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Innspill til høring i forbindelse med avgifter på landbasert vindkraft 

 

Norsk praksis har i mange år vært at vi skal ha lik avgift og beskatning på energiproduksjon, 

det er svært underlig at man her ikke tar høyde for flere momenter når fastsetting av 

beskatning skal gjøres. 

Vannkraft er den energikilden vi har hatt lengst i Norge, og den har bidratt til velstand i 

kommuner og fylker. Den har sikret utvikling av velferden og ikke minst bidratt sterkt til 

industrialiseringen av Norge.  

Dagens «grønne satsing» på vindkraftverk som har blitt subsidiert med «grønne sertifikater» 

og har i hovedsak eierskap fra utlandet, hvor all profitt blir kanalisert ut og ikke bidrar med de 

store tilførslene til lokalt næringsliv, eller vertskommunene sin evne til å utvikle velferdstilbud.  

For INP er det svært viktig å praktisere likt når vi skal drive med beskatning og avgiftspolitikk, 

det er ikke slik når vi ser på kraftproduksjon i Norge i dag. Dagens praksis gir 

konkurransevridende fordeler til Vindkraftbransjen, som allerede er oversubsidiert og ikke 

bidrar til velferden. Norsk energipolitisk kurs skal ikke fremme naturødeleggende 

utbygginger, ei heller blir de fremtidige ulempene ved denne påståtte «grønne 

produksjonen» tillagt vekt når man satser på store og irreversible inngrep. Det kommer ikke 

til å være fysisk mulig å tilbakestille naturen slik dagens konsesjoner foreligger og livsløpet til 

enhetene er ikke kartlagt godt for å drive den satsingen vi gjør i dag. 

INP er klar og tydelig på at skal det ilegges skatter og avgifter på Vindkraftverk, så skal alle 

avgifter likestilles med annen energiproduserende industri. Det skal også ligge variabler i 

avgiftssystemet som skal omfatte arealbruk og livsløpssyklusen til de aktuelle 

energiprodusentene. Her ligger det ikke inne gode beregninger for fremtidig avgiftsinntekt for 

lokalsamfunnene ei heller for det offentlige som kan stå ovenfor store utfordringer med 

avviklingen av anleggene i fremtiden. 

Dagens Vindkraftverk skal beskattes på lik linje med andre kraftprodusenter, og omfattes av 

samme krav til utslipp. 

INP innstiller til endring og likestilling av avgiftene som skal betales basert på produksjon, 

målt i effekt, og areal avgift for det området som blir faktisk benyttet. Vi ber derfor om 

endringer i foreslåtte avgift og at det returneres for bedre utarbeidelse. 

 

På vegne av Industri- og Næringspartiet (INP) 

Owe Ingemann Waltherzøe partileder INP og Bjarte Helland nestleder 


