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Forslag til vedtak vedr. vindkraftbeskatning – kap. 5.3 i RNB 
 

 
Norwea og Energi Norge registrerer sterk bekymring fra vindkraftprodusenter og kapitalmiljøer til 
regjeringens forslag i RNB om å innføre en produksjonsavgift for vindkraft også for eksisterende 
anlegg. Lokal kompensasjon fra vindkraft er viktig, men regjeringens forslag representerer en 
manglende forutsigbarhet for næringen og vil skape usikkerhet også med hensyn til framtidige 
investeringer. Forslaget gir heller ikke vertskommuner for vindkraft den nødvendige forutsigbarheten 
om fremtidige inntekter. Dette vil også påvirke kostnadene kraftforedlende industri møter gjennom 
langsiktige kraftsalgsavtaler. 
 
En bred allianse med organisasjoner fra kommunesiden og fra næringen, har pekt på 
naturressursskatt som egnet virkemiddel for å øke lokal kompensasjon fra eksisterende anlegg; dette 
var også et tiltak Stortinget fremhevet i sitt anmodningsforslag. En naturressursskatt må kunne 
trekkes fra krone for krone i utlignet selskapsskatt, slik som ordningen er for vannkraft. 
 
Det er stort behov for økt fornybar kraftproduksjon, og vindkraft på land vil spille en viktig rolle i 
denne utviklingen. Ordninger for lokal kompensasjon må komme på plass, og ettersom detaljene i 
regjeringens forslag til produksjon ennå ikke er kjent, er det svært viktig at Stortinget legger føringer 
for den videre politiske oppfølgingen. 

 
Vi viser for øvrig til våre skriftlige innspill der disse punktene er utdypet.1 

 
Forslag til vedtak: 
 

• Stortinget ber regjeringen komme tilbake med et forslag om innføring av en 
naturressursskatt for vindkraft i statsbudsjettet for 2021. En slik skatt er allerede på plass for 
vannkraft, og vil være en rimelig overføring fra storsamfunnet til lokalsamfunn som avstår 
areal, gitt at både vannkraft og vindkraft har lokale ulemper, men nasjonale fordeler. For å 
virke etter hensikten og kompensere berørte lokalsamfunn på en målrettet og forutsigbar 
måte må naturressursskatten gå utenom inntektsutjevningsordningen for kommunene.
         

• Stortinget ber regjeringen sette i gang arbeidet med å hjemle en konsesjonsavgift, miljøavgift 
e.l. i energilovgivningen, slik at denne kan nedfelles i konsesjonsvilkårene for nye 
vindkraftverk og utgjøre en forutsigbar overføring fra utbyggere av vindkraft til den berørte 
vertskommunen. Kraftbransjens og kommunesektorens organisasjoner må involveres i 
spørsmål om hjemmel, utforming og nivå. Avgiften må utformes slik at den ikke er til hinder 
for realisering av samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter. 

 
1 Innspill fra Norwea: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/visning-av-skriftlig-
innspill/?dnid=16822&h=10004424 
Innspill fra Energi Norge: https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Horing/visning-av-skriftlig-
innspill/?dnid=16790&h=10004424 
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