
 

 
 
 
 
 
 
 
Til: Stortingets energi- og miljøkomité 

   

Produksjonsavgift for vindkraft må ikke innføres på eksisterende prosjekter 

Landbasert vindkraft er den mest kostnadseffektive formen for fornybar kraftproduksjon i Norge. Den har 

et stort potensial og fungerer godt i samspill med vannkraften. Skånsom utbygging av vindkraft er 
nødvendig for å sørge for fortsatt konkurransedyktige kraftpriser for kraftforedlende industri, en av flere 

målsettinger i Hurdalsplattformen. 

Statsbudsjettets forslag om en produksjonsavgift på 1 øre/kWh for eksisterende vindkraf t er ikke forenlig 

med Hurdalplattformens målsetting ettersom: 

• Den legger et ikke-forespeilet skattekrav på næringsvirksomhet som ikke har hatt grunn til å ta 

høyde for det og tilfører dermed fornybar kraf tproduksjon og øvrig næringsvirksomhet en politisk 
og regulatorisk usikkerhet. Dette rammer grønne investeringer, som er fattet med tillit til stabile 
rammevilkår, hardt og urimelig. 

• Utsiktene til å inngå langsiktige kraf tavtaler med industrien blir mer krevende, og markedet for 
slike avtaler kan bli mindre attraktivt for begge parter 

• Fremtidige vindkraf tinvesteringer blir mindre attraktive 

Lokal forankring for vindkraf t må uansett styrkes. Alcoa tar ikke nærmere stilling til hvordan en 

produksjonsavgift utformes, annet enn at den ikke må påføres eksisterende produksjon, men påpeker at 
en produksjonsavgift for vindkraf t bør være sammenfallende med hva vertskapskommuner ønsker seg. 
Skatteregimet for vindkraf t må følgelig utformes på en måte som gir riktig, rettferdig og forutsigbar 

kompensasjon til kommuner der vindkraf tutbygging finner sted.  

Alcoa ønsker, i likhet med annen fastlandsindustri, å opprettholde sine aktiviteter i Norge og ha 
muligheten til å vokse og bli utslippsfri. Hvis dette skal skje må Norge ta vare på sitt viktigste komparative 

fortrinn som industrinasjon, relativt lave strømpriser. Det vil kun skje dersom fornybarutbyggingen holder 

tritt med forbruksutviklingen, og dette vil ikke være mulig uten mer landbasert vindkraf t.  

Alcoa ber stortinget: 

1. Avvise forslaget om at en produksjonsavgif t legges på eksisterende landbasert vindkraf t 

2. Innføre en produksjonsavgift som samsvarer med hva vertskommuner ønsker 

3. Be regjeringen, senest i vårsesjonen 2022, komme tilbake til Stortinget på en egnet måte med et 

forpliktende forslag om hvordan en forutsigbar konsesjonsavgift til vertskommuner skal nedfelles i 

konsesjonsvilkårene for nye vindkraf tverk. 

 

Med vennlig hilsen , 
Ole Løfsnæs, nordisk energisjef  

 

 

 

 

 
 


