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Høringssvar fra NVE - Forslag om avgift på landbasert vindkraft 

Vi viser til brev av 22. juni 2021, hvor forslag til gjennomføring av en avgift på landbasert vindkraft ble 

sendt på høring. 

NVE har deltatt i utformingen av høringsnotatet, og vi vil derfor begrense oss til et par mindre 

merknader som gjelder den foreslåtte ordlyden om når avgiftsplikten skal oppstå. 

I høringsnotatets forslag til § 3-26-1. Saklig virkeområde heter det at avgiftsplikten omfatter landbaserte 

vindkraftverk som er konsesjonspliktige etter energiloven § 3-1 og som er satt i drift. (vår utheving) 

Videre heter det i forslaget til § 3-26-2. Når avgiftsplikten oppstår at   

(1) For vindkraftverk som settes i drift, oppstår avgiftsplikten fra den 1. i måneden etter at 

vindkraftverket er satt i drift. Et vindkraftverk anses som satt i drift når alle turbiner leverer strøm 

til nettet. 

(2) For vindkraftverk som er under bygging oppstår avgiftsplikten fra den 1. i måneden etter at den 

første turbinen leverer strøm til nettet. 

NVE mener at ordlyden her kan skape uklarhet. Det kan virke selvmotsigende å si at avgiftsplikten 

omfatter vindkraftverk som er satt i drift – her definert som når alle turbiner leverer strøm til nettet – for 

så å si at avgiftsplikten oppstår etter at første turbin leverer strøm til nettet.  

Slik § 3-26-2 er formulert, kan den tolkes slik at den bare regulerer vindkraftverk som 1) «settes i drift» 

etter at avgiften er innført og 2) vindkraftverk under bygging. Meningen har vært at også anlegg som 

allerede er i drift, skal omfattes av avgiftsplikten. Dette fremgår klart av høringsnotatet. For disse 

anleggene kan ikke avgiftsplikten oppstå fra den 1. i måneden etter at vindkraftverket er satt i drift, 

ettersom dette kan være en dato langt tilbake i tid.  NVE mener at forskriften uttrykkelig bør regulere 

når avgiftsplikten oppstår for vindkraftverk som allerede er satt i drift når avgiften trer i kraft, f.eks. fra 

den 1. i måneden etter avgiftens ikrafttredelse.  

For de anleggene som ikke er satt i drift på det tidspunktet avgiften trer i kraft, vil avgiftsplikten oppstå 

fra det tidspunkt første turbin leverer kraft på nettet. Det er da ikke nødvendig med en egen bestemmelse 
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om at avgiftsplikten for vindkraftverk som settes i drift oppstår den 1. i måneden etter at alle turbinene 

leverer strøm på nettet. 

NVE er ellers enig i at avgiftsgrunnlaget bør være samlet installert effekt (effektmodellen) som foreslått 

i høringsnotatet, da en slik modell gir en sikrere inntektsstrøm til kommunene og dessuten vil være 

enklere å administrere. 
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