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Finansministeriets beslut
om grunderna för ''teranskaffningsvärdet av vattenkraftverk och dess konstruktioner

Utfärdat i Helsingfors den 27 november 1998
—————

Finansministeriet har med stöd av 24 § 1 mom. förmögenhetsskattelagen (1537/1992) den
30 december 1992 förordnat, att följande grunder skall iakttas vid bestämmandet av 'teran-
skaffningsvärdet av vattenkraftverk och vattenkraftverkskonstruktioner:

1 § ratorer, dammluckor, lyftkranar,  automa-

Tillämpningsomr'de heller flottningsanordningar, transformator-

Vid beräknandet av 'teranskaffningsvärdet maskiner och anordningar för produktion av
av ett vattenkraftverk, där forsens fallhöjd är elektricitet.
minst tre meter och vars effekt är minst 500 Ang'ende 'teranskaffningsvärdet av andra
kilowatt och vid beräknandet av 'teranskaff- än i detta beslut avsedda byggnader bestäms
ningsvärdet av kraftverkskonstruktioner be- särskilt.
aktas de direkta utgifterna för anskaffningen
av kraftverkskonstruktioner som följer: 2 §

1) kraftstation inklusive dammar,
2) tilloppskanal- och avloppskanalkon- &teranskaffningsvärde

struktioner eller andra vattenvägar utanför
kraftstationen, &teranskaffningsvärdet av ett vattenkraft-

3) rensning- och uppdämningsarbeten för verk beräknas genom att de ursprungliga an-
kraftverket, skaffningskostnaderna för de ovan i 1 § av-

4) dammar för kraftverkets behov, sedda konstruktionerna och övriga kostnader
5) ställverkskonstruktioner, för dem justeras till  byggnadskostnadsin-
6) vägar och broar för kraftverkets drift dexets totalindextal 209,3. &teranskaffnings-

och underh'll, värdet är  70 % av det s'lunda fastställda
7) värme-, vatten-, ventilations- och elin- värdet. Byggnadskostnaderna förutsätts upp-

stallationer, st' i jämn takt under byggnadstiden.
8) separata kabel- och rörkanaler för kraft-

verket samt 3 §
9) grävnings-, p'lnings-, schaktnings-, ut-

jämnings- och ytbeläggningsarbeten p' tom- &teranskaffningsvärdet av de
ten. genomsnittliga byggnadskostnaderna

När ett vattenkraftverks 'teranskaffnings-
värde beräknas beaktas även drifts- och to- Om en tillförlitlig utredning om de ur-
talkostnaderna vid kraftverkets arbetsplats, sprungliga byggnadskostnaderna för ett vat-
byggherrens kostnader samt räntorna under tenkraftverk saknas, fastställs 'teranskaff-
byggnadstiden. ningsvärdet av vattenkraftverket utg'ende

När ett kraftverks 'teranskaffningsvärde fr'n summan av byggnadskostnaderna för
beräknas beaktas endast s'dana byggnader ovan i 1 § avsedda konstruktioner med hjälp
eller  anläggningar som omedelbart tjänar av de i 4 § 1—5 punkten nämnda genom-
vattenkraftverket, inte till exempel fiskod- snittliga värdena och tabellerna. &teranskaff-
lingsanstalter, kontors-, lager-, verkstads-ningsvärdet är 70 % av det s'lunda fastställ-
byggnader eller bostadshus, turbiner, gene- da värdet.

tionsanordningar för reglering och drift, ej

och kopplingsanordningar eller andra
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4 § belägna utrymmena beräknas volymen om-

De genomsnittliga värdena av Tabell  1 används vid beräknandet av
byggnadskostnaderna byggnadskostnaderna för kraftstationsbygg-

1. Markarbeten p' tomten om � 8 MW. Medelvärdena beräknas propor-

Arealen för vattenkraftverksomr'dets
markarbeten p' tomten bör anses best' av
arealen hos kraftverkets markomr'de.

Markarbetets pris per enhet är 13 mk/m .2

2. Grävmassor

Kanalernas grävmassor fastställs p' grund-
valen av kanalens längd och tvärsnitt. Gräv-
massornas pris per enhet är

54 mk/tfm  vid undervattensgrävning,3

45 mk/tfm  vid torrgrävning och3

321 mk/tfm  vid schaktning.3

3. Vattentappningsrör

Kostnaderna per enhet för vattentappnings-
rör utanför vattenkraftverket är

U (m) mk/lm
1,0 2 106
1,5 3 159
2,0 4 212
2,5 5 265
3,0 6 318
3,5 7 371
4,0 8 424
4,5 9 477
5,0 10 530

Medelvärdena beräknas proportionellt.

4. Dammar och stödmurar 1,0 4 754 688

Priset per enhet hos dammar och stödmurar 3,0 9 310 136
är 2 118 mk/m , d' dammen best'r av betong 4,0 11 587 8603

och 88 mk/m , d' dammen best'r av jord el- 5,0 13 865 5843

ler sprängsten. 6,0 16 143 307

5. Kraftstationer 8,0 20 698 754

Byggnadskostnaderna för en kraftstation 10,0 40 730 226
beräknas p' grundvalen av kraftstationens 15,0 47 408 293
volym. Om kraftstationens volym inte kan 20,0 54 086 360
fastställas p' ett tillförlitligt sätt, används 25,0 60 764 429
kraftverkets effekt som bestämningsgrund. 50,0 94 154 762

Kraftstationens volym beräknas utg'ende 100,0 160 935 432
fr'n de utvändiga m'tten. Utöver de ovanför 150,0 227 716 099

fatta även vattenvägarna.

nader med en vertikalturbin eller en effekt

tionellt.
Tabell 1.

m mk3

1 000 21 103 256
10 000 32 012 509
50 000 80 498 073

100 000 141 105 030
200 000 251 085 881

Tabell  2 används vid beräknandet av
byggnadskostnaderna för kraftstationsbygg-
nader med en horisontalturbin eller en effekt
om � 8 MW.  Medelvärdena beräknas pro-
portionellt.

Tabell 2.

m mk3

1 000 3 681 419
5 000 9 769 665

10 000 17 379 969
50 000 78 262 412

Om en kraftstation utgör en del av en fab-
riks- eller annan s'dan hall, beräknas bygg-
nadskostnaderna med hjälp av vattenkraft-
verkets effekt enligt tabell 3. Medelvärdena
beräknas proportionellt.

Tabell 3.

Effekt (MW) mk
0,5 3 615 826

2,0 5 894 928

7,0 18 421 030

9,0 39 394 614
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5 § 6 §

Kraftstationer Ikraftträdande och tillämpning

Är vattenkraftverket s'dant, att de i Detta beslut träder i kraft den 11 december
2—4 §§ avsedda beräkningsmetoderna för1998. Det tillämpas vid beskattningen för 'r
'teranskaffningsvärdet inte kan tillämpas,1998.
anses 'teranskaffningsvärdet av ett s'dant
vattenkraftverk vara 70 % av byggnadskost-
naderna för ett motsvarande vattenkraftverk.

Helsingfors den 27 november 1998

Minister Jouko Skinnari

Konsultativ tjänsteman Erkki Laanterä


