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Høringsbrev – avgift på elektrisk kraft – fritak for kraft fra fornybare 
energikilder som brukes på samme eiendom  

 

Skattedirektoratet sender på vegne av Finansdepartementet forslag til endringer i forskrift 11. desember 

2001 nr. 1451 om særavgifter på høring. 

Bakgrunnen for høringen fremgår av Prop. 1 LS (2021–2022) punkt 9.6. Ved behandlingen av 

budsjettproposisjonen for 2022 ble det vedtatt et fritak for kraft som er produsert fra fornybare energikilder 

og som brukes på samme eiendom, jf. Stortingets vedtak om avgift på elektrisk kraft romertall II § 2 

bokstav f, jf. Innst. 3 S (2021–2022) punkt 9.6.  

Fritaket vil være geografisk avgrenset til eiendommen tilknyttet produksjonsanlegget. Det er ikke et vilkår at 

kraften går via det interne ledningsnettet, og det åpnes for virtuell fordeling av kraft via det eksterne 

ledningsnettet. Det foreslås at man kan få fritak ved deling av kraft fra maksimalt 500 kW installert effekt 

per eiendom, jf. vedtaket om avgift på elektrisk kraft romertall II. 

Samtidig med dette forslaget sender Reguleringsmyndigheten for energi (RME) på vegne av Olje- og 

energidepartementet på høring forslag til endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet og forskrift om 

kraftomsetning og nettjenester, for innføring av en ordning med deling av produksjon av kraft fra fornybar 

energi mellom kunder på samme eiendom. Høringen til RME finnes her: 

https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/regelverk-og-hoeringer/horinger/horinger-

reguleringsmyndigheten-for-energi-rme/ 

Høringsdokumentene til Skattedirektoratets høring sendes ikke i papirversjon, men ligger på Skatteetatens 

sider www.skatteetaten.no/rettskilder/type/horinger/. Vi ber om at høringsinstansene vurderer om saken 

bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.  

Frist for å sende inn høringsinnspill til begge høringene er 30. september 2022. Høringsinnspillene mottas 

samlet og koordineres av RME. Vi ber derfor om at høringsinnspill blir sendt til RME på e-post, 

rme@nve.no. Vennligst merk e-posten med referansenummer 202108945. 

 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/2ff0f9726e634c0ba49ccc600bac5140/no/pdfs/prp202120220001ls0dddpdfs.pdf
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2021-2022/inns-202122-003s.pdf
https://publikasjoner.nve.no/rme_hoeringsdokument/2022/rme_hoeringsdokument2022_04.pdf
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/regelverk-og-hoeringer/horinger/horinger-reguleringsmyndigheten-for-energi-rme/
https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/regulering/regelverk-og-hoeringer/horinger/horinger-reguleringsmyndigheten-for-energi-rme/
http://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/horinger/
mailto:rme@nve.no
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Med hilsen 

Linn Murem Humerfelt 

underdirektør 

Juridisk avdeling 

Skattedirektoratet 

 Atle Løvbræk Larsen 

 seniorskattejurist 
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