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Høringssvar: Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft 

Vi viser til Finansdepartemenetes høringsnotat datert 16. desember 2022 med forslag om å innføre grunnrenteskatt på 
landbasert vindkraft. Akershus Energi vil med dette gi noen korte innspill til forslaget.  

Hovedpunkter 

• Grunnrenteskatten på landbasert vindkraft, slik den er foreslått, reduserer investeringsevnen i fornybar energi. 
• Det er for tidlig å konkludere med at vindkraftnæringen vil ha positiv grunnrente fremover. 
• Vertskommuner må sikres en større andel av skatter og avgifter. 
• Dersom den innføres, må grunnrenteskatten utformes som en ren kontantstrømskatt der negativ beregnet 

grunnrenteskatt utbetales årlig, slik det gjøres på vannkraft.  
• Alle relevante kostnader må kunne fradragsføres løpende. 

Kort om Akershus Energi  

Akershus Energi er et bredt sammensatt energiselskap med virksomhet innen vannkraft, vindkraft, fjernvarme, solkraft 
og energihandel. Selskapet eies av Viken fylkeskommune og er en av de største kraftprodusentene i prisområde NO1 
(Østlandet). Vårt mål er å bidra til et mer bærekraftig og klimavennlig samfunn gjennom å være pådrivere for økt 
produksjon av fornybar energi. Vi ønsker et skattesystem som vil fremme investeringer og samtidig sikre verdiskaping 
for både samfunnet og vertskommunene.  
 

Akershus Energi er medeiere i Odal Vindkraftverk sammen med KLP og Cloudberry. Vi mener ytterligere utbygging av 
landvind er en viktig del av løsningen hvis vi skal klare å nå klimamålene mot 2030. 

Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft reduserer investeringsevne i fornybar energi  

Energikommisjonens rapport «Mer av alt – raskere» slår fast at Norge vil trenge 40 TWh ny kraft innen 2030. Samtidig 
viser Statnett sin kortsiktige markedsanalyse mot 2027 at vi på Østlandet (NO1) kan få et kraftunderskudd allerede fra 
2026, hvis vi ikke klarer å møte forbruksveksten og tilfredsstille kraftbehovet for grønn omstilling av industri og 
transport. Det er bred enighet om at det er et påtrengende behov for mer fornybar energi. Akershus Energi ønsker å 
bygge mer kraftproduksjon spesielt i NO1 og har en ambisjon om å bidra til å realisere 1 TWh i regionen fram til 2025. 
For å få til dette er vi avhengig av forutsigbare rammebetingelser som ivaretar vår investeringsevne. 
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Vi er ikke negative til at vindkraften skal bidra mer, spesielt til vertskommunene. Utfordringen med å innføre 
grunnrenteskatt på vindkraft, slik den nå er foreslått, er et altfor kraftig pådrag og manglende overgangsordninger for 
investeringer som er besluttet under andre forutsetninger. Grunnrenteskatten må som minimum innrettes som en reell 
kontantstrømskatt på linje med vannkraften, og en reell vurdering av skattemessige verdier for eksisterende 
vindkraftverk må utføres slik det ble gjort for vannkraft i sin tid..  

Er det positiv grunnrente på vindkraft? 

I høringsnotatets avsnitt 2.2.1 argumenterer departementet for at vindkraftnæringen vil ha positiv grunnrente fremover 
basert på forventninger om kraftpriser og produksjonskostnad; dette til tross for at det også refereres til at SSB har 
beregnet at grunnrenten var negativ i årene 2010-2020. Blant annet vises det til at NVE forventer at 
produksjonskostnaden vil falle frem mot 2030. Tallene fra NVE er fra 2021. Det er grunn til å tro at 
produksjonskostnader for vind har steget i takt med øvrig inflasjon og at disse forutsetningene må vurderes på nytt. 
 
Videre legges det til grunn fremtidige kraftpriser som ligger vesentlig over nivåene vi har sett frem til 2021. Det er verdt 
å påpeke at prisen så sent som i 2020 var under 10 øre/kWh i prisområde NO1. På bakgrunn av dette mener vi det er 
for tidlig å konkludere med at vindkraftnæringen vil ha positiv grunnrente fremover.   

Vertskommuner må sikres en større andel av skatter og avgifter 

Akershus Energi tror et større bidrag fra vindkraften direkte til vertskommunene vil gi økte insentiver til å stille arealer 
til disposisjon for nye landbaserte vindkraftverk. Vi er positive til et slikt bidrag, fordi vindkraft på kort sikt er den 
raskeste veien til mer fornybar kraftproduksjon. Produksjonsavgiften og naturressursskatten, dersom den innføres, må 
derfor i sin helhet tilfalle vertskommuner.  
 
De foreslåtte satsene vil gi 3,3 øre/kWh i økte kostnader for vindkraftverkene, som vil kunne medføre at nye 
vindkraftverk ikke blir lønnsomme og dermed ikke blir realisert. Vi er ikke negative til satsene, men vi mener at 
produksjonsavgift og evt. naturressursskatt bør kunne trekkes fra valgfritt i inntektsskatt eller evt. grunnrenteskatt.  

Kontantstrømskatten må være reell 

I det fremlagte forslagets avsnitt 4.1. skriver departementet at «en nøytral grunnrenteskatt vil ha samme egenskaper 
som om staten var en passiv partner i selskapenes investeringer». Videre: «For at skatten skal være nøytral, må 
selskapene være sikre på at staten dekker sin andel (tilsvarende skattesatsen) av alle kostnader, uavhengig av utfallet av 
investeringen.» Videre foreslås det at grunnrenteskatten utformes som en kontantstrømskatt, der selskapene kan 
utgiftsføre hele investeringskostnaden umiddelbart, og det påpekes at selskapene dermed vil redusere sitt kapitalbehov 
for investeringer.  
 
I forslaget legges det opp til at negativ grunnrenteinntekt skal fremføres med rente, hvilket medfører at selskapene 
midlertidig må finansiere statens andel i prosjektene. Begrunnelsen for at negativ grunnrenteinntekt ikke skal utbetales 
løpende er at departementet finner det «nødvendig å kontrollere at skatten fungerer etter hensikten, uten uthuling av 
skattegrunnlaget». Det gis ingen forklaring eller eksempler på tilfeller hvor dette kan oppstå. Akershus Energi mener 
derfor at grunnrenteskatten må utformes som en ren kontantstrømskatt der negativ beregnet grunnrenteskatt 
utbetales årlig, slik det gjøres på vannkraft.   
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Alle relevante kostnader må kunne fradragsføres 

I avsnitt 4.5.11 i høringsnotatet foreslås det at kun grunneiererstatninger som kompenserer grunneier for «tap av 
inntekt fra annen virksomhet enn vindkraftanlegget» skal kunne fradragsføres. Videre skal det ikke kunne kreves fradrag 
for ytelser til lokalmiljøet (4.5.10) samt salgs- og markedsføringskostnader (4.5.4). For at kontantstrømskatten skal være 
nøytral må det gis fradrag for alle relevante kostnader. Med begrensningene som nevnes her vil ikke dette være tilfelle. 
 
I avsnitt 4.5.9 omtales avsetninger til fjerning av vindkraftanlegg og tilbakeføring av området. Dette er pålegg som gis 
som vilkår i konsesjonene og skal være garanti for nedleggingskostnadene. Departementet foreslår at disse kostnadene 
først skal komme til fradrag når dette arbeidet utføres. Dette medfører at vindkraftverket må forskuttere disse 
kostnadene i sin helhet og at staten dekker sin andel først når kraftverket legges ned. Derfor bør i stedet kostnader til 
garantistillelse eller avsetning på egen konto behandles som ordinære kostnader som fradragsføres 

Med vennlig hilsen 

Akershus Energi AS 

 

 

 

Eskil Lunde Jensen, Konsernsjef 
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