssystemet.  

Tekna mener at det vanskelig lar seg gjøre å diskutere kraftskatt uten å samtidig behandle 

fordelingseffekter. Våre medlemmer i kraftsektoren har i vår interne innspillprosess uttrykt 

forståelse for kommunenes ønske om å beholde lovfestingen av kraftinntektene. De forholder seg 

daglig til en virkelighet der vertskommuner er kritiske samarbeidspartnere for aksept av 

produksjonsanlegg for kraft, vind og vann. En eventuell ny skattemodell må sørge for at 
kommunene har insentiver til å være vertskap for vannkraft. 
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