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Referanse 2021/1129 – høringsinnspill avgift på landbasert vindkraft 

Om Norsk Vind 
Norsk Vind AS er en av Norges største privateide vindkraftutviklere. Vi har utviklet og bygget over 700 
MW landbasert vindkraft i Norge. Selskapet har 14 ansatte og har hovedkontor i Stavanger.  
 

Positive til rask fremdrift for etablering av avgift på landvind 
Vi er positive til at Regjeringen ønsker å opprettholde fremdriften i å etablere en avgift for vindkraft på 
land. Grønn omstilling av norsk økonomi og norske arbeidsplasser vil trenge store mengder ren og 
billig strøm. Vindkraft på land vil være avgjørende for å få dette til, og det haster med å få etablert et 
forutsigbart og rettferdig skatte- og avgiftssystem som kompenserer lokalsamfunnene for de 
inngrepene som finner sted ved utbygging av vindkraft. 
 
Naturressurskommunene med sine mer enn 200 medlemskommuner har vært tydelige på at økt 
kompensasjon til vertskommunene er helt nødvendig for at nye vindkraftverk skal kunne utvikles og 
bygges. Dette har vindkraftbransjen støttet. Konsesjonsbehandlingen av nye vindkraftverk har vært 
stilt i bero siden april 2019. For å sikre Norge tilgang på mer ren og billig strøm er det avgjørende at et 
nytt avgiftssystem for landbasert vindkraft introduseres så raskt som mulig.  
 

De økonomiske rammebetingelsene for vindkraft har endret seg 
Vårt første vindkraftprosjekt (Høg Jæren Energipark) ble satt i drift i 2010. Produksjonskostnadene 
(LCOE) for dette prosjektet var på om lag 55 øre/kWh. Vårt seneste prosjekt (Måkaknuten 
Vindkraftverk) ble satt i drift i 2020. Produksjonskostnadene for dette prosjektet er på om lag 30 
øre/kWh. Standardisering og teknologiutvikling er den viktigste årsaken til kostnadsreduksjonene 
innen landvind. Samtidig er landvind fortsatt i startgropen. Globalt forventes det en mangedobling av 
kapasiteten de neste 10 til 20 årene. Dette vil gi nye teknologiforbedringer som vil føre til ytterligere 
kostnadsreduksjoner for landvind. Det er imidlertid rimelig å anta at kostnadsreduksjonen vil flate ut. 
Norsk Vind anslår at produksjonskostnadene for landvind i Norge vil flate ut på rundt 25 øre/kWh, 
med en anslått usikkerhetsmargin på ca 25 %, avhengig av lokale forhold. 
 
Parallelt med dette forventes det en sterk økning i etterspørselen etter grønn strøm, både i Norge og 
resten av verden. NVE1 forventer i sitt basisscenario at kraftprisen i Norge skal øke til 40 øre/kWh 
frem mot 2030. 

 
1 NVE (2020). Langsiktig kraftmarkedsanalyse 2020-2040 
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Lavere produksjonskostnader for landvind kombinert med høyere forventede strømpriser frem mot 
2030 gjør at de økonomiske rammebetingelsene for landvind har endret seg. Med bakgrunn i dette 
mener vi det er rom for å introdusere en avgift på 2 øre/kWh for nye prosjekter som bygges etter 
2021. Dette er samme avgiftsnivå som Naturressurskommunene presenterte høsten 2020 som sin 
forventning.  
 

Avgiften må være enkel og forutsigbar 
Vi er positive til at Regjeringen legger vekt på at avgiften skal være enkel og forutsigbar. En 
effektbasert (MW) avgift er den enkleste og mest forutsigbare modellen for alle parter. Ulempen ved 
en effektbasert modell er at prosjekter med dårligere vindressurs vil bli relativt sett mindre 
lønnsomme. Dette er et forhold som imidlertid utbyggerne bør vurdere selv i en tidlig fase for hvert 
enkelt prosjekt. En annen ulempe med en effektbasert modell er i tilfeller der vindressursen er svært 
god. I disse tilfellene vil kommunene risikere å gå glipp av inntekter, sammenlignet med en 
produksjonsbasert (kWh) modell.  
  
Vi ønsker derfor at avgiften er produksjonsbasert, og vi mener nivået på avgiften bør ligge på 2 
øre/kWh. En produksjonsbasert modell er tilnærmet like enkel og forutsigbar som en effektbasert, 
samt tilnærmet like enkel å administrere for myndighetene. 
 

Avgiften må gå uavkortet til vertskommunen 
Et vindkraftprosjekt har sitt fotavtrykk lokalt/regionalt. Vi mener det er helt avgjørende at en ny avgift 
på landvind går uavkortet til vertskommunen(e) for anlegget. Et styrket konsesjonssystem kombinert 
med økte inntekter til vertskommunene, er de to viktigste grepene for å øke den lokale aksepten for 
vindkraft. For å kunne skape en felles forståelse av hva et anlegg innebærer for kommunene, trenger 
de forutsigbarhet ikke bare hva gjelder det tekniske, men også ifht økonomiske forhold. Dersom det 
oppfattes en usikkerhet omkring vertskommunenes inntekter ved nye utbygginger vil dette redusere 
den lokale aksepten, samt ytterligere forsinke utbygging av ren og billig strøm.  
 

Med vennlig hilsen 

 
Per Ove Skorpen 
Daglig leder 
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