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Uttalelse til forslag om raskere avskrivingsregler for vindkraft  
Vi viser til Finansdepartementet sitt forslag om å innføre gunstigere avskrivingsregler for vindkraft.  
Målet med forslaget er å harmonisere avskrivningsreglene mellom Norge og Sverige, for å få realisert 
flere vindkraftanlegg i Norge. 
 
Naturvernforbundet mener i utgangspunktet det er viktig at Norge satser på fornybar energi, og 
fremmer gunstige økonomiske løsninger som støtter om miljøvennlig teknologi. 
 
På grunn av store mangler i elsertifikatordningen og dagens konsesjonssystem, er det imidlertid gitt 
mange vindkraftkonsesjoner som tillater inngrep i områder med naturverdier av nasjonal og 
internasjonal verdi. Ved å innføre gunstigere avskrivingsregler, legger man opp til at flere av disse 
vindkraftprosjektene kan realiseres, og som konsekvens vil store naturverdier gå tapt. Vi mener 
derfor at planene om de nye avskrivningsregelene må legges bort. I allefall må regjeringen før den 
innfører slike gunstige avskrivingsregler, gjennomgå gitte konsesjoner for å luke ut de konfliktfylte 
prosjektene. 
 
For at vi skal kunne nå nasjonale klima- og naturmangfoldmål er det viktig at miljø- og 
energipolitikken samkjøres. Utbygging av fornybar energi må gjøres på en måte som ivaretar 
hensynet til verdifull natur, i tråd med våre internasjonale forpliktelser knyttet til blant annet 
konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) om å stanse tap av arter innen 2020. En storsatsing på 
fornybar energiutbygging uten overordnet styring, tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag og klare 
miljøkriterier og avslagshjemler har ført til at fornybarsatsingen har skapt et betydelig press på 
naturmangfoldet. 
 
Så lenge det er gitt konsesjon til mange vindkraftprosjekter med store negative konsekvenser på 
naturmiljøet, mener Naturvernforbundet at regjeringen ikke bør innføre gunstigere avskrivingsregler 
for vindkraft. Forslaget bør i tillegg vurderes etter de miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven 
for å sikre naturens rettsikkerhet, og avddekke om arter står i fare for å bli utryddet dersom flere 
vindkraftverk blir bygget ut. 
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