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Høring – avgift på landbasert vindkraft 

 
 
Om Alcoa og vindkraft 

Alcoa er en global aluminiumsprodusent. Selskapets norske gren, Alcoa Norway ANS, driver to 
aluminiumsverk i henholdsvis Lista og Mosjøen. Disse to verkene produserer tilsammen omtrent 300 000 
tonn primæraluminium hvert år. Aluminiumsproduksjon krever store mengder kraft – de to verkenes har et 
samlet årlig kraftforbruk på omtrent 5 TWh. Tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige betingelser er 
derfor helt vesentlig for Alcoas og øvrig norsk prosessindustris konkurranseevne. Alcoa har i dag tre 
langsiktige direkteavtaler med vindkraftverk med en årlig leveranse på over 2 TWh. 

Alcoas og norsk industris konkurransekraft henger nøye sammen med nivået på norske strømpriser. 
Disse påvirkes av en rekke ulike faktorer, men den uomtvistelig viktigste påvirkningsfaktoren er forholdet 
mellom produksjon og forbruk av kraft. Et høyere kraftoverskudd vil, alt annet likt, gi lavere kraftpris. I 
lengre tid har Norge hatt et kraftoverskudd så lenge vi har et normalår («normale» nedbør- og 
vindforhold), og industriens konkurranseevne har følgelig vært god. Alcoa konstaterer imidlertid at el-
forbruket vil vokse formidabelt med mer el-intensive industrielle klimateknologier, økt elektrifisering og ny 
industribygging. Skal industriens konkurranseevne opprettholdes må forsyningssiden holde tritt med 
forbruksveksten.  

Alcoa er, så lenge kraftforsyningen baseres på fornybare kilder, nøytral med tanke på  hva slags 
energikilde det er snakk om. Vi konstaterer like fullt at landbasert vindkraft har det klart største 
realiserbare og kostnadseffektive potensialet. En ytterligere fordel med vindkraften er at den tilfører 
kraftsystemet mer forsyningskapasitet i perioder der det ellers er forsyningsknapphet (vinteren), og den 
har vist seg å ha et godt forsyningssamspill med vannkraften.Av den grunn er Alcoa svært positiv til 
ytterligere utbygging av vindkraft på land, riktignok med forbehold om at utbyggingen er så 
samfunnsmessig forsvarlig som mulig.  

En samfunnsmessig forsvarlig utbygging forutsetter at vindkraften har lokal aksept. Derfor støtter Alcoa 
premisset om at vindkraftutbygging bør være støttet i de lokalmiljøene den skjer og at berørte kommuner 
bør få en kompensasjon for naturinngrep og virksomhet i deres nærmiljø. Vi støtter dermed dette 
forslagets utgangspunkt.  

Våre innspill til høringsnotatet 

Aller først mener Alcoa det er rimelig at at lokalsamfunn som stiller sine naturressurser til rådighet for en 
næringsverdiskaping mottar deler av verdiskapingen, presumptivt i form av skatteinntekter. Vi viser i den 
anledning til innspillet fra KS, Kraftfylka, Norwea m.fl., datert 6. november 2009, til Stortingets energi- og 
miljøkomité der flere konkrete skatte- og avgiftsforslag presenteres. 

Hva gjelder innretningen av skattemodellen mener Alcoa at avgiftens viktigste premiss er å gi berørte 
akturer forutsigbarhet. Forutsigbare ordninger som sikrer kompensasjon for ulempe og del av 
verdiskaping vil gi berørte lokalsamfunn riktige insentiver i deres vurderinger av potensielle utbygginger. 
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Vindkraftnæringen må i lik grad stå overfor forutsigbare rammevilkår som gir grunnlag for utvikling og 
verdiskaping.  

Av den grunn støtter Alcoa ikke en avgift som legges på eksisterende vindkraftverk. Å innføre en avgift 
med tilbakevirkende kraft på eksisterende verk fjerner forutsigbarhet og utfordrer disse verkenes 
lønnsomhet, samtidig som det tilfører energipolitikken en regulatorisk usikkerhet som vil dempe 
investeringsviljen i vindkraftutbygging såvel som andre energi- og industriutbygginger.  

Skatteetaten har vurdert tre skattegrunnlag for en produksjonsavgift: kraftverkets samlede installerte 
effekt (effektmodellen), avgift på produsert kraft (produksjonsmodellen) og avgift på produsert verdi 
(verdimodellen). Skatteetaten går ikke videre med verdimodellen. Alcoa mener at den mest 
hensiktsmessige beskatningen bør være overskuddsrelatert, og anser derfor verdimodellen som beste 
modell. Dersom dette ikke er et alternativ mener Alcoa at en modell basert på faktisk produksjon er bedre 
enn en modell basert på effekt da førstnevnte vil gi en bedre sammenheng mellom faktisk 
avgiftsbelastning og verdiskaping.  

For øvrig må avgiften være moderat for å unngå at ellers bedriftsøkonomisk lønnsomme og 
samfunnsøkonomisk fornuftige enkeltprosjekt ikke blir forkastet på grunn av stramme fiskale vilkår.  

 

 

Med vennlig hilsen,  

Ole Løfsnæs, nordisk energisjef i Alcoa 

 
 
 


