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Det bør innføres et skatteregime for vindkraftverk nå, mener mange. Onsdag har energikomiteen på Stortinget åpen høring om vindkraft på land.
Foto: Terje Lien
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Advarer politikerne mot å vente med skatt på
vindkraft
Et skatteregime for vindkraft må komme nå, ikke etter at lønnsomheten i bransjen har tatt
seg opp, advarer advokat Stein Erik Stinessen.
TERJE LIEN
902 86 413

Stinessen er partner i Advokatfirmaet Lund & Co, han har i lengre tid bistått organisasjonen for vindkraftkommuner og
jobbet blant annet med energirett og vannkraftspørsmål.

Nylig deltok han på en seminar om vindkraft i regi av KS, Landssamanslutninga for vindkraftkommunar (LNVK),
Naturressurskommunene og Kraftfylka. Stortingspolitikerne var en viktig målgruppe for seminaret fordi de nå er i gang
med behandlingen av en stortingsmelding om vindkraft på land. 

Vil vurdere skatt senere
I denne meldingen heter det at «Regjeringen vil ikke innføre nye skatter eller avgifter nå, blant annet i lys av næringens
lønnsomhet så langt og hensynet til forutsigbare rammebetingelser. Fordeler og ulemper ved lokal kompensasjon skal
vurderes, og regjeringen vil komme tilbake til Stortinget om slik kompensasjon.»

Det er et standpunkt som er problematisk, ifølge Stinessen.

– Dette er etter min oppfatning å snu saken om beskatning av vindkraftverk på hodet, sa Stinessen under seminaret og
viste til at det i vannkraftsektoren ble innført en grunnrenteskatt før det forelå noen grunnrente. Altså slik at selve
skattesystem var laget før det var noen konkrete penger å beskatte.
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Kravet om innføring av et skatteregime nå får støtte av flere. Kraftfylka, som er en interesseorganisasjon for
fylkeskommunene Troms og Finnmark, Nordland, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark og Innlandet, mener
en lokal og regional kompensasjon er viktig og at det bør innføres naturressursskatt for vindkraft. Tidligere har også KS
gitt uttrykk for at det er behov for en lokal beskatningsrett, og Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) ber også om
at kommunene får skatteinntekter fra vindkraft etter modell fra vannkraften.

– En livsfarlig vei å gå
Stinessen mener altså at et skattesystem bør innføres nå.

– Du skal gjøre det før den skatteevnen oppstår. Du skal ikke gjøre det etter at det har bygget seg opp store inntekter, og
så komme i bakkant og si at de inntektene er våre. For hva blir da innvendingen fra skattyter? Jo: «Dette er en form for
konfiskasjon», sier skattyterne. Dette har vi internasjonale regler på. Du skal etablere rammebetingelser for investorer
før de investerer, du skal helst ikke komme etterpå å si at nå tjener du så mye penger og de pengene skal vi ta fra deg.
Det er det regjeringen ber om ved å si at fordi det ikke er lønnsomhet, så skal vi vente på den lønnsomheten og så skal vi
lage et skattesystem, sier Stinessen.

Det det nå er lagt opp til er ifølge Stinessen «en livsfarlig vei å gå» hvis staten i etterkant faktisk ønsker å inndra deler av
den verdiskapningen fra vindkraften til det offentlige.

Å innføre et skatteregime nå vil ikke være særlig problematisk, ifølge Stinessen.

– Et konkret skattesystem på vindkraftsektoren mener jeg er en særdeles lavthengende frukt. Det offentlige får større
inntekter, skattyteren blir mer fornøyd. Det vil bedre grunnlaget for klimapolitikken og vil redusere konfliktnivået på
vindkraftsektoren, sa Stinessen. Han pekte på at vindkraftbransjen selv ønsker et bedre skattesystem hvor man innfører
en skatt som også tilgodeser de berørte kommuner.

– Det enkleste av verden
Stinessens forslag til skattesystem innebærer en naturavgift eller en miljøavgift til vertskommunen på rundt 2 øre per
kilowattime. I tillegg ser han for seg en statlig grunnrenteskatt etter modell fra vannkraften, men hvor vertskommunen
får 10 prosent også av denne skatten.

– Det er lett å skrive ut dette for vi har jo både grunnrenteskatt og konsesjonsavgift i skatteloven i dag. Man kan bare
supplere vann med vind og rette på noen teknikaliteter, så det å lage et skattesystem for vindkraftsektoren er faktisk det
enkleste av verden, sa Stinessen som mente det politisk sett nå er overmodent å innføre et slikt system.

Her kan du høre hele innlegget til Stinessen:Stein Erik Stinessen LVK Advokatkontoret Lund og Co Lokal
skatteleggingsrett ved vindkraftutbygging

Ønsker å betale skatt
Vindkraftbransjen selv ber om å få et skattesystem. Norwea som er en interesse- og bransjeorganisasjon som jobber for
å fremme norsk fornybar energiproduksjon skriver blant annet på sine sider at:

«Energi Norge og NORWEA har allerede argumentert for innføring av en utgiftsnøytral naturressursskatt som virker
omfordelende fra staten og storsamfunnet til kommunalt og fylkeskommunalt nivå.»

Energi Norge og Norwea har tidligere i år fått utarbeidet en rapport som tar for seg skattlegging av vindkraftsektoren.

Onsdag er det åpen høring i Stortingets energi- og miljøkomité hvor temaet er stortingsmeldingen om vindkraft på land.
Her skal Stein Erik Stinessen delta som juridisk sekretær for Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK).
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