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Høring om avgift på landbasert vindkraft (referanse 2021/1129) 
 
Vi viser til Skattedirektoratets høringsbrev av 22. juni 2021 med forslag til regler til gjennomføring 
av avgift på landbasert vindkraft.  

Vardar AS er et regionalt kraftselskap eid av kommunene i tidligere Buskerud fylke. Selskapets 
formål er verdiskapning gjennom langsiktige investeringer innen fornybar energi. 
Kjernevirksomheten er eierskap i Glitre Energi, Vannkraft, Vindkraft og Fjernvarme. Innen 
vindkraft har Vardar en 50% eierandel i Kvalheim Kraft DA, som har bygget ut Mehuken 
vindkraftverk med 70 GWh produksjon i Kinn kommune. I tillegg har Vardar 25% eierskap i 
utviklingsselskapet Zephyr AS som er en betydelig utbygger av landbasert vindkraft i Norge. 

Kvalheim Kraft DA eier Mehuken vindkraftverk i Kinn kommune som har vært i drift siden 2001. 
Mehuken vindkraftverk har siden vært bygget ut med ytterligere to byggetrinn i 2010 og 2015 
hvorav det siste byggetrinnet erstattet turbinene fra byggetrinn 1.  
 
Produksjonsavgift på landbasert vind 
Vardar støtter synspunktet om at større verdier bør ligge igjen i lokalsamfunnene/kommunene når 
det bygges ut vindkraftverk. Vi mener imidlertid at det ikke bør innføres nye avgifter for 
eksisterende vindkraftverk. Dersom det innføres en avgift for eksisterende vindkraftverk bør 
denne utformes som en naturressursskatt hvor skatten trekkes fra selskapsskatten på tilsvarende 
måte som for vannkraft. Dette vil medføre en omfordeling av inntektene fra staten til kommunen 
uten økt skattebelastning for eksisterende kraftverk. 
 
Eksisterende kraftverk har blitt realisert gjennom ulike støtteordninger. På Mehuken driftes 
turbiner fra byggetrinn 2 og 3 fra hhv 2010 og 2015 i kraftverket, hvorav byggetrinn 1 fikk 
investeringsstøtte mens byggetrinn 2 får støtte gjennom elsertifikatsystemet. 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. Dersom dagens priser på  



 

elsertifikat hadde vært lagt til grunn ved tidspunkt for investeringsbeslutning, ville ikke byggetrinn 
3 blitt realisert og vært en del av oppfyllelsen av mål om ny fornybar energi i Norge. Vardar mener  
 
derfor at det er avgjørende at produksjonsavgiften som nå tenkes innført, kan utlignes mot 
selskapsskatten. Dersom Norge skal nå sine målsetninger om nye investeringer innen fornybar 
energi og elektrifisering må investorene kunne stole på at rammebetingelsene vil være stabile og 
forutsigbare over tid. Innføring av nye avgifter for allerede utbygde anlegg vil svekke denne tilliten. 
 
Teknisk utforming av avgiften 
For at en produksjonsavgift skal fungere etter hensikten er det viktig at avgiften er forutsigbar for 
kommunene. Vardar mener at en produksjonsavgift må basere seg på faktisk produksjon og ikke 
installert effekt. Basert på vindmålinger og gode modeller for beregning av produksjon fra 
vindkraft, vil man ha god kunnskap om forventet produksjon fra vindparkene før utbygging. 
Vinden varierer imidlertid mye fra år til år, og det synes rimelig at utbygger betaler mer i avgift til 
vertskommunen de årene det er god vind og høy produksjon og tilsvarende mindre i år med dårlig 
vind og lav produksjon. Vindkrafteiere rapporterer produsert energi til NVE på årlig basis, og en 
avgift basert på dette bør være enkel å administrere. Dersom det er ønskelig for kommunene med 
et jevnere avgiftsnivå, kan avgiften baseres på snittet av faktisk produksjon over flere år. En avgift 
basert på produksjon vil også gi insentiver både til produsenter og kommuner og bygge ut de 
vindkraftverkene hvor produksjonen er best.  Med tanke på produksjonstilpasninger i driftsfasen 
vil det også være viktig at vertskommunen og utbygger har like insentiver med tanke på å 
optimalisere produksjonen fra vindparken. 
 
Det har vært en rivende utvikling av teknologien for vindkraft. Dersom myndighetene velger å gå 
videre med en produksjonsavgift som rammer allerede utbygde vindkraftverk uten at avgiften kan 
utlignes mot selskapsskatten, vil en avgift basert på installert effekt ramme eldre vindkraftverk 
spesielt hardt, da disse er mindre effektive pr MW enn nyere vindkraftverk. 
 
Forutsigbarhet for kommunene 
Fordeling av inntekter til vertskommunene er ikke en del av denne høringen og utsettes til 
budsjettprosessen i Stortinget. For at kommuner skal være villig til å stille arealer til rådighet for 
vindkraft i fremtiden er det viktig at kommunene har forutsigbarhet og trygghet for at inntektene 
vil tilfalle vertskommunen uavkortet. En ordning hvor dette skal avgjøres i årlige budsjettprosesser 
i Stortinget vil ikke gi nødvendig forutsigbarhet for langsiktige inntekter til kommunene.  
 
Oppsummering 
Norge skal kutte klimagassutslippene med minst 50% innen 2030, og vil vi ha et stort behov for ny 
fornybar kraft for å sikre konkurransedyktige priser for eksisterende og nye virksomheter. 
Vindkraft på land er i dag det mest kostnadseffektive alternativet til ny kraftproduksjon i Norge og 
kan gi stor ny verdiskaping. Det bør derfor være i statens interesse å sikre inntekter til 
vertskommunene, for at disse skal være villig til å stille nødvendig areal til rådighet for fremtidige 
utbygginger. Vi vurderer at forslaget som er ute til høring ikke legger til rette for særlig økt 
interesse for økt verdiskaping ved ny vindkraft i kommunene.  Innføring av en ny avgift for anlegg 



 

som ble utbygd under andre forutsetninger vil svekke tilliten til norske rammebetingelser, og vil 
svekke investeringslysten og kapitaltilgangen for nye fornybarprosjekter i fremtiden. 
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