
 

 

Til Skattetaten, ref  

Ref: 2021/1129        Tromsø 2. august 2021 

 

Høringssvar – avgift på landbasert vindkraft 

 

Troms Kraft takker for muligheten til å avgi høringssvar angående ny avgift på landbasert vindkraft, 

med frist 3. august 2021. Vi finner grunn til å påpeke at høringsfristen oppleves som svært knapp, og 

at en i alminnelighet bør søke å unngå fellesferien dersom man ønsker grundig bearbeidede innspill 

til politikkutformingen.  

Troms Kraft eier i dag ett vindkraftverk, Fakken vindpark i Karlsøy kommune, som har en installert 

effekt på 54 MW. Midlere årsproduksjon er på 130 GWh. Konsernet vurderer muligheten for 

etablering av flere vindparker i Nord-Norge som sannsynlig, og støtter initiativet om å kompensere 

berørte kommuner. Denne industrien skaper i seg selv et begrenset antall arbeidsplasser. Derfor 

anses verdien av en direkte kobling mellom etablering av vindparker og kommunens 

inntektsgrunnlag som svært høy sett fra vår side.  

Vår innstilling til det framlagte høringsnotatet er som følger:  

- En effektbasert avgift har ulemper for eldre kraftverk med lav lønnsomhet, fordi de har mindre 

produksjon per MW installert effekt enn nyere kraftverk 

- En produksjonsavgift basert på faktisk produksjon har negative konsekvenser for kommunene, da de 

er avhengige av forutsigbare inntekter. 

- En produksjonsavgift basert på et snitt av produksjonen over flere år er en god løsning, som 

ivaretar hensynet til lønnsomhet til eldre kraftverk, og samtidig sikrer en forutsigbarhet for 

kommuner. Vi mener at en slik ordning bør være enkel å administrere, på linje med andre skatter 

som baserer seg på snittverdier.  

 

Om konsernet:  

Troms Kraft eies av Troms Holding (60 %) og Tromsø kommune (40 %). Selskapet er med andre ord 

felles eiendom for folket i Troms. Konsernet har fire strategiske hovedområder: kraftproduksjon, 

kraftdistribusjon, kraftsalg og elektrifisering. Disse er organisert i ulike datterselskaper: 

 Troms Kraft Produksjon eier og har driftsansvar for 10 vannkraftverk og 1 vindpark. Heleid 

datterselskap av Troms Kraft 

 Arva er landsdelens største nettselskap. Troms Kraft er majoritetseier med 60 %, Bodø Energi 

og Dragefossen eier de resterende 40 % 

 Ishavskraft er én av Norges største strømleverandører. Heleid datterselskap av Troms Kraft. 

 Fjuel skal tilby landstrøm til skip som gjester Tromsø Havn. Troms Kraft eier 51 %, Tromsø 

Havn de resterende 49 % 
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