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Høring - avgift på landbasert vindkraft 

Smøla kommune viser til høring om avgift på landbasert vindkraft publisert på www.skattetaten.no 

22.6.2021 med frist 3.8.2021. Formålet med høringen er å få høringsinstansenes synspunkt på den 

tekniske utformingen av avgiften samt valg av avgiftsmodell. 

Smøla kommune vil først påpeke kort høringsfrist og høringsperiode lagt til politisk møtefri periode i de 
fleste kommuner. Samarbeid og samordning om høringsuttalelser mellom samarbeidene kommuner, 
kommune og fylkeskommune, kommuner og organisasjoner er også en utfordring i sommerferien. 
 
Smøla har vært vertskapskommune for vindkraft siden 1997. Smøla vindpark, etablert i 2002, har i dag 
68 turbiner som gir en årsproduksjon på 356 GWh. Som pioner i norsk vindkraft ønsker kommunen 
videre utvikling. Avgift på landbasert vindkraft er en forutsetning for dette. Smøla kommune har i 
vedtatt kommuneplan, samfunnsdelen fastslått at "Smøla vil fortsatt være vertskommune for 
produksjon og bruk av alternativ energi. Derfor skal vi videreutvikle Smøla som vindkraftkommune" 
  
Det er positivt at det nå innføres en produksjonsavgift på landbasert vindkraft fra 2022, og at denne skal 

komme vertskommunene til gode. Det forutsettes at avgiften skal gjelde både for eksisterende og nye 

landbaserte vindkraftanlegg, og at det fra statens side ikke foretas en omfordeling ved fordeling til 

kommunene.  

Smøla kommune er enig i at en produksjonsavgift som fordeles til vertskommunen vil gi ytterligere 

insentiver til å legge til rette for vindkraftproduksjon. Dette er svært viktig for Smøla og også Nordmøre 

da regionen i nær framtid vil få utfordringer knyttet til behov og produksjon av kraft. 

I høringsnotatet er foreslått to alternative modeller for en produksjonsavgift, effektmodellen eller 

produksjonsmodellen. 

Vurdering av de to avgiftsmodellene er krevende. Smøla kommune ser fordeler og ulemper med begge 

modeller. Hensynet til stabilitet og forutsigbarhet taler for en modell basert på installert effekt, men det 

er påpekt i høringsnotatet at en effektavgift vil være vesentlig tyngre å bære for eldre kraftverk med 

gammel teknologi. Hvis det er korrekt, kan det føre til at avgiften settes lavere enn med en 

produksjonsmodell. 

Det har som et tredje alternativ vært drøftet å innføre et flerårig produksjonsgrunnlag som modell, hvor 

avgiftsgrunnlaget er et gjennomsnitt av flere års produksjon. 
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Det er Smøla kommune sitt syn at høringsnotatet mangler nok informasjon om de faktiske forskjeller de 

ulike avgiftsmodellene vil føre til, herunder hvilke forskjeller det er mellom eldre vindkraftanlegg og 

utnyttelsen av installert effekt og nyere anlegg. Smøla kommune må derfor ta forbehold om å komme 

tilbake til dette. 

Smøla kommune viser også til høringsuttalelse fra LNVK - Landssammenslutninga av norske 

vindkraftkommuner. 

 
Med hilsen 
 
Birgit Iversen Eckhoff 
Kommunedirektør  
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