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Høring – avgift på landbasert vindkraft 
 

 

Norges Miljøvernforbund (NMF) reagerer sterkt på at en så viktig høring som dette blir lagt til 

fellesferien. Dette kan neppe være begrunnet i ønsket om en åpen demokratisk prosess. Tilsynelatende 

det helt motsatte, noe som dessverre også føyer seg inn i en lang rekke prosesser og vedtak der det kan 

se ut som myndighetene heller benytter seg av metoder for å omgå demokratiet enn å inkludere 

befolkningen i åpne demokratiske prosesser. 

NMF anmoder med dette Finansdepartementet om å legge denne høringen ut på nytt, subsidiært 

å forlenge fristen for høringssvar til god tid etter fellesferiens avslutning. 

 

 

Skattelegging av vindkraft 

Når det gjelder skattelegging av landbasert vindkraft er NMF generelt positive til et økt innslag av 

statlig beskatning, men svært negative til at skatteinntektene senere skal fordeles videre til «berørte» 

kommuner. Den svært arealkrevende og naturødeleggende vindkraften har i altfor lang tid nytt godt av 

omfattende subsidier fra eksempelvis ENOVA, elsertifikater (grønne sertifikater) og en rekke skatte og 

avgiftsfritak i forhold til øvrig energiproduksjon. Underliggende høringsnotat, referert: 

 

Vindkraftverk er per i dag i liten grad omfattet av særlige skatter eller konsesjonsbaserte 

inntektsordninger slik vannkraftverk er, men mottar støtte gjennom gunstige avskrivningsregler 

og elsertifikater.1 

 

 

Fordeling av skatteinntekter fra landbasert vindkraft - Må beholdes av staten 

NMF mener at skatteinntektene fra landbasert vindkraft MÅ beholdes i staten og benyttes til vern og 

sikring av nye naturområder og til naturrestaurering. 

 
1 https://www.skatteetaten.no/contentassets/9afe74e4325243c89212336a6c826a31/avgift-pa-landbasert-vindkraft---

horingsnotat.pdf 
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Underliggende forslag til naturressursskatt er tilsynelatende ingen reell beskatning 

Inntektsutjevningsordningen til kommunene vil undergrave formålet med naturressursskatten. Ettersom 

en naturressursskatt, slik vi forstår det blir fratrukket i den statlige selskapsskatten, krone for krone, blir 

naturressursskatten kun en økonomisk omfordeling mellom stat og kommune og ingen ny skattebyrde 

for vindkraftaktøren. Den nye skatten for landbasert vindkraft fremstår dermed som en ren 

«bestikkelsesmekanisme» for å gjennomføre nye utbygginger uten at dette koster utbygger noe ekstra. 

 

Skatteinntektene fra en produksjonsavgift (effektmodell eller produksjonsmodell) må under ingen 

omstendighet fordeles tilbake til de «berørte» kommunene, da dette åpenbart er en modell for lovlig 

bestikkelse til kommuner som legger til rette for store arealinngrep og omgjøring av verdifulle 

naturområder til naturødeleggende industri. Husk også at de fleste vindkraftverk er bygget på annen 

manns eiendom, ofte under tvang via ekspropriasjon eller tvilsomme avtaler med grunneiere. 

Naboeiendommer eller nabokommuner som får alle ulempene har heller ikke noe krav på kompensasjon 

ifølge dagens regelverk. 

 

Med en fordelingsmodell, slik regjeringen via Skatteetaten her legger opp til, så vil en fra 

myndighetshold lett kunne tvinge gjennom økt utbygging av vindkraft i den enkelte kommune ved å 

strupe overføringene samtidig som en legger til rette for et avhengighetsforhold til økt utbygging for å 

kunne tilby innbyggerne slike basisfunksjoner som drift av sykehjem eller skoler. Mange kommuner har 

allerede i dag, og gjerne i en lengre periode hatt en svært presset kommuneøkonomi og vil være «lette» 

ofre for en slik bestikkelsesmodell. 

 

I Meld. St. 2 (2020-2021) Revidert nasjonalbudsjett 20212 punkt 5.3 står det følgende om 

produksjonsavgiften: 

 

"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 ytterligere 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. " 

 

Etter at 34% (124) av landets ordførere har skrevet under på «ordføreropprøret»3, så er altså regjeringen 

og Stortingets svar å innføre en skattemodell som skal «bestikke» fattige kommuner. Dette er også i 

samsvar med de ønsker vindkraftbransjen selv i lang tid har lobbyert inn svært aktivt4 5 6.  

Når motstanden mot vindkraft over hele landet øker, så ønsker bransjen selv økte muligheter til å 

bestikke kommunene. 

 
2 https://www.regjeringen.no/contentassets/34570d00a82b444196de2c36a9efb993/no/pdfs/stm202020210002000dddpdfs.pdf 

3 https://motvind.org/124-ordforere-har-skrevet-under-ordforeroppropet/ 

4 https://norwea.no/norwea-mener/2021/3/24/lokal-kompensasjon-for-vindkraft-i-revidert-nasjonalbudsjett-felles-krav-fra-

bransje-og-kommunesektor 

5 https://norwea.no/norwea-mener/2021/4/27/utlmodighet-om-vindkompensasjon-p-webinar 

6 https://norwea.no/norwea-mener/2019/11/22/only-two-things-in-life-are-certain 
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Udemokratisk prosess 

Denne høringen som til alt overmål legges midt i fellesferien er bare siste ledd i en svært udemokratisk 

prosess. I underliggende Høringsnotat – avgift på landbasert vindkraft – forslag til stortingsvedtak og 

forskrift om endringer i forskrift for særavgifter står det følgende henvisning i kapittel 1. Bakgrunn, 

sitert: 

 

1.1. Bakgrunnen for forslaget Regjeringen varslet i Revidert nasjonalbudsjett 2021 at den tar 

sikte på å innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022. Regjeringen 

fulgte med det opp anmodningsvedtak nr. 146 og 147 (2020–2021) som ble fattet av 

Stortinget ved behandlingen av Meld. St. 28 (2019–2020) og tilhørende Innst. 101 S (2020–

2021): "Stortinget ber regjeringen vurdere endringer i vindkraftbeskatningen, inkludert en 

vurdering av hvordan en hensiktsmessig innretning på og tidsplan for hvordan skattebyrden 

på vindkraftprodusentene kan økes." (vedtak 146)  

 

"Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget i forbindelse med revidert 

nasjonalbudsjett for 2021 med en vurdering av hvordan lokal kompensasjon og forutsigbare 

rammebetingelser for vindkraft kan sikres, for eksempel naturressursskatt, en 

produksjonsavgift eller en annen hensiktsmessig innretning for alle involverte parter." 

(vedtak 147)7 

 

 

Hastverksprosessen med stortingsmeldingen om de nye konsesjonsreglene 

Denne høringen begrunnes i et stortingsvedtak (vedtak 146) som baseres på stortingsmeldingen om de 

nye konsesjonsreglene for vindkraft Meld. St. 28 (2019-2020). I forkant av Meld. St. 28 (2019-2020) 

Vindkraft på land - Endringer i konsesjonsbehandlingen ble det kun avholdt en begrenset innspillrunde 

der kun noen få inviterte organisasjoner fikk uttale seg. NMF benyttet sitt 3-minutts innlegg, den 

17.03.2020, til å fremsette krav om at konsesjonsreglene måtte legges ut til en bred offentlig høring i 

forkant av stortingsmeldingen. Olje- og energiministeren hevdet i ettertid at de hadde hørt på folket, 

sitert: 

 

Vi har fått mange innspill i prosessen med å lage en stortingsmelding. I høringen av forslaget til 

en nasjonal ramme for vindkraft kom det over 5000 innspill – mange av disse hadde synspunkter 

på konsesjonsbehandlingen. 

 

I tillegg ble det arrangert regionale innspillsmøter og flere møter med organisasjoner, 

myndigheter og vindkraftbransje. 

 

I vår var det flere digitale innspillsmøter og vi åpnet for en ny runde med skriftlige innspill. Vi 

har også konsultert Sametinget og Norske reindriftssamers landsforbund. 

 

Regjeringen har lyttet til innspill om negative konsekvenser av vindkraft – når det gjelder miljø, 

bebyggelse og annen virksomhet, som reindrift. Og vi tar på alvor at mange lokalsamfunn 

ønsker bedre involvering. 8 

 
7 https://www.skatteetaten.no/contentassets/9afe74e4325243c89212336a6c826a31/avgift-pa-landbasert-vindkraft---

horingsnotat.pdf 
8 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/framleggelse-av-vindkraftmelding/id2714891/ 
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Det fremstår som svært merkelig at regjeringen valgte å invitere både den danske turbinprodusenten 

Vestas og den Danske Ambassaden til å delta på innspillmøte den 17.03.2020 om de norske 

konsesjonsreglene, samtidig som de ikke ønsket å legge dette ut til folket gjennom en bred offentlig 

høringsrunde. De over 5.000 høringssvarene til Nasjonal Ramme for vindkraft handlet ikke om noe 

annet enn de 13 utvalgte områdene. NMF stilte et klart krav om åpen høring i forkant av 

stortingsmeldingen i brev til Olje- og energiminister Bru av 17. mars og fulgt opp av et nytt brev til 

ministeren den 10 mai. Ingen av brevene ble så vidt vi kan se blitt besvart. 

 

 

Heller ikke Stortinget ønsket å høre fra folket 

Stortinget følger også opp sin behandling av Meld. St. 28 (2019-2020) den 14.10.2020 med en 

begrenset høringsrunde for spesielt inviterte organisasjoner. NMF benyttet innlegget (fra 19:40)9 til å 

informere om den udemokratiske prosessen og å fremsette krav om offentlig høringsrunde. 

 

NMF mottok etter vårt innlegg en korreks fra komiteleder Ketil Kjenseth (V), som uttalte: 

 

Takk for innspillene fra Norges Miljøvernforbund. Men så vil jeg påpeke at den 

Stortingsmeldingen er oppfølgingen av rammeplanen som NVE hadde ute til bred høring og 

hvor mer enn 5.000 deltok i innspillsrunden til den, og Stortinget har, følger alle prosedyrer 

knyttet til åpne høringer og deltakelse, og det er over 40 innmeldte til dagens høring. 10 

 

Her vil NMF bemerke at Nasjonal Ramme for vindkraft av 01.04.2019 IKKE handlet om de norske 

konsesjonsreglene, men om de 13 utvalgte «prioriterte» områdene for utbygging av vindkraft. Den ble 

også senere skrotet av regjeringen den 17.10.2019. Svært mye ny informasjon og kunnskap er 

framkommet etter denne dato. Man ba om folkets mening og fikk mer enn 5.000 høringssvar, og nå er 

det ikke lengre så viktig for hverken regjeringen eller Stortinget å høre på folket? 

 

 
9 https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2020/H264-

full/Hoeringssal1/10/14/Hoeringssal1-20201014-112522.mp4&msid=1182&dateid=10004446 (fra 19:40) 

 
10 https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2020/H264-

full/Hoeringssal1/10/14/Hoeringssal1-20201014-112522.mp4&msid=1182&dateid=10004446 (fra 23:08) 
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Resultatet av denne hastverksprosessen fra både regjeringen og fra Stortinget, der en ikke ville høre 

folkets mening, er nå blitt selve grunnlaget for denne høringen. Til alt overmål er den i tillegg lagt midt i 

fellesferien. Det hele fremstår som svært udemokratisk, og slik vi vurderer det, mangler både Meld. St. 

28 (2019-2020) og denne høringen (som Skatteetaten utfører på vegne av Finansdepartementet) folkelig 

og demokratisk legitimitet. 

 

NMF anmoder med dette Finansdepartementet om å legge denne høringen ut på nytt, subsidiært, 

å forlenge fristen for høringssvar til god tid etter fellesferiens avslutning. 

 

 

 
Med miljøvennlig hilsen 
Norges Miljøvernforbund 

  
_______________________  
Ruben Oddekalv - Leder 

ruben@nmf.no  

_______________________  
Arnfinn Nilsen – Saksbehandler 

arnfinn@nmf.no 
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