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Høring – avgift på landbasert vindkraft 
Vi viser til Skattedirektoratets høringsbrev av 22. juni med forslag til regler for en avgift på 
landbasert vindkraft, som varslet i revidert nasjonalbudsjett 2021. 

Norsk Hydro er et fullintegrert globalt aluminiumsselskap. Selskapet har fem aluminiumsverk i 
Norge med et samlet forbruk på omtrent 17 TWh. Hydro Energi produserer omtrent 8 TWh kraft 
fra hel- og deleide vannkraftverk til å dekke dette forbruket. For det øvrige kraftbehovet har Hydro 
en portefølje av langsiktige kraftavtaler, herunder med vindkraftprodusenter. Hydro Energi 
vurderer også å investere i produksjon av vindkraft i Norge gjennom initiativet Hydro REIN. Norsk 
Hydro har derfor betydelige interesser i hvordan en avgift på landbasert vindkraft innrettes.  

Hydro Energi er medlem i både Energi Norge og Norwea. Vi viser til organisasjonenes felles 
høringsinnspill og støtter deres forslag til hvordan en avgift på vindkraft på land bør utformes. 

Fastlandsindustrien i Norge er bygget på fornybar kraft. For å sikre gode vilkår for vekst og 
utvikling av ny bærekraftig industri er det avgjørende at tilgangen på fornybar kraft forblir 
tilstrekkelig. Rammeverket må gi gode og forutsigbare insentiver for nye investeringer i 
kraftproduksjon for både produsenter og vertskommuner.   

Hydro mener at kommunenes andel av verdiskapingen fra vindkraftproduksjon bør sikres ved 
innføring av en naturressursskatt etter samme modell som for vannkraften. Naturressursskatten 
bør gjelde for både nye og eksisterende anlegg, gå direkte til kommunene, komme til fradrag i 
selskapsskatten og holdes utenfor inntektsutjevningen. I tillegg bør det vurderes innføring av en 
konsesjonsavgift for nye anlegg slik gjort rede for i innspillet fra Energi Norge og Norwea.  

Hydro mener generelt at en ny avgift på vindkraft ikke bør påvirke lønnsomheten i eksisterende 
prosjekter. Ordningen bør også skape forutsigbarhet for alle involverte parter. Dette vil være i tråd 
med anbefalingene fra en samlet kommune- og kraftsektor.  

Til forslaget fra Skatteetaten har vi på denne bakgrunn følgende innspill: 

• Forslaget til produksjonsavgift basert på installert effekt kan virke vridende på 
investeringer og medføre samfunnsøkonomiske tap. Dette vil kunne bidra til lite effektiv 
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ressursutnyttelse. En eventuell produksjonsavgift må istedenfor knyttes til kWh produsert 
og ha et lønnsomhetsbasert element. Dette skaper et interessefellesskap mellom utbygger 
og vertskommune for effektiv ressursutnyttelse. 

• Det er urimelig og kan være skadelig for investortillit og kapitaltilgang at eksisterende 
anlegg omfattes av avgiften. En rekke eksisterende anlegg har allerede dårlig lønnsomhet. I 
tillegg har flere vindkraftprodusenter inngått langsiktige kraftavtaler med industrien. Disse 
avtalene vil kunne påvirkes negativt av den foreslåtte avgiften. En eventuell bruttoavgift 
slik Skatteetaten foreslår bør derfor kun pålegges nye vindkraftverk. 

• Forslaget om å regulere avgiften som en særavgift som fastsettes årlig gjennom 
budsjettforhandlinger i Stortinget skaper unødvendig uforutsigbarhet for både 
vertskommuner og utbyggere. Kompensasjon til kommunene bør reguleres i energiloven 
og gå uavkortet til kommunen som får de faktiske inngrepene. 

 

Med hilsen 

for Hydro Energi AS 
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