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Til Skatteetaten 

HØRINGSSVAR til sak 2121/1129 - AVGIFT PÅ LANDBASERT VINDKRAFT 

Dette er Naturvernforbundet Oslo sørs høringssvar til ovennevnte. 

Innledningsvis siterer vi følgende signifikante avsnitt fra høringsbrevet: 

"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. 

At en grunnforutsetning for den påtenkte avgiften er at den er i samsvar med EØS-avtalen, er en 
illustrasjon av hvordan EU-dikterte regelverk som er løftet ut fra våre folkevalgte organer begrenser 
våre muligheter til utformingen av vår politikk. 

Sitatet gjør det klart at regjeringen har som mål å legge til rette for vindkraftproduksjon, og dermed 
fortsatt vindkraftutbygging. Dette er foruroligende. Mange kommuner opplever og vil oppleve en 
vanskelig økonomisk situasjon. Dersom en kommunes økonomi er presset, vil det kunne bli svært 
fristende å gi etter for løfter om vindkraftinntekter. Det finnes mange faktorer som kan påvirke 
kommuners økonomi negativt, deriblant også politiske prioriteringer på riksplan som har sterk 
innflytelse på distriktenes og kommunenes økonomi. Angående konsesjoner for vindkraft, har det blitt 
gitt politiske signaler om at den enkelte kommune skal gis avgjørende innflytelse på spørsmålet om 
konsesjon skal gis. Vi vil da sterkt fremheve at det i et scenario hvor en kommunes økonomi er svak, 
vil kommunens folkevalgte føle at vindkraften kan bli "redningen." Da vil det kunne kreve stor 
besluttsomhet å si nei til vindkraft dersom man blir forespeilet inntekter fra en avgift, selv om stadig 
større deler av befolkningen er i ferd med å bli klar over hvilken alvorlig fragmentering og ødeleggelse 
av naturareal vindkraften forårsaker. 

Naturvernforbundet Oslo sør mener at den pressfaktoren som vi her ser konturene av kan resultere i 
enda flere ødeleggende vindkraftutbygginger enn de som allerede har funnet sted, og vil derfor bestemt 
fraråde at inntekter fra en produksjonsavgift fra vindkraftverk går til vindkraftkommunene. 

Angående spørsmålet om avgiftsmodell, vil det slik vi ser det være mest hensiktsmessig at installert 
effekt utgjør grunnlaget for avgiften. Årsaken er at vi kan forutsette et stort samsvar mellom installert 
kapasitet og inngrepenes omfang. 
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