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Ny vindkraftskatt for  
økt lokal forankring 

Av Simon Seland, prosjektmedarbeider i Civita

Dette notatet foreslår en alternativ innretning av skatteregimet for vindkraft der kommunene 
kompenseres med en naturressursskatt og en arealbasert naturavgift, som kan bidra til å øke den 
lokale oppslutningen rundt nye vindkraftprosjekter. 

Innledning
Tempoet på utbyggingen av vindkraft har økt betraktelig i Norge. Ifølge Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE), har vindparkene som er satt i drift frem til nå en normalårsproduksjon på 
9,3 terrawattimer (TWh), fordelt på 44 kraftverk.1 Dette er omtrent like mye elektrisk energi som blir 
brukt i Oslo i løpet av et år.2 De siste årene har utbyggingsveksten vært sterk, og bare siden utgangen 
av 2017 er mengden installert effekt mer enn doblet.3 Bakgrunnen for veksten må sees i sammen- 
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heng med at vindkraft har vært subsidiert gjennom den svensk-norske-elsertifikatordningen 
og gunstige avskrivningsregler, samtidig som at kostnadene for produksjon og installasjon av 
vindturbiner har falt globalt. Disse subsidiene utløper for nye anlegg ved utgangen av 2021,4 og 
det haster derfor for utbyggere å realisere tildelte konsesjoner. Når samtlige vindkraftverk som var 
under bygging våren 2020 er ferdigstilt, vil den samlede årsproduksjonen være estimert til 15,6 
TWh.5 Kraftproduksjonen fra vindkraft er imidlertid fortsatt liten i forhold til kraftproduksjonen  
fra vannkraft, som i et normalår vil produsere rundt 136 TWh, tilsvarende 91 prosent av Norges 
samlede produksjon i dag.6  

I samme tidsrom er motstanden mot vindkraft i Norge blitt svært stor. Organisasjonen Motvind, 
som ønsker å stoppe all vindkraftutbygging, har på kun ett år fått mer enn 17 000 medlemmer.7 
Behandling av nye konsesjoner har siden 2019 vært midlertidig stoppet, og i juni 2020 la Regjeringen 
frem forslag til endringer i konsesjonsbehandlingen, der det skisseres at det vil ta minimum syv-åtte 
år før nye vindparker kan settes i drift.8 Derfor vil det tidligst bygges nye vindparker mot slutten av 
2020-tallet. Disse prosjektene vil måtte være lønnsomme uten subsidier, men vil trolig nyte godt av 
at kostnadene stadig blir lavere. 

Dagens høye konfliktnivå kan imidlertid gjøre det vanskelig å få lokal forankring til nye vindkraft-
prosjekter. De store protestene de siste årene har vist at ulempene som påføres de som bor i 
nærheten av vindparker er betydelige, og et nytt skattesystem bør reflektere dette bedre. En  
høyere lokal kompensasjon i beskatningen av vindkraft vil neppe adressere all motstand, men vil  
kunne oppleves mer rettferdig, og slik bidra til å dempe dagens høye konfliktnivå. Regjeringen har  
varslet at det vil bli lagt frem et forslag til økt lokal kompensasjon til vertskommunene for vindkraft- 
anlegg i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2021. I dette notatet presenteres et forslag 
til hvordan et slik skatteregime for vindkraft kan se ut, der kommunene kompenseres med en 
naturressursskatt, og der nedbygging av natur avgiftsbelegges. I tillegg vil det redegjøres for 
potensialet for ytterligere utbygging og argumenteres for at Norge er tjent med å bygge ut mer 
vindkraft. 

Potensialet for mer vindkraft i Norge 
Norge har fortsatt et stort, uutnyttet ressursgrunnlag for utbygging av mer vindkraft. Som en 
teoretisk øvelse har NVE anslått at, dersom man bygger vindkraft i alle områder som er like godt 
eller bedre egnet enn der det er bygget så langt, vil man kunne produsere 1 400 TWh årlig.9 Dette er 
ikke realistisk, da det vil være i stor konflikt med blant annet friluftsliv og naturmangfold, men det 
er en illustrasjon på at Norge har svært gode vindressurser. Våren 2019 lanserte NVE en rammeplan 
for vindkraft som pekte ut 13 områder som de anser særlig egnet for vindkraftutbygging. Områdene 
ligger i alle deler av landet, i hovedsak i hei- og lavfjellsområder, som av dem er vurdert til å ha lavere 
naturverdier og konfliktpotensial enn områder på høyfjellet eller ved kysten.10 Noen av områdene 
med størst potensial ligger i Nord-Norge, men er mindre attraktive på grunn av begrenset kapasitet 
i transmisjonsnettet og ulempene vindturbiner vil ha for reindrift.11  



3

C i v i t a - n o t a t  n r .  2 9  2 0 2 0

Hva med havvind?
Norge har også tilgang på store havvindressurser. Vindturbiner til havs kan enten monteres bunnfast 
eller som en flytende konstruksjon. Vindkraften som er bygget til havs i Europa så langt har i 
hovedsak vært bunnfast, og har ligget på grunt vann. Egnede områder på grunt vann er imidlertid 
en knapp ressurs, som er i konflikt med blant annet fiske, naturvern og skipstrafikk. For å ta i bruk 
ressursene lenger ute til havs, er flytende teknologi trolig mer aktuelt. Dette er foreløpig svært 
dyrt, men kostnadene kan reduseres som følge av ny teknologiutvikling. Selv med billigere og mer 
effektiv teknologi, er det imidlertid usikkert om det vil bli aktuelt med storstilt utbygging av havvind 
i Norge. På grunn av svært lave kraftpriser vil trolig Norge være blant de siste landene der havvind 
blir lønnsomt. I Norge er det like gode vindforhold på land som andre land må langt ut til havs for 
å dra nytte av, samtidig som landbasert vindkraft er langt billigere å anlegge. Det kan imidlertid bli 
mulig for norsk leverandørindustri å bruke kompetansen fra olje- og gassvirksomheten til å levere 
installasjoner til havvind internasjonalt. Potensialet for å omstille denne næringen kan derfor være 
et argument for å subsidiere utvikling av havvind videre i årene som kommer.

Lønnsomhet
Ettersom elsertifikatordningen og avskrivningsreglene vil løpe ut for nye anlegg etter 2021, må 
nye investeringer i vindkraft fremover være bedriftsøkonomisk lønnsomme. Lønnsomheten til 
vindkraftinvesteringer har imidlertid økt de siste årene, og mange prosjekter er nå lønnsomme uten 
subsidier.12 Ifølge NVE er kostnadene knyttet til utbygging, drift og vedlikehold kraftig redusert de 
siste årene. De gjennomsnittlige energikostnadene over levetiden (LCOE) for nye anlegg var i 2019 
hele 38 prosent lavere enn de var for anlegg som ble bygd i 2012.13 Reduksjonen kommer blant 
annet som følge av mer effektive vindturbiner og mer kunnskap om lokale vindforhold.  

Etter hvert som subsidiene fases ut, vil det kun være kraftprisene som avgjør vindparkenes inn- 
tekter. I Norge har store mengder vannkraft gitt lave kraftpriser i en årrekke. Kraftprisene i årene  
fremover vil i stor grad avhenge av hvor mye fornybar energi som bygges ut, og hvor mye kraft-
forbruket øker som følge av økt elektrifisering. I tillegg vil kvoteprisen på klimagassutslipp i Europa 
ha betydning for lønnsomheten til vindkraft. Økt kvotepris gjør det dyrere å benytte fossil energi  
til kraftproduksjon, slik at etterspørselen etter fornybar energi øker. Dette bidrar til å øke kraft-
prisene, slik at flere vindkraftprosjekter blir lønnsomme. Kvoteprisen i EU har steget mye de siste 
årene, og vil fortsette å stige etter hvert som antall kvoter reduseres.  

Behovet for mer vindkraft

Mer fornybar energi nødvendig for å nå klimamålene
� Parisavtalen ble alle land i verden enige om å ha som mål å begrense den globale oppvarmingen til 
under 2 grader, og tilstrebe 1,5 grader.14 For å nå dette målet må verdens klimagassutslipp reduseres 
drastisk. Regjeringen har i Granavolden-plattformen et uttalt mål om å redusere utslippene 
i Norge med 90–95 prosent innen 2050, i forhold til referanseåret 1990. Dette vil innebære nær 
karbonnøytralitet, hvilket betyr at utslippene til atmosfæren ikke kan være høyere enn de utslippene 
som fjernes, fortrinnsvis ved naturlig karbonbinding i skog, jord og myr. 
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Selv dersom utslippene fra petroleumsvirksomheten holdes utenfor, har Norge høyere utslipp 
per innbygger enn sammenlignbare land som Danmark og Sverige. Det gjenstår store utslipp fra 
Fastlands-Norge som må kuttes for å nå netto nullutslipp, i tilknytning til blant annet transport, 
industri, bygg og landbruk. Statnett anslår at en omfattende elektrifisering av Norge vil gi et økt 
forbruk av strøm på mellom 30 og 50 TWh.15 En omfattende elektrifisering er definert til å omfatte 
all aktivitet, med unntak av deler av industrien og tung- og langdistansetransport, som har vist seg 
vanskelig å elektrifisere. En mulig nullutslippsløsning i disse sektorene kan være hydrogen. Dersom 
hydrogen produseres fra fornybar energi for å avkarbonisere hele energisystemet, vil dette kunne 
lede til en ytterligere økning i kraftforbruket på 40 TWh, ifølge Statnett. Det vil derfor være et stort 
behov for mer fornybar energi fremover, selv om Norge i dag har et kraftoverskudd. 

Norsk kraft kan eksporteres til Europa
Norge er tilgodesett med store mengder vannkraft, som i motsetning til vindkraft, er regulerbart. 
Det betyr at selv om andelen vindkraft øker i Norge, vil fortsatt kraftproduksjonen være regulerbar 
på marginen. Med mer vindkraftproduksjon i Norge kan vannmagasinene fylles opp, og dens 
regulerbare egenskap kan dermed utnyttes i større grad. For eksempel kan andre land, som ikke 
har fornybare kraftalternativer som er regulerbare, importere kraft fra Norge i perioder der de selv 
har lav egenproduksjon. Slik kan norsk kraft bli et viktig eksportprodukt, samtidig som det bidrar  
til å sikre energiforsyningen i Nord-Europa etter hvert som fornybarandelen i kraftmiksen øker.  
Ifølge beregninger fra NVE, vil 10 TWh norsk vindkraft kunne redusere de årlige utslippene i EU 
med 5 millioner tonn i 2025.16 I perioder der fornybarproduksjonen i andre land er høy, kan Norge 
lagre vannkraften og importere billig overskuddskraft. Dette vil bidra til å redusere norske kraftpriser.  
Flere europeiske land planlegger imidlertid for å kunne utnytte overskuddskraft til å produsere 
hydrogen ved elektrolyse, og i så fall vil denne muligheten falle bort.

Styrket konkurranseevne til kraftintensiv industri
Norge har mye kraftintensiv industri, dvs. industri med særlig høyt forbruk av kraft som innsats-
faktor. Bakgrunnen for dette er at vannkraft har sikret lave og stabile kraftpriser, som har gitt 
kraftintensiv industri lokalisert i Norge et konkurransefortrinn mot industri lokalisert i andre land. 
Særlig produksjon av aluminium, jern og stål, kjemikalier og treforedling krever store mengder 
kraft, og utgjør i dag en vesentlig del av næringsstrukturen i Norge. Ifølge SSB var 17 828 personer  
sysselsatt i disse næringene i 2018, fordelt på 202 bedrifter og med en samlet omsetning på 124 
mrd. kroner.17  

Den kraftintensive industrien er imidlertid avhengig av konkurransedyktige og forutsigbare 
kraftpriser. En rapport fra Thema Consulting Group og Vista Analyse (2011) peker på at den 
kraftintensive industrien i Norge er utsatt for internasjonal konkurranse og i liten grad har mulighet 
til å velte kostnadsøkninger over på forbrukerne.18 De fremtidige kraftprisene i Norge er derfor av 
stor betydning for lokaliseringsbeslutninger til bedrifter i kraftintensiv industri. Statnett anslår i sin 
langsiktige markedsanalyse (2020) at, dersom det ikke bygges ut mer fornybar energi, vil Norge få 
 høyere kraftpriser relativt til nabolandene våre.19 I et slikt tilfelle vil den kraftkrevende industrien 
oppleve økt konkurranse, færre investeringer og potensielt – nedleggelser. Dette vil være særlig 
uheldig, da mye kraftintensiv industri er en viktig arbeidsgiver i distriktene, der det er mer krevende  
å skape nye arbeidsplasser. I flere lokalsamfunn utgjør dessuten kraftkrevende industri hjørnestens-
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bedrifter, der svært mange av innbyggerne er sysselsatt. Styrking av konkurranseevnen til kraft-
intensiv industri er derfor særlig viktig for å opprettholde en spredt bosetting.

Lavere oppslutning til vindkraftutbygging
Konfliktnivået rundt vindkraft har økt de siste årene. CICERO Senter for klimaforskning har i  
rapporten Folk og klima kartlagt nordmenns holdninger til økt utbygging av vindkraft. Stilt overfor 
påstanden: «Norge bør øke vindkraftproduksjonen på land», falt andelen som enten var helt eller 
delvis enig fra 65 prosent i 2018 til 51 prosent i 2019.20 Det var likevel et knapt flertall som var 
positive til mer vindkraft, mens motstanden var størst blant deltakere fra Sør- og Vestlandet. 

Nasjonal ramme for vindkraft ble skrinlagt av Regjeringen høsten 2019. Rammeplanen ble laget av NVE 
på oppdrag fra Regjeringen, og var ment å virke konfliktdempende overfor nye utbygginger. Resultatet 
ble imidlertid 5000 høringsinnspill, der, ifølge Olje- og energidepartementet, flertallet var kritiske.21 
Det er særlig i forbindelse med byggestart av kraftverk som har fått godkjent søknad om konsesjon 
flere år tilbake, at det har vært mye lokal motstand. Flere prosjekter har fått færre, men langt større 
og mer dominerende vindturbiner enn det som opprinnelig var planlagt. I november 2020 varslet 
Regjeringen, sammen med Fremskrittspartiet, om flere innstramninger i konsesjonsregelverket. 
Blant annet skal regulering flyttes fra energiloven og til plan- og bygningsloven, hvilket i praksis betyr 
at det er kommunene selv som kan bestemme om det skal bygges vindkraft eller ikke.22 I tillegg skal 
tidsløpet fra konsesjon gis til utbygging starter bli kortere, og det vil ikke lenger være mulig å gjøre 
større endringer i prosjektet underveis, slik som å øke vindturbinhøydene.23

Dagens vindkraftskatteregime 
Gjennom elsertifikatordningen bidrar kraftforbrukerne til å finansiere utbygging av fornybar  
energi. Kraftprodusentene får ett elsertifikat per megawattime (MVh) fornybar energi de produserer, 
som kraftleverandørene og enkelte kunder er pålagt å kjøpe en bestemt kvote av.24 Denne kostnaden 
veltes igjen over på forbrukerne. Produsentene mottar dermed både en kraftpris og en elsertifikat-
pris. Kraftintensiv industri har fritak fra å kjøpe elsertifikater. Størrelsen på kvoten er satt til å øke  
hvert år frem til 2020, før den vil reduseres frem mot 2035, og avsluttes i 2036. For å delta i ordningen, 
må kraftverket settes i drift innen utgangen av 2021. Prisene på elsertifikatene bestemmes etter 
tilbud og etterspørsel i markedet, og siden det er blitt bygget ut svært mye fornybar energi, har 
tilbudet av elsertifikater blitt stort, og prisen lavere enn forventet.  

Overskudd fra vindkraft skattlegges ordinært, med en sats på 22 prosent. Driftsmidlene i vind-
kraftverk avskrives imidlertid raskere enn ordinære avskrivningsregler, hvilket i praksis gir en subsidie. 
Mens investeringskostnader normalt kommer til fradrag med en årlig sats, avhengig av saldogruppe, 
blir investeringene i vindkraftverk avskrevet lineært over fem år.25 Bakgrunnen for denne særbestem-
melsen, er at Sverige har tilsvarende avskrivningsregler, og man ønsket å forhindre at disse førte til 
at investeringer ble vridd bort fra Norge. Når elsertifikatordningen utløper for nye anlegg i 2021, vil 
også de gunstige fradragsreglene opphøre.
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I tillegg kan kommunene kreve eiendomsskatt på vindkraftverk. Skatten settes ut ifra anleggets 
markedsverdi, og kan ha en sats på inntil syv promille. Dette utgjør omtrent 5 millioner kroner i året 
for et vindkraftverk på 100 MW26, og er den eneste faste inntekten vertskommunene mottar i dag. I 
tillegg inngår noen utbyggere frivillige utbyggingsavtaler med vertskommunene, som kan innebære 
finansiering av annen infrastruktur. Dette i motsetning til vannkraftverk som har en større lokal 
beskatning i vertskommunen. I tillegg til eiendomsskatt, betaler vannkraftverk en naturressursskatt, 
konsesjonsavgift og konsesjonskraft, som fordeles mellom kommunen og fylkeskommunen. Flere 
av vannkraftverkene er i tillegg eid av vertskommunen, fylket eller andre kommuner, og bidrar til 
inntekter i form av utbytter.

Større lokal kompensasjon kan øke oppslutningen
Selv om det er mange fordeler ved å produsere mer vindkraft i Norge, har gevinstene for verts-
kommunene vært små sammenlignet med gevinsten som kommer fra beskatningen av vannkraft. 
Vertskommunene mottar i dag relativt beskjedne skatteinntekter fra eiendomsskatt, samtidig som 
store arealer bygges ut. Et nytt skatteregime som øker den lokale kompensasjonen vil neppe dempe  
all konflikt. Mye av kritikken relaterer seg i dag til tap av naturverdier og tilgjengelige frilufts-
områder. Det er likevel grunn til å tro at en verdifordelingsmodell som oppleves mer rettferdig, 
og der innbyggerne ser at en større del av verdiskapningen legges igjen i kommunen, vil øke den  
lokale oppslutningen rundt nye prosjekter. Samtidig er det viktig at skattesystemet innrettes på  
en måte som i liten grad fører til vridninger i investeringsbeslutninger. 

Muligheten for å ilegge en grunnrentebeskatning på vindkraft, slik det i dag gjøres i vannkraft-  
og petroleumsnæringen, er blitt fremhevet av flere. Vindparker benytter seg av landområder med 
gode vindforhold, som er en begrenset ressurs. Det bør derfor kunne argumenteres for at dersom 
det skulle bli en ekstraordinær profitt i vindkraftnæringen, så bør denne tilfalle fellesskapet. Det 
er lite som tyder på at det er en grunnrente i vindkraft i dag, men Kraftskatteutvalget viste til at  
dersom lønnsomhetsutviklingen fortsetter, kan det i fremtiden bli en grunnrente.27 I så fall bør det 
innføres en grunnrenteskatt også på vindkraft.  

Konklusjon – forslag til nytt skattesystem
Et alternativt vindkraftskatteregime, som sørger for en større lokal kompensasjon, at tap av 
naturverdier prises, og som i hovedsak vil virke nøytralt, kan være å innføre en naturressursskatt  
på kraftproduksjonen og en arealbasert naturavgift på utbygging av nye vindparker. En 
naturressursskatt vil omfordele verdiskapning fra staten til kommunene, mens en naturavgift vil 
sørge for at kostnaden av at natur bygges ned i større grad tas hensyn til i nye utbyggingsprosjekter. 

Naturressursskatt
En naturressursskatt kan innrettes etter modell fra vannkraftbeskatningen, og ilegges både 
eksisterende og nye vindkraftverk. For vannkraftverk er det i dag en sats på 1,3 øre per kilowattime, 
der 1,1 øre går til vertskommunen, mens 0,2 øre går til fylkeskommunen.28 Grunnlaget fastsettes 
etter et gjennomsnitt av produksjonen de siste syv årene, og lik null for år før det var satt i drift 
slik at nye kraftverk får en lav skatt de første årene. Kommuner med større vannkraftverk mottar 
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i dag også konsesjonsavgift og konsesjonskraft, og det kan derfor argumenteres for at satsen på 
naturressursskatten bør være høyere for vindkraft dersom vertskommunene skal motta en like  
 
stor andel av inntektene. Ved å la skatteutgiftene utlignes mot inntektsskatten, vil en slik skatt  
kun bety en omfordeling av verdier fra staten og til kommuner og fylkeskommuner. Siden skatten  
ikke vil øke det samlede skattetrykket, vil den normalt heller ikke vri investeringsbeslutninger. 
Unntaket vil imidlertid være kraftverk som i et normalår har utlignet skatt lavere enn 1,3 øre per 
kilowattime, og dermed ikke kan trekke hele naturressursskatten fra inntektskatten.

Konsulentselskapet Ny Analyse har i en rapport, laget på oppdrag fra utbyggeren Norsk Vind  
Energi, regnet ut hvor store inntekter en naturressursskatt vil gi kommunene gitt lik sats som vann-
kraft. Ved en årsproduksjon på 15 TWh, som vil være tilnærmet lik produksjonen når alle vindkraft-
verk som var under bygging våren 2020 er ferdigstilte, vil kommunene og fylkene motta inntekter  
på omtrent 200 millioner kroner.29 Dersom det bygges ut ytterligere 10 TWh, vil skatteinntektene 
øke til 330 millioner kroner. Siden naturressursskatten kan trekkes fra utlignet inntektsskatt, vil  
dette bety en tilsvarende reduksjon i skatteinntekter for statskassen. 

Siden kraftskatteinntektene inngår i kommunenes system for inntektsutjevning, vil også deler av  
inntektene tilfalle andre kommuner. Landssammenslutninga av Norske vindkraftkommuner (LNVK)  
har argumentert for at en naturressursskatt på vindkraft ikke bør inngå i systemet for inntekts-
utjevning mellom kommunene, da dette vil redusere de reelle inntektene. Det kan imidlertid 
være problematisk dersom store økonomiske forskjeller mellom kommuner gir innbyggerne ulike 
velferdstilbud. Det må derfor sikres en balanse mellom økte inntekter til vertskommunene og 
utjevning mellom kommunene. 

Naturavgift
En arealbasert naturavgift som betales inn hvert år vil kunne erstatte dagens eiendomsskatt for 
nye vindkraftprosjekter. Utbygging av vindparker kan føre til at store naturområder bygges ned der 
det ofte er få tidligere inngrep og stort biologisk mangfold. Samtidig beslaglegger vindparker store 
arealer som blir langt mindre attraktive å bruke til rekreasjon og friluftsliv. I dag betaler utbyggere  
kun vederlag til grunneiere, uten at det finnes et system for å prise fellesgodene man ilegger naturen. 
En avgift på arealendringer har tidligere blitt foreslått av blant annet Grønn skattekommisjon 
(2015).30 Det er flere utfordringer ved å verdsette kostnaden av tap av natur. For eksempel vil det 
være krevende å lage objektive kriterier for prising av ulike naturtyper og grad av inngrep. Det kan 
også være vanskelig å vurdere hvor store naturarealer som påvirkes av en vindkraftutbygging. De  
direkte inngrepene er gjerne relativt små, samtidig som de er synlige over lange distanser. Dette  
er forhold som må vurderes nærmere dersom en slik avgift skulle blitt innført. 

Inngrepsfrie, villmarkspregede områder er fra et naturvernperspektiv viktigst å ta vare på, men  
det kan også være behov for kriterier som beskytter populære friluftsområder. En mulig innordning, 
kan innebære å tillegge rekreasjonsområder som er hyppig brukt av mange, høyere verdi, uavhengig 
av naturtype og biologisk mangfold. Avgiften vil slik reflektere summen av folks opplevde nytte av 
naturområdet. Ved å la avgiften tilfalle lokalt, vil dermed de samme innbyggerne som får et dårligere 
rekreasjonstilbud kompenseres i form av økte frie midler til kommunen. En eksplisitt prising av 
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naturverdiene som går tapt vil slik bedre illustrere avveiningen for den aktuelle vertskommunen 
mellom å si ja eller nei til prosjektet.  

Dersom avgiften legges til et nivå som omtrent tilsvarer dagens gjennomsnittlige eiendomsskatte-
inngang fra vindkraft, vil ikke nye vindkraftverk, på aggregert nivå, stilles overfor høyere skatte-
kostnader, men de vil bli mer bevisste på hensyn til særlige naturverdier, arealbruk og bygging av 
veinett i forbindelse med utbygginger. En naturavgift på andre former for arealendringer vil også være 
naturlig å vurdere, slik som for eksempel anlegning av hyttefelt, motorveier og oppdrettsmerder. 
Det er likevel særlig aktuelt ved utbygging av vindparker, da de tar opp svært store arealer i enkelte 
kommuner.

I likhet med dagens eiendomsskatt vil en arealbasert naturavgift stille utbyggerne overfor høyere 
kostnader, som kan vri investeringsbeslutninger. Men ettersom nedbygging av natur har negative 
konsekvenser, bør det, etter forfatterens oppfatning, ikke være et mål at skatteregimet skal gjøre 
marginale prosjekter lønnsomme. Ved å prise arealendringer og la det totale skattetrykket være 
høyere enn den alminnelige inntektskatten, vil prosjekter som er marginalt lønnsomme eller der 
tapet av naturverdier er tilstrekkelig store, ikke bli lønnsomme etter skatt, selv om de er lønnsomme 
før skatt. 

Ved å la naturavgiften være en fast avgift, sikrer man forutsigbare inntekter til vertskommunene.  
For noen vindkraftverk vil en nettoavgift, som istedenfor følger kraftprisene eller er overskudds-
basert, være å foretrekke, da de slik vil unngå et høyt skattetrykk i år med lave kraftpriser. 
Imidlertid har mange vindkraftverk solgt kraften i langsiktige kontrakter til faste priser, slik at 
inntektene deres er forholdvis stabile. Dermed vil en bruttoavgift med et fast skattegrunnlag være 
å foretrekke, fremfor en skatt som varierer med kraftprisene.31 Dette forholdet skiller beskatningen 
av vindkraft fra beskatningen av vannkraft, der kraftverkenes inntekter, og skatteevne, i større grad 
følger spotprisene i kraftmarkedet. Vannkraftverk ilegges høye bruttoavgifter fra eiendomsskatt, 
konsesjonsavgift og konsesjonskraft, som høyst sannsynlig er med på å hindre samfunnsøkonomisk 
lønnsomme utvidelser og oppgraderinger. 

En arealavgift vil ikke kunne erstatte vurderingene av miljøhensyn som gjøres i dagens behandling  
av vindkraftkonsesjoner, men virke komplementerende. Grønn skattekommisjon argumenterte  
for at søker i konsesjonsprosesser kan ha interesse av å overvurdere lønnsomheten i prosjektet 
for å øke sannsynligheten for å få søknaden godkjent.32 Konsesjonsmyndigheten vil som regel ikke  
ha like god mulighet til å vurdere lønnsomheten, slik at det blir et tilfelle av asymmetrisk informasjon. 
Dersom dette er tilfelle for vindkraftprosjekter, kan en naturavgift (på lik linje med eiendomsskatten) 
være med på å rette opp i en slik markedssvikt. 
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Takk til Kevin Johnsen og Haakon Riekeles for nyttige kommentarer. 

Civita er en liberal tankesmie som gjennom sitt arbeid skal bidra til økt kunnskap og oppslutning om liberale 
verdier, institusjoner og løsninger, og fremme en samfunnsutvikling basert på respekt for individets frihet og 
personlige ansvar. Civita er uavhengig av politiske partier, interesseorganisasjoner og offentlige myndigheter. 
Den enkelte publikasjons forfatter(e) står for alle utredninger, konklusjoner og anbefalinger, og disse analysene 
deles ikke nødvendigvis av andre ansatte, ledelse, styre eller bidragsytere. Skulle feil eller mangler oppdages, 
ville vi sette stor pris på tilbakemelding, slik at vi kan rette opp eller justere. 

Ta kontakt med forfatteren på simon@civita.no eller civita@civita.no.
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