
 

 Fitjar kommune 

 

  Arkivkode:     
  Saksmappe:    2021/584 
  Sakshandsamar: Olaug Haugen  
  Dato:               29.06.2021 
 

 

MØTEBOK 

Høyring – avgift på landbasert vindkraft 
 
Utval sak Utval Møtedato 

PS 38/21 Kommunestyret 02.08.2021 
 
Vedlegg: 
1 
2 

Høringsnotat: Avgift på landbasert vindkraft  
Brev av 01.06.21: Forutsigbarhet for kommuner og vindkraftnæring - 
naturressursskatt må på plass nå 

3 Høyringsinnspel frå KS 
 

Bakgrunn: 

 
Frå høyringsbrevet: 
 

Skattedirektoratet sender på vegne av Finansdepartementet forslag til regler til 
gjennomføring av avgift på landbasert vindkraft på høring, som varslet i Revidert 
nasjonalbudsjett 2021. Avgiften foreslås innført som en særavgift. Høringen 
omfatter forslag til stortingsvedtak og endringer i forskrift 11. desember 2001 nr. 
1451 om særavgifter (særavgiftsforskriften).  
 
Formålet med høringen er å få høringsinstansenes synspunkter på den tekniske 
utformingen av avgiften, samt valg av avgiftsmodell. Det konkrete nivået på en 
moderat avgift og fordeling av inn-tektene mellom kommuner er også viktige 
problemstillinger, men er ikke del av høringen. Dette vil inngå som del av 
budsjettopplegget når et eventuelt forslag fremmes for Stortinget. Særavgiftene 
inngår i regjeringens og Stortingets årlige budsjettbehandling. Både 
avgiftsgrunnlag og avgiftssats vedtas av Stortinget i henhold til Grunnloven § 75 
bokstav a. Det presiseres at forslagene i høringen forutsetter at regjeringen 
beslutter å fremme forslag om en slik avgift, og at Stortinget vedtar avgiften. 

 
 
Frå høyringsnotatet: 
 

Effektmodellen innebærer at avgiften ilegges med en avgiftssats per MW samlet 
installert effekt i et vindkraftverk i en skattleggingsperiode. Modellen er 
uavhengig av hvor mye kraft som faktisk produseres, og avgiften vil derfor være 
den samme i hver skattleggingsperiode, forutsatt at vindkraft-verkets samlede 
installerte effekt ikke justeres. Modellen gir dermed svært stabile inntekter, noe 
som kan bidra til større forutsigbarhet for kommunene. I tillegg vil avgiften bli 
svært enkel å beregne, ved at den ilegges med en gitt sats per MW samlet 
installert effekt, og dermed er uavhengig av rapportering av årlige 
produksjonstall fra konsesjonær eller nettselskap. De administrative kostnadene 
ved en slik avgift må derfor forventes å være lavere både for de avgiftspliktige og 
for Skatteetaten, enn ved produksjonsmodellen. Det kan innvendes at en 
utfordring med installert effekt som avgiftsgrunnlag er at avgiften kan gi en 
større avgiftsbelastning per produserte enhet for eldre kraft-verk ettersom eldre 
vindkraftverk generelt har dårligere produksjon (lavere brukstid) enn nye (med 
samme installerte effekt). Videre kan den geografiske plasseringen av 
vindkraftverket ha betydning for produksjonen som følge av variasjoner i 
vindforhold. Siden avgiften er uavhengig av faktisk produksjon vil den ikke ha 



betydning på marginen for driftsbeslutninger, men den vil virke vridende på 
investeringsbeslutninger, herunder beslutninger om opprustning/vedlikehold eller 
nedleggelse.  
 
Produksjonsmodellen innebærer at avgiften ilegges med en avgiftssats per kWh 
som blir produsert i løpet av en skattleggingsperiode. Produksjonsmodellen er 
tettere knyttet til konsesjonærenes inntektsgrunnlag ved at avgiften avhenger av 
hvor mye kraft som faktisk produseres. Avgiften påløper bare når kraftverket er i 
produksjon. Den vil dermed gi mindre avgiftsbelastning i dårlige vindår, eller ved 
utfall på vindturbiner. Videre vil en produksjonsmodell slå mindre negativt ut for 
eldre vindkraftverk, som generelt produserer dårligere enn nye. Disse 
kraftverkene vil isolert sett betale en lavere avgift ved lav produksjon enn de ville 
ha gjort dersom avgiften var innrettet etter effektmodellen. Avgiften vil imidlertid 
virke vridende både på drifts- og investeringsbeslutninger og kan dermed gi 
insentiver til å redusere produksjonen (stenge ned produksjonen i perioder med 
svært lave kraft-priser). Så lenge avgiften er på et moderat nivå antas dette å ha 
begrenset betydning i praksis. En avgift på faktisk produksjon vil være relativt 
enkel å administrere, men gi noe mindre forutsigbarhet for kommunene.  

 
Samlet vurdering  

Skattedirektoratet anser både produksjonsmodellen og effektmodellen som 
avgiftsteknisk mulig å gjennomføre. Basert på en helhetsvurdering foreslås det at 
avgiften innføres ved effektmodellen. I vurderingen er det lagt særlig vekt på at 
denne modellen gir forutsigbare inntekter til vindkraft-kommunene, og er 
avgiftsteknisk enkel å administrere for både Skatteetaten og de registrerte 
avgiftspliktige. Forslag til regelverk gjelder derfor gjennomføring i 
særavgiftsregelverket etter effekt-modellen. Det er likevel ønskelig med innspill 
fra høringsinstansene på valg av modell for gjennom-føring av avgiften.  

 
 
Høyringsfristen er 3. august 2021. 
 
KS, LNVK, EnergiNorge med fleire sendte 01.06.2021 eit brev med felles uttale 
naturressursskatt for kommunar og vindkraftnæringa.  
 
LNVK har sendt sin høyringsuttale 29.07.21 og Fitjar kommune støttar synspunkta i 
denne.  
 

Forankring i planar/mål: 

 

Vurdering: 

 
Faglege vurderingar: 
 
Fitjar kommune vil peika på, og stilla oss bak innspela som tidlegare er gjeve frå ein 
samla kommunesektor og kraftbransje, som høyringsnotatet burde ha følgd opp.  
 
Fitjar kommune vurderer desse forslaga som betre enn den avgifta som er føreslegen i 
høyringsnotatet, og vil primært støtte det. I sitt høyringsinnspel har KS summert 
innspela slik: 
 

• En naturressursskatt for vindkraft, slik tilfellet allerede er for vannkraft. Det vil 
sikre vertskommuner og vertsfylker en andel av verdiskapingen. Ettersom 
naturressursskatten normalt trekkes krone-for-krone fra i den utregnede 
selskapsskatten, vil dette bare innebære en økonomisk omfordeling mellom 
staten og kommunesektoren. For å virke etter hensikten og kompensere berørte 
lokalsamfunn målrettet og forutsigbart bør naturressursskatten gå utenom 
inntektsutjevningsordningen for kommunene og fylkeskommunene. 
 

• En miljøavgift (naturavgift e.l.) for næringen knyttet til ulempene for befolkning 
og miljø som virksomheten innebærer. Provenyet av denne avgiften bør komme 



som kompensasjon til de lokalsamfunnene som stiller sine naturressurser til 
disposisjon og opplever ulempene. Avgiften må utformes slik at den ikke er til 
hinder for realisering av samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter. 

 
 
Vidare finn me det naudsynt å påpeika at metode for overføring til kommunane vil vera 
avgjerande. Føremålet med skatten er å kompensera for dei lokalsamfunna som vert 
råka av utbyggingane. Då lyt inntektene for skatten/avgifta overførast direkte til dei 
råka kommunane, ikkje fordelast over inntektssystemet til kommunane. 
 
Høyringsinstansane er bede om å vurdera alternative modellar for ei produksjonsavgift 
på landbasert vindkraft. Alternativa som Skattedirektoratet i samråd med NVE har trekt 
fram er ein som er basert på installert effekt og ein kor avgifta vert lagt på kraft-
produksjonen. Fitjar kommune er av det syn at av dei to presenterte modellane i 
høyringa, er den føretrekte av desse effektmodellen, då det er den totale belastninga av 
naturinngrepet som skal kompenserast. Denne modellen vil også gje mest føreseielege 
inntekter for kommunane. Vi støttar for øvrig LNVK sitt syn om at modellane er for lite 
utgreia. 
 
Som KS legg me til grunn at ei avgift vil gjelde både for eksisterande og nye 
vindkraftanlegg.  
 
Folkehelse: 
Ingen relevans. 
 
Klima/miljø: 
Ingen relevans. 
 
Økonomi og forankring i økonomiplanen: 
Kommunestyret i Fitjar har lagt inn ein økonomisk forventning om årlege inntekter frå 
skattlegging av vindkraft, frå 2023. 
 
Framlegg til vedtak: 
Kommunestyret sender vurderinga i saksframlegget som høyringsinnspel til «Avgift på 
landbasert vindkraft» 
 
 
Saksprotokoll i Kommunestyret 02.08.2021: 
 
Behandling:  
Saka er handsama av ordførar på sommarfullmakt, etter vedtak i sak PS 34/21 i Fitjar 
kommunestyre 16.06.2021. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret sender vurderinga i saksframlegget som høyringsinnspel til «Avgift på 
landbasert vindkraft» 
 
 
 
 
Olaug Haugen 
Rådmann 
 
 
Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 


