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Høringsuttalelse – Avgift på landbasert vindkraft. Ref. 2021/1129
Vi takker for muligheten til å delta med høringsuttalelse i anledning en foreslått avgift på landbasert
vindkraft varslet i revidert nasjonalbudsjett 2021. Vi vil her levere vårt høringssvar.
Først og fremst vil vi påpeke at fremtidig utbygging av vindkraft i Norge er unødvendig. Dette er
grundig dokumentert i studiet «Energipolitikk på naturens premisser – til beste for klima,
naturmangfold, mennesker og næringsliv». Dette studiet er initiert og finansiert av Motvind Norge,
men er utført av en selvstendig gruppe på ca. 20 eksperter innen en lang rekke fagområder.
En avgift vil ikke løse de mange problemene som følger med vindkraften. Men forslaget om en avgift
på landbasert vindkraft kan være en god ide så lenge den ikke blir et incentiv til å bygge mer
vindkraft og dermed driver opp presset for å forbruke mer inngrepsfri natur og friluftsområder til
industriformål. Et insentiv som fungerer som en motor for økt utbygging, vil hverken være i tråd med
energilovens krav om samfunnsmessig rasjonalitet i alle ledd, eller plan- og bygningslovens krav til
bærekraft i planleggingen av arealressursene.
En avgift som tilfaller kommunen, vil klart øke presset på naturen. Den vil bli nok et lokkemiddel for
bygdekommuner, ofte med svak økonomi, til å si ja til vindkraftverk. Det er slike kommuner som i dag
forvalter mange av de siste urørte naturområdene i landet – fjellområder som er svært attraktive for
vindbransjen og som samtidig har stor verdi for naturmangfold og som friluftsområder (se vedlagte
kart som eksempel på slik aktivitet). Dette er arealer som tilhører fellesskapet og fremtidige
generasjoner. Det må ikke bli slik at svak økonomi i utkantkommuner fører til at disse sårbare
naturområdene ødelegges ved å tillate vindindustri for å saldere kommunebudsjettet.
Vindbransjens lobbyorganisasjon, NORWEA, har i flere år oppfordret myndighetene til å innføre en
slik avgift. Øverst på vindbransjens ønskeliste stod en naturressursskatt som ville blitt skattemessig
utlignet slik at det i realiteten ble fellesskapet som betalte den. Som nr. 2 på bransjens ønskeliste står
avgifter av den type regjeringen nå ser på. Det er tydelig at bransjen har fått signaler fra kommuner
om at arealer til nye vindkraftverk kan «kjøpes» for mer penger.
Motvind Norge tilrår følgende avgiftsstruktur for vindkraft:
•

Det etableres en ny avgift som skal gjelde for både kommende og eksisterende vindkraftverk.
Avgiften trekkes direkte inn til staten og skal, i sin helhet, brukes som støtte til tiltak for å
fremskaffe ny kraft med minst mulig natur- og miljøkonsekvens. Fortrinnsvis energieffektivisering
(eksempelvis via ENOVA) og oppgradering av gamle vannkraftverk.
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•

•

Avgiftens størrelse må være så stor at den gir et avgifts / skattetrykk på vindkraften som tilsvarer
vannkraftens totale nivå. Det er viktig at disse to energikildene får likt avgifts- og skattetrykk slik
at kunstige og naturskadelige vridninger i investeringer ikke oppstår. Et slikt avgiftsregime
understøttes av vindbransjens egne argumenter om at vindkraft nå er mer lønnsomt enn
vannkraft.
En produksjonsbasert avgift kan få den virkningen at det i perioder med lav kraftpris ikke vil
lønne seg å produsere vindkraft. Avgiften bør derfor være effektbasert.

Regjeringens forvaltning av landets arealer har medført at hele landet, også bundne arealer, ligger
åpent for vindkraftutbygging. Dersom regjeringen nå på toppen av det innfører en ny avgift som har
som mål å skape et ytterligere incentiv for kommuner til å si ja til vindkraft, kan det ikke ses på som
annet enn et frislipp for et hemningsløst forbruk av vår natur. Det sier seg selv at en slik utvikling
hverken er bærekraftig eller «samfunnsmessig rasjonell» og at Motvind Norge ikke kan anbefale
dette.
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Vedlegg:
Kartet over området nord og sør for Sognefjorden viser meldte vindkraftprosjekt og områder med
kjent aktivitet fra utbyggere. Det illustrerer det voldsomme presset vår natur i dag står under fra
vindkraftbransjen.

Gule områder er naturarealer med kjent aktivitet fra utbyggere for å utvikle nye vindprosjekter. Det
må antas at der er flere områder hvor utbyggere arbeider med nye prosjekter i det skjulte.
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