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HØRING – AVGIFT PÅ LANDBASERT VINDKRAFT 
 
Åfjord kommune viser til brev fra Skattedirektoratet datert 22.juni 2021 med høringsdokumentet om avgift på 
landbasert vindkraft, og med høringsfrist 3. august 2021. Brevet ble oversendt kommunene via Statsforvalteren 
i Trøndelag, og ble mottatt av Åfjord kommune den 12. juli.  
 
Dette innebærer at berørte kommuner i Trøndelag, deriblant Åfjord, har hatt svært kort tid på å gjennomgå 
dette høringsdokumentet. Det er samtidig uheldig at høringer som angår kommunale rettigheter, har 
høringsfrist i et tidsrom hvor kommunenes øverste organer, kommunestyre og formannskap, ikke er samlet.  
Dette vanskeliggjør lokalpolitisk medvirkning i saker som har stor betydning for de berørte kommunene, noe 
som er svært uheldig, både for kommunene, saken i seg selv, og for selve saksbehandlingen, som så langt det 
er mulig bør tilstrebe at alle interessenter får anledning til å gi sitt syn til kjenne.  
 
Dette unndrar statlige høringsprosesser fra lokalpolitiske vurderinger, noe som underslår gode demokratiske 
prinsipper som den norske modellen er basert på.  
 
Kort høringsfrist og valgt høringsperiode innebærer at dette høringssvaret er gitt av rådmannen i Åfjord 
kommune. Høringssvaret vil bli politisk behandlet i formannskapets møte den 18. august, og eventuelle 
endringer / tilføyelser vil bli ettersendt som tillegg til dette høringssvaret.   
 
 
 

Bakgrunn for høringsdokumentet 
 
I høringsdokumentet er det vist til at bakgrunnen for Finansdepartementets forslag til regler for gjennomføring 
av avgift på landbasert vindkraft, har sitt grunnlag i anmodningsvedtak ut fra Meld. St. 28 (2018-2019) og Meld. 
St. 2 (2020-2021) Revidert nasjonalbudsjett 2021. Avgiften foreslås innført som en særavgift. Det tas sikte på å 
innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftanlegg fra 2022. Det som berøres i dette høringsdokumentet 
er den tekniske utformingen av avgiften, samt valg av avgiftsmodell.  
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Vurdering og uttalelse 
 

Landbaserte vindkraftanlegg er arealkrevende, og vindkraftkommunene stiller store områder, 
naturverdier, til rådighet for at den nødvendige vindkraftproduksjonen skal være mulig i Norge. Det 
er på høy tid å få på plass lovbestemte rettigheter for vertskommunene, slik at kommunene får en 
andel av verdiskapingen som vederlag for å stille sine naturverdier til rådighet for produksjon av 
vindkraft.  
 
Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommuner – LNVK – har utarbeidet og oversendt 
høringsuttalelse ang avgift på landbasert vindkraft. Åfjord kommune slutter seg til høringssvaret fra 
LNVK, og kommunen vil med dette understøtte følgende:  
 
 

 Åfjord kommune kan ikke se at høringsdokumentet i tilfredsstillende grad svarer ut de to 

anmodningsvedtakene fra Stortinget, som er grunnlaget for denne høringen.  

 

 Kommunen er skeptisk til at Finansdepartementet legger til grunn at avgiften på landbasert 

vindkraft skal innføres som en særavgift. Et skatte- og avgiftsregime for vindkraft bør 

inneholde en lokal skatteordning og en avgift begrunnet i de kostnader ethvert 

vindkraftanlegg av noe størrelse påfører naturmiljøet. Det bør innføres en naturressursskatt i 

tillegg til en miljøavgift (konsesjonsavgift) etter mønster fra vannkraftsektoren, der 

naturressursskatten ikke inngår i skattebegrepet i inntektssystemet til kommunene.  

 

 Etter kommunens syn må begrepet ‘moderat avgiftsnivå’ må tydeliggjøres. Avgiften på 

landbasert vindkraft må være en betaling for de miljøinngrep som påføres i vertskommunene, 

og nivået på avgiften må representere en kostnad for tiltakshaveren.  

 

 For Åfjord kommune er det helt avgjørende at et nytt skatte- og avgiftsregime må gjelde både 

eksisterende og nye anlegg.  

 

 Avslutningsvis mener Åfjord kommune at høringsnotatet mangler tilstrekkelig informasjon om 

de faktiske forskjeller de ulike avgiftsmodellene vil føre til, herunder hvilke forskjeller det er 

mellom eldre vindkraftanlegg og utnyttelsen av installert effekt og nyere anlegg.  

 
 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Per O. Johansen 

rådmann 

 

 

 

 

 

 

 
Vedlegg: Høringsuttalelse fra LNVK 
 


