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Høringsinnspill – Avgift på landbasert vindkraft - referanse 2021/1129 
 

Selv om vår organisasjon ikke er direkte angitt på høringslisten, mener vi at Motvind Innlandet er 

høringsberettiget gjennom at flere kommuner i Innlandet allerede må leve med svært negative 

konsekvenser av vindkraftutbygging i unik og urørt natur med bakgrunn i de berørte kommuners 

svake kommuneøkonomi. I tillegg har vi store, urørte naturområder som for vindkraftbransjen 

åpenbart er interessante for utbygging. Således er fremtidig skatte- og avgiftsregime av stor 

betydning for å sikre at ikke mer av Innlandets natur- og friluftsområder på bakgrunn av en presset 

kommuneøkonomi skal ofres for ikke-bærekraftig vindkraftutbygging.     

Innledningsvis vil vi understreke at utbygging av vindkraft i Norge er helt unødvendig. Dette er bl.a. 

grundig dokumentert i rapporten «Energipolitikk på naturens premisser – til beste for klima, 

naturmangfold, mennesker og næringsliv» initiert av Motvind Norge. Dette er en rapport utført av en 

selvstendig gruppe på ca. 20 eksperter innen en lang rekke relevante fagområder.  

Vi ber spesielt om at hele kapittel 5 (Skatt og verdiskaping i kraftsektoren) i hovedrapporten 

(https://energiognatur.no/hovedrapporten/) legges til grunn for myndighetenes vurderinger knyttet 

til avgift på landbasert vindkraft. 

En avgift vil i seg selv ikke løse de mange negative konsekvensene av utbygging av landbasert 

vindkraft. Dog kan forslaget om en avgift på landbasert vindkraft være både en klok og nødvendig 

løsning så lenge den ikke bidrar til fortsatt uhemmet utbygging av vindkraft og derigjennom 

ytterligere øker presset på å forbruke - og i stor grad rasere - inngrepsfri natur- og friluftsområder til 

industriformål.  

I en situasjon hvor statlige overføringer til kommunene stadig reduseres, vil en avgift som tilfaller den 

enkelte kommune utvilsomt øke presset på naturen. Den vil kunne fremstå som et åpenbart 

pressmiddel og incentiv for kommuner med svak kommuneøkonomi til å si ja til vindkraftverk de i 

realiteten ikke ønsker. Det er ofte kommuner med til dels både svak og presset økonomi som i dag 

forvalter mange av de siste urørte naturområdene i Norge – fjellområder som på den ene side er av 

stor nasjonal verdi, men på den annen side vil kunne være svært attraktive for vindkraftbransjen. Det 

er snakk om områder som har stor verdi både for naturmangfold og som friluftsområder – arealer 

som tilhører fellesskapet og fremtidige generasjoner. Det må ikke etableres et regime som presser 

kommuner (ofte utkantkommuner) med svak kommuneøkonomi til å ofre sårbare naturområder for 

en kortsiktig økonomisk gevinst for å saldere et presset kommunebudsjett. 

For Innlandet fylkes del har vi flere eksempler på at svak kommuneøkonomi har overstyrt behovet 

for en langsiktig og bærekraftig ivaretakelse av unike natur- og friluftsområder. Dette gjelder både 

for vindkraftverkene; Raskiftet (Trysil og Åmot kommuner), Kjølberget (Våler kommune) og 

Songkjølen og Engerfjellet (Nord-Odal kommune). De negative konsekvensene er formidable både for 

naturmangfold og lokalsamfunn, og ulempene er på alle måter – og både på kort og lang sikt – langt 

større enn fordelene.     
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Vi er godt kjent med at vindkraftbransjen ønsker en naturressursskatt som ville blitt skattemessig 

utlignet, slik at det i realiteten ville være fellesskapet som betaler. Dette ville selvfølgelig være 

fullstendig urimelig og usosialt. Vindkraftbransjen har åpenbart fått signaler fra enkelte kommuner 

om at arealer til nye vindkraftverk kan «kjøpes» for mer penger. Vi minner i denne forbindelse om at 

vindkraftutbyggeres åpne «oppkjøp» av kommunale vedtak fremstår i en juridisk gråsone i norsk rett, 

men utviklingen går i retning av at det bør gjøres ulovlig på linje med skjult korrupsjon. I et etisk 

perspektiv er det ikke tvil om hvor nåværende praksis befinner seg. Vi tillater oss derfor å henvise til 

følgende kapittel i ovennevnte rapport: https://energiognatur.no/juridisk-grasone-pa-

vindkraftlobbyens-arena/  

Motvind Innlandet følger stort sett Motvind Norges tilrådinger, og anbefaler derfor på ovennevnte 

bakgrunn følgende avgiftsstruktur for vindkraft: 

• Det etableres en ny avgift som skal gjelde for både potensielt fremtidige samt eksisterende 

vindkraftverk. Avgiften trekkes i sin helhet direkte inn til staten og brukes som støtte til tiltak for 

å fremskaffe ny kraft med minst mulig negativ natur- og miljøkonsekvens. Fortrinnsvis 

energieffektivisering (eksempelvis via ENOVA) samt oppgradering av gamle vannkraftverk.  

Gjerne også til energiforskning, som må prioriteres langt sterkere enn i dag, slik at vi kan utvikle 

bærekraftige energiløsninger med lavest mulig utslipp av klimagasser kombinert med minimale – 

eller helt uten – naturinngrep. 

• Avgiften for vindkraft må ha en størrelse som tilsvarer vannkraftens totale nivå. Det er 

avgjørende viktig at disse to energikildene har et mest mulig likt avgifts- og skattetrykk, og at 

man derved unngår kunstige og naturskadelige vridninger i investeringer. Dette understøttes av 

vindkraftbransjens egne argumenter om at vindkraft nå er mer lønnsomt enn vannkraft. 

• En produksjonsbasert avgift vil kunne ha den virkningen at det i perioder med lav kraftpris ikke vil 

være lønnsomt å produsere vindkraft. Avgiften bør derfor være effektbasert.  

Regjeringen Solberg la i 2019 med ett enkelt grep hele Norge åpent for fortsatt vindkraftutbygging 

gjennom å skrinlegge Nasjonal Ramme for vindkraft, uten andre føringer for arealpolitikk- og 

forvaltning. Dersom regjeringen nå innfører en ny avgift som har som mål å tilrettelegge for 

ytterligere økonomiske incentiver for kommuner med presset kommuneøkonomi til å si ja til 

vindkraft, kan det ikke sees på som noe annet enn et frislipp for et hemningsløst og ikke bærekraftig 

forbruk og rasering av urørt og unik norsk natur. Det sier seg selv at en slik utvikling ikke på noen 

måte er bærekraftig og ikke kan aksepteres verken av hensyn til naturmangfold, friluftsliv, 

menneskers livskvalitet og helse, eller lokalsamfunn. Nok er for lengst nok! 

PS: Høringen om avgift på landbasert vindkraft ble formelt bekjentgjort 22.juni 2021, og 

høringsfristen satt til tirsdag 3.august (andre dag etter fellesferien). Det er derved tilnærmet umulig å 

få til en tilstrekkelig bred høring innad i aktuelle organisasjoner og kommuner/fylkeskommuner om 

innretningen på avgiften. Ved å sette en så skandaløs kort frist for høringsinnspill i en så viktig sak 

mister man verdifulle demokratiske innspill fra en rekke relevante forvaltnings- og organisasjons-

nivåer. Rett og slett et brudd på normale demokratiske spilleregler som ikke er Norge verdig! 
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