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1. Skatten går ikke til de som trenger den: 

De som lider mest av vindkraftutbygging og som blir mest negativt berørt, er dyr og fugleliv, 
privatpersoner som bor eller har hytte i nærheten og samer som får ødelagt sitt beiteområde for 
rein. I vedtak 147 ber Stortinget om å vurdere hvordan lokal kompensasjon kan sikres. Skattlegging 
av vindkraftvert der inntekter går til kommune eller stat vil ikke hjelpe de som blir mest berørt. Tvert 
imot så vil skatteinntekter til kommuner føre til at flere vindkraftverk blir bygget ut, og flere 
privatpersoner, dyr og fugler vil bli negativt berørt.  

Derfor er det ikke hensiktsmessig å la kommuner få mer inntekter av vindkraft direkte, men at 
skatteinntekter heller går til staten. 

2. Øremerke midler til de som har blitt negativt berørt av vindkraftverk utbygging: 

En del av en eventuell skatt bør øremerkes til å sikre bedre levevilkår for de som har fått 
naturen/eiendommen/livsgrunnlaget sitt ødelagt av vindkraft utbygginger. Det kan være å bygge 
støyskjerming, kjøpe ut eiendommer eller andre tiltak for å gi bedre levevilkår til personer som har 
fått livsgrunnlaget ødelagt av vindkraft utbygginger. 

3. Garantifond for demontering og tilbakeføring av naturen: 

En del av en eventuell skatt bør også settes til side i et garantifond til kostnader for avvikling av 
vindkraft anlegg. Dette blir tilbakebetalt til eier når og hvis eier selv demonterer og tilbakefører 
området slik det opprinnelig var. Hvis eier ikke gjør dette på riktig måte, må staten/kommunen 
bruke disse midlene til å gjøre dette på en korrekt måte. 

Grunnen til at dette trengs er at kostnadene ved å demontere og tilbakeføre naturen er ekstremt 
store, og det er stor sannsynlighet for at anleggene, når de ikke er drivverdige lenger, blir solgt til 
utenlandske selskaper uten legitimitet som bevisst vil slås konkurs og dermed blir 
kommune/grunneier sittende med alle utgifter til å tilbakeføre naturen og demontere anleggene. 

Et slikt scenario kan oppstå hvis anlegget når forventet levetid, men kan også oppstå mye tidligere 
hvis eier ikke oppnår nok profit grunnet lave priser, høy skattelegging, inndragning av konsesjon 
eller mye reparasjoner/kost for driften. 
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4. Høringsfristen bør utsettes: 

En så viktig sak bør det gis mer tid til og spesielt siden det nå er ferie. Derfor bør høringsfristen 
utvides med minst 4 uker. 

 
Med vennlig Hilsen 
 
Motvind Dalane 
v/Styreleder Marit Brevik 
Styremedlem Carl Omlie  
Styremedlem Oddvar Aamodt 
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