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Høringsuttalelse – avgift på landbasert vindkraft 
 
 
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 valg av avgiftsmodell samt den tekniske 
utformingen av avgiften. Her følger Zephyr sine innspill til den foreslåtte avgiften. 
 
Zephyr er eid at kraftselskapene Østfold Energi, Vardar og Glitre og er dermed et offentlig eid 
kraftselskap. Zephyr bygger eller har bygd ut mer enn 700 MW med vindkraft og har i dag 
ansvaret for den daglige driften av mer enn 500 MW med vindkraft på Vestlandet og i Nord-
Norge. Selskapet ble stiftet i 2006 og har dermed 15 års erfaring med utvikling, utbygging og 
drift av norske vindkraftverk. 
 
 
Sammendrag 
 

- Dersom det skal innføres en produksjonsavgift på eksisterende i tillegg til nye 
vindkraftverk, så må denne trekkes fra selskapsskatten krone for krone tilsvarende 
naturressursskatten for vannkraft. 

o Dette vil medføre at alle vertskommuner får økte inntekter fra vindkraftverkene 
uten at dette rammer investeringene i eksiterende vindkraftverk for hardt. 

o Eksisterende vindkraftverk har blitt realisert gjennom ulike støtteordninger. De 
aller fleste er bygd med en forventning om en betydelig støtte gjennom el-
sertifikatordningen. Prisene på el-sertifikater er så lave at mange av disse 
prosjektene nå ikke vil være lønnsomme. Det er urimelig å kreve ekstra 
skatter/avgifter fra subsidierte prosjekter som ikke vil være lønnsomme. Det er 
derfor avgjørende at produksjonsavgiften kan trekkes fra på selskapsskatten. 

 
- Produksjonsavgiften må tilfalle vertskommunen for vindkraftverkene i sin helhet. 

o Produksjonsavgiften må være en forutsigbar inntekt for kommunene og det er 
derfor viktig at avgiften holdes utenfor utjevningsordningen.  

 
- Etter en samlet vurdering mener Zephyr produksjonsavgiften bør baseres på produsert 

kWh. En avgift basert på installert effekt, MW, vil gi vertskommunen og utbygger ulike 
insentiver og bør unngås. 
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o Avgiftsplikten for nye vindkraftverk oppstår dermed ved første produserte kWh.  
o Vindkraftverkene rapporterer allerede produsert volum (kWh) til myndighetene. 

Det skattemessige grunnlaget vil dermed være lett tilgjengelig. 
o Med dagens gode produksjonsestimater for nye vindkraftverk vil staten, 

vertskommunen og konsesjonæren ha god forutsigbarhet om skattens størrelse for 
nye anlegg allerede i konsesjonsprosessen. 

 
- Det bør vurderes om det i tillegg til produksjonsavgiften skal innføres en moderat 

konsesjonsavgift på nye vindkraftverk.  
o Denne avgiften bør også være basert på produsert kWh. 
o Ordningen bør hjemles i ny konsesjonsprosess for vindkraftverk. 
o Kommunene vil med en slik ordning få en enda større del av verdiskapningen.  
o Konsesjonærene vil ha forutsigbarhet om skatteeffekten i konsesjonen og dermed 

før investeringsbeslutningen fattes. 
o Konsesjoner etter ny konsesjonsprosess vil først kunne komme i perioden 2025-

2030. Utviklingen i turbinpriser og kraftpriser vil sannsynligvis gjøre prosjektene 
lønnsomme selv med en ekstra konsesjonsavgift, så lenge avgiften er moderat. 

o En slik ordning vil kunne føre til at flere vertskommuner stiller areal til disposisjon 
for vindkraft. 

o Staten vil dermed gjennom konsesjonssystemet kunne:  
 Velge de beste arealene/prosjektene for vindkraft 
 Ha et sterkt virkemiddel for å sikre kraftoverskudd i Norge 
 Få økt tillit gjennom lokal støtte og lokalt samarbeid 

 
 
Vindkraft som viktig virkemiddel i industriutvikling og klimakamp 
Norge som energi- og industrinasjon må ha en kraftbalanse som gir stabile og moderate 
kraftpriser i tiårene som kommer. Myndighetene sin rolle i denne utviklingen er bl.a. å legge til 
rette for at kraftproduksjonen følger utviklingen i kraftforbruk. Myndighetene beregner en økning 
i kraftforbruk i størrelsesorden 20 TWh i 2030 og 30 TWh i 2040. Dersom kraftbalansen og 
dermed kraftprisnivået skal opprettholdes må produksjonen økes tilsvarende. 
 
En stabil, moderat og forutsigbar kraftpris er også en forutsetning for at vi skal kunne lykkes 
med det grønne skiftet i Norge. Det vil gi bedrifter som går fra fossilt til fornybart trygghet på at 
dette ikke bare er en god investering for klimaet, men også en trygg investering rent økonomisk. 
 
Vindkraft på land vil være den rimeligste teknologien å bygge ut i årene som kommer og kan 
bidra til stor kraftproduksjon dersom man legger til rette for lokal verdiskapning som gir lokal 
støtte til prosjektene. Zephyr mener at avgifter på eksisterende og ny vindkraft som vist i 
Sammendraget vil bidra til å få etablert ny landbasert vindkraft som kan bli et viktig bidrag i den 
økte kraftproduksjonen i de neste 20 årene. 
 
 
Ytterligere kommentarer til produksjonsavgiften 
Det er ønskelig at produksjonsavgiften skal gi vertskommunene en forutsigbar inntekt allerede i 
utviklingsfasen av prosjektene slik at de kan ta stilling til om fordelene overstiger ulempene for 
dem.  
 
For det første må avgiften tilfalle vertskommunen i sin helhet. Denne avgiften må ikke føre til 
reduserte overføringer eller inntekter for vertskommunen på andre områder.  
 
For det andre må det være lett å beregne avgiftens størrelse allerede i planleggingsfasen av 
prosjektet. Det er nevnt tre modeller i høringsskrivet. Her er noen kommentarer til disse: 
 
Verdimodellen vil være den beste for konsesjonæren rent økonomisk siden man dermed betaler 
avgift på omsetning eller fortjeneste. Den vil slå mest rettferdig ut for kraftverkene. Vi er enig 
med Skattedirektoratet at denne modellen vil gi mindre forutsigbarhet for vertskommunene og 
dermed ikke er egnet.  
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Effektmodellen vil gi ønsket forutsigbarhet for kommunene, men vil ramme de økonomisk dårlige 
prosjektene hardere enn de gode siden denne modellen ikke tar hensyn til hvor mye energi hver 
MW produserer. Det vil derfor heller ikke bli noe insentiv for kommunen til å medvirke til at de 
beste vindressursene utnyttes. Det kan bli en utfordring å finne tidspunkt for når avgiftsplikten 
oppstår. Dersom det bygges nye eller fjernes turbiner, må avgiftsgrunnlaget oppdateres. Dersom 
kraftledningene svikter slik at det ikke produseres noe energi fra hele eller deler av 
vindkraftverket, så er det også urimelig at det skal betales avgift. Dette må i så fall reguleres. 
Det blir utfordrende å regulere slike forhold.  
 
Produksjonsmodellen vil gi både konsesjonæren og vertskommunen en forutsigbar avgift. Det er 
gode prediksjonsmodeller for hvor mye et vindkraftverk skal produsere og disse kan benyttes 
allerede i planleggingsfasen av prosjektet. Det vil gi vertskommunen et insentiv til å finne 
løsninger for vindkraftverket slik at det produserer mest mulig energi. Konsesjonærene 
rapporterer allerede produsert energi (kWh) til myndighetene. For nye kraftverk vil avgiftsplikten 
oppstå fra første produserte kWh. Dersom et kraftverk utvides eller reduseres, vil det ikke ha 
noen påvirkning på hvordan avgiftsgrunnlaget innhentes. Det vil fremdeles være 
produksjonstallene som skal legges til grunn for avgiften. 
 
Etter en helhetsvurdering mener Zephyr at produksjonsmodellen er den foretrukne modellen.  
 
 
Skattlegging av eksisterende vindkraftverk 
Skattedirektoratet foreslår at avgiften skal gjelde for eksisterende vindkraftverk. Eksisterende 
vindkraftverk er stort sett blitt bygd med støtte gjennom el-sertifikatordningen. Mange av disse 
prosjektene er bygd med en forventning om et velfungerende el-sertifikatmarked der tilbud og 
etterspørsel matcher og som gir en markedspris over det ubetydelige. El-sertifikatmarkedet er 
overoppfylt og det fører til svært lave priser. Dette går spesielt hardt ut over de investorene som 
var tidlig ute og bygde vindkraftverk i de første årene av el-sertifikatordningen. Dersom det 
legges en avgift på disse prosjektene, vil det redusere mulighetene ytterligere for å kunne gi 
positive avkastninger. Konsesjonærene av eksisterende vindkraftverk har en tidsbegrenset 
konsesjon på inntil 30 år. For at konsesjonssystemet skal kunne ha tillit blant utviklere og 
investorer må man kunne forvente at rammebetingelsene i konsesjonsperioden ligger mest 
mulig fast slik at det er mulig å investere i konsesjonsgitte prosjekter uten at staten senere gjør 
det umulig for investor å få igjen den investerte kapitalen.  
 
En konsesjonær er bundet til vilkårene i konsesjonen og de lover og forskrifter som gjelder for 
kraftproduksjon. Det bør derfor også være et prinsipp at staten ikke endrer forutsetningene for 
lønnsom drift ved å øke avgiftsnivået underveis. Slike endringer vil gjøre investeringer i norsk 
virksomhet mindre interessant og svekke tilliten til den norske stat. Tillit og forutsigbarhet i 
rammebetingelser vil være helt sentralt med tanke på kapital til fremtidige investeringer innen 
vindkraft på land og ikke minst innen utbygging av havvind på norsk sokkel. 
 
Zephyr foreslår derfor at produksjonsavgiften kan skrives av på selskapsskatten krone for krone 
slik naturressursskatten for vannkraft. Dette vil føre til at eksisterende vindkraftverk som ikke er 
i skatteposisjon, vil ta en økonomisk belastning gjennom likviditetseffekten dette vil medføre. 
Dette vil imidlertid ramme de nyeste prosjektene mer enn de eldre. Det er de eldre el-sertifikat-
prosjektene som rammes hardest av en ekstra avgift siden de i utgangspunktet er de minst 
lønnsomme.  
 
 
Konsesjonsavgift for nye vindkraftprosjekter 
Myndighetene bør vurdere om det ifm nytt konsesjonssystem for vindkraft skal legges til rette 
for en konsesjonsavgift som kan øke de lokale inntektene ytterligere og som kommer i tillegg til 
produksjonsavgiften. 
 
Dersom produksjonsavgiften ikke er tilstrekkelig for å legge til rette for nok arealer til nye 
vindkraftprosjekter, kan en konsesjonsavgift for nye vindkraftprosjekter være et aktuelt og 
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effektivt tiltak. Vindkraftverk er i dag lønnsomme uten subsidier. Det er forventet stigende 
kraftpriser og synkende investeringskostnader for vindkraft i årene som kommer. Det vil derfor 
sannsynligvis være rom for at mer verdi kan ligge igjen hos vertskommunene og dermed i 
lokalsamfunnene. En slik økning i lokal verdiskapning vil gjøre det mer attraktivt for kommuner å 
finne egnede arealer for vindkraft. Dersom konsesjonsavgiften fastsettes i konsesjonen, vil dette 
også gi konsesjonær en forutsigbarhet i avgiftsnivået før investeringsbeslutning fattes.  
 
Zephyr mener at en slik konsesjonsavgift ikke vil skremme investorer ifra å utvikle eller 
investere i vindkraftverk så lenge konsesjonsavgiften er på et moderat nivå. En økning i 
verdiskapning i lokalsamfunnet vil kunne gi økt støtte til prosjektene og økt tillit til myndighetene 
om at lokalsamfunnene er tjent med slike tiltak. Det vil derfor ha en stor positiv effekt for både 
vertskommunene, myndighetene og kraftbransjen. 
 
 
Kommentar til høringsfristen 
Det er lite hensiktsmessig med en høringsperiode midt i ferieavviklingen. Dette er en svært 
inngripende sak for eksisterende vindkraftverk spesielt og avgjørende rammebetingelse for 
fremtidig vindkraftutbygging. Nå vurderes det å innføre en avgift på eksisterende vindkraftverk 
uten at effekten av dette er tilstrekkelig utredet. NORWEA og Energi Norge har utført 
beregninger av en produksjonsavgift som foreslått for enkelte prosjekter. Disse beregningene 
viser at produksjonsavgiften vil forverre allerede ulønnsomme prosjekter.  
 
En slik viktig sak fortjener en bedre høringsprosess. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
For ZEPHYR AS 
 
 
 
 
Olav Rommetveit 
Adm. Dir. 


