
Skjemaet skal fyllast ut for kraftverk med ei samla påstempla merkeyting på 10 000 kVA eller meir.

Skattlegging av vasskraftverk 2020

Namnet på selskapet

Namn på kraftverket

Samla påstempla merkeyting for kraftverket, i kVA

Organisasjonsnummer

Eigarpart i kraftverket

110 Årsproduksjon i kraftverket kWh

111 Kraft som er teken ut av verket i samsvar med konsesjon, 
multiplisert med oppnådd konsesjonspris

kWh x pris

112 Kraft som er levert i samsvar med ein langsiktig kontrakt som 
er inngått før 1. januar 1996, multiplisert med kontraktsprisen

kWh x pris +

113 Kraft som er levert i samsvar med ein langsiktig kontrakt inngått 
1. januar 1996 eller seinare, multiplisert med kontraktsprisen

kWh x pris +

114 Kraft som er levert i samsvar med andre typar kontraktar som er inngått 
1. januar 1996 eller seinare

kWh x pris +

115 Kraft som er levert i samsvar med ein langsiktig leigekontrakt som 
er inngått før 1. januar 1996, multiplisert med kontraktsprisen

kWh x pris +

116 Kraft som er levert i samsvar med ein langsiktig leigekontrakt inngått 
1. januar 1996 eller seinare, multiplisert med kontraktsprisen

kWh x pris +

117 Kraft forbrukt i eiga produksjonsverksemd verdsatt i henhold
til skattelova § 18-3 andre ledd a nr. 3

kWh x pris +

118 Årsproduksjon (frå post 110) redusert med post 111–117 = x spotmarknadspris i 
tilhøyrande tidsavsnitt

+

119 Sum brutto salsinntekt =

120 Inntektsføring av gevinst ved realisasjon av driftsmiddel som blir brukte i kraftproduksjonen +

123 Sum brutto grunnrenteinntekt (skal overførast til post 150) =

130 Driftskostnader (sjå rettleiinga)

1 Brutto grunnrenteinntekt

131 Kostnader til pumping av kraft. Kostnader til pumper og pumpestasjonar over 10 000 kVA skal setjast til 
medgått pumpekraftkvantum i eit tidsavsnitt x tilhøyrande spotmarknadspris.

132 Konsesjonsavgift +

133 Eigedomsskatt +

134 Skattemessige avskrivninger av driftsmidler som er knyttet til kraftproduksjonen +

135 Tap ved realisasjon av driftsmidler +

136 Sum brutto frådrag (skal overførast til post 151) =

Brutto frådrag i grunnrenteinntekta

Løpenummer på 

kraftverket

Ein skattepliktig som eig vasskraftverk skal svare grunnrenteskatt til staten. Det skal berre svarast grunnrenteskatt for kraftverk med ei samla påstempla 

merkeyting på 10 000 kVA eller meir. Det skal fastsetjast ei grunnrenteinntekt for kvart kraftverk.

Opplysningar om grunnrenteinntekt, naturressursskatt og eigedomsskattegrunnlag etter skattelova kap. 18

Fødselsnummer

121 Driftsstøtte til produksjon av ny vasskraft +

Idriftsettelsesår Dato for konsesjonssøknad

RF-1153N

122 Inntekt frå utskrivne el-sertifikat +

KommunePrisområde
(NO1, NO2, NO3, NO4, NO5)

+



==

214

Skattemessig verdi driftsmidler pr. 01.01.2020

Skattemessig verdi driftsmidler pr. 31.12.2020 +

142 Gjennomsnitt av inngående og utgående skattemessig verdi = : 2 =

143 Normrente (sjå rettleiinga) x

144 Friinntekt (skal overførast til post 152). (For utrekning av friinntekt i realisasjonsåret, sjå rettleiinga.) =

Friinntekt

150 Sum brutto grunnrenteinntekt frå post 123

151 Sum brutto frådrag i grunnrenteinntekt frå post 136 ÷

152 Friinntekt frå post 144 ÷

153 Grunnrenteinntekt før frådrag for negativ grunnrenteinntekt frå tidlegare år. Skal overførast til post 153b dersom 
den er positiv, og til post 4 i RF-1151 dersom den er negativ.

=

154 Framførbar negativ grunnrente-

inntekt frå før 01.01.07 inkl. renter
÷

155 Sum =

Grunnrenteinntekt

2020

2 Naturressursskatt

210 Årsproduksjon i kWh 211 Medgått pumpekraft 212 213

SUM = = :7KWh

Utrekning av naturressursskatt pr. kommune

Kommunenr.Totalt grunnlag (post 213 ovanfor)

År

Framførbar neg. grunn-

renteinntekt 31.12.2019

+ Renter

158 Skal overførast til post 5 i RF-1151 dersom posten er positiv, til post 21 dersom den er negativ =

Grunnlag pr.
kommune

Positiv grunnrenteinntekt før frådrag for negativ grunnrenteinntekt frå tidlegare år (overført frå post 153 dersom den er positiv)153b

156 Avgjeven framførbar negativ grunnrenteinntekt til O/U-prosjekt (avgrensa oppover til negativt beløp i post 155). 

Spesifiser nærare i vedlegget.
+

157 Motteken framførbar negativ grunnrenteinntekt til O/U-prosjekt (avgrensa oppover til positivt beløp i post 155). 

Spesifiser nærare i vedlegget.
÷

140

141

(2,5 % for 2020)

Ein skattepliktig som eig vasskraftverk, skal svare naturressursskatt til dei kommunane og fylkeskommunane som er tilordna kraftanleggsformuen. 

Det skal berre svarast naturressursskatt for kraftverk med ei samla påstempla merkeyting på 10 000 kVA eller meir. Det skal reknast ut eit 

grunnlag for naturressursskatt for kvart kraftverk.

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018



Formuesverdi 2020/eigedomsskattegrunnlag 2022

315

316

317

318

319

Brutto salsinntekter

320

Årsproduksjon i 2016 KWh

321

Konsesjonskraft multiplisert med konsesjonskraftpris KWh

322

Årsproduksjon (frå post 310) redusert med konsesjonskraft KWh x spotmarkedspris

323

Brutto salsinntekt i 2016 (sum av post 311 og 312). (Sjå rettleiinga!) =

324

Indeksregulert brutto salsinntekt frå 2016 =

325

Årsproduksjon i 2017 KWh

326

Konsesjonskraft multiplisert med konsesjonskraftpris KWh

327

Årsproduksjon (frå post 315) redusert med konsesjonskraft KWh x spotmarkedspris

328

Brutto salsinntekt i 2017 (sum av post 316 og 317). (Sjå rettleiinga!) =

329

=

Driftsutg/GRS før
indeksregulering

Justering med
konsumprisindeks

Driftsutg/GRS etter
indeksregulering

336

337

Frådrag for kostnader frå 2016 (indeksregulert)

339

Frådrag for kostnader frå 2018 (indeksregulert)

340 Gjennomsnitt dei siste fem åra (sjå rettleiinga) =

Frådrag

335

330

Årsproduksjon i 2018 KWh

331

Konsesjonskraft multiplisert med konsesjonskraftpris KWh

332

Årsproduksjon (frå post 320) redusert med konsesjonskraft KWh x spotmarkedspris

333

Brutto salsinntekt i 2018 (sum av post 321 og 322). (Sjå rettleiinga!) =

334

Indeksregulert brutto salsinntekt frå 2018 =

Indeksregulert brutto salsinntekt frå 2017

338

Frådrag for kostnader frå 2017 (indeksregulert)

x pris

x pris

x pris

>

>

>

342

Frådrag for grunnrenteskatt (GRS) frå 2016 (indeksregulert)

343

Frådrag for grunnrenteskatt (GRS) frå 2017 (indeksregulert)

345 Frådrag for grunnrenteskatt (GRS) frå 2020

346 Gjennomsnitt dei siste fem åra (sjå rettleiinga) =

341

344

Frådrag for grunnrenteskatt (GRS) frå 2018 (indeksregulert)

Frådrag for kostnader frå 2020

310

Årsproduksjon i 2019 KWh

311

Konsesjonskraft multiplisert med konsesjonskraftpris KWh

312

Årsproduksjon (frå post 325) redusert med konsesjonskraft KWh x spotmarkedspris

313

Brutto salsinntekt i 2019 (sum av post 326 og 327). (Sjå rettleiinga!) =

314

=

x pris >

Gjennomsnitt av indeksregulert brutto salsinntekt frå 2016-2020 (sjå rettleiinga) =

Årsproduksjon i 2020 KWh

Konsesjonskraft multiplisert med konsesjonskraftpris KWh

Årsproduksjon (frå post 330) redusert med konsesjonskraft KWh x spotmarkedspris

Brutto salsinntekt i 2020 (sum av post 331 og 332) (sjå rettleiinga) =

x pris >

Indeksregulert brutto salsinntekt frå 2019

Frådrag for kostnader frå 2019 (indeksregulert)

Frådrag for grunnrenteskatt (GRS) frå 2019 (indeksregulert)

inntekt 2016 x indeks 2020

103,6

inntekt 2017 x indeks 2020

105,5,0

inntekt 2018 x indeks 2020

108,4

inntekt 2019 x indeks 2020

110,8

GRS 2019 x indeks 2020

110,8

utgifter 2019 x indeks 2020

110,8

utgifter 2016 x indeks 2020

103,6
utgifter 2017 x indeks 2020

105,5,0

GRS 2016 x indeks 2020

103,6
GRS 2017 x indeks 2020

105,5,0
GRS 2018 x indeks 2020

108,4

utgifter 2018 x indeks 2020

108,4



X 2,74

Dato Underskrift

Namnet og forretningsadressa til rekneskapsføraren 

Underskrift

Andre offentlege styresmakter sin bruk av opplysningar frå RF-1153

For å samordne og forenkle innleveringa av oppgåver frå næringslivet, kan 

opplysningar som er gjevne i RF-1153, heilt eller delvis brukastav andre 

offentlege organ som har heimel til å hente inn dei same opplysningane, 

jf. lov om Oppgåveregisteret §§ 5 og 6. Du kan få opplysningar om ev. 

samordning ved å kontakte Oppgåveregisteret på telefon 75 00 75 00.

347 Brutto salsinntekt (frå post 334)

348 Frådrag for driftsutgifter (frå post 340) ÷

349 Frådrag for grunnrenteskatt (frå post 346) ÷

351 Noverdi

Noverdiutrekning av nettoinntektstraum

Noverdien av kontantstraumen over uendeleg levetid Beløp frå post 350 diskonteringsrente

350 Kontantstraum frå drifta =

=(sjå rettleiinga)

360 Kontantstraum over uendeleg tid. Beløpet skal overførast frå post 351.

Utrekning av særskilt eigedomsskattegrunnlag for utskriving av eigedomsskatt i 2022

361 Frådrag for framtidige utskiftingskostnader. Beløpet skal overførast frå post 80 i RF-1161. ÷

362 Utrekna formuesverdi =

363 Minimumsverdi for eigedomsskattegrunnlag =

365 Eigedomsskattegrunnlag (den høgste av verdiane i post 362 og 363, avgrensa oppover til verdien i post 364) =

Gjennomsnittleg produksjon 
dei siste 7 åra (sjå rettleiinga)

X 0,95

364 Maksimumsverdi for eigedomsskattegrunnlag =Gjennomsnittleg produksjon 
dei siste 7 åra (sjå rettleiinga)

2020

Fastsatt av Skatteetaten med heimel i skatteforvaltningslova 

§ 8-2 og § 8-15 med forskrift og etter fullmakt frå Skattedirektoratet
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