
Skatteetaten. 

Høringsinnspill: Referanse 2021/1129. 

  
Fra Ståle Kro, 4460 Moi. 

  

Jeg sendte i Sept 2020 et innspill til en stortingsrepr. At Like regler må nyttes 

for utnyttelse av Natur-resurser, og fikk positiv respons på dette.  

Jeg ser skatte-etaten som en avdeling som fremmer og ser til at likebehandling 

skjer! 

  

I min kommune Lund har vi flere mindre vannkraftverk på opp til 20Gwh, jeg 

har vært pådriver og er eier i et av disse. Vi har i Åna Sira et stort eldre 

vannkraftverk med 3 turbiner og med årlig produksjon på ca 550Gwh. 40% av 

fallet er i Lund. 

Fra Sira Kvina får Lund eiendomskatt, konsesjons-kraft/avgift og 2-3 ansatte 

jobb. 

 For ca 5 år siden kom Tellenes vindkraftverk 50 turbiner 20 stk er i Lund. 

Dette kunne gitt 40% av eiendomskatten til Lund, men siden vei inn i anlegget 

og strøm ut + transformator og 30 turbiner er i Sokendal, får de ca75-80%, er 

dette greit? 

  

  

Behandling av vindkraft bør være mest mulig lik vannkraft på alle områder fra 

planer til beskattning. Derfor mener jeg at det er produsert kraft som skal betales 

for som en naturresursavgift på samme nivå som vannkraft. 

 Om det skal gis konsesjonskraft og eller avgift og grunnrenteskatt er ikke tatt 

opp her og vurderes derfor ikke her og nå! 

  

Bruk av natur er ikke bare det av areal som tas i bruk til veier, fundamenter, 

kabelgrøfter og bygninger. 

Bruk av natur er også tap av utsikt til fri natur, lys og lyd som sjenerer fra bygg  

og i friluftsområder. 

  

Jeg mener at her trenger ikke Fylket få ca 15% av skatten, men at den deles på 

de kommunene som anlegget berører. Der halvparten gis for fysiske inngrep og  

den andre halvparten gis som øvrig kompensasjon. Skatten utbetales til 

kommunene som igjen kompenserer sine berørte innbyggere. 

  

Moi 03.08. 2021. 

  

Ståle Kro. 
  

 


