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FORORD
Løsningen på klimakrisen er i teorien veldig enkel: Utslippene fra fossil energi må ned,
produksjon av fornybar kraft må opp. Det er anslått at det vil kreve rundt 80 TWh i økt
elektrisitetsforbruk dersom klimagassutslipp fra fossil energi i Norge skal fases ut. Økt
vindkraftutbygging vil måtte være en del av løsningen dersom klimamålene skal nås.
Utbygging av vindkraftprosjekter på land fører til stort engasjement for tiden. Dagens
offentlige debatt er preget av lokalt forankret motstand mot mange vindkraftprosjekter.
Dette står i klar kontrast til den offentlige omtalen noen år tilbake. Det dominerende
argumentet var da at vindkraft kan fremskaffe ren, fornybar energi og dermed bidra til det
grønne skiftet.
Forventet økonomisk vekst de kommende tiår vil, i kombinasjon med målet om å
transformere økonomien slik at Norge blir et lavutslippssamfunn innen 2050 med
reduksjoner i klimagassutslippene på opp til 95 prosent, kreve en vesentlig økning i
elektrisitetsproduksjonen.1 NVE peker på landbasert vindkraft som en sentral del av
løsningen for å sikre økt strømproduksjon. For at dette skal kunne bli en realitet, er det
nødvendig med en endring i rammeverket for vindkraftutbygginger på land, slik at det i
større grad sikres lokal støtte til aktuelle vindkraftprosjekter.
Mange har pekt på at dagens regler gir for få fordeler lokalt ved utbygging av vindkraft.
Dagens skatteregler gir for eksempel vertskommunen primært økte skatteinntekter ved
eiendomsskatt, noe som kan oppleves som moderat i forhold til ulempene vindkraft kan
gi. Norsk Vind Energi AS har derfor gitt NyAnalyse AS oppdrag å skrive en rapport hvor det
fremmes ulike forslag som sikrer økt nytte lokalt ved vindkraftprosjekter.
Oslo, 27 september
Villeman Vinje
Partner og seniorøkonom, NyAnalyse
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SAMMENDRAG
Policy-forslagene i denne rapporten har lagt eksisterende skatteregler for vannkraft til
grunn, siden det som en hovedregel er en fordel at skatteregler for ulike energikilder i
hovedsak har harmonerende innretning. For modne teknologier sikrer det samfunnet
gunstig allokering av kapital og investeringer. I tillegg er det i forslagene trukket på
incentivordninger som praktiseres i enkelte andre land.
Rapporten tar til orde for å endre skattereglene slik at en større andel av samfunnsnytten
som skapes av landbasert vindkraft tilfaller lokalt, primært ved vertskommunen. I del tre
gjøres det beregninger for provenyvirkninger for tre hovedscenarier basert på innføring av
tre nye skattearter for landbasert vindkraft: Innføring av naturressursskatt, konsesjonsavgift
og konsesjonskraft. Beregningene er ment å være illustrerende for hva disse skatteartene
kan medføre lokalt og statlig. Både skattesatsene og fordeling av hvem de tilfaller kan
innrettes på andre måter enn lagt til grunn i våre beregninger.

Forslag 1: Innføring av en naturressursskatt på landbasert vindkraft
Hovedforslaget overfor vertskommunene er at det innføres en naturressursskatt på
landbasert vindkraft som tilfaller vertskommuner og evt. fylkeskommunen. Denne kommer
til fratrekk i selskapsskatten. Det svekker ikke investeringsvurderinger for lønnsom
vindkraftutbygging,

men

overfører

skatteinntekter

fra

staten

til

vertskommuner.

Naturressursskatt på vannkraft innbringer 1,6 mrd. kroner for vertskommuner, og vil kunne
utgjøre en betydningsfull og stabil inntekt også for vindkraftkommuner.
Ved eksisterende vindkraftprosjekter i 2022 er den ved våre forutsetninger estimert å kunne
utgjøre om lag 200 mill. kroner, hvor 170 mill. kroner tilfaller vertskommunen og 30 mill. kroner
tilfaller fylket. Økes utbygget vindkraftkapasitet til 50 TWh vil naturressursskatten utgjøre om
lag 650 mill. kroner total, fordelt med 550 mill. kroner til vertskommuner og 100 mill. kroner
til fylket.
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Forslag 2: Konsesjonsavgift for landbaserte vindkraftanlegg
Konsesjonsavgifter skal gi kommunene kompensasjon for generelle skader og ulemper som
ikke blir kompensert på annen måte, en kompensasjon for negative eksternaliteter. Etter
dagens regelverk, må vannkraftverkseiere årlig betale en konsesjonsavgift til staten og
vertskommuner. Det foreslås vurdert en tilsvarende ordning med konsesjonsavgift for
landbaserte vindkraftanlegg. Dette vil øke skattenivået på landbasert vindkraft
sammenlignet med dagens situasjon.
Utformingen av en konsesjonsavgift bør utredes før den innføres, for å sikre at den er godt
tilpasset realitetene ved landbasert vindkraftproduksjon. En konsesjonsavgift på vindkraft
kan innrettes for å gi offentlige inntekter, hvor det er et valg hvor mye som tilfaller
vertskommune, fylkeskommune eller staten som frie midler, eller den kan finansiere et
regionalt eller kommunalt nærings- og utviklingsfond. Oppgaver et fond kan ha inkluderer
finansiering av næringsutvikling, med mulighet for et spesielt fokus på grønn infrastruktur
og støtte av utviklingen av grønne næringsaktivitet. Videre kan det ha som en
hovedoppgave

å

utbetale

kompensasjon

av

negativt

berørte

parter

ved

vindkraftprosjekter. Dersom det ikke etableres et fond bør oppgaven med å kompensere
negativt berørte parter løses på en annen måte.
For eksisterende vindkraftprosjekter i 2022 er en konsesjonsavgift estimert å kunne utgjøre
om lag 200 mill. kroner. Økes utbygget vindkraftkapasitet til 50 TWh vil den utgjøre om lag
640 mill. kroner.

Forslag 3: Konsesjonskraft fra landbasert vindkraft til kommunene
Det foreslås videre en ordning med konsesjonskraft til vertskommuner for landbasert
vindkraft inspirert av konsesjonskraftordningen for vannkraftanlegg. Denne kan styrke
kommuneøkonomien, ved at konsesjonskraften selges til kostpris, eller det kan benyttes
som et næringsutviklingsverktøy for å tiltrekke seg bedrifter og arbeidsplasser. Kostprisen
per kraftenhet er høyere for vindkraft enn vannkraft. Det reduserer inntekter fra
konsesjonskraft sammenlignet med vannkraft.
For eksisterende vindkraftprosjekter i 2022 er konsesjonskraft estimert å kunne utgjøre om
lag 70 mill. kroner for vertskommuner. Økes utbygget vindkraftkapasitet til 50 TWh vil det
utgjøre om lag 220 mill. kroner.
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Andre forslag
Rapporten drøfter også hvorvidt det kan være ønskelig å kanalisere en del av
verdiskapingen fra vindkraft direkte til befolkningen. En mulighet kan være at innbyggerne
gis en andel av kommunens konsesjonskraft. Istedenfor at kommunen selv benytter seg av
konsesjonskraften, kan det etableres en ordning hvor alt eller deler av denne kraften til
kostpris tilfaller innbyggerne i kommunen. Reelt vil det medføre en redusert strømpris for
kommunens innbyggere, hvor størrelsen avhenger av hvor mange innbyggere det er i
relasjon til mengden vindkraft som stilles til rådighet.
Et annet tiltak som bør utforskes ytterligere, er erfaringene fra andre land om å gi et tilbud
om medeierskap til befolkning nært vindkraftanlegg i selve vindkraftanlegget. Dette
praktiseres blant annet i Danmark og er noe vindkraftselskapene selv kan vurdere å tilby.

Mulig innretning og fordeling ved nye skattearter på vindkraft:
Ikke superprofitt i vindkraft – men rom for skatt på negative eksternaliteter
Dagens vindkraftprosjekter gir en normalavkastning på kapitalen, og det er langt fra
superavkastningen som vannkraftprosjekter kan erfare. Vind er av natur en mer delelig,
mindre eksklusiv ressurs enn vannkraft. Mens en vanndråpe kun kan legges i ett vannrør
om gangen, kan vind blåse over flere vindturbiner, både på naboeiendommer eller
plassert på forskjellige fjelltopper. Det taler for at samlet skattenivå som hovedregel
innrettes som for næringslivet generelt, og ikke på nivå med eller i retning av skattenivået
for vannkraft. Primærforslaget er derfor at naturressursskatten på landbasertvindkraft
gjøres fratrekkbar krone for krone i betalt selskapsskatt.
Samtidig anbefales det å innføre konsesjonsavgift, som er en kompensasjon for negative
eksternaliteter. Videre anbefales det å innføre konsesjonskraft på vindkraft, som reduserer
produksjonsgrunnlaget for vindkraftprodusenten. Samlet vil dette øke det samlede
skattetrykket på landbasert vindkraft noe sammenlignet med en normalbeskatning hvor
det kun innkreves selskapsskatt og eventuelt eiendomsskatt. Våre beregninger finner at et
representativt landbasert vindkraftprosjekt med de foreslåtte skatteartene får redusert sin
avkastning i moderat grad med de foreslåtte nye skatteartene, noe som normalt ikke bør
være avgjørende for prosjektets realisering.
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Figurene under viser funn fra våre analyser av skattevirkningene av de tre foreslåtte
ordningene. Resultatene påvirkes av hvordan man velger å innrette skatteartene.
En naturressursskatt estimeres å kunne utgjøre om lag 200 mill. kroner for offentlig sektor
samlet i eksisterende vindkraftproduksjon i 2022. Det stiger til om lag 650 mill. kroner ved en
produksjon på 50 TWh vindkraft. En konsesjonsavgift er tilsvarende estimert å kunne utgjøre
200 mill. kroner i 2022, stigende til om lag 800 mill. kroner ved 50 TWh. Innføres
konsesjonskraft er det estimert å gi om lag 70 mill. kroner i 2022, stigende til om lag 220 mill.
kroner ved 50 TWh vindkraftproduksjon.
SKATT OG INNTEKTER FOR OFFENTLIG SEKTOR: NATURRESSURSSKATT, KONSESJONSAVGIFT OG
KONSESJONSKRAFT. EKSISTERENDE 15 TWH VINDKRAFT I 2022 OG VED 25 OG 50 TWH. TALL I MILL. KR
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Kilde: NyAnalyse
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FREMTIDIG 25 OG 50 TWH VINDKRAFT. FORDELING AV SKATTEVIRKNINGER FRA TRE TILTAK. TALL I MILL. KR
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Kilde: NyAnalyse
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Ett vindkraftprosjekt på 100 MW er estimert å gi 6,3 mill. kr i eiendomsskatt til en
vertskommune. Innføres forslagene i denne rapporten, vil inntektene kunne mer enn
dobles, til om lag 15,4 mill. kroner med vår innretning av skatteartene.
SKATTEVIRKNING FOR EN VERTSKOMMUNE VED ETT 100 MW VINDKRAFTPROSJEKT, ETTER TILTAK. MILL .KR
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Konsensjonskraft
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Kilde: NyAnalyse. Statlige skatteinntekter fra prosjektet kommer i tillegg.

Tabellen viser avkastning målt ved internrente for et gjennomsnittlig landbasert
vindkraftprosjekt med 100 MW kapasitet. Ved eksisterende skattearter, selskapsskatt og
eiendomsskatt, og en strømpris på 36 øre per kWh, estimerer vi avkastningen til 8,4 prosent.
Innføres det naturressursskatt og konsesjonsavgift reduseres avkastningen til 7,6 prosent.
Legges konsesjonskraft til, reduseres avkastningen ytterligere til 7,4 prosent.
AVKASTNING MÅLT VED INTERNRENTE FOR ET GJENNOMSNITTLIG LANDBASERT VINDKRAFTPROSJEKT MED
100 MW I 2022 VED ULIKE SKATTER. 36 ØRE PER KWH

IRR
Eksisterende skatter, ved selskapsskatt og eiendomsskatt

8,4 %

Eksisterende skatter + naturressursskatt og konsesjonsavgift

7,6 %

Eksisterende skatter + naturressursskatt, konsesjonsavgift og konsesjonskraft

7,4 %

Kilde: NyAnalyse

Det er lagt til grunn en viss forbedring i teknologi og energiproduksjonen per
vindkraftanlegg over tid. Tabellen viser estimert avkastning målt ved internrente for
landbasert vindkraftinvestering i 2030 ved innføring av de tre skatteartene og ulike nivåer
på elektrisitetsprisen. Skal en fremtidig grunnrente vurderes, anbefales det at den innrettes
slik at den kun slår inn ved langvarig høy elektrisitetspris.
AVKASTNING MÅLT VED INTERNRENTE FOR ET GJENNOMSNITTLIG VINDKRAFTPROSJEKT MED 100 MW I 2030.
SELSKAPSSKATT, EIENDOMSSKATT, NATURRESSURSSKATT, KONSESJONSAVGIFT OG KONSESJONSKRAFT

IRR
2030-investering (36 øre per kWh)

8,1 %

2030-investering (42 øre per kWh)

10,6 %

2030-investering (1 kr per kWh)

32,5 %

Kilde: NyAnalyse
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DEL 1: VINDKRAFT OG DET GRØNNE SKIFTET
Energi- og strømforbruket i verden ved det grønne skiftet
Vi lever i en verden preget av gradvis stigende og historisk sett høy levestandard. Denne
er grunnleggende basert på bruk av fossil energi som den dominerende energikilden. En
omlegging til det grønne skiftet, hvor fornybar energi danner grunnlaget er derfor en
nødvendighet hvis vi skal unngå de mest truende klimascenariene. Klimaendringene er
drevet av de samlede klimagassutslippene i verden, men ethvert land må bidra så godt
de kan dersom en omlegging til fornybar energi skal realiseres.
Det foreligger mange estimater fra ulike analysemiljøer på hvordan verdens energibruk vil
utvikle seg. DNV GL sine analyser er preget av et mer optimistisk syn på fremveksten av
fornybar energi enn lagt til grunn av mange andre. Det er derfor ekstra bekymringsfullt når
DNV GL konkluderer med at den mest trolige utviklingsbanen for verdens energibruk ikke
er forenlig med klimamålsetningene fra Paris-møtet.2
Figur 1 viser et estimat fra DNV GL på karbonutslipp og karbonbudsjett i forhold til hhv. 1,5
°C- og 2,0 °C-gradersbanen, gitt deres hovedscenario på energibruk frem mot 2050. Etter

deres vurdering vil verden ha brukt opp karbonutslippsbudsjettet for å nå 1,5 °C målet i
2028 og utslippene i 2050 er også høyere enn hva som er forenelig med utslippsmålet på
2,0 °C. Det er med andre ord behov for en vesentlig større og raskere omlegging til fornybar
energi enn forventet med gjeldende utviklingsbane.
FIGUR 1: KARBONUTSLIPP OG KARBONBUDSJETT VS. 1,5 °C- OG 2,0 °C-MÅLET. 2017 – 2050

Kilde: DNV GL, Energy Transition Outlook 2019
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DNV GL er av den oppfatning at verdens energibruk vil nå en topp rundt 2030, primært
drevet frem av at omleggingen til elektrisk kraft gir mer effektiv energibruk. Figur 2 viser
historisk energibruk og den mest realistiske utviklingen frem til 2050, slik DNV GL vurderer
det. Tror man at energibruken ikke vil bli redusert i fremtiden, eller på et senere tidspunkt,
øker omleggingsbehovet til forurensningsfri energi ytterligere. Globalt er vindkraft i dag
totalt sett en begrenset energikilde, men den er ventet å utgjøre en viktig andel av
fremtidens fornybare energi i kommende tiår.
FIGUR 2: ENERGIBRUK ETTER ENERGITYPE FOR VERDEN, FAKTISK OG ESTIMERT, MÅLT VED EJ. 1980 – 2050

Kilde: DNV GL, Energy Transition Outlook 2019. Historiske data IEA WEB, 2018). 1 EJ = 277,8 TWh

Figur 3 viser DNV GL sine estimater på verdens elektrisitetsproduksjon frem mot 2050, fordelt
på ulike typer kraftkilder. De estimerer at solenergi vil utgjøre 33 prosent og vindkraft 30
prosent av strømproduksjonen i 2050. 60 prosent av vindkraftproduksjonen er da ventet å
være landbasert, mens de resterende 40 prosent forventes å være havbasert.
FIGUR 3: VERDENS ELEKTRISITETSPRODUKSJON FORDELT PÅ TYPE, FAKTISK OG ESTIMERT, MÅLT VED PWH.
1980 – 2050

Kilde: DNV GL, Energy Transition Outlook 2019
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Elektrisitetsforbruket i Norge i en fossilfri verden
Skal økonomien omstilles til en nullutslippsøkonomi, slik både Regjeringen og opposisjonen
er samstemte om, vil det kreve en drastisk omlegging av hvordan vi organiserer og innretter
økonomien. Verdikjeder som baserer seg på fossil energibruk vil da måtte endres til bruk
av bærekraftig energi. En betydelig økning i bruken av elektrisitet vil stå sentralt i dette
skiftet.
Statnett har publisert en rapport som skisserer en måte de mener Norge kan gå fra en
økonomi med stor grad av fossil energibruk til en økonomi med enten sterk reduksjon i
bruken av fossil energi eller full utfasing av fossil energi, vist i figur 4. I 2017 forbruker Norge
276 TWh med energi, og av dette er 52 prosent fossilt (143 TWh) og 48 prosent elektrisk (133
TWh).

FIGUR 4: DAGENS ENERGIMIKS VED FOSSILT OG ELEKTRISK, OG TO SCENARIER FOR ELEKTRIFISERING AV
ØKONOMIEN. TWH.

Kilde: Statnett3

Gjennomføres det en prosess med omfattende elektrifisering, estimerer Statnett at samlet
energibruk kan reduseres med om lag 20 prosent (54 TWh), til 49 TWh fossil energi og 173
TWh elektrisitet. Det tilsvarer en reduksjon av fossil energi med om lag 2/3 og vil kreve et økt
strømforbruk på om lag 40 TWh. Reduksjonen i den samlede energibruken skyldes at
elektrisk energibruk er langt mer effektivt enn fossil energibruk. Iverksettes det i tillegg en
prosess hvor de resterende 49 TWh med fossil energibruk erstattes med hydrogen og enda
høyere elektrisk bruk, estimerer Statnett at den samlede energibruken kan reduseres med
ytterligere 9 TWh, til 213 TWh samlet sett. På denne måten vil all fossil energibruk i realiteten
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være utfaset av økonomien. Sammenlignet med 2017 vil dette kreve en økning i
elektrisitetsforbruket med om lag 80 TWH.
Begge scenariene med elektrifisering slik Statnett ser for seg vil kreve en klart høyere
strømproduksjon enn det Norge produserer i dag. Vindkraft er en nødvendig komponent
dersom man ønsker å realisere utfasingen av fossil energi. I tillegg kan det være en
målsetning å øke fornybar strømproduksjon ut over de direkte behovene i Norge, skissert i
Statkraft sin analyse, slik at norsk fornybar strøm kan eksporteres til Europa, og med det
fortrenge strøm produsert med fossil energi.
Tabell 1 viser hvordan Statnett ser for seg at energiomleggingen i de to scenariene med
elektrifisering vil virke på utvalgte sektorer innen transport, industri og bygg og næring,
samt hvilke reduksjoner i klimagassutslipp det kan føre til. I scenariet «Omfattende
elektrifisering» utgjør det totale klimagassutslippskuttet 25 Mt CO2e, noe som tilsvarer
nesten halvparten av dagens innenlandske klimagassutslipp. 11 Mt CO2e av disse er fra
transportsektoren og 7 Mt CO2e fra olje og gassutvinning.4 Statnett antar ingen økning i
utslipp fra kraftproduksjon som følge av det økte forbruket, noe som blant annet krever
fornybar strømproduksjon, herunder fra vindkraft.
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TABELL 1: TWH I ENERGIBRUK OG UTSLIPP FOR SEKTORER VED OMFATTENDE ELEKTRIFISERING ELLER
FULLELEKTRISK MED HYDROGEN VS. 2017-NIVÅ, FORDELT PÅ UTVALGTE NÆRINGER. FORENKLET ANALYSE
UTFØRT AV STATNETT.

Kilde: Statnett5
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DEL 2: DAGENS VINDKRAFTSITUASJON I NORGE
Dagens kraftmarked
95 prosent av strømmen i det norske nettet er fornybar. Fem prosent er fossilt og fører til
klimagassutslipp. Utviklingen bærer preg av overordnet stabilitet, og ikke et raskt skifte til
bruk av elektrisitet som erstatning for fossil energi. Figur 5 viser fordelingen mellom de ulike
energiformer etter 1990.
FIGUR 5: HISTORISK UTVIKLING INNEN NORSK ENERGIBRUK. TWH

Kilde: Statnett6

Energibruken varier mellom ulike deler av økonomien. Figur 6 viser fordelingen av ulik
energibruk i transport, industri og bygg og næring. Prosentvis står transportsektoren overfor
de største endringene ved overgangen til en grønn økonomi, men målt ved samlet
energibruk er det industrien som forbruker mest fossil energi i 2017.

FIGUR 6: FORDELING AV NORSK ENERGIBRUK I ANTALL TWH FOR TRANSPORT, INDUSTRI OG BYGG OG
NÆRING. 2017

Kilde: Statnett7
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Figur 7 viser nettoforbruket av elektrisk kraft i Norge fra 2010 til 2017, fordelt etter
forbrukergrupper. Den viser en årlig variasjon i det totale forbruket, og ikke en jevn stigning.
Mens totalforbruket var på 121 TWh i 2010, var det falt til 115 TWh i 2011. I 2017 oppgir NVE
at nettoforbruket av elektrisitet utgjør 125 TWh. SSB oppgir at det totale bruttoforbruket av
elektrisitet i 2018 utgjorde 136,7 TWh.8 Differansen forklares primært med eksport av
elektrisitet.
Den interne fordelingen endres ikke radikalt i tidsrommet. Kraftintensiv industri varierer i
perioden mellom 29 og 31 prosent av det totale forbruket, mens industri utenom
kraftintensiv industri legger beslag på mellom 6 og 7 prosent.

FIGUR 7: NETTOFORBRUK AV ELEKTRISK KRAFT (TWH) ETTER FORBRUKERGRUPPER
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Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE, 2018): Strømforbruk i Norge mot 2035.9
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Nettoeksport av elektrisitet
I normale år for vannkraftproduksjonen er Norge netto eksportør av elektrisitet, mens vi
importerer elektrisitet i år med lav vannstand. Elektrisiteten som ikke blir konsumert i Norge
eksporteres til naboland, og bidrar til eksportinntekter og økt bruk av fornybar energi. I 2018
eksporterte Norge 18,5 TWh og importerte 8,3 TWh, som gav et netto eksportoverskudd på
om lag 10 TWh. I mars, april og desember var vi importører av strøm, mens det ble
eksportert i de øvrige månedene dette året.
Andelen år med netto import av elektrisitet er større enn mange nok tenker over. Etter 1980
har 30 prosent av årene medført mindre produksjon av elektrisitet enn vi forbruker og
dermed netto import av elektrisitet. Til sammen er det ni år hvor netto eksport har vært
negativt. 2004 var det året hvor strømbehovet var størst, med 11,5 TWh i netto importert
elektrisitet. Deretter fulgte 1996 med 9,0 TWh, og 2010 med 7,6 TWh. Figur 8 viser Norges
netto eksport av elektrisitet, dvs. eksport minus import. Tabell 2 viser omfanget hvor stor
importen av elektrisitet var i årene med mindre produksjon enn forbruk.
FIGUR 8: NETTO EKSPORT AV ELEKTRISITET I NORGE (1980-2017). GWH
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TABELL 2: ÅR MED NETTO IMPORT AV ELEKTRISITET I NORGE (1980-2017). GWH

1986

1996

1997

1998

2001

2003

2004

2006

2010

2 032

8 976

3 818

3 634

3 598

7 885

11 492

855

7 550

Kilde: SSB
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NVEs estimat av fremtidig behov for elektrisitet i Norge
NVE har estimert at strømforbruket vil øke i årene fremover, til 156 TWh i 2035. Økonomisk
vekst og industriens egne varslede tiltak for reduksjon av klimagassutslipp er sterke drivere
bak denne utviklingen. Det er imidlertid bedriftenes egne estimater som er lagt til grunn,
ikke et fremtidig utslippsfritt scenario. Økningen i strømforbruket vil først og fremst
forekomme grunnet elektrifiseringen av transport (fra 1 TWh i 2016 til 9 TWh i 2035) og
industri, petroleum og datasentre (fra 56 TWh i 2016 til 73 TWh i 2035). Nettap og forbruk i
kraftverk er forventet å stå stille, og det samme gjelder mer eller mindre forbruket i
husholdninger og tjenesteytinger (ned 1 TWh, fra 65 TWh).
FIGUR 9: STRØMFORBRUK I NORGE (NÅVÆRENDE OG PREDIKERT)

Kilde: Norges vassdrags- og energidirektorat): Strømforbruk i Norge mot 2035.10

Ifølge NVE er det flere viktige årsaker til endring i strømforbruket. Befolkningsvekst og
økonomisk vekst gir behov for flere boliger og mer transport, og for sistnevnte vil økningen
i graden av elektriske biler skape et større strømbehov, samtidig som det vil redusere
klimautslipp. For husholdninger og tjenesteyting vil forbruket som nevnt gå ned, grunnet
bedre bygg, mer effektiv oppvarming og bedre elektriske apparater. Industriens økning,
på sin side, begrunnes med økt etterspørsel etter varer som metall og kjemiske råvarer.
Petroleumsnæringen vil også kreve et økt kraftbehov, som taler for mer strøm fra fastlandet
på grunn av utslippshensyn.
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Vindkraft i Norge i dag
Historisk sett har det vært lite vindkraftproduksjon i Norge. De første moderne
vindkraftanleggene ble bygget i 2002, med offentlig støtte fra Enova som en avgjørende
del av finansieringen. I 2012 ble den direkte Enova-støtten erstattet av ordningen med
grønne sertifikater i samarbeid med Sverige. Siden har man sett en vekst i både antall
vindkraftprosjekter og levert strøm per enkelt prosjekt.
Tekniske fremskritt og større og mer effektive turbiner har bidratt til økt strømproduksjon per
mast og reduserte kostnader. Vindkraft på land bygges nå uten direkte prosjektsubsidier
fra Enova, men støttes fremdeles opp av det grønne sertifikatmarkedet og gunstige
avskrivingssatser. Det grønne sertifikatmarkedet er et samarbeid med Sverige og
avskrivingssatsene er økt utover vanlig avskrivingspraksis fra Finansdepartementet for å
imøtegå tilsvarende raske avskrivingsregler for svenske vindkraftprosjekter.11 Disse to
ordningene vil i Norge bli avviklet i 2022, men vil vedvare i Sverige.
Vindkraftproduksjonen har økt betydelig de senere årene. I 2018 ble det produsert 3,9 TWh
strøm fra vindkraft, noe som utgjorde 2,6 prosent av den totale strømproduksjonen på 146,8
TWh det året. Produksjonsnivået i 2018 er seks ganger høyere enn i 2006, slik figur 10 viser.
FIGUR 10: UTVIKLING I VINDKRAFTPRODUKSJON, 2006 – 2018. GWH.
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I 2017 var det 133,9 TWh midlere vannkraftproduksjon, som utgjorde 95 prosent av den
totale strømproduksjonen. Figur 11 viser utviklingen i samlet kraftproduksjon fra 1990 til 2017,
fordelt på hhv. vannkraft, vindkraft og varmekraftproduksjon i forbrenningsanlegg.

FIGUR 11: UTVIKLING I SAMLET KRAFTPRODUKSJON, ETTER KILDE OG TEMPERATURKORRIGERT
BRUTTOFORBRUK

Kilde: Energifaktanorge.no13

I april 2019 la NVE frem sin nasjonale rammeplan for
vindkraft i Norge.14 I rapporten har de kommet frem
til de 13 områdene i landet som de anser som mest
egnet for utbyggingen av vindparker i fremtiden.
Dette er ikke forhåndsgodkjente områder for
vindkraftutbygging,
tekniske

kriterier

men

områder

vurderes

som

som

etter

egnet

for

vindkraftproduksjon. Fremtidige vindkraftprosjekter
vil måtte gjennom en normal godkjenningsprosess.
Bildet til høyre viser NVEs tekniske forslag til de 13
mest egnede områdene for vindkraftutbygging.
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Livssyklusanalyser og tilbakebetalingstid ved vindkraftproduksjon
Livssyklusanalyser gir beregninger av miljø- og klimapåvirkningen fra hele den totale
livssyklusen til et produkt. Det krever store mengder energi å produsere de komponentene
en vindturbin består av, og enkelte har hevdet at vindkraftanlegg har et dårlig
energiregnskap når produsert energi av en vindkraftmast sammenlignes med energien
som gikk med på å produsere og montere masten.
I NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft fra 2019 gjennomføres en litteraturgjennomgang av livssyklusanalyser for vindkraft, hvor en ser på klimaavtrykk, miljøavtrykk
og tilbakebetalingstid fra vindkraftverk.15 Ifølge studiene i NVEs litteraturgrunnlag vil det ta
anslagsvis 3-7 måneder for en vindturbin å produsere tilsvarende mengde energi som det
kreves i produksjon av turbinen, når historiske anlegg er analysert. NVE viser til at dersom
en tar høyde for den teknologiske utviklingen og mer effektive vindturbiner, estimeres
tilbakebetalingstid for produksjonsenergien av vindmastene som produseres i dag å
utgjøre om lag 3-5 måneder.
I en annen studie fra 2014 av vindkraft på land i USA estimeres det at
tilbakebetalingsperioden for to ulike vindturbinmodeller befinner seg på henholdsvis 5,2 og
6,4 måneder.16 Undersøkelsen er som i ovennevnte tilfelle en livssyklusstudie hvor en
baserer seg på den energien som kreves og den energien som produseres av
vindturbinene over en 20-års periode.
Begrepet «Energy returned on energy invested» (EROI eller EROEI) benyttes ofte i
faglitteraturen når det kommer til tilbakebetalingstid ved energiproduksjon. I forbindelse
med vindkraft omfatter dette at den totale energiproduksjonen fra en vindmølle bør
overgå den energien som investeres i bygge- og vedlikeholdsprosessen av vindmøllen. I
en metaanalyse fra 2010 undersøkes 50 eksisterende vindraftstudier, og basert på alle disse
kommer forfatterne frem til en gjennomsnittlig EROI-verdi som favoriserer energiproduksjon
fra vindkraft fremfor fossil energi, kjernekraft og solenergi.17 Datagrunnlaget i undersøkelsen
var frem til 2007. Siden den gang har både vindkraft og solkraft forbedret effektiviteten
sammenlignet med de andre mer modne energiformene.

20

Ringvirkninger fra vindkraftverk
Vindkraftverk gir økonomiske ringvirkninger lokalt og nasjonalt under anleggs- og
driftsfasen i form av verdiskaping, arbeidsplasser og skatteinntekter. Utbygging og drift av
vindkraftverk bidrar både direkte og indirekte til verdiskaping, der det direkte bidraget
forekommer gjennom skatt- og avgiftsbidrag fra sysselsatte og de involverte selskapene,
men også lokalt som eiendomsskatt til kommunene hvor prosjektene finner sted. Indirekte
bidrar utbyggingen til verdiskaping ved ekstern vare- og tjenesteleveranse fra
underleverandører og oppover i verdikjeden til de som står som anleggs- og
driftsansvarlige i prosessen.
De direkte og indirekte virkningene samlet sett vil variere med hensyn til kapasitet i
økonomien, størrelsen på vindkraftverket, levetid, geografisk beliggenhet, samt kostnadsog leverandørstruktur. En studie av de samfunnsmessige virkningene av fire etablerte
vindkraftverk i Norge utarbeidet av Norconsult estimerer at den nasjonale andelen av
verdiskapingen i utbyggingsprosjektene utgjør mellom 32-36 prosent.18 Den noe lave
andelen skyldes at kostnader knyttet til turbin, som i all hovedsak er importert, utgjør
mellom 65-75 prosent av totale investeringskostnader. Deretter følger kostnader knyttet til
fundamenter, kabler, stasjonsbygninger, vei og annen infrastruktur, juridiske og tekniske
tjenester, mv. Deler av dette vil dekkes av norske underleverandører, slik at det bringer
med seg positive ringvirkninger for omsetning, verdiskaping, sysselsetting og skatt for Norge
under anleggsfasen, som ofte tar om lag ett til tre år.
Videre vil det komme økonomisk aktivitet fra med drift og vedlikehold. Her er det vanlig at
små- og mellomstore prosjekteiere inngår en driftskonstrakt med en turbinleverandør, mens
større aktører står for dette selv. Ifølge vindportalen består disse av følgende utgiftsposter
(kostnadsandel i parentes): service og reservedeler (26 prosent), administrasjon (21
prosent), leie av land (18 prosent), forsikring (13 prosent), balansering (fem prosent), og
diverse (17 prosent). Følges denne aktivitetsøkningen for underleverandører og deres
verdikjede over tid, så finner man det samlede «fotavtrykket» i økonomien lokalt og
nasjonalt knyttet til drift og vedlikehold av vindparken. Størrelsen på «fotavtrykket» varierer
naturlig nok med samlede driftskostnader. Lokale virkninger er større for større kommuner
fordi de har flere tilbydere av varer- og tjenester. Det bør derfor ventes at lokale virkninger
er noe lavere i små kommuner med noe ensartet næringsstruktur.

21

I en rapport om ringvirkninger fra Nordlys vindpark som NyAnalyse utførte i 2018, fant vi en
årlig kostnad knyttet til drift og vedlikehold på 63 millioner kr. Her inngår også
eiendomsskatt til kommunen på om lag 10,5 millioner kr. Skatteinntektene, inklusiv
arbeidsgiveravgift og personskatt, økte med litt under 12 millioner kr, når både direkte og
indirekte sysselsetting og etterspørsel ble målt. Summen av dette samlede skattebidraget
fra driftsfasen kan eksempelvis finansiere 42 sykepleiere årlig.
Myndighetenes

satsning

på

vindkraft

baserer

seg

i

all

hovedsak

på

at

elektrisitetsforsyningen er utslippsfri og fornybar, og er med på å fremme Norge som et
foregangsland innen fornybar energiutvinning. Andre viktige fordeler med landbasert
vindkraft er lave kostnader og at energiformen fungerer effektivt i kombinasjon med
vannkraft.19 Energien fra vindkraft utvinnes kun når det blåser og kan dermed ikke reguleres
tilsvarende som vannkraft. Dette fører til mindre markedsmakt i kraftmarkedene, og i tillegg
komplementerer vind- og vannkraft hverandre på en effektiv måte ettersom vindenergi
kan benyttes når tilsiget i de norske vannmagasinene er lavt.
Som et ekstra ledd i overgangen til fornybar energi melder norsk industri seg på i kampen
om de største prosjektene tilknyttet havbasert vindkraft.20 Fordelene med havvindsparker
er bedre og mer stabile vindforhold, mer tilgjengelige områder, samt potensielt færre
interessekonflikter enn på land. Nylig ble Equinor og deres britiske partner SSE tildelt
omfattende kontrakter for en gigantisk havvindpark i Doggerbank-området i Nordsjøen.21
Både

Equinor

og

Aker

Solutions

er

allerede

tungt
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i

ulike

påbegynte

utbyggingsprosjekter (blant annet langs kysten i Skottland), men har en tydelig fremtidig
strategi på å posisjonere seg for store havvindsprosjekter flere steder i verden.22 Med
bakgrunn i denne økte satsningen på vindkraft er det derfor viktig å poengtere at det
norske bidraget i vindkraftindustrien kan bli større i fremtiden enn det som er lagt til grunn i
ringvirkningsestimatene i denne rapporten.
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Eksisterende skatte- og konsesjonsregler for vindkraft og vannkraft
Både vindkraft og vannkraftverk er pålagt ordinære regler for beskatning av inntekt
gjennom selskapsskatten. I tillegg kan kommuner innkreve eiendomsskatt på både
vindkraft og vannkraft, dersom de ønsker å gjøre det. For vannkraftverk er det i tillegg
særregler for avskrivninger, skattefritak ved samlet salg, grunnrentebeskatning, og
naturressursskatt.23 Særreglene begrunnes med den særegne rollen vannkraft spiller i norsk
økonomis kraftproduksjon. Tabell 3 gir en oversikt over eksiterende skatteregler for vindkraft
og vannkraft.
TABELL 3: FORDELING AV SKATTEINNTEKTER FRA VANNKRAFT OG VINDKRAFT MELLOM STAT, KOMMUNE OG
FYLKE. 2019
Vannkraft
Selskapsskatt

Vindkraft

22 % sats

22 % sats

Grunnrenteskatt

Sats på 37 %, hvor alt går til staten.

Har ikke grunnrenteskatt

(statlig)

Utgjorde 6,33 mrd. kr i 2017

Naturressursskatt

Skatt på 1,3 øre per kWh, med følgende fordeling:

(kommunal)

•

1,1 øre til kommunen

•

0,2 øre til fylkeskommunen

(statlig)

Har ikke naturressursskatt

Utgjorde 1,64 mrd. kroner i 2018

Eiendomsskatt

Tilfalles kommunen.

Tilfalles kommunen.

(kommunal)

Satser varierer mellom kommuner

Satser varierer mellom

Konsesjonskraft

Tilfalles kommunen/fylkeskommunen, som mottar

(kommunal og fylke)

om lag 8,7 TWh konsesjonskraft årlig, hvor ca. 1/3

kommuner.
Har ikke konsesjonskraft

går til fylkeskommunene.

Konsesjonsavgift

Avgiftsatsen settes normalt til 24 kr per nat.hk til

(3/4 kommunal, ¼ statlig)

kommuner og 8 kr til staten i nye konsesjoner, men

Har ikke konsesjonsavgift

varierer betydelig i tidligere gitte konsesjoner.
Kilde: KPMG, Finansdepartementet og NyAnalyse
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Naturressursskatt
Naturressursskatt er i utgangspunktet en skatteomfordeling fra stat til kommune, siden hver
krone kraftutbyggeren må betale i naturressursskatt kan avskrives fra fellesskatten til staten.
Den kreves inn på vannkraft, men ikke på vindkraft.
Gitt inntektsdelingen vil det ikke medføre noen ekstra kostnader for kraftutbyggerne hvis
en slik skatt blir innført, men det vil derimot gi betydelige økonomiske incentiver til
kommunen for å bygge ut vindmølleparker. Hvis det innføres en naturressursskatt på
vindkraft tilsvarende den eksisterende på vannkraft, vil dette føre til en betydelig økning i
kommunenes inntekter.
Figur 13 viser utviklingen i skatteinntekter fra naturressursskatt for vannkraftverk fra 2004 til
2017, som i helhet tilfaller kommunene. I 2017 utgjorde naturressursskatten 1,64 mrd. kroner.
Den ble betalt av 86 kraftselskaper, basert på en produksjon av 126,3 TWh.
Naturressursskatten fastsettes på grunnlag av en syvendedel av hvert kraftverks samlede
produksjon de siste syv årene, gitt at vannkraftverket har en samlet merkeytelse på 10.000
kVA eller mer. Når det kommer til fordelingen av inntektene fra skatten, får kommunen en
sats på 1,1 øre per KWh, fylkeskommunen 0,2 øre per KWh, som til sammen utgjør 1,3 øre
per KWh.
FIGUR 13: OFFENTLIGE INNTEKTER - NATURRESSURSSKATT FOR VANNKRAFTVERK. MILLION NOK. 2004 - 2017
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Kilde: SSB
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Grunnrenteskatt
Grunnrenteskatt er en skatt som er ment og påføres næringer som går med stor profitt ved
bruk av fellesskapets ressurser, for eksempel vannkraft og oljeressurser. Grunnrenteskatten
er etter intensjonen kun gjeldende for overskuddet, og inntektene fra grunnrenteskatten
går kun til staten. Grunnrentebeskatningen for vannkraft har to komponenter: en sats på
37 prosent av grunnrenteinntekten, samt ordinær selskapsskatt på 22 prosent, som betyr
at kraftverksinntekt totalt beskattes med 59 prosent. Grunnrentebeskatning tilfalles i sin
helhet til staten.

Konsesjonskraft og konsesjonsavgift
Eiere av vannkraftverk er pliktige til å levere en andel av kraften de produserer til
kommuner som er berørt av kraftutbyggingen. Dette kalles konsesjonskraft og ytes til
vertskommuner fra stor vannkraft, basert på fastsatte vilkår. Selskapene må avstå opp til
10 prosent av produksjonen til vertskommunen, og da til lave priser. For konsesjoner etter
april 1959 fastsetter Olje- og energidepartementet årlig prisen som en selvkostpris, basert
på et stort utvalg kraftverk. For eldre kraftverk fastsettes prisen individuelt, basert på
selvkost for hvert enkelt kraftverk. Eierne må også betale en årlig konsesjonsavgift til staten
og de berørte kommunene. For 2016 utgjør gjennomsnittlig konsesjonsavgift ca. 0,6
øre/kWh. Vertskommunene mottar om lag 75 prosent av denne avgiften, og staten får
resten.

Eiendomsskatt
Vannkraftverk er også eiendomsskattepliktig. Er merkeytelsen under 10.000 kVA, settes
skattegrunnlaget til skattemessig formuesverdi. Er ytelsen over 10.000 kVA, benyttes en
avkastningsbasert metode, som bygger på diverse regnskapsmessige detaljer. Ifølge TV2
ble det i 2018 betalt inn til sammen 75 mill. kroner i eiendomsskatt på vindkraftanlegg.
Eiendomsskatt på vannkraft beløp seg til 2,25 milliarder kroner.24
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DEL 3: MULIGE SKATTEENDRINGER FOR VINDKRAFT
Økt inntekter lokalt fra vindkraft
Norge skal bli et nullutslippssamfunn. Transformasjonen til en økonomi uten klimagassutslipp
er en målsetning både regjeringspartier og opposisjonspartier enes om. I denne
sammenheng er en økning i utbyggingen av vindkraftverk som gir ren, bærekraftig
elektrisitetsproduksjon et gode for storsamfunnet. Økt økonomisk aktivitet, som
vindkraftutbygging direkte og indirekte bidrar til, sikrer også skatteinntekter og
arbeidsplasser. Disse arbeidsplassene vil ofte befinne seg i distriktene, som det også er en
målsetning å sikre. For storsamfunnet er det i denne sammenheng derfor klare fordeler å
utbygge landbasert vindkraft.
Endres utgangspunktet til et lokalt spørsmål om hvorvidt et konkret vindkraftverk skal
bygges eller ikke, blir derimot motstanden ofte langt større. Problemstillinger som
bekymring for inngrep i naturen og støy trekkes da ofte frem. Et annet argument som også
går igjen, er at vindkraftverk nok kan være positivt for landet i makro, men at de med det
gjeldende regimet ikke gir nok skatteinntekter tilbake til lokalsamfunnet, som er der hvor
ulempene ved kraftproduksjonen bæres.
I dette kapittelet diskuteres mulige endringer i skatteregimet og tiltak kraftbransjen kan
igangsette slik at mer av gevinsten ved økt vindkraftproduksjon for storsamfunnet kan
overføres til lokalsamfunnet. Hovedfokuset er på vertskommunen for vindkraftproduksjonen, men også andre berørte parter omtales. Forslagene har trukket inspirasjon
fra de eksisterende skatteordningene for vannkraft, men med enkelte tilpasninger for
vindkraftens særtrekk og behov. Diskusjonen tar også utgangspunkt i at fremtidig
utbygging av vindkraft påføres et ekstra skattetrykk, og at økte inntekter til lokale aktører
hovedsakelig finansieres av vindkraftutbyggeren, og ikke kun en omfordeling av inntekter
fra Stat til kommune.
Det er med gjeldende regler betydelig mer lønnsomt å være en vertskommune for
vannkraft enn for vindkraft. Mens vannkraftkommuner hadde 2,25 milliarder kr i inntekter
fra eiendomsskatt fra vannkraft i 2018, hadde vindkraftkommuner bare en samlet
skatteinntekt på 75 millioner kr fra eiendomsskatt på vindkraft. Forskjellen i eiendomsskatt
reflekterer at det er bygget ut vesentlig mer vannkraft enn vindkraft, men i tillegg får
vertskommunen inntekter fra naturressursskatt (om lag 1,6 mrd. kroner) og konsesjonsavgift
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(om lag 640 mill. kr). Inntekter fra konsesjonskraft er på rundt 1 mrd. kr, hvor rundt 0,7 mrd.
kr gikk til kraftfylkene og rundt 0,3 mrd. kr gikk til kommunene. Vertskommunene får også
konsesjonskraft, vannkraft til produksjonskost, som kan selges videre med fortjeneste.
Staten, på sin side, får inntekter fra grunnrenteskatt på om lag 6 mrd. kroner.
Hovedforslaget i rapporten er innføring av naturressursskatt, konsesjonskraft og
konsesjonsavgift for vindkraftverk. Dagens vindkraftprosjekter gir en normalavkastning på
kapitalen, og det er langt fra superavkastningen som vannkraftprosjekter kan erfare. Vind
er av natur en mer delelig, mindre eksklusiv ressurs enn vannkraft. Mens en vanndråpe kun
kan legges i ett vannrør om gangen, kan vind blåse over flere vindturbiner, gjerne plassert
på forskjellige fjelltopper. Det taler for at samlet skattenivå innrettes som for næringslivet
generelt, og ikke på nivå med eller i retning av skattenivået for vannkraft. Primærforslaget
er derfor at de nye skatteartene på landbasertvindkraft gjøres fratrekkbar krone for krone
i betalt selskapsskatt.

Naturressursskatt
En naturressursskatt øker ikke den den samlede skattebelastningen for et vindkraftanlegg,
men sikrer at deler av skattegrunnlaget overføres til vertskommunen, evt. også med en
andel til fylkeskommunen. Uavhengig av det samlede nivået man mener at vindkraft på
land bør pålegges, vil det være i tråd med logikken bak naturressursskatt på vannkraft,
som overfører en andel av kraftinntektene fra statlig hold til vertskommuner, at en slik skatt
også innføres på landbasert vindkraft. En slik skatt kan innrettes på flere ulike måter, og kan
være forskjellig innrettet enn den som eksisterer for vannkraft.
Vannkraft har i dag en naturressursskatt som er basert på energimengden som produseres,
uavhengig av om kraftverket går med overskudd eller ikke. Det er normalt en fordel at
samme naturressursskattenivå pålegges all fornybar energi basert på moden teknologi,
da det sikrer at kapital for utbygging av energi kanaliseres dit det kaster mest av seg.
Unntaket kan være unge teknologier som er avhengig av subsidier for å kunne utvikles.
Vindkraft på land vurderes i denne analysen som modent nok til å pålegges samme
skattenivå som vannkraft.
Dagens naturressursskatt på vannkraft utgjør 1,3 øre/kWh, hvor 1,1 øre går til
vertskommunen og 0,2 øre går til fylkeskommunen. Det er det samlede nivået som betyr
noe for investeringsbeslutninger, og det kan argumenteres for at en større andel bør
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allokeres vertskommunen som kompensasjon for lokale negative virkninger av landbasert
vindkraft.
Naturressursskatten har stått uendret over lengre tid, noe som taler for en annen innretning
av avgiften i fremtiden hvor inflasjonsvirkningen også tas med i beregningen. Hvis ikke
risikerer man at den effektive overføringen av skattegrunnlaget til vertskommunen over tid
reduseres. Det kan tenkes at ekspertgruppen som skal levere sine anbefalinger for
oppdatering av den samlede vannkraftbeskatningen foreslår en oppjustering av
naturressursskatten, eller en annen innretning.25 I så fall bør en naturressursskatt for
landbasert vindkraft tilpasses dette.
En annen faktor som kan dempe vertskommunens effektive inntekter er det kommunale
inntektssystemet. Det reduserer de statlige overføringene til kommuner som får økte
inntekter. Det er derfor viktig at en naturressursskatt på vindkraft ikke inngår i
inntektsgrunnlaget til vertskommuner ved beregning av overføringer fra staten.
En fordel med dagens innretning av naturressursskatt på vannkraft er at det gir
forutsigbarhet for kommunen. Ulempen med en slik innretning er at det kan gi økt risiko for
eierne av vindkraftverket, med skatt pålagt uavhengig av resultater. Dette er noe som
allerede er situasjonen for eiendomsskatt. Ved bygging av vindkraftverk inngås det ofte
langvarige avtaler med ulike markedsaktører om leveranse av deler eller hele
strømproduksjonen til en fastpris. I slike tilfeller sikres det en grunninntekt, hvor det og lett
kan tas høyde for en naturressursskatt basert på produksjonskapasitet. I praksis vil derfor en
naturressursskatt basert på produksjonsvolum normalt ikke medføre større problemer.

Konsesjonskraft – inntekt eller næringsutviklingsverktøy
Vertskommuner for større vannkraftanlegg kan motta konsesjonskraft på 10 prosent av
produsert energi til kostpris. En kommune kan velge å selge kraften og finansiere
kommunale tjenester med inntektene, men man kan også se for seg en annen bruk
dersom konsesjonskraft innføres for vindkraft. Vindkraftbasert konsesjonskraft kan også
benyttes som et ekstra næringspolitisk verktøy for å tiltrekke nye bedrifter til kommunen.
Disse kan f. eks. gis gratis eller som subsidiert strøm over en tidsperiode, med «garantert
fornybart»-stempel. For en del bedrifter vil et slikt tilbud kunne være avgjørende for hvor
de lokaliserer seg, noe som spesielt kan være av betydning for kommuner med lavt eller
fallende folketall.
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vertskommunen, ut over at det indirekte bedrer kommuneøkonomien. Vindkraft engasjerer
mange ved at de er mer synlige. Enkelte synes vindkraftmaster er vakre, et symbol på
omleggingen til ren energi, mens andre mener de ødelegger naturlandskapet. Det kan
tale for å kanalisere en del av verdiskapingen vindkraft genererer direkte til befolkningen.
En mulighet kan derfor være at innbyggerne gis andel i deler av, eller alt av, kommunens
konsesjonskraft. Istedenfor at kommunen selv benytter seg av konsesjonskraften, kan en
også foreslå at det etableres en ordning hvor denne kraften tilfaller innbyggerne i
kommunen. Reelt vil det medføre en redusert strømpris for kommunens innbyggere, hvor
størrelsen avhenger av hvor mange innbyggere det er i relasjon til mengden vindkraft som
genereres.

Konsesjonsavgift – frie midler eller nærings- og utviklingsfond
Vannkraftverkseier må årlig betale en konsesjonsavgift til staten og vertskommuner.
Konsesjonsavgifter skal gi kommunene kompensasjon for generelle skader og ulemper som
ikke blir kompensert på annen måte. Avgiften skal også gi kommunene rett til en andel av
verdiskapningen som finner sted. De består av to komponenter – ervervsavgift, som går til
fallkommunen(e) og reguleringskonsesjoner, som går til både staten og vertskommunene.
Om lag ¾ av konsesjonsavgiftene tilfaller vertskommunene og resten går til staten.
Konsesjonsavgifter på vannkraft kan ikke disponeres helt fritt av kommunen, men skal
fortrinnsvis anvendes på næringslivet i distriktet, i tråd med vedtekter som skal godkjennes
av Fylkesmannen. I vannkraftprosjekter skal konsesjonsavgiften fortrinnsvis settes inn i et
nærings- og utviklingsfond. En slik innretning medfører at midlene kanaliseres til presumtivt
produktiv virksomhet.

Det er i dag ikke konsesjonsavgift på vindkraft, men det kan argumenteres for at det kan
være nyttig at det innføres også for vindkraft. En eventuell innføring av konsesjonsavgift på
vindkraft må naturligvis avstedkomme en drøfting om dette skal allokeres til et
næringsfond være frie midler til kommunen, eller om det skal deles, med en del i frie midler
for vertskommunen og en del allokert til et nærings- og utviklingsfond.
Et nærings- og utviklingsfond finansiert av konsesjonsavgift på vindkraft kan innrettes på
mange måter.
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En mulig innretning som ligger nær innretningen for vannkraft, er at konsesjonsavgift på
landbasert vindkraft settes inn i et næringsfond i kommunen som enten disponeres av
kommunen alene eller kan styres i samråd med lokale næringsaktører. Det siste er spesielt
aktuelt dersom det eksisterer, eller blir etablert, et lokalt næringsråd.
I lys av de store klimautfordringene vi står overfor, kan det argumenteres for at
næringsfond finansiert av konsesjonsavgift på landbasert vindkraft bør gis en klimaprioritet.
Det kan f. eks. medføre finansiering av infrastruktur for omlegging av transport fra fossil
energi til elektrisitet, både til land, vann og i luft, finansieringsbidrag til klimavennlige bygg
i vertskommunen eller andre prosjekter med god klimavirkning.
Hovedforslaget denne rapporten tar til orde for er at en konsesjonsavgift (primært)
benyttes til å finansiere et regionalt nærings- og utviklingsfond, slik det gjøres for vannkraft
i dag, evt. med en mindre andel allokert som frie midler til vertskommunen. Det gir noen
fordeler sammenlignet med en kommunal innretning. Klimautfordringene er globale, og
det er ikke nødvendigvis i vertskommunen de best mulige utviklingsprosjektene befinner
seg.
Uavhengig av om det etableres et kommunalt eller regionalt nærings- og utviklingsfond,
eller er frie midler, bør en hovedoppgave til innføringen av konsesjonsavgiften være å
finansiere kompensasjon av parter som er negativt berørt av vindkraftprosjekter. I dagens
regime er det ikke uvanlig at det inngås avtaler, eller forståelser, mellom kommunen og
vindkraftutbyggeren, som lister opp en rekke tiltak vindkraftutbyggeren skal gjennomføre
som en del av etableringen av vindkraftanlegget. Dette er såkalte «Utbyggingsavtaler».
Innholdet i utbyggingsavtalene varierer stort. Tiltakene skal hovedsakelig være knyttet til
rene avbøtende tiltak. Samtidig er det eksempler på utbyggingsavtaler som inneholder
tiltak som går utover dette, som f.eks. utbygging av fibernett, frivillig betaling av ekstra
skatt,

etablering

av

kaianlegg,

etc.

Omfanget,

tiltakene

og

beløpene

i

utbyggingsavtalene avhenger naturligvis av prosjektenes størrelse og kompleksitet.
Samtidig er det risiko for at asymmetri i partenes forhandlingsmakt kan forringe
treffsikkerheten og forutsigbarheten i utbyggingsavtalene. Prosjekter endres underveis, og
det forekommer eksempler på at det har blitt uenighet mellom partene om aktuelle
utbedringer.
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Å skifte hovedkompensasjonsoppgaven over til et fond bør dempe konfliktnivået ved
utbygging av vindkraftprosjekter, og sikre en rimelig kompensasjon til berørte parter. Et
fond vil også kunne kompensere bredere enn hva som forekommer i dag, ved at parter
som ikke vil motta kompensasjon ved gjeldende regelverk og praksis vil kunne bli omfattet,
dersom det nedfelles i vedtektene til fondet. Etableres det ikke et fond, bør andre måter å
kompensere negativt berørte parter utredes.

Bransjeinitierte tiltak
Denne rapporten har hatt hovedfokus på hvordan skattesystemet kan endres ved
produksjon av vindkraft, for å sikre lokal overføring av mer av verdiskapingen fra vindkraft.
I tillegg til at skattesystemet endres, vil det være en del tiltak som vindkraftbransjen selv
kan initiere for å styrke og synliggjøre nytten vindkraftproduksjon kan ha lokalt. Det
anbefales derfor at vindkraftbransjen gjennomgår hva den samlet kan tilby som en fast
del av alle fremtidige vindkraftutbygginger eller ved bransjeinitiativ.
Et tiltak som kan virke engasjerende på en del av befolkningen i vertskommuner, er tilbud
om medeierskap. Dette praktiseres i Danmark og er noe vindkraftselskapene selv kan
vurdere å tilby. Langsiktig moderat avkastning, slik det estimeres at vindkraft ved normal
kraftproduksjon vil ha, er ikke forlokkende for alle, men for andre vil utsiktene til å ha stabil
avkastning som ligger klart høyere enn hva banken kan tilby for tiden være av interesse.
Dette kan kombineres med innretninger for salg av eierandeler dersom det ønskes – enten
tilbake til kraftselskapet, eller til andre innbyggere i kommunen.
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Illustrerende beregninger av et nytt skatte- og avgiftssystem
Denne delen av rapporten ser på virkninger på vindkraft i form av samlet kapasitet, inntekt
og kostnader, samt skattevirkninger for stat, fylke og kommune av å innføre nye skatte- og
avgiftsregler, samt konsesjonskraft. Beregningene er sensitive for hvilke forutsetninger som
legges til grunn og hvordan de nye skatteartene foreslås innrettet. Det gjør at
beregningene her kun bør betraktes som illustrerende for hvordan de nye skatteartene på
landbasert vindkraft kan utarte seg. I beregningene er de nye skatteartene for landbasert
vindkraft basert på nivå og innretning i det eksisterende skattesystemet for vannkraft.
Vindkraft skiller seg fra vannkraft på flere områder, herunder avkastningsnivå. Det kan
derfor være hensiktsmessig å innrette de foreslåtte skatteartene på landbasert vindkraft
annerledes enn innretningen er for vannkraft, og som her er lagt til grunn.
Vi har sett på tre fremtidsbilder for vindkraftproduksjon:
•

15 TWh estimert vindkraft i 2022, basert på eksisterende vindparker i drift i 2019
supplert med 10 TWh fra vindparker under bygging (tilsvarende NVE-estimat for
vindkraft 2019-2022).

•

25 TWh vindkraft rundt 2030, basert på parker i drift i 2019 og parker under bygging
supplert med 10 TWh i ny vindkraft (tilsvarende NVEs prognose for vindkraftutbygging
frem til 2030).

•

50 TWh vindkraft i fremtiden (25 TWh i 2030 tillagt en dobling av vindkraften etter 2030).

For hvert fremtidsbilde sammenligner vi tre tiltak:
•

Basisscenario: Eiendomsskatt og selskapsskatt i 2022 basert på eksisterende regler.
Ingen nye tiltak.

•

Alternativ 1: Eksisterende skatteregler ved eiendomsskatt og selskapsskatt tillagt
innføring av naturressursskatt og konsesjonsavgift fra 2022.

•

Alternativ 2: Skattereglene i alternativt 1 tillagt konsesjonskraft fra 2022.

For naturressursskatten har vi brukt gjeldende sats for vannkraft på 1,3 øre per kWh, hvor 85
prosent går til kommunen og 15 prosent til fylkeskommunen. Naturressursskatten kommer
til fratrekk i selskapsskatten. Videre er det regnet med en konsesjonsavgift på 44 kr per kW,
hvor kommunen får 33 kr per kW og staten får 11 kr per kW. Konsesjonskraften til kostpris er
estimert til 10 prosent av produsert vindkraft, hvor 0,36 øre per kWh er benyttet for å
kalkulere verdien av kraften.
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15 TWh vindkraft i 2022
Samlet årsproduksjon fra norske vindparker i drift og de som er under bygging er på om
lag 15 TWh. Disse vil om lag være ferdigstilt i 2022. Funn: Ved 15 TWh vindkraftproduksjon
forventet i 2022 fra vindparker som i 2019 er i drift og under bygging estimeres
vertskommuner for landbasert vindkraft å få til sammen årlige inntekter på om lag 290
millioner kr i basisscenarioet, om lag 600 millioner kr i alternativ 1, og om lag 670 millioner kr
i alternativ 2.
Figur 14 viser estimerte skattevirkninger fra de tre tiltakene for forventet eksisterende
vindparker i 2022. I basisscenarioet med dagens regler ser vi at staten får årlige inntekter
på om lag 210 millioner kr i 2022 fra selskapsskatt, mens kommunen får om lag 280 millioner
kr i eiendomsskatt. Dette er for kommunene en økning i eiendomsskatten fra om lag 75 mill.
kroner i dag. Totalt gir eksisterende skatteregler om lag 490 millioner i direkte offentlige
inntekter i 2022 fra vindkraft. Indirekte ringvirkninger fra vindkraft er da ikke innberegnet.
Innføres naturressursskatt og konsesjonsavgift, alternativ 1, medfører det både en økning
av det samlede skattenivået og en vridning i fordeling av dem. En naturressursskatt
medfører en omfordeling av skatt fra stat til vertskommuner og fylke. Vertskommunene for
landbasert vindkraft får sine skatteinntekter noe mer enn doblet, til om lag 600 mill. kroner
og fylkeskommunen, som i basisalternativet ikke har skatteinntekter fra vindkraft, får om
lag 30 mill. kroner. Statens skatteinntekter reduseres derimot fra om lag 210 mill. kroner til
om lag 60 mill. kroner. Dette er en nettovirkning etter at naturressursskatten kommer til
fratrekk i selskapsskatten med om lag 200 mill. kroner i kombinasjon med at
konsesjonsavgiften gir staten inntekter på om lag 50 mill. kroner. Det gir totalt om lag 690
mill. kroner i offentlige inntekter, noe som ligger om lag 200 mill. kroner høyere enn i
basisscenarioet kun med innkreving av eiendomsskatt og selskapsskatt.
I alternativ 2, med innføring av konsesjonskraft i tillegg, øker vertskommunenes inntekter til
670 mill. kroner, mens statens og fylkenes inntekter forblir uendret sammenlignet med
alternativ 1. Det gir til sammen 760 mill. kroner i årlige offentlige inntekter, noe som ligger
om lag 270 mill. kroner høyere enn i basisscenarioet kun med innkreving av eiendomsskatt
og selskapsskatt. Detaljert forklaring om inntektsgrunnlaget er gitt i vedlegget.
Funn: Ved 15 TWh vindkraftproduksjon forventet i 2022 fra vindparker som i 2019 er i drift og
under bygging estimeres vertskommuner for landbasert vindkraft å få til sammen årlige
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inntekter på om lag 290 millioner kr i basisscenarioet, om lag 600 millioner kr i alternativ 1,
og om lag 670 millioner kr i alternativ 2.

FIGUR 14: 15 TWH FRA EKSISTERENDE VINDPARKER I 2022. SKATTEVIRKNINGER FRA TRE TILTAK. TALL I MILL. KR
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25 TWh Vindkraft rundt 2030
NVE har estimert at vindkraftproduksjonen øker til om lag 25 TWh i 2030. Figur 15 viser
skattevirkningene fra de tre tiltakene for andre gruppering, hvor det forutsettes at den
årlige produksjonen av vindkraft i Norge øker til 25 TWh. I basisscenarioet, kun med
eiendomsskatt og selskapsskatt og uten innføring av nye skattearter for vindkraft, ser vi at
staten får årlige inntekter på om lag 350 mill. kroner, vertskommunene til sammen får om
lag 460 mill. kroner, mens fylket ikke mottar finansiering. Det gir totalt om lag 810 mill. kroner
i årlige offentlige skatteinntekter.
I alternativ 1, hvor det innføres naturressursskatt som gir fratrekk i selskapsskatten og
konsesjonsavgift som her er modellert at ikke gir fratrekk i selskapsskatten blit staten
inntekter på om lag 100 mill. kr, fylket om lag 50 mill. kroner, og vertskommunene for
vindkraft om lag 990 mill. kroner. Det gir totalt om lag 1140 mill. kroner i årlige offentlige
inntekter, noe som ligger om lag 430 mill. kroner høyere enn i basisscenarioet kun med
innkreving av eiendomsskatt og selskapsskatt.
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Sist har vi at alternativ 2, med innføring av konsesjonskraft i tillegg. Det endrer kun
inntektsgrunnlaget for vertskommunene, som øker til om lag 1,1 mrd. kroner, mens det ikke
er endringer for stat eller fylkeskommuner sammenlignet med alternativ 1. Til sammen gir
det om lag 1250 mill. kroner i årlige offentlige inntekter, noe som ligger om lag 540 mill.
kroner høyere enn i basisscenarioet kun med innkreving av eiendomsskatt og selskapsskatt.
Funn: Med 25 TWh i kapasitet får kommunene inntekter på 470 millioner kr i basisscenarioet,
850 millioner kr i alternativ 1, og 1180 millioner kr i alternativ 2.
FIGUR 15: 25 TWH KAPASITET. SKATTEVIRKNINGER FRA TRE TILTAK. TALL I MILL. KR
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50 TWh vindkraft i fremtiden
Figur 16 viser skattevirkningene fra de tre tiltakene for andre gruppering, der vi forutsetter
at den norske vindkraftproduksjonen øker til 50 TWh. Det er 20 TWh mer enn forventet
vindkraftkapasitet i 2030 av NVE, og utgjør om lag 60 prosent av 80 TWh i økt
elektrisitetsforbruk som Statnett estimerer at vi trenger dersom all fossil energi skal erstattes
av fornybar elektrisitet.
I basisscenarioet, med eiendomsskatt og selskapskatt, men uten innføring av nye skatter,
finner vi at staten får inntekter på om lag 700 mill. kroner, vertskommunene til sammen får
om lag 920 mill. kroner, mens fylkeskommunene ikke får skatteinntekter fra vindkraft. Samlet
gir det om lag 1620 mill. kroner i årlige offentlige skatteinntekter, noe som ligger 850 mill.
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kroner høyere enn i basisscenarioet hvor det kun er innkreving av eiendomsskatt og
selskapsskatt.
I alternativ 1, hvor det i tillegg innføres naturressursskatt og konsesjonsavgift, får staten
inntekter på om lag 200 mill. kroner, fylkene om lag 100 mill. kroner, og vertskommunene
om lag 1950 mill. kroner. Det utgjør totalt om lag 2 250 millioner kr i offentlige inntekter, noe
som ligger om lag 630 mill. kroner høyere enn i basisscenarioet kun med innkreving av
eiendomsskatt og selskapsskatt.
I alternativ 2, med innføring av konsesjonskraft i tillegg, øker vertskommunenes samlede
inntekter til om lag 2 170 mill. kroner, mens staten og fylkeskommunenes inntekter er
uendret sammenlignet med alternativ 1. Det utgjøre samlet om lag 2 470 mill. kroner i
offentlige inntekter, noe som ligger om lag 850 mill. kroner høyere enn i basisscenarioet
hvor det kun innkreves eiendomsskatt og selskapsskatt.
Funn: Med 50 TWh i kapasitet estimeres vertskommunene inntekter til om lag 920 mill. kroner
i basisscenarioet, om lag 1 950 mill. kroner i alternativ 1, og om lag 2170 mill. kr i alternativ
2.
FIGUR 16: 50 TWH I FREMTIDEN. SKATTEVIRKNINGER FRA TRE TILTAK. TALL I MILL. KR
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Sammenligning av tiltak
Funnene kan sammenstilles for å illustrere forskjellen mellom tiltakene. Vi avgrenser oss til
de to siste grupperingene, 25 og 50 TWh kapasitet, som viser forskjellen mellom NVE sitt
estimat for vindkraftproduksjon i 2030 og en dobling av denne, noe som kan bli realitet
dersom det blir bestemt at landbasert vindkraft er et satsingsområde og skatteregler
endres slik at mer av verdiskapingen fra vindkraft tilføres til vertskommunene. Dette er
illustrert

i

figur

17.
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produksjonsrelaterte, noe som gjør at skatteinntektene om lag dobles ved doblet
kapasitet. Siden sammenhengen mellom kapasitet og skatteinntekter omtrent er lineært,
kan man forvente at et kapasitetsnivå som ligger mellom 25 og 50 TWh vil ha
skatteinntekter som ligger relativt mellom disse to ytterpunktene, avhengig av
produksjonsnivået på vindkraft.
Totalinntektene øker betydelig fra basisscenarioet til alternativ 1, og ytterligere med
alternativ 2, spesielt for vertskommunene for landbasert vindkraft. Inntektene til fylket øker
også for hvert alternativ, mens statens inntekter reduseres. Et resultat av dette blir da at
den interne fordelingen mellom sektorene endres for hvert alternativ, i favør av
vertskommunene og til en viss grad fylkene. Statens andel av inntektene går ned, som
følge av lavere bidrag fra selskapsskatt, dels kompensert ved statlig andel av
konsesjonsavgiften.
FIGUR 17: 25 OG 50 TWH VINDKRAFT. SKATTEVIRKNINGER FRA TRE TILTAK. TALL I MILL. KR
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Isolerte effekter
Så langt har vi sett på hvordan de ulike tiltakene slår ut samlet sett, men vi kan også isolere
de forskjellige tiltakene, med den hensikt å vurdere dem hver for seg. Det grupperes da
ikke mellom kommune, fylke, og stat, men ser heller på effektene for offentlig sektor totalt.
Dette er illustrert i figur 18.
En naturressursskatt, som går til kommunen og fylket gir med våre forutsetninger om lag
200 mill. kr for vindparker i drift og under bygging, estimert il 15 TWh i vindkraft i 2022. Ved
25 TWh blir inntektene om lag 330 mill. kr og om lag 650 mill. ved 50 TWh.
En konsesjonsavgift, som går til kommunen og staten, estimeres å gi om lag 200 mill. kr ved
15 TWh, om lag 320 mill. kr ved 25 TWh, og om lag 640 mill. kr ved 50 TWh.
Konsesjonskraft, som kun går til kommunen, estimeres å gi om lag 70 mill. for parker i drift
og under bygging, om lag 110 mill. kr for 25 TWh og om lag 220 mill. kr for 50 TWh.
FIGUR 18: INNTEKTER TOTALT FOR OFFENTLIG SEKTOR FRA NATURRESSURSSKATT, KONSESJONSAVGIFT OG
KONSESJONKRAFT. EKSISTERENDE VINDKRAFT I 2022 OG VED 25 OG 50 TWH. TALL I MILL. KR

Eksisterende parker 2022 (15 TWh)

25 TWh

50 TWh

800
700
650

600

640

500
400
300
200

330
200

320
220

200

100
70

0
Naturressursskatt

Konsesjonsavgift (44 kr per kW)

110

Konsensjonskraft 10 pst.
omregnet i markedsverdi

Kilde: NyAnalyse

38

Det er også mulig å splitte inntektene ved de forskjellige produksjonsvolumene med
vindkraft opp, for å synliggjøre hvordan inntektene fra de enkelte skatteartene fordeler
seg mellom stat, fylke og vertskommuner for vindkraft. Det er her tatt utgangspunkt i
alternativ 2, hvor naturressursskatt, konsesjonsavgift og konsesjonskraft er introdusert i tillegg
til eiendomsskatt og selskapsskatt. Beregningene her baserer seg på våre forutsetninger,
og om det velges å innføre skatteartene med andre innretninger enn her forutsatt, vil
følgelig skatteresultatene bli endret.
15 TWh vindkraft, det estimerte produksjonsvolumet i 2022, estimeres det basert på våre
forutsetninger å innbringe om lag 280 mill. kroner i eiendomsskatt til vertskommunene.
Naturressursskatten utgjør om lag 200 mill. kroner, fordelt med om lag 170 mill. kroner til
vertskommunene og om lag 30 mill. kroner til fylkene. Konsesjonsavgiften er estimert å
utgjøre om lag 200 mill. kroner, fordelt med 150 mill. kroner til vertskommunene og 50 mill.
kroner til staten. Konsesjonskraft, vil om den selges til kostpris, innbringe om lag 70 mill.
kroner til vertskommunene. Selskapsskatten, som tilfaller staten, er redusert til om lag 10 mill.
kroner, grunnet at naturressursskatten motregnes.
FIGUR 19: SKATTE OG INNTEKTER FRA ALLE SKATTEARTER. 15 TWH, ESTIMERT EKSISTERENDE VINDKRAFT I 2022.
TALL I MILL. KR
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Ved 25 TWh vindkraft estimeres eiendomsskatten å innbringe om lag 460 mill. kroner til
vertskommunene. Naturressursskatten utgjør da om lag 330 mill. kroner, fordelt med om lag
280 mill. kroner til vertskommunene og om lag 50 mill. kroner til fylkene. Konsesjonsavgiften
er estimert å utgjøre om lag 320 mill. kroner, fordelt med 240 mill. kroner til vertskommunene
og 80 mill. kroner til staten. Konsesjonskraft, vil om den selges til kostpris, innbringe om lag
110 mill. kroner til vertskommunene. Selskapsskatten, som tilfaller staten, er redusert til om
lag 20 mill. kroner, grunnet at naturressursskatten motregnes.
FIGUR 20: SKATTE OG INNTEKTER FRA ALLE SKATTEARTER. 25 TWH. TALL I MILL. KR
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eiendomsskatten på vindkraftanleggene å innbringe om lag 910 mill. kroner til
vertskommunene. Naturressursskatten utgjør da om lag 650 mill. kroner, fordelt med om lag
550 mill. kroner til vertskommunene og om lag 100 mill. kroner til fylkene. Konsesjonsavgiften
er estimert å utgjøre om lag 640 mill. kroner, fordelt med 480 mill. kroner til vertskommunene
og 160 mill. kroner til staten. Konsesjonskraft, vil om den selges til kostpris, innbringe om lag
220 mill. kroner til vertskommunene. Selskapsskatten, som tilfaller staten, er redusert til om
lag 40 mill. kroner, grunnet at naturressursskatten motregnes.
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FIGUR 21: SKATTE OG INNTEKTER FRA ALLE SKATTEARTER. 50 TWH. TALL I MILL. KR
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vindkraftprosjekt, igangsatt etter 2022 bestående av 100 MW, gitt våre forutsetninger.
Forventet turbinstørrelse er 6 MW et 100 MW vindkraftanlegg vil da være om lag 16 stykk.
Forventet kapasitetsfaktor er satt til 39 prosent (3416 fullasttimer). Noen vindparker har
dette allerede i dag. Teknologisk utvikling vil kunne øke kapasitetsfaktoren i fremtiden.
Årlig kraftproduksjon forventes under disse forutsetningene å ligge på om lag 342 GWh.
Det antas at prosjektet har en levetid på 30 år, og det legges til grunn en kraftpris på 36
øre/kWh. Kraftprisanslaget ligger antagelig noe høyt, sammenlignet med de langsiktige
kraftsalgsavtalene vindkraftaktørene inngår i dag (2019). Videre har vi brukt tilsvarende tall
for kapital- og driftskostnader som i makroanslaget tidligere (tabell 4 og tabell 11 i
vedlegg).
Det er først estimert skattebidraget til vertskommunen fra eiendomsskatt basert på
gjeldende regelverk, og deretter beregnet virkninger for kommunen av å innføre
henholdsvis naturressursskatt, konsesjonsavgift og konsesjonskraft. Den sistnevnte er
omregnet i markedsverdi fratrukket selvkost.
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Det fremgår av figur 22 at et enkelt vindkraftprosjekt bestående av 100 MW, under
forutsetningene gitt tabell 4, vil bidra med om lag 6,3 millioner kroner i eiendomsskatt til
kommunen – årlig. Vi finner videre at kommunen kan sikres merinntekter ved å innføre
naturressursskatt, konsesjonsavgift og/eller konsesjonskraft etter 2022. Innføring av en
naturressursskatt på 1,3 øre per kWh kan gi kommunen om lag 3,8 mill. kroner. Her har vi
lagt til grunn at kommunen mottar 85 prosent av naturressursskatten, mens fylke mottar de
resterende 15 prosent.
Dersom det innføres konsesjonsavgift på vindkraft på 44 krone per kW, vil kommunen få 3,3
mill. kroner i økte skatteinntekter. Her har vi lagt til grunn at kommunen mottar 33 kr per kW,
mens staten mottar 11 kr per kW, noe som er i tråd med fordelingen av konsesjonsavgiften
ved vannkraftprosjekter. Velger man å innføre et regionalt utviklingsfond, vil alt eller deler
av dette overføres til fondet, men man kan og velge at alt eller deler av det skal tilfalle
vertskommunen som frie inntekter.
Avslutningsvis har vi sett på gevinsten for kommunen ved innføring av konsesjonskraft etter
2022, der kommunen sikres 10 prosent av produsert strøm til selvkostpris fra
vindkraftprodusenten. Det estimeres å gi vertskommunen 2 mill. kroner i inntekter.
Dersom flere skattetiltak innføres samtidig, vil vertskommunen kunne motta betydelige
skatteinntekter fra ett vindkraftprosjekt. Ved et 100 MW vindkraftanlegg estimeres samlet
inntektspotensial for en vertskommune til om lag om lag 15,4 mill. kroner årlig.
FIGUR 22: SKATTEVIRKNING FOR KOMMUNEN VED 100 MW VINDKRAFTPROSJEKT, ETTER TILTAK. MILL .KR
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TABELL 4: GRUNNLAGSTALL OG FORUTSETNINGER FOR VINDKRAFTPROSJEKT ETTER 2022

Kapasitet, kostnad, tiltak mv.
Størrelse på prosjekt

Enhet
100 MW

Investeringskostnad per MW

9 mill./MW

Samlet investering (kroner)

900 000 000

Kapasitetsfaktor vindkraftverk

39 %

Produksjon (GWh)

342

Kraftpris
Konsesjonstid
CAPEX (kapitalkostnader)
OPEX (driftskostnader inkludert eiendomsskatt)
OPEX (inkludert eiendomsskatt, naturressursskatt og

36 øre/kWh
30 år
18 øre per kWh
11,7 øre per kWh
13,6 øre/kWh

konsesjonsavgift)

Gjeldende skatteregler
Eiendomsskatt
Selskapsskatt

0,7 % av CAPEX
22 %

Nye skatteregler/tiltak
Naturressursskatt

1,3 øre/kWh

Konsesjonsavgift

44 kr/kW

Konsesjonskraftpris (selvkost)

Ca. 30-31,6 øre/kWh

Kilde: NyAnalyse og Norsk Vind Energi AS
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Er det superprofitt i vindkraft?
Før man tar for seg enkelte skatteregler som kan justeres for å øke inntektene til
vertskommuner for vindkraft, er det relevant å stille det overordnede spørsmålet: Er det
superprofitt i vindkraft? Svaret på dette spørsmålet vil avgjøre hvordan skatteregler bør
innrettes.
Hvis svaret er ja, er det rimelig at vindkraft også avkreves grunnrente, dvs. pålegges et
skattenivå som er høyere enn normal inntektsskatt. Hvis svaret er nei, bør det samlede
skattenivået på vindkraft i utgangspunktet ikke overstige normal inntektsskatt, og
skattefordeler til vertskommuner bør være naturressursskattinnrettet, hvor skatteinntekter
lokalt er fradragsberettiget i den normale inntektsskatten, slik naturressursskatten på
vannkraft er. Skatter og avgifter som er innrettet for å reflektere belastning for samfunnet,
slik som forurensningsrelaterte skatter eller avgifter, kan dog komme i tillegg til normal
inntektsskatt.
Tar man utgangspunkt i den historiske situasjonen til vindkraft fra rundt årtusenskiftet, er det
klart at det ikke har vært en bransje preget av superprofitt. Det var snarere preget av
markedssvikt, hvor det er samfunnsnyttig at vindkraftprosjekter ble realisert, men det var
nødvendig med offentlig støtte fra ENOVA for at det privatøkonomisk skulle kunne
forsvares for vindkraftutbyggerne. Direktestøtte til enkeltprosjekter ble fra 2012 avløst av
det grønne sertifikatmarkedet, som i de fleste tilfeller medførte et lavere støttenivå enn ved
direkte støtte. Regjeringen har varslet at det grønne sertifikat-markedet vil avvikles fra
2022.26
I etterkant er også avskrivingsreglene bedret, ved at de er likestilt med avskrivingsreglene
som er i Sverige, med raskere avskriving enn hva som fremkommer basert på prosjektets
tekniske levetid. Disse bedrede avskrivingsreglene er gjeldende fra juni 2015 og ut 2021.27
Vindkraft er derved en kraftkilde som understøttes med to ulike ordninger frem til og med
2021, motivert av at det skal resultere i økt investeringer og ny realisert vindkraftproduksjon.
Velger man å innføre skatt ut over normal inntektsskatt før disse to støtteordningene
avvikles ved inngangen til 2022, er det rimelig å legge til grunn at det vil kunne sette
aktuelle vindkraftprosjekter på hold, enten midlertidig eller permanent. Ønsker man økt
vindkraftproduksjon, bør bransjen gis forutsigbare rammer. Et spørsmål om hvorvidt man
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skal ha grunnrentebeskatning på vindkraft bør etter vårt syn derfor først utredes grundig
etter at dagens to støtteordninger har vært avviklet en god periode.
Dagens beskatning av vannkraft, hvor grunnrente inngår som den hoveddelen som utløser
størst skatteandel (om lag 60 prosent av de vel 10 mrd. kroner kraftselskaper betalte i skatt
i 2017), ble utformet i NOU 1992: 34 Skatt på kraftselskaper. Utvalget skriver at grunnrente
kan betraktes som leieverdien av en naturressurs, hvor de definerte grunnrente som «Den
kapitalavkastning utover avkastningen i andre næringer som oppstår fordi det er gitt
tilgang til utbyggbare vassdrag, kalles grunnrente».28
I spørsmålet om grunnrente bør pålegges vindkraft, reises det to hovedspørsmål.
For det første: Grunnrente pålegges i dag vannkraft og petroleumsressurser. Vannkraft er
en fornybar, men begrenset ressurs. Petroleumsressurser er ikkefornybare. Begge disse
ressursene har begrensninger – tildeles de en part, kan ikke andre parter samtidig benytte
seg av dem.
Vindkraft er også en fornybar ressurs. Høster man av den reduserer det ikke vindkraften
man kan høste i fremtiden. Samtidig er det mye som taler for at vindkraft ikke bør
behandles som en begrenset ressurs på linje med vannkraft. Et vindkraftverk på en
eiendom begrenser i liten grad teknisk sett mulighetene for å også sette opp et
vindkraftverk på en naboeiendom eller et nabofjell. Fra reguleringshensyn kan det være
ønsket å begrense det totale omfanget av vindkraftverk, og ikke alle eiendommer er like
egnet for vindkraftproduksjon, men vind er en langt mer «delbar» ressurs enn andre
naturresurser. Det taler for en forskjellig behandling av vindkraft i en grunnrentediskusjon
sammenlignet med eksklusive naturressurser.
For det andre: Hvilken avkastning er det rimelig å forvente for vindkraftbransjen over tid,
etter at dagens to eksisterende støtteordninger er avviklet?
Et avkastningskrav skal avspeile kostnaden for en investor ved å binde opp kapital i et
investeringsobjekt. Dette bør også inkludere risikoen investoren utsetter seg for ved å
investere i et prosjekt. Vanligvis beregner man avkastningskrav etter kapitalverdimodellen,
der et prosjektspesifikt avkastningskrav vil bestå av en risikofri rente, pluss et

45

investeringspåslag der meravkastningen til en markedsportefølje multipliseres med
konjunkturrisikoen (beta):

𝑟𝑡 = 𝑟𝑓 + 𝛽(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 )
Det er normalt å justere avkastningskravet i henhold til hvordan prosjektet er finansiert.
Dette gjøres ved å benytte et vektet avkastningskrav, der avkastningskravet til
egenkapitalen multipliseres med andelen egenkapital som benyttes, mens gjeldsandelen
multipliseres med lånerenten til prosjektet. Summen av disse vektede avkastningskravene
utgjør dermed avkastningskravet til totalkapitalen.
For kraftinvesteringer vil risikopåslaget inkludere flere ulike typer risiko. Dersom man ser på
investeringer for vind og vann, er det ulike typer risiko som slår ut. Dette gjelder spesielt
teknologisk risiko, som avspeiler hvor godt utviklet en teknologi er og hvor mye erfaring
man har med å iverksette prosjekter som benytter seg av den gitte teknologien. I Norge vil
typisk vannkraftinvesteringer vurderes å ha lav risiko, mens vindkraft kan ha et høyere
risikopåslag, f. eks. knyttet til den teknologiske risikoen. I lys av den offentlige debatten om
vindkraft vil det også være rimelig å legge til et risikopåslag for politisk usikkerhet.
Mange vindkraftprosjekter har fått utenlandske eiere, hvor særlig pensjonsfond ser ut til å
være tiltrukket av kombinasjonen av fornybar energi og stabil avkastning. Avkastningen
som er ventet er av mange estimert å skulle ligge rundt 8 prosent, som ikke skiller seg fra
normalavkastningen i andre bransjer, spesielt dersom det justeres for den risikoen vindkraft
står overfor, både teknologisk og politisk.29
Etter vårt syn er det korte svaret nei – det er for tiden med gjeldende elektrisitetspriser ikke
superavkastning innen vindkraft. Det taler for at skatteendringer som skal sikre at større
andel av verdiskapingen overføres lokalt primært baseres på en naturressurskatt-logikk,
hvor skatteinntekter lokalt utenom eiendomsskatt kommer til fratrekk i inntektsskatten. Evt.
skatt på eksternaliteter bør som normalt komme i tillegg til inntektsskatt. Skulle
elektrisitetsprisen heve seg betydelig i fremtiden, vil inntektene fra vindkraft øke. Det kan
aktualisere en grunnrente. Innføring av en grunnrente på vindkraft bør utredes grundig i
forkant. Siden avkastningen til vindkraft er direkte koblet til prisen på elektrisitet, kan et
alternativ være å innrette en grunnrente slik at den ikke inntreffer på et nedre prisleie, men
aktiveres for den del av prisleiet som er over et gitt nivå.
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Lønnsomhetsanalyse av vindkraft
For å vurdere virkningen av nye tiltak på investeringsatferd har vi gjennomført en
lønnsomhetsanalyse for et gjennomsnittlig vindkraftprosjekt med 100 MW, med en levetid
på 30 år. Følgende del gjengir funn og resultater for et vindkraftprosjekt både før og etter
ett eller flere tiltak innføres i 2022. Dette vil være relevant for vurdering av om vindkraft med
aktuelle økte skatteordninger vil være i en posisjon med superprofitt. Metode,
fremgangsmåte og forutsetninger kan finnes i vedlegg.

Lønnsomhet ved ulike alternativer – resultater
For å studere hvordan innføring av naturressursskatt, konsesjonsavgift og konsesjonskraft
påvirker lønnsomhet, har vi sett på følgende fire alternativer:
•

Basisalternativ – ingen tiltak

•

Alt. 1 – innføring av naturressursskatt og konsesjonsavgift i 2022

•

Alt. 2 – alternativ 1 + konsesjonskraft (10 prosent)

•

Alt. 3 – kun konsesjonskraft (10 prosent) isolert

Basisalternativet – ingen tiltak
I basisløpet har vi fulgt NVEs kraftprisprognose og anslått IRR for investering i 2022 og 2030.
For 2030-investering har vi også tatt med en tilleggsberegning som viser IRR ved noe høyere
kraftpris (42 øre/kWh) og med svært høy kraftpris (1 kr/kWh). Dette har vi gjort for å vurdere
om vindkraftprosjekter har potensialet for å oppnå «superprofitt» etter 2030.
TABELL 5: BASISALTERNATIV. INTERNRENTE FOR INVESTERINGER I 2022 OG 2030

Uten tiltak

IRR

2022-investering (36 øre per kWh)

8,4 %

2030-investering (36 øre per kWh)

9,2 %

2030-investering (42 øre per kWh)

12,0 %

2030-investering (1 kr per kWh)

36,1 %

Kilde: NyAnalyse

Funn basisalternativet med dagens skatteregler: Internrenten utgjør 8,4 prosent og 9,2
prosent for henholdsvis 2022 og 2030, under gitte forutsetninger. I tilleggsberegningen for
2030-investering der kraftprisen blir 42 øre/kWh, finner vi en årlig avkastning på 12 prosent
I et ekstremt tilfelle der kraftprisen skulle stige til 1 kr per kWh og bli liggende der ut
prosjektets levetid, noe vi anser som lite sannsynlig, vil det kunne gi en høy avkastning med
internrente på 36,1 prosent.
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Alternativ 1: Innføring av naturressursskatt og konsesjonsavgift
Innføring av naturressursskatt og konsesjonsavgift vil, alt annet likt, gi høyere driftsutgifter,
men dette er forutsatt å først inntreffe for eksisterende investeringer fra og med 2022, og
for alle andre prosjekter deretter. Det er derfor rimelig å anta at OPEX stiger etter tiltaket til
13,6 øre per kWh.
TABELL 6: ALTERNATIV 1. INTERNRENTE FOR INVESTERINGER I 2022 OG 2030

Naturressursskatt + Konsesjonsavgift

IRR

2022-investering (36 øre per kWh)

7,6 %

2030-investering (36 øre per kWh)

8,3 %

2030-investering (42 øre per kWh)

11,1 %

2030-investering (1 kr per kWh)

35,3 %

Kilde: NyAnalyse

Funn - alternativ 1: Vi finner at internrenten faller noe for samtlige investeringer
sammenliknet med basisløpet. Dette er forventet og skyldes økt skattebyrde. Nedgangen
fremstår ikke veldig dramatisk sett i lys av avkastningskravet til langsiktige investorer som
pensjons- og forsikringsfond på alternative investeringsobjekter.
Samtlige investeringer, med normale kraftpriser, har en internrent på mellom 7 prosent og
11 prosent. Etter vår vurdering er dette er mer enn tilstrekkelig for å tiltrekke nye
investeringer til vindkraftprosjekter i fremtiden.
Videre kan det også argumenteres for at større omfordeling av privat verdiskaping fra
vindkraft til stat, fylke og kommune kan dempe konflikter og rettstvister, slik at flere
lønnsomme vindkraftprosjekter kan realiserer med marginalt lavere risiko.
I et ekstremt tilfelle der kraftprisen stiger til 1 kr/kWh, vil prosjektet oppleve en høy
avkastning med en internrente på 35,3 prosent.
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Alternativ 2: Naturressursskatt, konsesjonsavgift og konsesjonskraft
I alternativ 2 har vi sett på virkningen på IRR for ulike investeringer (perioder) ved innføring
av naturressursskatt, konsesjonsavgift og konsesjonskraft. Vi har lagt til grunn at
vindkommuner kan legge beslag på 10 prosent av produsert kraft til selvkostpris (31,6
øre/kwH).
Vi finner at alternativ 2 påvirker driftsutgifter negativt tilsvarende den under alternativ 1.
OPEX øker til 13,6 øre/kWh f.o.m 2022. I tillegg påvirker innføring konsesjonskraft
driftsinntektene negativt ved at vindkraftverket mister inntekter tilsvarende differansen
mellom markedspris og selvkost for samtlige investeringer.30
TABELL 7: ALTERNATIV 2. INTERNRENTE FOR INVESTERINGER I 2022 OG 2030

Konsesjonskraft+ Naturressursskatt + Konsesjonsavgift

IRR

2022-investering (36 øre per kWh)

7,4 %

2030-investering (36 øre per kWh)

8,1 %

2030-investering (42 øre per kWh)

10,6 %

2030-investering (1 kr per kWh)

32,5 %

Kilde: NyAnalyse

Funn - alternativ 2: Vi finner at internrenten faller ytterlige for samtlige investeringer
sammenliknet med alt. 1, men kun svakt for henholdsvis 2019- (-0,4), 2022- (-1,1), 2030investeringer (-1,1). For 2030-investering med høy kraftpris faller internrenten med 1,3
prosentpoeng, og for 2030-investering med svært høy kraftpris (1 kr/kWh) faller internrenten
med 5,6 prosentpoeng.
Resultatene viser at internrenten per investeringsperiode ligger mellom 7,4-10,6 prosent
ved kraftpriser rundt dagens nivå. Funnene er interessante og viser at vindkraftprosjekter
kan være normalt lønnsomme på grunn av noe høyere kraftpriser i fremtiden, og mer enn
normalt lønnsomme dersom kraftprisen skulle stige ytterlige enn skissert i basisen til NVEs
kraftprognose. Dette til tross for økt skattebyrde og overføring av verdier gjennom
konsesjonskraft til kommunen.
I et tenkt tilfelle der kraftprisen stiger til 1 kr/kWh og blir liggende der vil prosjektet få en høy
avkastning, tilsvarende 32,5 prosent i internrente.
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Alternativ 3: Innføring av kun konsesjonskraft i 2022
Avslutningsvis har vi sett på virkninger på IRR for ulike investeringsperioder ved å kun innføre
konsesjonskraft i 2022. Under alternativ 3 følger vi samme beregningsopplegg som under
alternativ 2 for konsesjonskraft, der selvkost utgjør 30 øre/kWH, men en viktig forskjell er at
OPEX ikke øker slik den gjorde ovenfor fra 2022. I beregningen har vi derfor brukt en OPEX
på 11,7 øre/kWh.
TABELL 8: ALTERNATIV 3. INTERNRENTE FOR INVESTERINGER I 2022 OG 2030 VED INNFØRING AV
KONSESJONSKRAFT

Konsesjonskraft

IRR

2022-investering (36 øre per kWh)

8,2 %

2030-investering (36 øre per kWh)

8,9 %

2030-investering (42 øre per kWh)

11,4 %

2030-investering (1 kr per kWh)

33,2 %

Kilde: NyAnalyse

Funn - alternativ 3: Vi finner at internrenten er noe lavere enn under basisalternativet, men
at den er høyere enn for alternativ 1 med unntak av tilfellet med svært høy kraftpris. Dette
skyldes som tidligere nevnt at innføring av konsesjonskraft påvirker inntektssiden og ikke
kostnadssiden. Konsesjonskraften selges til kommunen til selskapets selvkostpris (30
øre/kWh), slik at økonomiske tapet for bedriften kun skyldes tapte inntekter fra å selge
kraften til markedspris.
Vi finner ved kraftpriser rundt dagens nivå en internrente på mellom 8,2-11,4 prosent. Dette
er svært godt med tanke på ekstragevinsten for vindkommunen og ikke veldig langt unna
basisalternativet.

Ved en klart høyere elektrisitetspris enn i dag stiger avkastningen

tilsvarende.
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Samlet vurdering
Lønnsomhetsanalysen viser at innføring av naturressursskatt, konsesjonsavgift og
konsesjonskraft enten hver for seg eller samlet vil omfordele privat verdiskaping fra
vindkraft og over til stat, fylke og kommune. Dette gir gevinster for det offentlige på
bekostning av et økonomiske tap for vindparken og dens eiere.
Fra et samfunnsøkonomisk ståsted er både alternativ 1 og alternativ 2 sterke kandidater til
tross for den lavere lønnsomhet for bedriftene som de medfører, ettersom økte skatter og
avgifter samt konsesjonskraft fra vindkraft finansierer offentlig velferd som skole, helse- og
omsorg, infrastruktur osv. Fører dette til økt utbyggingstakt, kan det styrke vindkraftbransjen
samlet sett og motvirke at de enkelte vindkraftprosjektene isolert sett skattlegges hardere.
Denne rapporten finner at vindkraft kan sikre Norge om lag 25 TWh innen 2030 med ren og
fornybar energi under NVEs prognose. Dette krever imidlertid at det bygges ut 10 TWh
ekstra etter 2022 ved siden av det som allerede er i drift eller under utbygging. For at vi skal
lykkes med dette, må private aktører investere mellom 25-31 mrd. kroner i nye
vindkraftprosjekter. Dersom dette målet oppnås og det innføres naturressursskatt,
konsesjonsavgift og konsesjonskraft, i tillegg til den eksisterende eiendomsskatt og
selskapskatt, kan det offentlige sikre seg om lag 1,3 mrd. kroner i skatteinntekter fra
vindkraft hvert år fra 2030 og utover.
NVE har etter en grundig gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget (21 temarapporter)
knyttet til vindkraft laget en nasjonal ramme for vindkraft på land. Her har de pekt ut 13
områder i Norge egnet for vindkraftutbygging bestående av 29 000 kvadratkilometer i
areal. Vindkraftbransjen ønsker å øke ambisjonsnivået slik at det bygges ut enda mer slik
at den totale kapasiteten fra vindkraft utgjør 50 TWh i fremtiden. For å nå dette målet må
det investeres mellom 92-112 mrd. kroner i tillegg etter 2022 på toppen av eksisterende og
planlagte investeringer i dag på 25-31 mrd. kroner (2019-2022).
Dersom vindkraft i fremtiden oppnår en produksjon på 50 TWh, tilsvarende energibruket til
2,5 millioner norske husstander, vil det kunne gi offentlig sektor om lag 2,5 mrd. kroner i
direkte årlig skatteinntekter, gjennom eiendomsskatt, selskapskatt, naturressursskatt,
konsesjonskraft og konsesjonsavgift. Dette vil gi sårt tiltrengte midler til mange
kommunekasser, i en periode som ventes å være preget av offentlige budsjetter under
press. I neste omgang kan dette dempe konfliktnivået mellom aktører innen vindkraft og
lokale samfunn, og bidra til å sikre mer aksept for utbygging av vindkraft, noe som er
nødvendig dersom fossil energibruk skal fases ut.
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VEDLEGG
Virkninger for vindkraft og offentlig sektor av et nytt skatte- og
avgiftssystem – detaljert analyse
I dette vedlegget går vi mer detaljert inn på den tidligere analysedelen fra rapporten.
Det presenteres tre tabeller som først tar for seg basisscenario (ingen tiltak), etterfulgt av
alt. 1 der naturressursskatt og konsesjonskraft innføres fra 2022, og deretter alternativ 2,
bestående av alternativ 1 + innføring av konsesjonsavgift. Makroanslaget for bransjen er
basert på regnskapstall for et gjennomsnittlig vindkraftprosjekt, samt noen forutsetninger
om fremtidig kraftpris, skattesatser og hastighet på utbygging mv. (Se metodekapittel for
nærmere drøftelse).
Tabell 9 viser samlet kapasitet ved vindkraft målt i MW og produsert kraft (TWh), etterfulgt
av utført/behov for investeringer for vindparker i drift, under bygging og framskrevet
behov. Den sistnevnte baserer seg på Norges vassdrag- og energidirektoratets (NVE)
prognose for 2022-2030 (boks 1) og en annen mer ambisiøs prognose fra vindkraftbransjen
med større satsing på 50 TWh vindkraft innen 2040. Tabellen viser også årlig driftsinntekt ved
ulike kraftpriser (NVEs kraftmarkedsanalyse), kapital- og driftsutgifter, samt skattevirkninger
ved å videreføre det eksisterende skatte- og avgiftsregimet.
I tillegg viser tabellen også vindkraft kapasitet, investering, skattevirkninger mv. for
vindparker i drift (2019), vindparker under utbygging (2019-2022) og NVEs prognose for
vindkraft 2022-2030. Fjerde kolonne summerer kolonne 1-3 for å vise samlet kapasitet,
investeringskostnader, skattevirkninger mv. ved utgangen av 2030, mens siste kolonne viser
summen av 1-3 kolonne, samt en økt kapasitet på 25 TWh vindkraft for å oppnå en samlet
kapasitet på 50 TWh innen 20 år.
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Basisscenario 1: Eiendomsskatt og selskapsskatt
TABELL 9: BASISSCENARIO (STATUS QUO): VINDKRAFT KAPASITET, UTFØRTE/BEHOV FOR INVESTERINGER OG
SKATTEVIRKNINGER FRAM MOT 2030/40 UNDER TO ALTERNATIVE UTVIKLINGSBANER.
Samlet effekt ved to ulike scenarioer

Parker
under

Investering

Vindpark

bygging,

2022-2030

25 TWh kapasitet -

50 TWh kapasitet

er i drift

+10 TWh

(+10 TWh -

2030

etter 2030

(2019)

(2019-2022

NVEs

(drift + utbygging +

(drift + utbygging +

- NVE

prognose)

NVEs prognose)

økt satsing)

estimat)
Megawatt (MW)

1664

2 857

2 857

7 379

14 522

Produksjon (TWh)

5,14

10

10

25

50

14 976

25 716

25 716

66 408

130 697

18 304

31 430

31 430

81 165

159 741

1 849

3600

3600

9 049

18 049

CAPEX

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

OPEX

0,117

0,117

0,117

0,117

0,117

Driftsoverskudd i mill. kr. (EBIT)

324

630

630

1 584

3 159

Selskapsskatt i mill. kr. (22 %)

71

139

139

348

695

105

180

180

465

915

Selskapsskatt

71

139

139

348

695

Skatteinntekt offentlig sektor -

176

319

319

813

1610

Utført/behov for investering
(9 mill. per MW, lav)
Utført/behov for investering
(11 mill. per MW, høy)

Årlig driftsinntekt i mill. kr.
(0,36 øre per kWH)

Skattevirkning for offentlig sektor
Skatteinntekt kommune
Eiendomsskatt (mill. kr.)

Skatteinntekt Stat

Totalt

Kilde: NyAnalyse
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Alternativ 1: Nytt skatteregime – innføring av naturressursskatt og
konsesjonskraft
TABELL 10: ALT.1 (NYTT SKATTEREGIME): VINDKRAFT KAPASITET, UTFØRTE/BEHOV FOR INVESTERINGER OG
SKATTEVIRKNINGER FRAM MOT 2030/40 UNDER TO ALTERNATIVE UTVIKLINGSBANER. INNFØRING AV
NATURRESSURSSKATT OG KONSESJONSAVGIFT
Investering

Samlet effekt ved to ulike scenarioer

Vindkraft

2022-2030

25 TWh kapasitet

50 TWh kapasitet

i 2022

(+10 TWh,

2030

etter 2030

Vindparker i

(+10 TWh,

NVEs

(Vindkraft 2022 +

(Vindkraft 2022 +

drift i 2019

NVE estimat)

prognose)

NVE prognose)

økt satsing)

Megawatt (MW)

1664

2857

2857

7379

14522

Produksjon (TWh)

5,136

10

10

25

50

Årlig driftsinntekt i mill. kr.

1849

3600

3600

9049

18049

(0,36 øre per kWh)
CAPEX

0,18

0,18

0,18

0,18

0,18

OPEX (etter skatter og avgifter)

0,136

0,136

0,136

0,136

0,136

Driftsoverskudd i mill. kr. (EBIT)

226

440

440

1106

2206

Selskapsskatt i mill. kr. (22 %)

5

9

9

22

44

67

130

130

327

652

73

126

126

325

639

Eiendomsskatt (mill. kr.)

105

180

180

465

915

Naturressursskatt (mill. kr.)

57

111

111

278

554

55

94

94

243

479

217

385

385

986

1948

10

20

20

49

98

Selskapsskatt

5

9

9

22

44

Sum skatter og avgifter

5

9

9

22

44

231

413

413

1057

2090

Tiltak
Naturressursskatt i mill. kr.
(1,3 øre per kWh)
Konsesjonsavgift i mill. kr.
(44 kr. per kW)

Skattevirkning for offentlig sektor
Skatteinntekt kommune

(85 % av total til vertskommune)
Konsesjonsavgift (mill. kr.)
(33 kr per kW)
Sum skatter og avgifter (mill. kr.)

Skatteinntekt fylke
Naturressursskatt (15 % av total)

Skatteinntekt Stat

Skatteinntekt offentlig sektor - samlet

Kilde: NyAnalyse

54

Alternativ 2: Innføring av naturressursskatt, konsesjonsavgift og
konsesjonskraft
TABELL 11: ALT. 2 (NYTT SKATTEREGIME): VINDKRAFT KAPASITET, UTFØRTE/BEHOV FOR INVESTERINGER OG
SKATTEVIRKNINGER FRAM MOT 2030 UNDER TO ALTERNATIVE UTVIKLINGSBANER. INNFØRING AV
NATURRESSURSSKATT, KONSESJONSAVGIFT OG KONSESJONSKRAFT

Megawatt (MW)

Samlet effekt ved to ulike scenarioer

Vindkraft

Investering

i 2022

2022-2030

Vindparker i

(+10 TWh,

(+10 TWh,

2030

etter 2030

drift i 2019

NVE

NVEs

(Vindkraft 2022 +

(Vindkraft 2022 +

estimat)

prognose)

NVE prognose)

økt satsing)

2 857

2 857

7 379

14 522

1 664

25 TWh kapasitet

50 TWh kapasitet

Produksjon (TWh)

5,14

10

10

25

50

Årlig driftsinntekt i mill. kr.

1 826

3 556

3 556

8 938

17 828

(0,36 øre per kWH)
CAPEX

0,18

0,18

0,18

0,180

0,180

OPEX (etter skatter og avgifter)

0,136

0,136

0,136

0,136

0,136

Driftsoverskudd i mill. kr. (EBIT)

226

440

440

1106

2206

Selskapsskatt i mill. kr. (22 %)

5

9

9

22

44

67

130

130

327

652

73

126

126

325

639

23

44

44

111

221

Eiendomsskatt (mill. kr.)

105

180

180

465

915

Naturressursskatt (mill. kr.)

57

111

111

278

554

55

94

94

243

479

23

44

44

111

221

239

429

429

1097

2169

10

20

20

49

98

Selskapsskatt

5

9

9

22

44

Konsensjonsavgift (11 kr per kW)

18

31

31

81

160

Sum skatter og avgifter

23

40

40

103

204

Skatteinntekt offentlig sektor - samlet

272

488

488

1249

2470

Tiltak
Naturressursskatt i mill. kr.
(1,3 øre per kWh)
Konsesjonsavgift i mill. kr.
(44 kr. per kW)
Konsesjonskraft 10 %
omregnet i markedsverdi (mill. kr.)

Skattevirkning for offentlig sektor
Skatteinntekt kommune

(85 % av total til vertskommune)
Konsesjonsavgift (mill. kr.)
(33 kr per kW)
Konsesjonskraft 10 %
omregnet i markedsverdi (mill. kr.)
Sum skatter og avgifter (mill. kr.)

Skatteinntekt fylke
Naturressursskatt (15 % av total)

Skatteinntekt Stat

Kilde: NyAnalyse
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Boks 1: Kort om NVEs kraftmarkedsanalyse 2018-2030
NVEs kraftmarkedsanalyse formål er å gi kunnskap om hvordan det norske kraftsystemet kan
påvirkes av ulike utviklingstrekk, og gi et mulig utfallsrom for kraftpriser i tiden mot år 2030. I
analysen er det brukt energi- og kraftmarkedsmodeller med detaljerte forutsetninger om
forbruk, produksjon, nett og brenselspriser i 18 europeiske land, fra årene 2018 til 2030. NVE
legger vekt på at forutsetningene for analysen skal avspeile utviklingstrekk og nasjonal
politikk, og de er basert på NVEs egne arbeider, offisielle nasjonale planer, energipolitiske
signaler fra EU, eksterne analyser fra IEA samt datagrunnlag fra analysebyrået IHS Markit.
Kostnader knyttet til produksjon av kull- og gasskraft er flere faktorer. Innsatsfaktorene er kull
og gass, i tillegg til at CO2-utslippene må kompenseres for kjøp av CO2- kvoter. Prisene på
kull, gass og CO2 påvirker dermed kostnaden ved produksjon av kraft.

Kraftpriser i Norge
Årets analyse viser at kraftprisen i Norge kan bli høyere mot 2030, på grunn av økte CO2priser og nye overføringsforbindelser mellom Norge og Europa. NVE antar samtidig at Norges
kraftoverskudd øker fra rundt 5 TWh i dag til 20 TWh i 2030, noe som bidrar til en demping av
prisøkningen.
Vi ser at kraftprisen kan stige fra 32 øre/kWh i 2020 til 36 øre/kWh i 2030. Dette skyldes
antagelsen om høyere CO2-priser, i tillegg til idriftsettelsen av de to planlagte kablene til
Storbritannia fra Norge og Danmark. Etter hvert som kull fases ut av den europeiske
kraftmikseren, vil produksjonskostnaden for gasskraftverk bli viktigere for prisnivået i Europa,
og dermed også for norske kraftpriser. Ettersom gasskraft har lavere utslipp enn kull, vil en
økning i CO2- prisen på lang sikt ha mindre å si for Kraftprisen i Norge.
I NVEs analyse er det antatt at begge kablene både fra Norge til Tyskland og til Storbritannia
kommer i drift innen 2022. Dette vil legge til rette for økt kraftproduksjon i Norge, men
analysen tar ikke hensyn til at det sannsynligvis ikke ville vært plass til like mye kraftproduksjon
i Norge uten at de to kablene blir realisert. Dermed er den isolerte priseffekten av kablene
usikker. I årets analyse ser vi at de to utenlandskkablene har en prispåvirkning på rundt 2-3
øre/kWh i 2030 i snitt for Norge, med størst prispåvirkning i sør og minst i nord.
Kilde: NVE Kraftmarkedsanalyse 2018-2030
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Detaljerte forutsetninger i NVEs kraftmarkedsanalyse

Kilde: NVE http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_84.pdf
NVEs kraftprisbane. 2007-2030

Kilde: NVE http://publikasjoner.nve.no/rapport/2018/rapport2018_84.pdf
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Superprofitt
Metode og fremgangsmåte
Beregning av produsert mengde, inntekt, kostnader og skattevirkninger for offentlig sektor
gjøres under noen strenge forutsetninger om produsert og omsatt kraft per installert MW,
investeringskostnad per MW, gjennomsnittlig kraftpris i perioden, kapital- og driftsutgifter.
Tallgrunnlaget bygger på regnskapstall for et utvalg vindparker i Norge.

Forutsetninger
I den videre analysen har vi lagt til grunn at kapasitetsfaktoren per vindkraftprosjekt stiger
fra 38 prosent i 2019 til 39 prosent i 2022 og deretter til 42 prosent i 2030. Alt annet likt gir
dette høyere produksjon (kWh) per vindprosjekt framover. OPEX før skatter er anslått basert
på et pågående og relevant vindprosjekt. OPEX estimeres å utgjør 11,7 øre per kWh i 2019.
Vi har deretter beregnet OPEX etter innføring av naturressursskatt og konsesjonsavgift og
finner at denne vil øke til 13,6 øre per kWh. En viktig forutsetning er at skatten ikke blir utsatt
til det tidspunktet selskapet er i skatteposisjon.
Eiendomsskatten er satt til 7 promille av fysisk kapital, mens selskapsskatten er satt til 22
prosent ut perioden. Naturressursskatten er satt til 1,3 øre per kWh, mens konsesjonsavgiften
er satt 44 kr per kW. Vi antar at disse trer i kraft i 2022. Konsesjonskraften følger dagens
opplegg knyttet til vannkraft, der kommunen tilbys 10 prosent av produsert kraft til
selvkostpris. Videre legger vi til grunn at selvkost (CAPEX + OPEX før skatt) utgjør om lag 30
øre per kWh ved beregning av markedsverdien av konsesjonskraften – isolert sett.

Kraftprisprognose 2019-2030
I framskrivinger av framtidige inntektsstrømmer har vi brukt NVEs kraftprisprognose som viser
at prisen vil ta seg opp fra 32 øre per kWh i dag til 36 øre fra og med 2022. 31 NVEs
modellberegninger tilsier at kraftprisen vil stige til en topp på 37 øre per kWh i 2025, før den
avtar marginalt ned til 36 øre per kWh i tiden etter. Prognosen viser basisutviklingen fram
mot 2030 med en usikkerhetsvifte med et lavalternativ der prisen utgjør 22 øre per kWh og
et høyalternativ der prisen stiger til 54 øre per kWh.
Vi har valgt basisalternativet i våre framskrivinger, men også sett på to tilfeller der
kraftprisen utgjør 42 øre/kWh og 1 kr/kWh etter 2030. Dette for å illustrere hvordan høye
kraftpriser i framtiden kan gi opphav til «superprofitt» for investoren(e). «Superprofitt» er
definert som meravkastning på investeringen utover forventet avkastning/avkastningskrav
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ved investeringstidspunktet. Det er verdt å nevne at vi ser på avkastning på investering og
ikke avkastning på egenkapital. Disse to er selvsagt sammenfallende dersom prosjektet
finansieres ved 100 prosent egenkapital.
Et viktig mål som fanger opp avkastning på investert kapital er internrenten (IRR). Investorer
benytter IRR for å vurdere lønnsomheten ved et prosjekt, samt for å kunne sammenlikne et
bestemt prosjekt med alternative prosjekter med enten tilnærmet eller identisk risiko. IRR
kan leses som den prosentvise avkastningen for et investert beløp. Et prosjekt med en IRR
på 8 prosent forteller investoren at forventet avkastning er 8 kroner per 100 kroner investert
hvert år over prosjektets levetid.
IRR beregnes ved hjelp av netto nåverdi metoden (NPV), hvor vi setter NPV lik null:

(1) 0 = 𝑁𝑃𝑉 = ∑𝑇𝑡=1

𝐶𝑡
(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡

− 𝐶0

Formelen angir avkastningskravet (IRR) for en forventet framtidig kontantstrøm (𝐶𝑡 )
diskontert over prosjektets levetid (t) fratrukket investert beløp ved oppstart (𝐶0 ). Kort fortalt
blir et prosjekt med høy IRR foretrukket fremfor et med lav IRR.
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TABELL 1: GRUNNLAGSTALL OG FORUTSETNINGER FOR GJENNOMSNITTLIG VINDKRAFTPROSJEKT.
Input

Investering i 2019

Investering i 2022

Investering i 2030

100 MW

100 MW

100 MW

9 mill/MW

9 mill/MW

9 mill/MW

38 %

39 %

42 %

Produksjon (kWh)

332 880 000

341 640 000

367 920 000

Kraftpris

32 øre/kWh

36 øre/kWh

42 øre/kWh

30 år

30 år

30 år

18 øre/kWh

18 øre/kWh

18 øre/kWh

11,7 øre/kWh

13,6 øre/kWh

13,6 øre/kWh

0,7 % av capex

0,7 % av capex

0,7 % av capex

22 %

22 %

22 %

Naturressursskatt

1,3 øre/kWh

1,3 øre/kWh

Konsesjonsavgift

44 kr/kW

44 kr/kW

30-31,6 øre/kWh

30-31,6 øre/kWh

Prosjektstørrelse
Investeringskostnad
Kapasitetsfaktor vindkraftverk

Konsesjonstid/levetid
CAPEX
OPEX før/etter skatt

Eiendomsskatt
Selskapsskatt

Konsesjonskraftpris (selvkost)

Årlig driftsinntekt (mill. kr)

106,5

123

154,5

Driftskostnader (mill. kr)

38,9

46,5

50

Kapitalkostnader +

99,9

102,5

110,4

(nåværende regler)

(ordinære regler)

(ordinære regler)

6,7

20,5

44,2

driftskostnader (mill.kr)
Avskrivinger
Driftsresultat (EBIT) (mill. kr)
Kilde: NyAnalyse
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