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BLi meD i DeBaTTen
Send innlegg «rett på nett» til dt.no/meninger, eller 
som mail til meninger@dt.no. Maksimal lengde 
på innlegg – 850 ord. Innlegg underskrevet med 
fullt navn blir prioritert. Redaksjonen må kjenne 
innsenderens identitet, selv om vi i spesielle tilfeller 
kan publisere innlegg anonymt. Innlegg blir redigert 
etter god presseskikk.

Karianne 
Braathen
Politisk redaktør
karianne.braathen@dt.no
904 04 885

svein H. 
Torgersen
debatt/meninger
svein.helge.torgersen@dt.no
922 67 971

reTT PÅ neTT:
Slik går du fram: 
Nettadresse: dt.no/meninger
Trykk gul knapp: «Skriv ditt 
leserbrev her»
Skriv innlegg – husk 
personlige opplysninger. 
Trykk «Send».

Kristin gjerde 
nedre eiker FrP 
Svarer Høyres Jørn Gjennestad 
om Nedre Eikers forhold til 
kommunesammenslåing.

Kjell Buene .Drammen
«Nazi-kortet er gått ut på 
dato», skriver Buene i et svar til 
Nils Johan Kjønniksen..

erik Jølberg 
Tess-gründer
«Hvordan knekke klimako-
den», spør Jølberg før dagens 
miljøkonferanse i Vikersund.

Kjell ivar Berger 
Prost i Drammen
Prosten i Drammen drøfter 
kirken og politikken. Har kirken 
politisk slagside? 

Les disse innleggene 
direkte på vår nettut-
gave: 
dt.no/meninger

Rett
på nett

Kronikk
PÅL sKJæggesTaD
Konsernsjef EB

I dag møtes bygge- og kraft-
næringen til konferansen 
Kraftsats i Vikersund. 
Tema for konferansen er 

fornybar energi med spesielt 
fokus på produksjon av vann-
kraft. 

Finansminister Siv Jensen er 
en av flere spennende fore-
dragsholdere, og det gir en god 
anledning til å sette den etter 
hvert høye og ugunstige be-
skatningen av norsk vannkraft 
på agendaen. 

De siste årene har rammebe-
tingelsene for tradisjonell 
vannkraft blitt vesentlig dårli-
gere, samtidig som lønnsomhe-
ten til norske kraftselskaper har 
falt kraftig. 

La meg fortelle om konse-
kvensen av dette for Norge, 
bransjen og EB. 

EB har over lengre tid hatt et 

stort investeringsprogram for 
fornyelser og utvidelser av våre 
kraftverk. Det største prosjek-
tet har vært Embretsfoss kraft-
verk på Åmot i Modum. 

Det er blitt et av Europas 
mest miljøvennlige kraftverk, 
og rehabiliteringen førte til en 
65 prosent økning av produk-
sjon av ren og fornybar energi, 
tilsvarende strøm til 8.000 hus-
stander. 

I dag ville dessverre ikke den-
ne investeringen blitt gjennom-
ført. Med dagens rammebetin-
gelser er den bedriftsøkono-
miske lønnsomheten rett og 
slett blitt for dårlig. 

Et annet eksempel er Hens-
foss kraftverk, rett nord for Hø-
nefoss. Kraftverket fra 1948 
trenger en oppgradering som 
kan gi over 20 prosent produk-
sjonsøkning.  Samfunnsøkono-
misk er det en god idé, men det 
særegne skatteregimet for slike 
kraftverk gjør investeringen di-
rekte ulønnsom. 

Vi har også eksempler på 
kraftverk hvor vi faktisk vurde-
rer å nedskalere produksjonen 
for å få en mer gunstig beskat-
ning. 

DeT er flere forhold som med-
fører at lønnsomheten i slike 
prosjekter taper til fordel for 
andre investeringer i bransjen.

Den viktigste er at skatteni-
vået er mye høyere for den tra-
disjonelle vannkraften enn for 

vindkraft og småskala vann-
kraft.  Dagens skattesystemet 
stimulerer altså til å bygge ut 
kontroversielle vindkraftpro-
sjekter og småkraftprosjekter, 
istedenfor å oppgradere og ut-
vide allerede eksisterende 
vannkraftverk. 

EB mener dette er et problem 
det må tas tak i! 

EU har mål om bærekraftig, 
effektiv og sikker kraftforsy-
ning for hele Europa. EB og an-
dre norske kraftprodusenter 
kan spille en viktig rolle i det. 

Norsk vannkraft er en forut-
setning for det grønne skiftet – 
en del av løsningen for å nå må-
lene fra klimatoppmøtet i Paris. 
Men dagens skatteregime ram-
mer investeringer i vannkraft 
og bremser omstillingen til en 
økonomi mer uavhengig av 
olje. 

mens næringsLiveT som 
helhet fikk en håndsrekning 
med redusert selskapsskatt ved 
forrige statsbudsjett, økte sær-
skatten på vannkraft – grunn-
renteskatten til 33 prosent. 
Denne økningen kommer på 
toppen av skattene vi betaler – 
selskapsskatten, eiendoms-
skatt, naturressursskatt og kon-
sesjonsavgifter. I realiteten 
skattes nå vannkraftprosjekter 
hardere enn olje- og gasspro-
sjekter. 

Konsekvensen av dagens 
skatteregime er ikke økt stimu-

lering til modernisering og ef-
fektivitet som er tema på Kraft-
sats. Konsekvensen er: 
 Økt kraftproduksjon av ren 
og fornybar strøm gjennom ut-
videlse av eksisterende anlegg 
realiseres ikke.   
 Vannkraftproduksjonen kan 
bli redusert ved enkelte kraft-
verk. 

DeT er vanskelig å se for seg at 
dette er en ønsket utvikling fra 
myndighetene.  Vannkraft er 
uslåelig som grønn energikilde. 
Det har det laveste klimagass-
utslippet, den høyeste vir-
kningsgraden og den lengste 
levetiden av alle former for 
energiproduksjon. 

Så kjære Siv, la oss ta en kraft-
sats for norsk vannkraft som 
virkelig betyr noe i bransjen. En 
forbedring av våre rammebe-
tingelser som en justering av 
friinntektsrenten i grunnrente-
skatten, er et hopp i riktig ret-
ning.

Ved innføringen av grunn-
renteskatten i 1997 var denne 
skjermingsrenten nesten 10 
prosent,  i 2015 var den 0,7 pro-
sent. Hvis skjermingsrenten 
kunne heves til 5 prosent ville 
dagens konkurransevridning 
reduseres mye. Dette vil bidra 
til å sikre våre kraftverdier inn i 
fremtiden, skape arbeidsplas-
ser, og ikke minst bygge opp 
under fremtidens fornybar-
samfunn.

Varsku for vannkraften
KraFTverK: Embretsfoss på Modum er et av Europas mest miljøvennlige.  FoTo: PrivaT


