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Svar - Høring – avgift på landbasert vindkraft 
Det vises til Skattedirektoratets høringsbrev med høringsnotat 22.juni 2021 om avgift på 
landbasert vindkraft med høringsfrist 3.august 2021. Sokndal kommune vil gi følgende 
innspill: 
 
Det er positivt at det innføres en produksjonsavgift på landbasert vindkraft og at denne skal 
komme vertskommunene til gode. I den sammenheng er det viktig å understreke 
betydningen av at denne inntekten må gå utenom inntektsutjevningsordningen for 
kommunene for å unngå at avgiften mister sin betydning som lokal kompensasjon til 
kommuner som stiller areal til disposisjon for produksjon av vindkraft. Som eksempel vil 
Sokndal kommune med utgangspunkt i dagens skatteinngang kun sitte igjen med fem 
prosent av den nye avgiften dersom denne skal inngå i inntektsutjevningen.  
 
Høringsforslaget omhandler en produksjonsavgift på landbasert vindkraft, som skal tilfalle 
vertskommunene. Det tas ikke stilling til omfordeling mellom kommuner eller størrelsen på 
avgiftssatsen. Hovedspørsmålet i høringen er om avgiften skal baseres på faktisk produksjon 
eller installert effekt. 
 
Slik som forslaget nå foreligger, er det to hensyn som må avveies. Det ene er behovet for 
forutsigbarhet for vertskommunene. Det andre er lønnsomheten til selskapene. Begge 
hensyn er viktige, da det blir lite ny kraftproduksjon dersom det ikke kommer en lokal 
kompensasjonsordning på plass, eller dersom næringen skattlegges for tungt. En avgift 
basert på et snitt av kraftproduksjonen over flere år kan ivareta begge disse hensynene, og 
kan være en god løsning. En produksjonsavgift vil også gjøre at avgiften kan settes noe 
høyere siden lønnsomheten i form av produksjonen i kraftverket er bedre ivaretatt for 
kraftverkseier. Dersom en går for en slik modell er det derimot viktig at en sikrer at 
kommunene mottar full avgift også de første årene etter idriftsettelse. Det er derimot 
krevende for oss på nåværende tidspunkt å være veldig tydelig i vår anbefaling av den ene 
eller andre modellen. 
 
I høringsnotatet understrekes betydningen av at avgiften både skal gjelde for eksisterende 
og nye landbaserte vindkraftanlegg. Sokndal kommune er tilfreds med at forslaget legger 
opp til dette. 
 
Høringsnotatet inviterer ikke til innspill vedrørende størrelsen på avgiften. Sokndal kommune 
vil likevel understreke betydningen av at samlet sats må være av en slik størrelse at 
lokalsamfunn som opplever ulemper med vindkraftutbygging faktisk blir kompensert gjennom 
avgiften. Det er rimelig at lokalsamfunn som stiller sine naturressurser til disposisjon for 
verdiskaping, bærekraft og fornybar energiproduksjon mottar deler av denne verdiskapingen. 
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Med vennlig hilsen  
Sokndal kommune 
 
 

Lars Arne Oldernes 
Rådmann 

Jonas Andersen Sayed 
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