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Förordning
om ändring i fastighetstaxeringsförordningen
(1993:1199);

Utkom från trycket
den 6 mars 2012

utfärdad den 23 februari 2012.
Regeringen föreskriver i fråga om fastighetstaxeringsförordningen
(1993:1199)1
dels att 1 kap. 34 i § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 1 kap. 34 a och 34 i §§ ska utgå,
dels att 1 kap. 4, 34, 34 g och 35 §§ samt rubriken närmast före 1 kap. 34 §
ska ha följande lydelse.

1 kap.
4 §2 Brytningsfaktor enligt 12 kap. 9 § fastighetstaxeringslagen
(1979:1152) och riktvärde enligt 15 kap. samma lag ska vid avkastningsberäkning bestämmas med utgångspunkt i en kalkylränta av fem procent och
med beaktande av kostnad för inkomstskatt.
Allmänt om värmekraftverk
34 §3 Vid bestämmande av riktvärdeangivelse för värmekraftverk ska värdet av kraftverket anges i kr/kW installerad effekt. Värdet ska avse mark och
byggnader för en nybyggd anläggning. Det ska anges i hela hundratal kronor.
Vid bestämmande av riktvärdeangivelsen ska en jämkning göras med hänsyn till lönsamhet enligt 15 kap. 13 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152).
Jämkningen ska ske med utgångspunkt i ortspriser för värmekraftverk eller
delar därav och i avkastningsberäkningar med ledning av genomsnittliga elpriser och nödvändiga kostnader under nivååret och de fem föregående åren.
Till grund för avkastningsberäkningen för jämkningen ska de elpriser
ligga som noterats vid Nord Pool Spot AS för produkten Elspot, prisområde
Sverige, och de genomsnittliga löpande kostnaderna för samma tidsperiod.
Förnyelsekostnaderna under perioden ska beaktas särskilt. Vid beräkning av
genomsnittligt elpris för den nivågrundande tidsperioden ska beaktas vilka
1
Senaste lydelse av
1 kap. 34 i § 2006:327
rubriken närmast före 1 kap. 34 a § 2006:327
rubriken närmast före 1 kap. 34 i § 2006:327.
2
Senaste lydelse 2006:327.
3
Senaste lydelse 2006:327.

1

SFS 2012:91

priser som erhållits vid leveransen för den under året producerade kraften.
Elpriser och kostnader ska vid avkastningsberäkningen räknas om till nivåårets penningvärde.
Det ska för den i 15 kap. 12 § fastighetstaxeringslagen angivna värdefaktorn typ av värmekraftverk finnas fyra klasser. Var och en av kraftverkstyperna kärnkraftverk, kraftvärmeverk, kondenskraftverk och vindkraftverk
ska utgöra en klass. Med ett värmekraftverks ålder avses det år då kraftverket kunde tas i bruk. Den installerade effekten avrundas enligt bestämmelserna i 30 § tredje stycket.
34 g §4 Vid bestämmande av riktvärdeangivelsen ska jämkning enligt 34 §
ske med utgångspunkt i en avkastningsberäkning för ett kraftverk med en installerad effekt av 2 000 kW och en årlig produktion av 4 000 000 kWh.
35 §5 För kärnkraftverk ska en tabell för bestämmande av nedskrivningsfaktorn (KN-tabell) upprättas. Tabellen ska utvisa nedskrivningsfaktorns
storlek vid skilda förhållanden för värdefaktorn ålder. Med kärnkraftverks
ålder avses det år då kraftverket kunde tas i bruk. Värdefaktorn ska klassindelas och KN-tabellen utformas på det sätt som anges i bilaga 9.
Tabell för omräkningsfaktor för kärnkraftverk (IO-tabell) ska utformas
och värdefaktorn ålder klassindelas på det sätt som anges i bilaga 10.
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2012 och tillämpas första
gången vid 2013 års fastighetstaxering.
På regeringens vägnar
PETER NORMAN
Christina Eng
(Finansdepartementet)

4

2

5

Senaste lydelse 2006:327.
Senaste lydelse 2006:327.
Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00
Edita Västra Aros, Västerås 2012

