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Høring – avgift på landbasert vindkraft
Viser til Skattedirektoratets høringsbrev med høringsnotat 22.juni 2021 om avgift på landbasert vindkraft med høringsfrist
3.august 2021. Eigersund kommune vil gi følgende innspill:
Det er positivt at det innføres en produksjonsavgift på landbasert vindkraft og at denne skal komme vertskommunene til
gode. I den sammenheng er det viktig å understreke betydningen av at denne inntekten må gå utenom
inntektsutjevningsordningen for kommunene for å unngå at avgiften mister sin betydning som lokal kompensasjon til
kommuner som stiller areal til disposisjon for produksjon av vindkraft. Videre understrekes betydningen av at avgiften skal
gjelde både for eksisterende og nye landbaserte vindkraftanlegg, og Eigersund kommune er tilfreds med at forslaget legger
opp til dette.
Eigersund kommune mener at en avgift basert per kWh produsert kraft, den såkalte produksjonsmodellen er å foretrekke.
Denne vil variere i takt med produksjonen og således være mer rettferdig overfor produsentene samtidig som den er mer
nøytral i forhold til produksjonen fra gamle vs nye installasjoner. Eigersund kommune mener videre at avgiften må omfatte
alle landbaserte vindkraftanlegg, også de som ikke er konsesjonspliktige. Vindparker opp til 5 turbiner som er unntatt
konsesjonsplikt, bør også bidra med en lokal kompensasjon i form av avgift.
Avgiften bør i hovedsak tilfalle vertskommunen, men det er naturlig at en andel også tilfaller fylkeskommunen. Hvis vi
sammenligner fordelingen av naturressursskatten på vannkraft, så er andelen som tilfaller fylkeskommunen om lag 15%.
Det er naturlig å tenke seg en fordeling tilsvarende, nemlig 85% til vertskommunen og 15% til fylkeskommunen også på
avgift for landbasert vindkraft.
Eigersund kommune vil påpeke at avgiftsplikten bør oppstå fra det tidspunkt den første vindturbinen leverer strøm på
nettet, men at selve avgiftsgrunnlaget for vindkraft under bygging økes i takt med selve utbyggingen.
Høringsnotatet inviterer ikke til innspill vedrørende størrelsen på avgiften. Eigersund kommune vil likevel understreke
betydningen av at samlet sats må være av en slik størrelse at lokalsamfunn som opplever ulemper med vindkraftutbygging
faktisk blir kompensert gjennom avgiften. Det er rimelig at lokalsamfunn som stiller sine naturressurser til disposisjon for
verdiskaping, bærekraft og fornybar energiproduksjon mottar deler av denne verdiskapingen.
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