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Høringssvar fra Nærøysund kommune: Avgift på landbasert vindkraft. Ref.nr: 2021/1129 

Det vises til Skattedirektoratets høringsbrev med høringsnotat av 22.juni 2021 om avgift på 
landbasert vindkraft med høringsfrist 3.august 2021. Under følger uttalelse fra Nærøysund 
kommune. Det vises også til høringsuttalelse fra LNFK, - Landssammenslutningen for norske 
vindkraftkommuner og uttalelsen fra KS, som kommunen slutter seg til. 

Innledningsvis vil undertegnede uttrykke at det er svært uheldig at det i saker som angår kommuner 
legges opp til høringsprosesser midt i fellesferien, hvor det ikke avholdes politiske møter. Dette 
svekker muligheten for reel medvirkning og de lokaldemokratiske prinsippene. Det anmodes om at 
slik praksis endres. 

Slik KS bemerker i sitt høringsinnspill, oppfattes det ikke at forslaget i høringsnotatet svarer opp de 
konkrete forslagene til skatte- og avgiftsregime som tidligere er spilt inn til Stortinget på vegne av 
kommunene og kraftbransjen, - med ønske om en naturressursskatt for vindkraft etter modell for 
vannkraft og en miljøavgift for næringen.  

Høringen ber om innspill til de modellene for beskatning som er foreslått i høringsnotatet og til dette 
har vi i hovedsak følgende innspill: 

 Et nytt skatte- og avgiftssystem må gjelde både for eksisterende og nye anlegg. En rekke 
vindkraftkommuner har avstått viktige naturverdier og kompensasjon for dette bør sikres 
gjennom et nytt skatte- og avgiftsregime. 

 Avgiften bør innrettes som en sektoravgift i sektorlovgivningen. En samlet kommunesektor 
og vindkraftbransjen har foreslått at en avgift innført i sektorlovgivningen, som betyr i 
energiloven etter mønster fra ordningen med konsesjonsavgifter for vannkraftsektoren. 

 Vindkraftregimet må inneholde en lokal beskatningsordning. En samlet kommunesektor har 
foreslått innført en naturressursskatt i tillegg til en miljøavgift etter mønster fra 
vannkraftsektoren. Det forutsettes at en slik naturressursskatt holdes utenom 
skatteutjevningen. 
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I høringen er to modeller framhold; - en avgiftsmodell som er basert på installert effekt og en som 
pålegges kraftproduksjonen. Det er krevende å skulle klare å vurdere disse modellene opp mot 
hverandre når det ikke er sagt noe om satsene som skal legges til grunn, annet enn at de skal være 
moderate.  

En beregningsmodell basert på installert effekt vil kunne gi mer forutsigbare beregninger av inntekter 
for kommunale budsjetter og planer, men det framgår også i høringen at denne modellen vil kunne 
være vesentlig tyngre å bære for eldre anlegg med gammel teknologi. Dette kan føre til at avgiften da 
vil kunne settes lavere ved bruk av effektmodellen enn ved å bruke produksjonsmodellen.  

En tredje modell som også er aktuell er å innføre et flerårig produksjonsgrunnlag som modell, hvor 
grunnlaget utregnes fra et gjennomsnitt av flere års produksjon. Nærøysund kommune kan se 
fordeler og ulemper ved modellene og finner ikke å kunne anbefale den ene foran den andre uten at 
det er mulig å se effektene av modellene. Dette er noe som burde ha blitt belyst ytterligere i 
høringen for at kommunene skulle kunne vurdere konsekvensene best mulig. 

 

Med hilsen 

 

Terje Settenøy 

Varaordfører 

Nærøysund kommune 
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