
Motvind Oslo og Viken 

Oslo, 02.08.2021 

Til Skatteetaten 

HØRINGSSVAR til sak 2121/1129 - AVGIFT PÅ LANDBASERT VINDKRAFT 

Det følgende er Motvind Oslo og Vikens høringssvar til den ovennevnte sakens forslag til avgift på 
landbasert vindkraft. 

Vi velger å sitere det utgangspunktet som er beskrevet i høringsbrevet, for å analysere dette i vårt svar: 

"Etter en samlet vurdering tar regjeringen sikte på å innføre en moderat produksjonsavgift på 
vindkraftverk fra 2022 med forbehold om at avgiften er i samsvar med EØS-avtalen. Inntektene fra 
avgiften tilfaller staten, men skal fordeles til vertskommunene. En produksjonsavgift som fordeles til 
vertskommunene, vil gi ytterliger insentiver til å legge til rette for vindkraftproduksjon. Regjeringen 
har også lagt vekt på at en produksjonsavgift vil gi forutsigbarhet for kommuner og næringen og 
imøtekomme behovet for lokal legitimitet. Avgiften vil også imøtekomme Stortingets ønske om å øke 
skattebyrden på næringen samt ønsket om lokal kompensasjon." - Sitat slutt. 

Vi vil først kommentere at det tas forbehold om at avgiften skal være i samsvar med EØS-avtalen. 
Denne detaljen er interessant fordi den illustrerer at vårt lands handlefrihet også innen skattepolitikk er 
bundet og begrenset av EU-dikterte regelverk som er løftet ut fra våre folkevalgte organer. 

Til sakens kjerne er å bemerke at det tydelig uttrykkes at det er regjeringens målsetning å gi insentiver 
til å legge til rette for vindkraftproduksjon. Dette forteller i klartekst hvorfor det vil være svært uheldig 
å fordele inntekter fra en slik avgift til vindkraftkommunene: Det er og vil være kommuner som 
opplever anstrengt økonomi. For kommuner med svak økonomi, kan det være svært fristende å gi etter 
for godt forberedte og veltalende representanter for vindkraftens utbyggerinteresser. Vi kan tenke oss 
scenarier hvor kommunenes økonomi på grunn av politiske prioriteringer eller andre faktorer påvirkes i
negativ retning. Dermed spiller det liten rolle om det vil bli lagt avgjørende vekt på kommunenes syn 
ved behandling av søknader om vindkraftkonsesjoner, hvis den økonomiske situasjonen i kommunen er
presset. I en situasjon med presset økonomi hvor man forespeiles inntekter fra vindkraft, kan lokale 
folkevalgte ha store problemer med å si nei selv om resultatet av en vindkraftutbygging er omfattende 
fragmentering og ødeleggelse av naturverdier. For å redusere risikoen for at kommunene skal bli 
presset til å tillate nedbygging av sine arealer med vindkraftanlegg, vil Motvind Oslo og Viken sterkt 
fraråde at avgiftsinntekter fra vindkraftverk går til vindkraftkommunene. 

Vi vil understreke at på det tidspunkt dette skrives, er en stor del av landets befolkning ennå ikke klar 
over omfanget av vindkraftens skadeverk på naturverdiene. Når en rekke skjæringer og sprengninger, 
masseuttak og fyllinger langs internveiene, samt store planerte kranoppstillingsplasser for hver turbin 
på størrelse med en halv fotballbane i tillegg til turbinfundamentene har oppstykket hele planområdet, 
er den tidligere intakte naturen omgjort til et fragmentert industriareal - og verden har tapt enda litt 
natur. Ingen kompensasjon i form av inntekter og avbøtende tiltak kan bringe ødelagt natur tilbake, og 
vindkraft er både i Norge og i mange andre land blitt en betydelig faktor i naturtapet. 

Skatteetaten spør om innspill til avgiftsmodell. Etter vår oppfatning vil det være mest hensiktsmessig at



en produksjonsavgift på vindkraftverk skattlegger den installerte effekt. Dette fordi en effektavgift 
beskatter den installerte kapasiteten, som rimeligvis har nær sammenheng med arealbeslaget og dermed
inngrepenes omfang. 

For Motvind Oslo og Viken 
Per Inge Østmoen, leder 


