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Høring – avgift på landbasert vindkraft 

Eolus viser til Skattedirektoratets høringsbrev av 22. juni med forslag til regler til gjennomføring av avgift på 

landbasert vindkraft, som varslet i revidert nasjonalbudsjett 2021.  

 

Innledning: 

Eolus er en av Nordens ledende vindkraftutviklere og har siden starten i 1990 og til dags dato oppført totalt 666 

vindmøller med en samlet effekt på 1 414 MW i Sverige, Norge, USA og Estland. Firmaet er registrert på Nasdaq 

Stockholm Mid Cap og har cirka 40 000 aksjeeiere. Eolus jobber for øyeblikket med Öyfjellet vindkraftverk i Vefsn 

kommune med å installere vindmøller, som gir en effekt på 400 MW. I august 2020 sluttførte Eolus Stigafjellet 

vindkraftverk (30 MW) i Bjerkreim kommune. 

 

Norge har gode forutsetninger for utbygging av vindkraft. Elektrifiseringen av samfunnet er viktig for  å nå 

klimamålene. Eolus er gjerne med og bidrar til denne omstillingen gjennom både landbasert og havbasert vindkraft. 

Det er viktig å forstå at produksjonen av elektrisitet fra vindkraft ikke gir eierene store gevinster i form av 

overskudd. Samfunnets interesse og etterspørsel etter fornybar energi øker. Konkurransekraftige priser er viktig. 

Det er ikke store summer å beskatte av de avkastningen eierne får på investeringene. 

 

Gode inntekter for kraftkommunene og stabilt regelverk: 

Eolus er positive til at kommunene, som står som utbygger av fornybar elektrisitet gjennom landbaserte anlegg, får 

en god kompensasjon for dette. Allerede i dag er det mange steder hvor det er gjort avtaler mellom kommunen og 

utbyggerne. Disse avtalene gir kommunene, så vel som utbyggerne, langsiktige forutsigbare forutsetninger og 

positive lokale ringvirkninger, som er mer omfattende enn de inntekter som eiendomsskatten skulle gi uten en 

avtale. Vi forstår behovet for å formalisere og potensielt øke kompensasjonen til kommunene. Imidlertid gir 

forslaget urimelige konsekvenser for de investeringene, som allerede er gjort i anlegg i drift eller under bygging. 

Disse investeringene er gjort uten at en særavgift har eksistert eller tatt med i kalkylene på de snevre marginalene 

vi har. Norges anseelse vil ikke øke ved å innføre særavgifter i etterkant. 
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Utformingen på forslaget i høringen vil innebære at det vil bli vanskeligere å få til nye investeringer i norsk 

kraftproduksjon. Investeringene risikerer å havne i andre land enn Norge eller i helt andre sektorer. At særavgiften 

inngår i Stortingets årlige budsjettbehandling, både avgiftsgrunnlaget og avgiftssatsen, er det motsatte av å skape 

langsiktighet og forutsigbare vilkår. Dette gjelder både for kommunene og utbyggerne. Denne usikkerheten vil 

gjøre det vanskeligere å nå klimamålene, samt at det svekker mulighetene til industriell vekst og nye 

arbeidsplasser. 

 

Konklusjon: 

På bakgrunn av det vi skriver over mener Eolus at den modellen for avgift på landbasert vindkraft, som foreslås, 

ikke skal gjennomføres. Fokus bør ligge på å finne en modell der såvel den norske staten, som utbygger eller eier, er 

med å bidrar til økt langsiktig og forutsigbar lokal kompensasjon ved utbygging av vindkraftverk. Det er en 

selvfølgelighet at utbyggerne eller eierne skal fortsette å bidra til lokal utvikling gjennom kompensasjon til 

vertskommunene. Det er også rimelig at staten gir noe av inntektene tilbake til vertskommunene fordi utbyggingen 

av fornybar kraftproduksjon blir en viktig brikke for fortsatt samfunnsutvikling og flere arbeidsplasser. Det bør 

gjøres utenfor det kommunale utjevningssystemet for å få merkbar effekt. Vi henviser her til det høringssvar som 

ble gitt til Energi Norge/Norwea. 

 

 

Per Witalisson 

administrende direktør i Eolus 
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