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Oslo, 1. oktober, 2021 

 

Lokal kompensasjon til vindkraftkommuner – naturressursskatt og konsesjonsavgift 

I forbindelse med de pågående regjeringsforhandlingene vil KS og Norwea – Norsk vindkraftforening 
– benytte anledningen til å understreke betydningen av å få på plass målrettede og forutsigbare 
kompensasjonsordninger for kommuner som stiller areal til disposisjon for vindkraft. 

En samlet kommunesektor og kraftbransje ba i forbindelse med Stortingets behandling av 
vindkraftmeldingen (Meld. St. 28 (2019 –2020)) om bedre prosesser, styrket kommunal involvering 
og at en større andel av verdiskapningen skal ligge igjen lokalt.  

Den sittende regjeringens forslag til en produksjonsavgift som skal kreves inn av staten gir ikke 
nødvendig forutsigbarhet til vertskommuner og vindkraftnæring.  

Kommunesektoren og kraftbransjen har i stedet ved flere anledninger bedt om innføring av en 
naturressursskatt for vindkraft utenom inntektsutjevningen. Slik kan skatteinntekter omfordeles 
tilbake til lokalsamfunn som avstår areal til storsamfunnets beste.  

I tillegg må næringen selv betale en konsesjonsavgift som hjemles i energiloven og nedfelles i 
konsesjonsvilkårene for vindkraftverk.1  

Kommunesektoren og vindkraftnæringen må involveres i spørsmål om utforming og nivå for 
ordningen. 

På vegne av KS og Norwea legger vi nedenfor ved forslag til formuleringer om lokal kompensasjon 
som vil bidra til forutsigbare rammer og verdideling mellom utbyggere og vertskommuner. 

 

For KS,      For Norwea 

Styreleder Bjørn Arild Gram   Administrerende direktør Åslaug Haga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Brev fra kommunesektorens og kraftbransjens organisasjoner, 2. sept. 2021: Fellesuttalelse-vindkraftt-
020921.docx (live.com)  
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Vedlegg: 

Lokalsamfunn og kommuner som stiller sine naturressurser til rådighet for vindkraft skal sikres en 
større andel av verdiskapningen gjennom forutsigbare kompensasjonsmekanismer. 

Regjeringen vil: 

 Sikre vindkraftkommuner en forutsigbar andel av verdiskapningen og langsiktig 
kompensasjon for lokale ulemper gjennom en konsesjonsavgift som hjemles i energiloven og 
nedfelles i konsesjonsvilkårene for vindkraftprosjekter. 

 Innføre en naturressursskatt for vindkraft, utenom inntektsutjevningen for kommunene, slik 
at også storsamfunnet tilbakefører midler til lokalsamfunn som avstår areal til fordel for 
nasjonale behov. 

 

 

 

 

 

 


