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Høringsinnspill om avgift på landbasert vindkraft (Referanse 2021/1129)  
 
TrønderEnergi viser til høringsnotat fremlagt av Skattedirektoratet på 
oppdrag fra Finansdepartementet 22. juni 2021. Vi presenterer med dette vårt høringsinnspill, der vi 
innledningsvis skisserer vi det vi mener er et bedre alternativ for beskatning, for å øke bidragene til 
vertskommunene for vindkraft, enn Skattedirektoratets forslag.  
Deretter gir vi en omtale av TrønderEnergis aktiviteter generelt, og innen vindkraft helt konkret. 
Vi omtaler videre vindkraftens betydning i Norge i kort og mellomlangt perspektiv, og vårt syn på 
markedssituasjonen og vindkraftens betydning i Norge. Vi kommer deretter med merknader til den 
tekniske utforming av regjeringens forslag slik Skatteetaten særskilt etterspør.  
  
TrønderEnergis forslag oppsummert:  
 

TrønderEnergi mener en ny beskatning av vindkraft bør beskatte overskudd og ikke være 
overskuddsuavhengig slik det foreslås. Dersom man skal øke vertskommunenes skatteinntekter fra 
vindparkene bør inntekten gå rett til kommunene, ikke via Staten. Det gir kommunene større 
trygghet for inntektene i fremtiden.   
 

TrønderEnergi mener følgende justeringer bør gjøres i skatteforslaget:   
 

• Den foreslåtte produksjonsskatten kan fradras krone for krone i betalbar skatt slik som 
naturressursskatten for vannkraft.  

• Skatten bør i denne modellen baseres på produsert kraftmengde.  

• Inntekten fra skatten går rett til kommunene som er vertskap for vindparken. 

• Produksjonsskatten døpes om til «Naturressursskatt». 
 
TrønderEnergi mener det er rimelig at vertskommuner for vindkraft får skatteinntekter fra de lokale 
vindparkene. Samtidig er en produksjonsavgift som inntreffer uansett overskudd eller underskudd 
ikke en del av de forutsetningene dagens vindparker er bygget ut under. Mange av dagens vindparker 
har basert seg på noe støtte gjennom elsertifikatinntekter. Elsertifikatprisene er nå svært lave sett i 
forhold til det som var rimelig å anta for en del år tilbake. Det er ikke utsikter til at elsertifikatprisene 
skal stige. Dette har bidratt til at lønnsomheten i mange vindkraftprosjekter er relativt svak. En 
produksjonsavgift vil komme som enda et negativt element for prosjektøkonomien. Ut fra dette 
synes det rimelig at for at vertskommuner skal få økte inntekter fra dagens vindkraftverk, bør noe av 
selskapsskatten vindparkene i dag betaler tilfalle kommunene. 

TrønderEnergi antar kommunene vil ha en klar preferanse for å få inntekter direkte fra vindparkene 
de er vertskap for. Det kan sikres ved at den foreslåtte produksjonsavgiften betales direkte til 
kommunene og kan fradras i betalbar skatt krone for krone som en naturressursskatt. En slik modell 
vil gi kommunene forutsigbarhet for inntektene samtidig som rammebetingelsene for lokale 
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vindparker ikke forverres. Skattesystemet for vindkraft vil dessuten tilnærmes skattesystemet for 
vannkraft hvor naturressursskatten kan fradras krone for krone i selskapsskatten. 

En naturressursskatt vil i utgangspunktet beskatte overskudd. I eventuelle år med underskudd vil 
kommunene fortsatt få sin inntekt, og vindkraftverkene vil kunne fremføre fradragsretten i betalbar 
skatt. For et lønnsomt vindkraftverk vil skatten derfor over tid være en skatt på overskudd forutsatt  
at satsen ikke settes for høyt 
 
På norsk sokkel har forutsigbarhet i skattesystemet vært et viktig hensyn, slik at ikke endrede 
forutsetninger for investeringer skaper usikkerhet for de som investerer. I motsetning til 
petroleumssektoren er vindkraft en fornybar næring, hvor man også ser for seg fremtidige 
vindparker til havs. Forutsigbare rammebetingelser inkludert skattesystemet vil være viktig for å 
tiltrekke seg seriøse investorer i fremtiden og holde kapitalkostnadene nede.    
 

Om TrønderEnergi   
TrønderEnergi har gjennom 71 års virke produsert og transportert fornybar energi, i hovedsak fra 
vannkraft. De siste årene, og spesielt etter kraftkrisen i Midt-Norge for rundt ti år siden, har vi satset 
tungt innen vindkraft, inspirert av et enstemmig Storting som har oppfordret og oppmuntret til slik 
satsing. Midt-Norge har mye på grunn av vindkraft og nettinvesteringer som har fulgt i kjølvannet, 
gått fra å være et underskuddsområde på kraft, til å bli et overskuddsområde. Investeringene i 
vindkraft har vært helt avgjørende for å få til dette.  
 
TrønderEnergi er i dag Nordens nest største aktør innenfor vindkraft, bak Statkraft. Vi har investert 
cirka 3,5 milliarder kroner direkte i vindkraft, og vår deltakelse har bidratt til totale investeringer av 
vindkraft i Midt-Norge på cirka 16 milliarder kroner. I tillegg har disse investeringene bidratt til å 
utløse investeringer i sentralnettet på cirka fem milliarder kroner. 
 
Vi opererer og drifter 2,4 TWh med vindkraft, og har totalt direkte og indirekte eierskap i drøyt 200 
vindturbiner i Midt-Norge. Bare i 2021 setter vi i gang to større vindparker, Stokkfjellet i Selbu og 
Sørmarkfjellet i Flatanger og Osen. I 2020 satte vi i drift Frøya vindpark på Frøya. 
 
TrønderEnergi er eier i flere andre vindparker, blant dem Fosen Vind (7,9 prosent), og Roan Vind 
(30,6 prosent).  
Roan Vindpark, hvor vi er operatør, er Norges nest største vindpark i drift i dag og består alene av 71 
turbiner som har en forventet gjennomsnittlig årsproduksjon på 884 GWh. Vindparken ligger 
på Fosenhalvøya i Trøndelag, i et kystnært område med noen av de beste forholdene for 
vindkraftproduksjon i hele Europa.  
 

TrønderEnergi er eid av 18 kommuner i det tidligere Sør-Trøndelag, og av KLP (13,4 prosent). En stor 
andel av det vi tjener går derfor tilbake til kommunene, og blir brukt til bedre tjenestetilbud til 
innbyggerne i alle eierkommunene, ikke bare dem som har kraftproduksjon. 
 
Betydningen av vindkraft i Norge  
Det har i den senere tid vært en betydelig vekst i installert vindkraft i Norge, og noen flere vindparker 
er under bygging.   
Landbasert vindkraft utgjør snart 10 prosent av Norges kraftproduksjon. Dette har rimeligvis stor 
betydning for kraftmarkedet og forsynings¬sikkerheten.  
 

Dersom dagens vindkraftproduksjon ikke hadde vært tilgjengelig i markedet ville kraftprisen steget. I 
tørrår ville forsyningssituasjonen kunne blitt mer anstrengt. For norsk kraftintensiv industri ville det 
også betydd en økt kostnadsside som igjen påvirker arbeidsplasser. Industrien har gjennom 
vindkraften kunnet sikre seg krafttilgang også med PPA-avtaler direkte med vindkraftprodusentene.  
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Eksempelvis kjøper Norsk Hydro 18 TWh fra Fosen Vind over 20 år til sin aluminiumsproduksjon. 
Kraftintensive selskap som Alcoa, Elkem, Eramet og andre har langsiktige kraftavtaler med 
vindparker. 
 
Vindkraften har et godt forsyningssamspill med vannkraft. Vannkraften er fleksibel og kan enkelt 
jevne ut produksjonen ettersom vinden varierer. På den annen side er vindkraftproduksjonen høyest 
om vinteren når kraftetterspørselen er størst og det er begrenset tilsig til vannkraftsystemet. 
Vannkraft og vindkraft er derfor en god fornybar-kombinasjon for Norge. 
 
Vindparker er viktig for lokalsamfunnet  
Vindkraft gir viktige arbeidsplasser i distriktskommunene. Antall arbeidsplasser ved vindkraftverk i 
drift er på om lag 250 i dag. Vindkraft representerer 13 prosent av de sysselsatte i fornybarnæringen i 
Norge ifølge Meld. St. 36 (2020-21). I tillegg kommer arbeidsplasser i den øvrige verdikjeden og 
positive ringvirkninger i den lokale og regionale økonomien.  

I Fosen Vind-prosjektet har over 2,5 mrd. kroner gått til lokale og regionale leveranser, som for 
eksempel kontrakter med entreprenører.  

Vindkraft gir i dag betydelige økonomiske bidrag til lokale grunneiere og vertskommuner. For 
eksempel betaler Fosen Vind 72 mill. kroner årlig i eiendomsskatt, mens Roan Vind betaler nærmere 
18 millioner kroner årlig. Frøya, Stokkfjellet og Sørmarkfjellet vindparker vil betale henholdsvis drøyt 
3, 7 og 8 millioner kroner årlig til vertskommunene.  
I tillegg kommer engangserstatninger til grunneiere og kommunene ved oppstart og årlig leasing til 
grunneiere. 

Innføring av en produksjonsskatt slik regjeringen har foreslått kan gi kommunene ekstra inntekter. På 
den annen side vil verdiskapingen i vindkraftnæringen ytterligere svekkes, og det kan svekke 
incentivene til høy tilgjengelighet og reinvesteringer. Produksjonsavgiften vil på sikt derfor kunne slå 
ut negativt for arbeidsplasser og oppdrag til lokalt næringsliv og over tid også 
eiendomsskatteinntekter. Kommuner som har eierinteresser i vindkraft, vil også få reduserte 
utbytteinntekter fordi produksjonsskatten spiser av overskuddet. 
 
Vindkraft er viktig del av fremtiden, for å nå bærekraftmålene  
Som blant andre NVEs langsiktige kraftmarkedsanalyse viser er det for tiden et betydelig 
kraftoverskudd i Norge og Norden. Selv om kraftforbruket har økt de siste årene, har 
kraftproduksjonen økt betydelig mer. Det vil også bli ferdigstilt noen flere vindkraft¬prosjekter i år, 
men deretter er det meget få vindkraftprosjekter som er vesentlig utviklet eller har fått konsesjon. 
Myndighetenes konsesjonsbehandling har blitt stilt i bero siden våren 2019 og vil først startes opp 
igjen etter at et nytt konsesjonssystem er på plass i 2022.  

Det forventes et økt kraftforbruk i årene framover som følge av elektrifisering, hydrogenproduksjon 
og ny industri. Eksisterende kraftoverskudd betyr at det ligger godt til rette for dette, men over tid 
kan forbruksveksten gi et behov for mer ny kraft. Både vannkraft og havvind er mulige kilder, men 
landbasert vindkraft er en kostnadseffektiv produksjonsform og vil være viktig i nordisk kraftmiks 
fremover. Det er derfor viktig at det kan bygges ut mer landbasert vindkraft når markedsforholdene 
gjør dette lønnsomt innenfor gode miljømessige rammer.   

TrønderEnergi ser det som uheldig dersom det nå innføres en ny skatt som svekker lønnsomheten i 
vindkraften, og som skaper usikkerhet i forhold til nye investeringer. Svekket lønnsomhet og økt 
uforutsigbarhet for vindkraft kan gi økt risikopremie og høyere kapitalkostnader for investeringer.  

Vi forventer fortsatte kostnadsreduksjoner for ny vindkraft. Hvis dette sammen med 
markedsforholdene fører til økt lønnsomhet i framtiden kan ny vindkraft bidra mer til 
verdiskapningen også gjennom skattesystemet. Dette kan gjøres gjennom grunnrentebeskatning på 
linje med det som gjelder for vannkraften, noe som vil gi økt nøytralitet i beskatningen av 
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kraftproduksjon. Vi synes imidlertid det er viktig og rimelig at økt framtidig beskatning av nye og mer 
lønnsomme vindkraftverk også kommer kommuner som er vertskap for vindkraftverk til gode.  
 
Energibransjen, gjennom Norwea og Energi Norge, foreslår i sin høringsuttalelse at det innføres en 
produksjonsavgift på ny vindkraft hjemlet i konsesjonsbetingelsene. Vår forståelse er at bl.a. 
Kommunenes Sentralforbund og Landssammenslutningen av Norske Vindkraftkommuner støtter 
dette. TrønderEnergi synes dette kan vurderes, men at det ikke bør føre til høyere skattenivå enn en 
ville fått med en grunnrente-skatt.  Det er rimelig at en slik produksjonsavgift innføres ved fornyelse 
av konsesjoner. En slik fornyelse vil gjerne følges av vesentlige reinvesteringer og mer moderne 
produksjonsteknologi som gjør denne situasjonen sammenlignbar med å etablere en helt ny 
vindpark. På lengre sikt vil dette føre til at alle vindparker vil stå overfor denne avgiften. 
 
Merknader til teknisk utforming og valg av avgiftsmodell   
I høringsnotatet ber Skatteetaten om høringsinstansenes synspunkter på den tekniske utformingen 
av avgiften, samt valg av avgiftsmodell. 

Skatteetaten har vurdert tre skattegrunnlag for en produksjonsavgift: Kraftverkets samlede 
installerte effekt (effektmodellen), avgift på produsert kraft (produksjonsmodellen) og avgift på 
produsert verdi (verdimodellen). Verdimodellen har Skatteetaten ikke gått videre med.  

Skatteetaten anbefaler effektmodellen som innebærer at avgiften beregnes av installert effekt, fordi 
den er enklest å gjennomføre. TrønderEnergi mener en ny skatt på vindkraft bør baseres på 
overskudd, og ikke være overskuddsuavhengig slik regjeringen legger opp til. Ingen av de foreslåtte 
modellene er avhengige av overskudd, men vi oppfatter verdimodellen som alternativet som ligger 
nærmest faktisk verdiskaping. TrønderEnergi mener en verdimodell burde la seg gjennomføre med 
en praktiserbar tilnærming, for eksempel basert på gjennomsnittspriser. Ulempen vil være 
uforutsigbare inntekter til kommunene. Svakheten med de to modellene som baseres seg på 
produksjon er at de ikke relaterer seg til verdien og overskuddet av produksjonen. Det medfører at 
skattebelastningen blir uforholdsmessig ved lave kraftpriser. 

For valget mellom effektmodell og produksjonsmodell pekes det i høringsnotatet på at det vil være 
vesentlige administrative ulemper ved å velge kWh framfor MW. Vi vil understreke at det finnes gode 
datasett for produksjon i kWh, det er for eksempel basis for elsertifikatordningen og grunnlag for 
fastleddet i tariffen produsenter betaler for bruk av kraftnettet har valgt å bruke energi (kWh). Energi 
som avgiftsgrunnlag er vurdert å ha mindre negative effektivitetsvirkninger, og dette er også basert 
på at man tidligere brukte effekt som avgiftsgrunnlag. Den foreslåtte effektmodellen vil også gå verst 
ut over de eldre parkene som gjennomgående har lavere brukstid (mindre produksjon pr. installert 
MW) enn de nyere parkene. Produksjonsmodellen er altså et bedre alternativ enn effekt¬modellen, 
og vi kan ikke se at administrasjonsbyrden skulle øke vesentlig ved å velge produksjon heller enn 
effekt som skattegrunnlag.  

TrønderEnergi har ikke ytterligere merknader til utkast til Stortingets skattevedtak eller utkast til 
forskriftsendring 
 
Med vennlig hilsen  
TrønderEnergi 

 
 
 

Ståle Gjersvold 
konsernsjef 


