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Høringsuttalelse – avgift på landbasert vindkraft 
 

1. Innledning  

Vi viser til høringsbrev fra Skattedirektoratet den 22. juni 2021 hvor Skattedirektoratet på 

vegne av Finansdepartementet ber om høringsinnspill om avgift på landbasert vindkraft. 

Skattedirektoratet ber om høringsinnspill på utforming av avgiftsmodell. 

 

Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS eier hhv Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk i Troms 

kommune. Vindkraftverkene har vært i drift siden 2020.  

 

Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS støtter synspunktet om at større verdier bør ligge 

igjen i lokalsamfunnene/kommunene når det bygges ut nye vindkraftverk. Nye prosjekter vil 

både kunne fordele kostnaden på andre aktører som turbinleverandør (press ned priser/bedre 

turbinteknologi), andre leverandører og kraftkjøpere.  

 

Får de likevel ikke den reduksjon i investerings- og driftskostnad og / eller økning i 

kraftsalgspris som trengs for å muliggjøre prosjektet kan de velge å avstå fra å bygge.  

 

2. Særlig om eksisterende vindkraftverk 

Vi imidlertid sterkt uenig i at det planlegges innført en nye avgift for eksisterende 

vindkraftverk. Her er innrettelsessynspunktet ikke til stede og vil ramme disse, og oss, meget 

hardt.  

 

Forslaget slik det nå er utformet har betydelige negative virkninger for våre eiere som de 

hverken med rimelighet kunne forutse eller lempe over på andre. Dersom det skal lempes over 

på andre, i vårt tilfelle Alcoa, vil det føre til en umiddelbar korresponderende økning i 

kraftprisen for dette selskapet de neste 15 år.  

 

Kvitfjell og Raudfjell vindkraftverk er et økonomisk marginalt prosjekt. Med det så mener vi 

at avkastningen ikke er høyere enn det som var nødvendig for å sikre at investorene skjøt 

penger inn i prosjektet. Det var ingen norske investorer som utviste interesse for prosjektet. 

Investorene er Ärzteversorgung Westfalen Lippe (tysk pensjonskasse for helsesektoren) og 

Siemens Financial Services.  

 

For å nå et avkastningsmål som traff deres minimumskrav til avkastning, hvilket er lavere enn 

norske investorers, var det nødvendig å sikre billigst mulig fremmedkapital. Det ble sikret hos 

Dekabank og KfW. Dekabank er en "sentralbank" for tyske sparebanker og tilbyr i samarbeid 
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med KfW (offentlig eid eksportfinansieringsinstitusjon) lånefinansiering til store 

infrastrukturfinansieringer der tyske interesser er involvert til en meget konkurransedyktig 

rente som også er låst.  

 

Det er da et vilkår at inntektsstrømmen er sikret i meget lang tid fremover. Prosjektet inngikk 

derfor en kraftsalgsavtale med Alcoa hvor majoriteten av kraften er solgt for 15 år til fastpris 

til Alcoa Mosjøen. Det er årlige volumet er betydelig og mer enn 0,5 TWh.  

 

Alcoa på sin side fikk en svært gunstig avtale som gjør det mulig for de å fortsette sin 

industrivirksomhet i Mosjøen og videreutvikle den. Det er ingen norske tradisjonelle 

kraftselskaper som er villig til å tilby slike kraftsalgsavtaler på så gunstige vilkår til 

industrien. 

 

I praksis er således prosjektet en virksomhet som levere et begrenset, rimelig, fast resultat i 

året på den investerte egenkapitalen til investorene.  

 

Ved å innføre en produksjonsavgift på feks 1 øre pr kWh vil den økte kostnaden pr år være på 

om lag MNOK 7,5 til 8 og ved 2 øre om lag MNOK 15 til 16. Turbinene har en levetid på 30 

år. Tapet vil i nåverdi kan da antas å være et sted mellom MNOK 175 til 350.  

 

Dette vil i all hovedsak trekkes fra det resultat investorene var forespeilet og hadde som et 

minimum for å gå inn innvesteringen. Fallet i avkastning for eierne er således betydelig. Det 

er svært tenkelig at investorene ikke ville investert dersom de hadde kjent til denne reduserte 

avkastningen på egenkapitalen og da uansett ikke uten først å ha gjort det som var mulig å 

presse utbyggingskostnader ned eller å kreve høyere kraftpris fra Alcoa.  

 

Det er i dag en rekke eksisterende vindkraftprosjekter som er likt innrettet som vårt prosjektet 

med låste renter og lange kraftsalgsavtaler til industri av ulike typer med låste priser. Det har 

for alle disse vært en utfordring å finne kraftsalgsavtaler og rimelig lånekapital som gjør det 

mulig å oppnå en avkastning som gjør at egenkapitalen tegner seg. Det er mange konsesjoner 

som ikke har fått dette til og derfor har løpt ut uten å bli bygget ut  

 

Forslag fører til at ellers bedriftsøkonomiske prosjekter ikke lengre har den avkastning som 

fordrer for å være bedriftsøkonomisk lønnsomme og tiltrekke seg egenkapitalen. Det er 

samfunnsøkonomisk skadelig å lage særavgifter som gjør ellers bedriftsøkonomiske 

lønnsomme investeringer til ulønnsomme investeringer og direkte skadelig for investorer og 

bankers tillit til rimelig forutsigbarhet. 

 

Våre investorer er informert om forslaget og de er svært opprørt av forslaget.  

 

I tillegg vil den svakere bedriftsøkonomien ha klart negativ virkning for låneforholdet til 

Dekabank og slike bankers syn på utlån til infrastrukturinvesteringer i Norge. Dekabank og 

andre større internasjonale banker spesialisert på infrastruktur har stått for brorparten av 

fremmedkapitalfinansieringen av norsk vindkraft. 

   

Forslaget om å innføre produksjonsavgift kommer fra Norwea, Energi Norge, LNVK, KS 

m.fl. og Stortinget sendte det til Regjeringen. Hensikten var å få til en rimelig verdifordeling 



 
                                                                                                                                                         Tromsø Vind AS org.nr. 979 575 289 

Raudfjell Vind AS org.nr. 988 669 598 

 

 
Forretningsadresse (begge selskap): Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo 

Postadresse (begge selskap): c/o Simonsen Vogt Wiig, Pb 2043 Vika, 0125 Oslo 

mellom utbygger, stat og kommune for nye prosjekter hvor utbygger kan innrette seg etter den 

nye avgiften. Den var ikke å innføre en økt beskatning på en eksisterende virksomhet med 

marginal avkastning.  

 

Det er derfor i tråd med forslagene fra disse organisasjonene som presentert for Stortinget og 

krav om rimelig forutsigbarhet, at avgiften ikke belastes eksisterende vindkraftverk.  

 

Vi vil også trekke frem at eierne hadde en forventning til en betydelig støtte gjennom 

elsertifikatordningen. Prisene på elsertifikater er nå så lave at de i realiteten ikke lenger 

fungerer som en støtteordning.  

 

3. Dersom den innføres for eksisterende vindparker 

 

3.1 Fradrag i selskapsskatten 

Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS mener at dersom produksjonsavgiften skal treffe 

eksisterende vindkraftverk, så må den i sin helhet kunne trekkes av på selskapsskatten slik 

som naturressursskatten for vannkraften. Dette vil medføre en omfordeling av inntektene fra 

staten til kommunen uten økt skattebelastning for eksisterende kraftverk, men med en 

likviditetsmessig kostnad for prosjektene da store avskrivninger medfører at disse går med 

underskudd de første driftsårene. 

 

3.2 Faktisk produksjon vs verdibasert modell 

Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS mener ellers at en verdibasert modell vil være det 

beste ut fra et rent økonomisk perspektiv. Vi ser imidlertid behov for at avgiften blir mer 

forutsigbar for kommunene. Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS mener at en 

produksjonsavgift må basere seg på faktisk produksjon og ikke installert effekt.  

 

Produksjonstall rapporteres allerede til NVE og med dagens verktøy for 

produksjonsprognoser, vil dette gi god forutsigbarhet både for produsenter og kommuner.  

Det vil også gi insentiver både til produsenter og kommuner om å bygge ut de 

vindkraftverkene der produksjonen er best og gir kommuner og utbygger like insentiver. 

 

3.3 Differensiering av avgiften  

Vi oppfatter at det tenkes en fast sats i avgift uavhengig av om det er et eksisterende anlegg 

eller nytt eller om kraften selges på lange fastprisavtaler til industrien eller spot. Det fremstår 

som urimelig at avgiften skal være like for de ulike kategoriene.  

 

Den bør være lavere for eksisterende vindkraftparker, som ikke har hatt mulighet til å fordele 

kostanden og som er basert på eldre turbinteknologi med lavere lønnsomhet enn nye anlegg  

 

3.4 Unntak ved langsiktige kraftsalgsavtaler 

Det må skilles mellom vindkraftverkene med lange fastprisavtaler og de som selger i 

spotmarkedet.  

 

Eksisterende vindkraftverk med låste kraftpriser, oftest også uten indeksering, ligger godt 

under forventede spotpriser i årene som kommer. Dette gapet blir verre for hvert år. Normal 
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lengde på avtalene er 12 til 15 år. Faktiske spotpriser vil naturlig nok påvirke hvor avgiften 

nivåmessig legges.  

 

Dette er allerede systemet innen vannkraft hvor det beskatningsmessig skilles klart mellom de 

uten lange kraftsalgsavtaler og de med lange kraftsalgsavtaler. 

 

Hovedregelen er at ved beregning av inntekten ved utmåling av grunnrenteskatt legges den 

spotprisen i det aktuelle år til grunn, se skatteloven § 18-3 annet ledd (a).  

 

Av samme bestemmelse samme ledd bokstav (a) alternativ (2) gjøres det et uttrykkelig unntak 

der kraften er solgt langsiktige kraftsalgsavtaler. Dette er ytterligere regulert i 

skattelovforskriften. I dennes § 18-3-10 slås det fast at det er kontraktsprisen, ikke spotprisen, 

i det aktuelle år som skal legges til grunn ved beregning av grunnrenteskatten ved lang 

kraftssalgsavtaler med industrien.  

 

Dette er en annerkjennelse av at det blir urimelig om ikke det tas hensyn til den faktiske 

økonomien i prosjektet. Samme differensiering må gjøres for eksisterende vindkraftverk med 

lange kraftsalgsavtaler med industrien versus andre gamle og nye vindkraftverk uten slike 

avtaler. 

 

3.5 Må tilfalle vertskommunene 
Det er også etter vårt syn meget viktig at produksjonsavgiften faktisk tilfaller vertskommunene 

direkte. Det er de som har belastninger og ulemper av anleggene og det er dere verdiene skapes.   

 

4. Saksbehandling 

Vi vil avslutningsvis påpeke at høringstidspunkt er lagt midt i sommerferien og høringsfrist 

attpåtil kort. Nye/endrede avgifter er svært viktig for vindkraftbransjen og det er beklagelig at 

det ikke er satt av bedre tid både til utredning og høring av dette spørsmålet. Da ville 

Skattedirektoratet også fått dypere innsikt i hvor hardt deres forslag vil ramme eksisterende 

vindkraftverk med lange og for industrien svært fordelaktige kraftsalgsavtaler.  
  

 

Med hilsen 

 

____________________________ 

Andreas Schmid 

Nordlicht Holding Verwaltung GmbH på vegne av Tromsø Vind AS og Raudfjell Vind AS 

 

 


