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Spørsmål om grunnrentebeskatning og fastprisavtaler   

 

Vi viser til brev 01.11.2022, der Distriktsenergi stiller spørsmål til kontraktsunntaket i 

grunnrenteskatten for knyttet til fastprisavtaler for strøm.  

 

Spørsmål 1: 

Avtalte priser (gunstige priser) eller markedspriser? 

Skal det være markedspriser eks. Nasdaq’s priser for fastpriskontrakter + EPAD 

(områdeprisene) som ligger til grunn for beskatningen eller er det de til enhver tid 

avtalte kontraktspriser (gunstige priser) som ligger til grunn for beskatningen? 

 

Svar:  

Som det er redegjort for i Prop. 1 LS (2022–2023) punkt 5.2.3 vil den avtalte 

kontraktsprisen mellom kraftprodusent og strømleverandør/sluttbruker inngå i 

grunnrenteskattepliktig inntekt, og ikke spotmarkedsprisen, slik hovedregelen i 

kraftbeskatningen er. Forutsetningene for at kraftselskapet beskattes for 

kontraktsprisen er at kraftvolumet er solgt etter nærmere definerte fastpriskontrakter 

mellom kraftprodusenter og strømleverandør/sluttbruker, samt at kraften selges til 

sluttbruker gjennom standardiserte fastprisavtaler som oppfyller de foreslåtte vilkårene 

for unntaksregelen.  

 

Spørsmål 2:  

Gitt at høyprisbidraget gjennomføres som foreslått, skal det betales «høyprisbidrag» på 

kraft solgt på alle fastprisavtaler fremover, eller gjelder det bare for fastprisavtaler solgt 

via selskaper med grunnrentebeskatning. 

 



Side 2 

Svar:  

Som det fremgår av Prop. 1 LS (2022–2023) punkt 5.2.2 innebærer høyprisbidraget at 

det hentes inn en ekstra andel av inntekter fra kraftproduksjon som overstiger et visst 

innslagspunkt. Andelen av inntektene som hentes inn (avgiftssatsen), foreslås satt til 23 

pst. Innslagspunktet foreslås satt til 70 øre per kWh. Det medfører at fortjenesten opp til 

dette nivået ikke belastes med høyprisbidraget.  

 

Høyprisbidraget er foreslått å gjelde fra 28. september 2022 for vannkraftverk med 

generatorer med en samlet påstemplet merkeytelse på 10 000 kVA eller mer. Fra 1. 

januar 2023 skal høyprisbidraget også omfatte vannkraftverk med installert effekt på 

minst 1 MW og vindkraftverk som er konsesjonspliktige etter energiloven § 3-1.  

 

Utgangspunktet for høyprisbidraget er at inntekter fra kraftproduksjon beregnes på 

grunnlag av de faktiske prisene som den avgiftspliktige har oppnådd i det definerte 

tidsavsnittet. Produksjon som omfattes av kontraktsunntaket i grunnrenteskatten, og 

andre avtaler om faktisk levering av et fast volum til fast pris, verdsettes til 

kontraktspris. At produksjonen er omfattet av kontraktsunntak i grunnrenteskatten, er 

imidlertid ikke foreslått å være en forutsetning for å legge faktisk pris til grunn.  

 

Vi beklager saksbehandlingstiden på henvendelsen.  
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