
referanse 2021/1129 

Hei. Jeg ønsker å gi innspill til nytt avgiftsregime for landbasert vindkraft.  

 

Avgiftene må innrettes mot de skader vindkraftutbygging påfører både naturen direkte og den 

menneskeopplevde naturopplevelsen.  

Polluter Pay Principple (forurenseren må betale) må legges til grunn.  

Videre må avgiftene avsettes til et fond som forvaltes slik at midlene går til avbøtende tiltak i forhold til 

overnevnte skader mot natur og naturopplevelser, samt til opprydding og tilbakeføring der det ikke er 

stilt sikkerhet for slike krav ved konsesjon, og til kontroll med konsesjonsvilkår og skader (på bl.a. fugl).  

 

Naturinngrep som er foretatt i forbindelse med utbygging av vindkraft må avgiftsbelegges;  

 

* antall kvadratmeter vei/steinfyllinger/skjæringer/oppstillingsplasser/andre inngrepsflater; Det må 

lønne seg for de vindkraftutbyggerne som har vist måtehold i naturinngrep i forhold til de som har gjort 

store inngrep; Det å ha begrenset bygging av lengde på veier, anlegg dem mest mulig etter terrenget 

slik at fyllinger og skjæringer reduseres må belønnes for det. Ved å avgiftsbelegge antall kvadratmeter 

vei, andre inngrepsflater, (stein)fyllinger og (vei)skjæringsflater, vil man gi størst avgifter til de som har 

forårsaket mest naturinngrep.  

* Antall kvadratmeter drenert myr i vindkraftanlegget, bør være en avgiftsfaktor (da vil det kunne lønne 

seg for vindkrafteierne å restaurere myrområder)  

* Antall registrerte døde fugler i vindkraftområdet (høyere sats for rødlistede arter), bør være en variabel 

løpende avgiftsfaktor (da vi det kunne lønne seg for vindkrafteierne å iverksette tiltak for å redusere 

fugledød).  

* Antall høydemeter på installasjoner, bør være en avgiftsfaktor (fremfor installert effekt).  

* Størrelse på influensområde/antall kvadratkilometer hvor vindkraftanlegget er synlig, bør være en 

avgiftsfaktor (da vil det kunne lønne seg for vindkrafteierne å redusere synlighet).  

* Antall kvadratmeter "rød" og "gul" sone i støyberegninger, bør være en avgiftsfaktor (da vil det kunne 

lønne seg for vindkrafteierne å innføre tiltak for å redusere støy).  

 

Med vennlig hilsen  

Torgeir Neset 


