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Høring - avgift på landbasert vindkraft 
Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til ovennevnte høring av regelverk knyttet til skattelegging av 
vindkraftverk.  
 
Vindkraft i Norge har hatt en vesentlig vekst de senere årene og står i dag for en betydelig andel av den 
samlede produksjonskapasiteten i Norge. I NVEs oversikt fra 31. mars 2021 stod vindkraft for 9 % av samlet 
produksjonskapasitet.  
 
Norge trenger mer strøm. I flere rapporter, inkludert rapporten Ny energi- og industripolitisk plattform fra 
NHO/LO med forbund og landsforeninger pekes det på tilgang til elektrisitet som avgjørende for omstillingen 
av energiforbruket i Norge.  
 
Dersom Norge skal lykkes med å redusere utslippene av klimautslipp og skape ny industri og redusere 
utslippene i eksisterende industri krever det tilstrekkelig tilgang til kraft.  
 
Denne utviklingen vil være avhengig av en god balanse mellom behovet for konkurransedyktige kraftpriser 
til forbrukerne og tilstrekkelig inntjening for kraftprodusentene.  
 
For høy kraftpris vil true etablering av ny industri og eksistensen til eksisterende industri og for lav kraftpris 
vil redusere investeringene i kraftsystemet og over tid få konsekvenser for kommuner og fylker som eier 
kraftselskaper. 
 
LO har påpekt behovet for en god lokal forankring av nye kraftprosjekter uavhengig av teknologi. Det er 
lokalsamfunnet som stiller til rådighet de arealene som er nødvendige for energianleggene og bærer 
konsekvensene dette medfører.  
 
LO mener det er viktig at energianleggene skaper lokale ringvirkninger i form av arbeidsplasser og inntekter 
til kommunene som huser anleggene.  
 
Denne sammenhengen gjelder ikke minst etablering av vindkraftverk.  
 
LO støtter en innføring av en avgift på vindkraftverk som kommer de berørte kommunene til gode. En slik 
avgift bør gjelde alle vindkraftverk som er tildelt konsesjon og er i drift. LO mener avgiften bør gå direkte til 
kommunene og ikke via en sentral innkreving slik Regjeringen foreslår.  
 
Vindkraftverkene i Norge er et speilbilde av den teknologiske utviklingen som har skjedd siden det første 
anlegget ble satt i drift frem til de som bygges i dag. En side ved denne utviklingen er størrelsen på den 
enkelte vindmøllen. Størrelsen har gitt et vesentlig bidrag til reduksjonen i kostnad per produsert kilowatt.  
Lønnsomheten i de ulike anleggende antas derfor å være ulik basert på når de er bygget.  
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LO mener det bør vurderes en differensiering av en avgift som gjenspeiler lønnsomheten i det enkelte 
anlegget. 
 
Den foreslåtte avgiften er produksjonsuavhengig. Det betyr at avgiften vil løpe selv når anlegget ikke 
produserer. Det vil være en utfordring og kan ha uheldige virkninger knyttet til behovet for vedlikehold og 
større oppgradering av anleggene.  
 
LO mener det bør vurderes en balanse mellom belastingen for anleggene og stabiliteten i kommunale 
inntekter. Det er ikke urimelig at inntektene til kommunene til en viss grad henger sammen med 
lønnsomheten i energiverket.  
 
En avgift basert på installert effekt og samtidig på den produserte energien kan gi en slik balanse.  
 
Nivået på de to elementene bør vurderes på grunnlag av den virkningen det vil gi for anlegg av ulike 
tidspunkter for idriftsettelse og derved teknologi. 
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