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Avgift pa elektrisk kraft - endring av sxravgiftsforskriften - 
oppsummering av horingssvarene 

Vi viser til brev 29. november 2013 hvor direktoratet blir bedt om a sende pa horing 
forslag om endring av sravgiftsforskriften § 3-12-6 (administrasjonsbygg). Forslaget ble 
sendt pa horing til 73 eksterne horingsinstanser og til tollregionene i brev 11. desember 
2013, med frist for merknader 1. april 2014. 

Det har kommet inn 29 horingssvar, 15 av disse har ingen srlige kommentarer til 
forslaget. 

I det folgende vil vi forst gi en kort oppsummering av de enkelte horingsinstansenes 
merknader, for deretter avslutningsvis a gi vare kommentarer og anbefalinger i 
tilknytning til disse. Forslaget til forskriftstekst og de enkelte horingssvarene folger 
vedlagt. 

Horingsinstansenes merknader 

Tollregion Vest-Norge er positive til endringsforslaget og ser det som en klar fordel at 
regelverket knyttet til redusert sats blir harmonisert med det som i dag gjelder for CO2- 
avgift pa LPG og naturgass. De er ogsa positive til at gjeldende forvaltningspraksis 
kodifiseres. Tollregionen mener videre at avgrensingen mot kantiner, garderober o.l. med 
fordel kunne fremkommet av ordlyden i sal. § 3-12-6, san-lig med tanke pa at 
horingsforslaget innebatrer en endring av praksis pa dette omradet. 

VOKKS Nett AS mener at endringsforslaget er et skritt i riktig retning, men at systemet 
fortsatt har en grunnleggende svakhet. Etter selskapets mening er det et problem at 
forskrif ten delvis er formulert med utgangspunkt i bygninger og areal, mens 
nettselskapenes relasjon til kundene er knyttet til malepunkt og kWh. Selskapet mener 
videre at det er bra at arealberegningen er med som en skjonnsmessig rettesnor, men at 
nar tyngdepunktet i vurderingen er skjovet sá mye i avgiftsmessig gunstig retning som 20 
prosent mot 80 prosent, sá forstar de ikke at det i tillegg gis apning for delberegning 
innenfor de 20 prosentene. Det burde vatre en ufravikelig regel om at hvert mMepunkt 
enten har full sats, redusert sats eller fullt fritak, og at kunden, dersom dette skulle falle 
uheldig ut for noen, kan installere flere malere. VOKKS Nett AS foreslar at dette 
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fremkommer av bestemmelsens armet ledd, og at direktoratets forslag til armet ledd 
strykes. 

Tollregion Oslo og Akershus er positive til forskrfftsendringen. Etter deres mening har 
begrepet «administrasjonsbygp skapt vesentlige uklarheter ved praktiseringen av 
regelverket, da begrepet har medfort at de avgfftspliktige har hatt problemer med a forsta 
hva som skal regnes som administrasjonsbygg, sett hen til alminnelig sprakbruk av 
begrepet administrasjon. Ved a relatere avgiften til <<selve produksjonsprosessen» tror de 
at dette kan virke mindre forvirrende ved fortollraing av regelverket. Avslutningsvis 
onsker tollregionen at den forvaltningspraksis som er nedfelt gjennom direktoratets 
klagesaker, i stone grad gjores kjent og klargjores gjermom kommentarene i de klige 
rundskrivene. 

Statnett er positive til endringsforslaget, og mener at det tydeliggjor de vilkar som de 
avgiftspliktige ma oppfylle for a vre berettiget til redusert sats. Statnett ser imidlertid at 
det fortsatt kan reises sporsmal til hva som skal anses som «areal knyttet til produksjon». 
Etter Statnett sin mening, bor direktoratet vurdere a gi utfyllende kommentarer til dette i 
sill arlige avgiftsrundskriv. 

Agder Energi AS er positive til alle endringer som medforer forenklinger av regelverket, 
men mener at den foreslatte endringen ikke bidrar til noen vesentlig forenkling. Etter 
Agder Energis mening vil det fortsatt oppsta diskusjoner og tolkninger rundt hva som 
omfattes av produksjonsbegrepet. De peker videre pa at bedrifter som etablerer nye bygg 
med arealeffektiv produksjon kan miste retten til redusert sats nar avgrensingen gar pa 
arealbruken. Gamle industribedrffter vil dermed miste insentiver til foraying av gamle, 
kraftintensive maskiner. I tillegg mener de at man far problemer rundt dette med ett eller 
flere bygg. Gammel industri har ofte flere bygg, mens nye virksomheter bygger gjerne 
kun ett bygg. Bedrifter med flere bygg vil derfor vre ovirmerne» siden de ikke har 
samlokalisert produksjonen med administrasjonen. Selskapet mener derfor at man bor ga 
bort fra vurdering av bruk av areal, og heller vurdere bruken av kraft. Det foreslas derfor 
at regelverket bor endres til at over 20 prosent av kraftforbruket skal ga til produksjon. 
Agder Energi er videre noe i tvil om hvordan man ser for seg produksjonskravet 
sammenholdt med bestemmelsen i saf. § 3-12-10 (fritak for kraft til bestemte formal). De 
kan ikke se at det er beskrevet hvordan man anser arealkravet for produksjon til bestemte 
formal og hvordan man loser dette i kombinerte bygg. Til slutt er Agder Energi bekymret 
over virkningen av at garderober m. m. ikke lenger skal tas med som en del av 
produksjonen. Selskapet har flere bedrifter i slit omrade hvor dette er et viktig tema. 
Dersom bedriftene ikke har okonomiske insentiver til a tilrettelegge for nodvendige HMS-
tiltak, men tvert i mot straffes for a gjore det, kan man risikere ulik praksis hos enkelte 
aktorer/arbeidsgivere. 

BBK mener at det er positivt at det i § 3-12-6 vises til eksempler pa type lokaler som ikke 
anses som areal knyttet til produksjonen. Selskapet er imidlertid av den oppfatning at de 
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eksemplene som gis, sjelden er gjenstand for diskusjon. De omradene som skaper 
konflikter gjelder rhvarelager, ferdigvarelager knyttet til produksjonen, garderober og 
kantiner. For selskapet, som erfaringsmessig ansvarliggjores i ettertid ved uriktige 
tolkninger, er det syrt viktig at regelverket er konsist og tar hoyde for de praktiske 
forhold. Forslaget til armet ledd er etter BKKs mening noe uklar, og det bor vurderes om 
det kan formuleres klarere. Selskapet onsker ogsa at det klargjores i direktoratets 
kommentarer hvordan det skal handteres nar det i et utleiebygg uten maler finnes 
bedrifter som har relevant produksjon innenfor et areal som utgjor mindre enn 20 %. 

Tollregion Gist-Norge er positive til endringsforslaget og at et forvirrende begrep utgar. 
Tollregionen mener at regelverket bor gjenspeile flere av de grensedragningene som 
direktoratet har foretatt. Eventuelt bor dette fremga klarere av direktoratets kommentarer 
i det arlige avgiftsrundskrivet, eller av et eget rundskriv. Ph den 1n:6:ten urmghr alle niyher 
i etaten h bruke for mye tid ph forklaringer, foresporsler og klagesaker. Det samme gjelder 
for endringen vedrorende garderober, kantiner my. Videre foreslar tollregionen at det i 
forslagets annet ledd, forste setning foyes til <devert til brulo>, silk at ordlyden blir i 
samsvar bade med den navanende bestemmelsen og nytt forslag til forste ledd. 
Tollregionen har ogsh en art at andre setning i armet ledd har skapt forvirring hos flere av 
regionens avgiftspliktige, og tollregionen synes, som &lige av den foreslhtte endringen, at 
setningen ikke gir samme mening lenger. Tollregionen fores1hr derfor tre alternativer 
formuleringer. 

Norsk Gartnerforbund viser til at selv om veksthusene har fritak for avgift, sh vii 
bestemmelsen i § 3-12-6 ogsh gjelde dem. Forbundet mener de kan bli berort av at det 
fastslhs at kontorlokaler ikke lenger skal anses som knyttet til produksjonen. De foreslar 
derfor at det inntas i teksten i § 3-12-6 at kontorlokaler som er nodvendige for i hele tatt h 
kunne drive produksjon, fortsatt skal ywre omfattet av fritaket. 

Tollregion Nord-Norge mener at den kodifiseringen av gjeldende rett som er foreslatt vii 
gjore regelverket klarere. Tollregionen synes ogsh at endringen som vil skje for kantiner, 
garderober m.m. er en fornuftig folge av at man gjor bestemmelsen klarere. 

Norsk Hydro ASA mener at det er positivt at tollmyndighetene tar grep for h bidra til 
klargjoring og forenkling. Grensen mellom redusert sats og full avgift har ywrt praktisert 
ulikt i de forskjellige tollregionene, noe som har vaert utfordrende for Hydro som driver 
virksornheter i flere forskjellige tollregiorter. Etter Hydros mening er det den forskjellige 
praktiseringen som er hovedproblemet, og ikke nodvendigvis ordlyden i § 3-12-6. Etter 
Hydros mening er den eksisterende ordlyden, sammenholdt med Stortingets intensjoner, 
klar ph at urmtaket for administrasjonsbygg har ywrt ment langt snevrere enn det 
tollmyndighetene har lagt til grunn i sin praksis. Hydro mener videre at toll-
myndighetenes forslag om h endre bestemmelsen slik at begrepet <<administrasjonsbygp 
utghr og erstattes med Aontorlokaler, butikklokaler, fjernvarelager my. anses ikke som 
areal knyttet til produksjon», ikke vii bidra 61 h klargjore regelverket. Etter Hydros 
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mening bor det i beskrivelsen av hvilke funksjoner som ikke anses som knyttet til 
produksjon angis ved hjelp av en overordnet definisjon, fremfor en opplisting av 
enkelteksempler pa funksjoner. Videre mener Hydro at formuleringen <4 forbindelse med 
selve produksjonsprosessem i § 3-12-4 innebxrer at fritaket ma omfatte mer enn bare 
forbruk i produksjonen isolert sett. Det vil si at alle funksjoner som er nodvendige som 
ledd i prosessen fra ramateriale til ferdig sluttprodukt, herunder alle funksjoner som 
direkte eller indirekte bidrar til fremstillingen av det endelige produktet, skal omfattes av 
retten til redusert sats. Direktoratets initiativ til endret ordlyd i § 3-12-6 er et skritt i riktig 
retning av et tydeligere og enklere regelverk, og Hydro mener at dette skrittet na bor tas 
fullt ut ved en klar irmsnevring av rekkevidden av unntaket, i trad med intensjonene i 
regelverket. Hydro mener at ny ordlyd derfor bor avgrense fritaket mot rent 
administrative stottefunksjoner som ikke har sammenheng med produksjonsprosessen. 

Nar det gjelder endringen som er foreslatt for kantiner, garderober m.m. sá mener Hydro 
at derme kan fa betydelige konsekvenser for alle industribedriftene. Innen nxringen 
<<industri» er det nxrmere 1400 virksomheter, og endringen kan fá konsekvenser for 
mange av disse. For Hydros del vil konsekvensen av regelendringen for virksomhetens 
metallverk pa Karmoy vane forskjellen mellom full avgift og redusert sats, for alle 
relevante kantine- og garderobefunksjoner, anslagsvis utgjore kr 500 000 Arlig. For Hydros 
samlede virksomhet vil dermed merkostnadene av regelendringen komme opp i et 
betydelig stone bebop Arlig. Hydro mener at de okonomiske og samfunnsmessige 
konsekvensene av irmstrammingen bor utredes og belyses grundig for endringen vedtas. 
Videre papeker Hydro at ut fra den ordlyden som er forslatt er det vanskelig a forsta at 
kantirter, garderober m.m. ikke skal anses som en del av produksjonen, og at heller ikke 
intensjonene bak regelverket tilsier at disse funksjonene ikke skal anses som en del av 
produksjonen. 

KS Bedrift Energi stotter direktoratets forslag om A tydeliggjore grensen mellom hvilke 
formal som har rett pa redusert sats. Den foreslatte endringen medforer imidlertid at 
dagens behov for oppfolging av egenerklaeringer fra kundene om fordelingen av 
forbruket, vil matte viderefores. Etter KS Bedrifts mening kunne papirbyrAkratiet vxrt 
redusert med en ordning hvor redusert sats kun gis til forbruk med egen maler. Dette vil 
kreve ombygging av mange anlegg og tilhorende kostnader til dette, i tfflegg til okt antall 
fastbelop. KS Bedrift vil derfor ikke anbef ale at det innfores krav om egne malere. 
Avslutningsvis mener de at forskriftstekstens armet ledd bor splittes for okt lesbarhet og 
forstaelse. 

Energi Norge mener at usikkerheten som er knyttet til arealberegningen ikke blir borte ved 
at man avgrenser mot produksjon og ikke administrasjon, silk som i dag. Energi Norge 
registrerer henvendelser fra medlemsbedrifter som mener endringen vil medfore 
avgiftsokning for enkelte bedrifter som gjennomgar utvikling i retning av mer 
arealeffektiv produksjon. Energi Norge haper at forvirring og misforstaelser blir redusert, 
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men de mener at det vile vrt en fordel med en grundigere utredning og vurdering av 
konsekvenser og alternative modeller, for konkrete forslag til endring ble fremmet. 

Norsk Industri mener at dagens regelverk er klart nok, men at Toll- og avgiftsdirektoratet 
har skapt utfordringer ved sin tolkning av regelverket. Norsk Industri bringer frem 
Statoils K-Lab pa Karsto som eksempel pa hva direktoratet har tolket som en del av 
produksjonsprosessen. De viser til at industriert har mange tilsvarende laboratorier, test-
og pilotanlegg, og at disse funksjonene etter deres mening klart er en del av 
vareproduksjonen. I horingsnotatet har direktoratet ikke skrevet noe om avgrensningen 
mellom full og redusert sats for laboratorier eller demoanlegg, til tross for at direktoratet 
har ywrt i en rettstvist med Statoil siden 3. desember 2013. Videre bemerkes det at i 
oppramsingen av en rekke funksjoner i horingsnotatet, som direktoratet mener er knyttet 
til administrasjon, sa er ikke aktiviteter som K-Lab nevnt. 

Norsk Industri papeker videre at som en folge av den teknologiske utviklingen utfores 
flere og nodvendige ledd i produksjonsprosesser na per PC og lig-nende. Dette arbeidet 
utforers typisk av tekniske tegnere, ingeniorer osv. Etter Norsk Industris mening arises 
dette etter dagens regelverk som oppgaver i forbindelse med produksjon, og de kan ikke 
se at horingsforslaget vurderer dette. Hvis man mot formodning mener at slike oppgaver 
ikke lenger skal arises som oppgaver i forbindelse med produksjon, bor det omtales, og en 
silk endring bor vre gjeristand for en ny horing. Det bes om at direktoratet fastslar at 
lokaler, utstyr my. til engineering-arbeid er en del av vareproduksjonen. 

Norsk Industri mener at dagens avgrensing er forrtuftig og i samsvar med det 
stortingsflertallet har gitt uttrykk for. Dagens regulering skaper liten forvirring hos 
bedriftene, og det er neppe noen problem a avgrense hva som anses som 
administrasjonsbygg, da begrepet er uttrykkelig definert i saf. Eventuelle uklarheter er 
skapt ved at direktoratet i enkelte tilfeller har sokt a utvide avgiftsgrunnlaget utover det 
som folger ay Stortirtgets avgiftsvedtak og departementets forskrift. Direktoratet har vist 
til flere forarbeider som stotte for sitt syn, men Norsk Industri mener at hvis man ser 
forhistorien i sin helhet sa er det ikke grurmlag for den tolkningen som horingsnotatet gir 
uttrykk for. I stortingsdebatten ble det etter Norsk Industris mening understreket at det 
kun var kontorbygg som skulle betale elavgift. Norsk Industri viser til at deres tolkning 
ay regelverket har stotte i de rapporter og forarbeider som ledet til reguleringen fra 1. juli 
2004 (innforingen av redusert sats for industrien, med fortsatt full sats for 
administrasjonsbygg). Det vises bl.a. til utdrag fra finansdebatten fra 27. november 2000, 
rapporten om «El-avgift og tilpasninger til ESAs nye retningslirtjer for miljostotte» den 
19. desember 2002, St.meld. nr. 2 (2003-2004) Revidert nasjonalbudsjett 2004 til stotte for 
Norsk Industris syn. 

Videre mener Norsk Industri at utfra de utfordringer industribedriftene har haft med 
direktoratet nar det gjelder testartlegg, FoU-bygg, garderober for produksjonsansatte my., 
sa er formuleringen i horingsbrevet («Kontorlokaler, butikklokaler, fjernvarelager 
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lite nyttig. Norsk Industri papeker ogsa at nar navrende bestemmelse er formulert silk 
at det er kraft «i forbindelse med  selve produksjonsprosessem, sa ma det etter deres syn 
omfatte alle funksjoner som er nodvendige som ledd i prosessen fra famateriale til ferdig 
sluttprodukt. Dette omfatter bl.a. lager, verksteder og palagte sikkerhets- og 
beredskapsfunksjoner som er avgjorende for produksjonen. 

Avslutningsvis mener Norsk Industri at den foreslatte endringen er i strid med de 
signaler lovgiver har gitt i forbindelse med vedtakelsen av dagens regler. Norsk Industri 
er ogsa av den oppfatning at regelverket ikke vil bli noe klarere og at det fortsatt vil 
oppsta tvil om hva som vil va!re Anyttet til produksjon». 

Advokatforeningen bar en merknad til endringen som gjelder kantiner, garderober m.m. De 
mener at siden endringen innebrer en innsnevring, sá burde de okonomiske 
konsekvensene av dette vrt gjort rede for. 

Toll- og avgiftsdirektoratet sine kommentarer 

Oppsummering 
Inrdedningsvis firmer vi det hensiktsmessig A gi en kort oppsummering av hvilke 
forutsetninger som legges til grurm for \Tare kommentarer knyttet til de enkelte 
horingsinnspillene. 

Direktoratet er klar over at ikke alle tolkningssporsmal vil loses ved ny ordlyd, men at det 
vil avhjelpe dagens uldarheter sâ langt det lar seg gjore. I tillegg er endringen ment gjore 
ordlyden i bestemmelsen lik tilsvarende bestemmelse for CO2-avgfft pa naturgass og LPG 
(sal. § 3-6-7 fjerde ledd). 

Floringssvarene gir uttrykk for enkelte motsetninger mellom bransjer/interessegrupper, 
men oppsummert mener vi a kunne legge til grurm at det overordnet er fire 
hovedgrupper av innspill. 

Flere av horingsinstansene bar papekt at det bor gis utfyllende kommentarer knyttet til 
forvaltningspraksis i direktoratets arsrundskriv. I forbindelse med arsskiftet vil vi gjore en 
gjennomgang av arsrundskrivet og gjore endringer som imotekommer disse innspillene. 
Disse innspillene vil ikke bli kommentert nwrmere nedenfor. 

Videre er det fra enkelte fremmet onske om at bestemmelsens ordlyd detaljeres slik at det 
kommer klart frem hva som faktisk omfattes av produksjonsbegrepet. Bl.a. foreslAs det at 
praksisendringen nar det gjelder garderober m.m. innarbeides direkte i ordlyden. Silk vi 
ser det er det verken hensiktsmessig eller mulig a gi en uttommende oppramsing i 
forskriften. Imidlertid ser vi at en ytterligere eksemplffisering kan gjore det enklere for 
naeringslivet a gjore selvstendige vurderinger av egne forhold. Vi foreslar derfor i 
vedlagte utkast en presisering i ordlyden. 
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NAr det gjelder det forhold at kantiner og garderober mm. pa generelt grurmlag gjores 
avgiftspliktige er vi fortsatt av den oppfatning at dette er en hertsiktsmessig endring, som 
gjor at enkelte vanskelige grensedragninger etter gjeldende rett bortfaller. Vi foreslar 
derfor ikke endringer i forslaget pa dette punkt. 

Hvorvidt vurderingene av om virksomheten skal ha fullstendig fritak eller ikke skal 
viderefores som en arealvurdering eller om dette skal endres til a vre knyttet til de 
enkelte malepunkt/den faktiske bruken av kraften vurderer vi silk at faller utenfor det 
tema horingen er ment A ivareta. Irmspill vedrorende dette vii derfor ikke bli nrmere 
kommentert nedenfor. Direktoratet ser imidlertid at det muligens bor utred es A endre 
dette, da produksjonsbedrifter i dag ofte er irmrettet pa en annen mate enn tidligere. 

Kommentarer til de enkelte horingsinnspillene 
Tollregion Vest-Norge mener at praksisendringen rtar det gjelder garderober, kantiner m.v. 
bor fremkomme av ordlyden i saf. § 3-12-6. 

Direktoratet har vurdert dette, og foreslar a eksemplffisere irmholdet i 
bestemmelsen med disse arealtypene. 

Agder Energi AS mener at det fortsatt vii oppsta sporsmal vedrorende hva som omfattes 
av produksjonsbegrepet. Videre mener de at man bor se bort fra arealbruk og heller se pA 
hva kraften brukes til. De kan heller ikke se at det er beskrevet hvordan man anser 
arealkravet for produksjon til bestemte formal (saf. § 3-12-10) og hvordan man loser dette 
i kombirterte bygg. Til slutt er de bekymret over virkningen av at garderober my. ikke 
lenger skal regnes som en del ay produksjonen. 

Direktoratet er som sagt irmforstatt med at ikke alle tolkningsproblemer blir borte 
med det nye forslaget, men mener at forslaget likevel vil vre klargjorende. NAr det 
gjelder arealbruk kontra hva kraften faktisk brukes til, er dette ikke en del av horingen, og 
kommenterer det ikke noe neermere. Nar det gjelder kraft til bestemte formal, er ikke 
endringsforslaget ment a endre dagens praksis og forstaelse. Direktoratet fastholder sitt 
forslag om endrirtg for kantiner, garderober my., selv om det vii pavirke enkelte bedrifter 
negativt. Den reduserte satsen er ikke ment a vre et okonomisk insentiv for a 
tilrettelegge for nodvendige HMS-tiltak. 

BBK er positive til at det i forskriftsteksten vises eksempler ph type lokaler som ikke anses 
som areal knyttet til produksjon, men at de eksemplene som er gitt sjelden forer til 
diskusjon. BBK mener videre at forslaget til annet ledd er noe uklart og at det bor 
vurderes om det kan formuleres klarere. Avslutningsvis onskes en avklaring i 
direktoratets kommentarer hvordan utleiebygg uten maler som har flere bedrffter med 
relevant produksjon innenfor areal som utgjor mindre enn 20 prosent. 

Direktoratet foreslar at det i forskriftens ordlyd vises noen eksempler, men at det i 
tillegg skal fremkomme klarere av kommentarene i Arsrundskrivet hva som regnes som 
en del ay produksjonsprosessen og ikke. Videre foreslas det enkelte presiseringer i 



Side 8 

bestemmelsens annet ledd. Nar det gjelder avgiftsplikten knyttet til utleiebygg mener 
direktoratet at losningen pa dette fremkommer av kommentarene, men vil vurdere om 
kommentarene kan forberedes. 

Tollregion Gist-Norge mener det bor fremkomme klarere av bestemmelsen eller av 
kommentarene i arsrundskrivet, hva som ligger i de grensedragningene som direktoratet 
har foretatt. Det samme gjelder endringen vedrorende kantiner, garderober my. Videre 
har tollregionen noen endringsforslag til annet ledd. 

Direktoratet vil endre kommentarene i arsrundskrivet silk at dagens praksis og 
endringen for kantiner, garderober my. fremkommer tydeligere. I tillegg foreslas det at 
endringen for kantiner my. fremkommer direkte av ordlyden i forskriften. Som sagt over 
foreslas det enkelte endringer i bestemmelsens annet ledd. 

Norsk Gartnerforbund mener at det bor irmtas i forskriftsteksten at kontorlokaler som er 
nodyendige for a kunne drive produksjon, fortsatt skal van-e omfattet ay fritaket. 

Direktoratet mener at Norsk Gartnerforbund misforstar. Kontorlokaler er, og vil 
fortsatt vaere a regne som funksjoner som ikke er knyttet til produksjonsprosessen. 
Endringsforslaget er ikke ment a endre navatrende rettstilstand pa dette omradet. 

Norsk Hydro ASA mener at forskjellig praktisering av regelverket er et stone problem enn 
selve ordlyden. Videre mener de at a bytte begrepet «administrasjonsbygp med 
<<kontorlokaler, butikklokaler, fjernvarelager my. arises ikke som areal knyttet til 
produksjon» ikke bidrar til a klargjore regelverket. I stedet for en oppramsing av 
enkelteksempler pa funksjoner, bor det i beskrivelsen av hvilke funksjoner som ikke anses 
som knyttet til produksjon angis ved hjelp av en overordnet definisjon. Videre mener 
Hydro at ny ordlyd bor avgrense fritaket mot rent administrative stottefunksjoner, i tr5d 
med intensjonene i regelverket. Avslutningsvis mener Hydro at forslaget om at kantiner, 
garderober my. ikke skal anses som en del av produksjonen vil fa betydelige 
konsekvenser for alle industribedrifter, og at de okonomiske og samfunnsmessige 
konsekvensene bor utredes og belyses grundig for en endring vedtas. 

Direktoratet foreslar at de eksempler som tidligere ble foreslatt i forskrif ten, ikke 
skal fremga av ordlyden, men at det skal fremkomme ay ordlyden at kantiner my. ikke er 
en del av produksjonen. Det skal videre fremkomme klarere av kommentarene i 
arsrundskrivet hva som regnes som en del ay produksjonsprosessen og ikke. Direktoratet 
er videre ikke enig i Hydros forstaelse av regelverket, og star fast ved den praktiseringen 
av regelverket som er i dag. 

KS Bedrift Energi stotter forslaget om a tydeliggjore grensen mellom hvilke formal som har 
rett til redusert sats. Avslutningsyis mener de at annet ledd bor splittes for oke lesbarhet 
og forstaelse. 

Direktoratet har foreslatt noen sma endringer i annet ledd. 
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Energi Norge mener at usikkerheten knyttet til hva som er produksjon, ikke blir borte. 
Flere medlemsbedrifter er videre engstelige for at endringen vii medfore avgiftsokning for 
de bedriftene som gar over til mer arealeffektiv produksjon. Avslutningsvis hadde det 
ywrt onskelig med en grundigere utredning og vurdering av konsekvenser for konkrete 
forslag til endring ble fremmet. 

Direktoratet er enig i at ikke all usikkerhet fjernes, men mener at forslaget vii 
avhjelpe situasjonen noe. Endringen er i utgangspunktet ikke ment a endre gjeldende rett, 
og arealeffektive produksjonsbedrifter vile bhtt rammet uansett om ordlyden endres eller 
om dagens ordlyd blir staende. Bade dagens regelverk og forslaget legger opp til at et 
bygg ikke far redusert sats dersom arealet knyttet til produksjon er under 20 prosent av 
det totale arealet. Direktoratet mener at utredningen var grundig nok med tanke pa at 
forslaget i hovedsak ikke skulle innebwre noen endring av gjeldende rett. 

Norsk Industri bemerker at direktoratet ikke har skrevet noe om K-Lab eller lignende 
funksjoner i horingsnotatet. Videre bes det om at direktoratet fastsla at lokaler, utstyr my. 
til engineering-arbeid er en del av vareproduksjonen. Norsk Industri mener at dagens 
avgrensning er fornuftig og i samsvar med det stortingsflertallet har gitt uttrykk for. I 
likhet med Hydro firmer Norsk Industri det lite nyttig med foimuleringen «kontorlokaler, 
butikklokaler, fjernvarelager my...». Etter deres syn ma den reduserte satsen omfatte alle 
funksjoner som er nodvendige som ledd i prosessen fra ramateriale til ferdig 
sluttprodukt, jf. formuleringen «i forbindelse med  selve produksjonsprosessem. 
Avslutningsvis mener Norsk Industri at den foreslatte endringen er i strid med de 
signaler lovgiver har gitt i forbindelse med vedtakelsen av dagens regler. 

Direktoratet er klar over at det er Here funksjoner som ikke er nevnt i 
horingsnotatet, men fant det ikke hensiktsmessig a prove a gi en uttommende oversikt 
over alle tenkelige prosesser som er en del av selve produksjonen eller ikke. Direktoratet 
er videre enig nar det gjelder eksemplene som er listet opp i endringsforslaget forste ledd 
siste setning, og kommer ikke til a foresla den formuleringen. Direktoratet kommer 
imidlertid til a foresla at det fremkommer av ordlyden at kantiner my. ikke er en del av 
produksjonsprosessen. Videre kommer eksempler og avgrensninger til a fremga ay 
komrnentarene i arsrundskrivet, inkludert praksis nar det gjelder f. eks. tekniske tegnere, 
FoU o.l. Direktoratet er ikke enige i Norsk Industris tolkning ay regelverket, og er heller 
ikke enige at myndighetenes tolkning er i strid med lovgivers vilje. 

Advokatforeningen mener at de okonomiske konsekvensene av irmsnevringen for 
garderober, kantiner my. burde ywrt gjort rede for. 

Direktoratet har ment at endringen ikke vile ha stor okonomisk betydning. Selv 
om det ser ut til den okonomiske betydningen er stone enn direktoratet forutsa, mener vi 
fortsatt at det er riktig at garderober, kantiner my. ikke skal regnes som en del av 
produksjonsprosessen. 
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Sarnmendrag 

Endringsforslaget har ikke tatt sikte pa A avIdare alle problemstillinger som kan oppsta pa 
omradet, men er som nevnt i horingsnotatet ment a harmoniseres med tilsvarende 
bestemmelse for naturgass og LPG, samt a forenkle regelverket noe. Horingen viser at det 
fortsatt er utfordringer pa omrAdet, men vi haper noen av utfordringene vii Loses ved at 
praksis pa omrAdet i stone grad fremkommer av direktoratets kommentarer i det Arlige 
avgiftsrundskrivet. Direktoratet tar videre med seg horingsinstansenes innspill i det 
videre arbeidet med regelverket knyttet til avgfft pa elektrisk kraft. 

Det har vaert ertkelte interne diskusjoner knyttet til hvorvidt regelen om 
administrasjonsbygg kommer til artvendelse ogsa i de tilfeller produksjonen er knyttet til 
egen mAler, men skjer i samme bygg som det ogsa er administrasjon. Vi legger til grunn at 
i de tilfeller hvor det er instaLlert egen maler dvs. et  eget abonnement hvor all bruk er 
knyttet til produksjon, er denne bruken berettiget til redusert sats. Dersom bestemmelsen 
er ment A forstas silk at ogsa kraft levert til produksjon over egen maler, nar dette skjer i et 
bygg som omfattes av forslagets forste ledd siste setning, ikke omfattes av retten til 
redusert sats, foreslar vi at dette presiseres i bestemmelsen ved at det gjores en tilfoyelse i 
forste ledd: oDette gjelder selv om den elektriske kraften leveres gjennom egen maler.» 

PA bakgrunn av innspillene firmer direktoratet at det ikke er hensiktsmessig med de 
eksemplene som er nevnt i forslagets forste ledd siste setning. Vi har imidlertid valgt a ta 
inn i forskriftsteksten at kantiner, garderober og lignende ikke er a arise som produksjon, i 
og med at dette er en endring fra gjeldende rett. Direktoratet er likevel lift i tvil om det er 
hensiktsmessig, da endringen ogsa vil fremkomme av kommentarene i arsrundskrivet. 

Direktoratet har ogsa foretatt noen mindre justeringer av ordlyden i forslaget. 

Med hilsen 

 

,Q36,  Or03._ 
Ryjord 

rAdgiver 

Kristin Krog Eriksen 
fung. avdelingsdirektor 

Vedlegg: Forslag til forskriftstekst 
Kopi av horingsinnspillene 



Direktoratets forslag til forskriftstekst 

Forslag til endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om sxravgifter 

§ 3-12-6 skal lyde: 

§ 3-12-6. Avgrensing av arealer brukt til produksjon 

(1) Den reduserte satsen omfatter kun elektrisk kraft som skal brukes i sammenheng med 
industriproduksjon, bergverksdrift og produksjon av fiernvarme, jf. § 3-12-4. Kantiner, garderober og 
lignende ansees ikke a vxre produksjon. Elektrisk kraft som leveres til bruk i bygg hvor arealet knyttet 
til produksjon utgjor 20 pst. eller mer, kern leveres med redusert sats i sin helhet. litgjor lokalene 
knyttet til produksjon mindre enn 20 pst. skal leveransen av elektrisk kraft belastes full avgift i sin 
helhet. 
(2) For foretak som har montert egne malere for kraft levert tilbruk i bygg med produksjon, jf 
forste ledd, skal faktisk forbruk legges til grunn for fastsettelsen av avgiftsgrunnlaget. Foretak 
uten slike malere skal opplyse nettselskapet om hvor stor andel av den leverte kraften som er 
avgiftspliktig. 

II 

Endringene trer i kraft fra det tidspunkt departementet bestemmer. 
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