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Innspill til høringsnotat om avgift på landbasert vindkraft 

 
Statistisk sentralbyrå viser til brev av 22.6.21 vedrørende avgift på landbasert vindkraft. 

 

I høringsnotatet bes det om synspunkter på den tekniske utformingen av avgiften på landbasert vindkraft, 

samt valg av avgiftsmodell. Notatet vurderer særlig to alternative modeller: en avgift per MW installert 

effekt (Effektmodellen) og en kvantumsavgift som ilegges per kWh produsert kraft (Produksjonsmodellen).  

I høringsnotatet begrunnes innføring av en avgift som fordeles til vertskommunene, med at det vil gi 

ytterligere incentiver til å legge til rette for vindkraftproduksjon, styrke den lokale legitimiteten samt gi 

forutsigbarhet for kommuner og næringen. Høringsnotatet foreslår at avgiften beregnes av samlet installert 

effekt som er satt i drift heller enn produsert kraft. 

 

Vindkraftproduksjon innebærer store miljøinngrep, og har derfor møtt mye motstand, både lokalt der 

vindkraftverket plasseres og nasjonalt. Dette kom tydelig fram i forbindelse med fremleggelsen av NVEs 

forslag til ramme for vindkraft (NVE, 2019).  I høringsnotatet drøftes ikke de negative virkninger på miljøet 

i forbindelse med valg av avgiftsmodell. Vi mener dette er uheldig. Prissetting av miljøødeleggelser er en 

viktig forutsetning for en samfunnsøkonomisk effektiv utnyttelse av naturressurser, og dermed også for valg 

av avgiftsmodell. En naturavgift på vindkraft ble foreslått i NOU 2015. Det argumenteres i notatet for at en 

avgift på kapasitet (eller produksjon) er en vridende skatt, og at den derfor bør være moderat. Det er korrekt 

at en slik avgift generelt vil være vridende, men resonnementet tar ikke hensyn til miljøeffekter av 

vindkraftproduksjon. En avgift på installert kapasitet (eller produksjon), vil svekke incentivene til 

utbygging. Men dersom miljøargumentet også ivaretas i resonnementet, kan dette være en effekt som bidrar 

til samfunnsøkonomisk effektiv utbygging.  

 

Vindkraft innebærer utnyttelse av en begrenset naturressurs (egnete arealer for vindkraftproduksjon). Vi 

mener derfor det bør vurderes å innføre beskatning av ressursrente på vindkraft kombinert med en 

naturavgift. Selv om lønnsomheten i vindkraft foreløpig er lav, kan det bli en betydelig ressursrente i nær 

framtid siden elprisene er forventet å stige betydelig som følge av klimapolitikken i Europa. I lys av dette 

bør man også vurdere å innføre en nøytral ressursbeskatningsmodell ev. i kombinasjon med en avgift (jf. 

vannkraft), da skatteprovenyet fra en nøytral ressursrenteskatt ikke begrenses på samme måte som for en 

avgift som må settes moderat for å dempe vridninger. 

 

Av de to modellene som er vurdert i høringsnotatet, støtter vi vurderingen om at Effektmodellen er å 

foretrekke. En avgift per MW samlet installert effekt (Effektmodellen) er også den modellen som best 

ivaretar miljøhensynet. Det er installasjonene som legger beslag på areal. En avgift per produserte enhet vil 

være mindre treffsikkert for å prise miljøbelastningen siden produksjonen ikke bare vil være avhengig av 

installert effekt, men også av vindforhold.  
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Miljøargumentet tilser også at avgiftsplikten ikke bør opphøre ved opphør av driften, men når 

vindkraftinstallasjonene er demontert (§ 3-26-2 (2)). 

Det er noe uklart hva som menes i § 3-26-2 (1), men det kan se ut som om det gis incentiver til å la være å 

koble siste turbin til nettet for å unngå avgiftsplikt. Det er i så fall uheldig.  
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