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Endringer i avskrivningsreglene for vindkraft. Merknader.  

 

Det vises til høringsnotat om endringer i avskrivningsregler for vindkraft ved at en utvidet del 

av tilbehøret til nye vindkraftanlegg (rotor, generator, tårnet, interne linjer mv. ) avskrives 

lineært med 20% over 5 år for at det skal kunne bli mer lønnsomt å bygge vindkraftanlegg. Vi 

merker oss for øvrig at nesten samtlige høringsparter ser ut til å ha en positiv holdning til 

utbygging av vindkraft, noe som kan virke uheldig hvis en vil ha en reell høring. 

 

Dette vil føre til raskere skattemessig avskrivning enn det økonomiske verdifallet, noe som 

igjen vil bety en urimelig fordel i forhold til andre teknologier for 

kraftproduksjon/energiøkonomisering og for øvrig også generelt i forhold til avskrivninger i 

for andre saldogrupper og næringer. 

 

Lineær avskrivning/nedskriving på 5 år vil være teknologidiskriminerende i forhold til andre 

kraftproduksjoner og energiøkonomisering ved at det anslagsvis vil gi 3 – 4 øre mer pr kWh i 

en slags subsidiering. Dette vil være i strid med elsertifikatregler og EU`s regler om 

statsstøtte, noe vi vil be ESA vurdere nærmere. For et vindkraftverk på 15 

 MW vil det utgjøre subsidier på 338 millioner kr over 20 år ifølge Norwea.  Finans-

departementet selv oppgir at de endrede avskrivningsregler vil bety et skattekutt på 600 

millioner kr over 5 år. 

 

Det må i tilfelle kreves at samme vilkår gis til alternative kraftproduksjontyper som vann, sol, 

bio og jordvarme. Tilsvarende må gjelde for energiøkonomisering. Norske vannkraftverk kan 

rustes opp og gi like mye kraft som en naturødeleggende vindkraftutbygging. 

 

EU`s energieffektivitetsdirektiv er ennå på vurderingsstadiet av norske myndigheter. Det 

vurderes om direktivet er relevant for Norge. Energieffektiviseringspotensialet er enormt i 

norsk industri, bygg og transport. Effektiviseringen må hentes ut for å nå klimamålene. I 

tillegg vil det gi grønne arbeidsplasser når oljen fases ut. EU skal øke målsettingen fra 20% 

energieffektivisering til 27 % og er allerede godt i gang med å nå målet på 20 %. I tillegg må 

Norge implementere EU`s energilovgivning med bl.a. 40 konkrete målsettinger foreslått fra 

EU- kommisjonen. Dette gjelder spesielt den tredje energimarkedspakken med felles regler 

for bl.a. produksjon. 

 

I USA, EU og Japan synker strømforbruket, og samtidig faller prisene kraftig på fornybar 

kraft. I følge Deutsche Bank er solcellebasert kraft billigst i verden innen 2017. Prisen på 

solcellekraft er halvert hele 12 ganger siden 1960. Ved nok en halvering vil annen 

energiproduksjon bli mindre ettertraktet. Kanskje det ville være fornuftig å holde tilbake med 

nedbygging av verdifull kyst- og fjellnatur. Kapasitetsmarkedsordningen i Tyskland vil føre 

til at flaskehalsinntekter av norsk krafteksport faller bort. I Norden er det ventet et overskudd 



på 50 TWh innen 2020. Finland starter i 2016/17 et nytt atomkraftanlegg, og det planlegges et 

nytt atomkraftanlegg ved Dounreay i Skottland. Det er i løpet av siste år registrert hele 70 % 

mer nedbør på Vestlandet, og dette stemmer med tidligere prognoser for klimaskiftet. Videre 

prognoser fra Bjerkenessenteret tilsier at nedbøren vil øke med 100 %. I tillegg vil den økte 

gjennomsnittlige temperaturen bety like mye som økte nedbørsmengder når det gjelder 

kraftbehovet. Det vil videre være slik at den forventede lave oljeprisen vil medvirke til lave 

kraftpriser og derved uansett gjøre høye investeringer i vindkraft i våre fjell nokså 

ulønnsomme.    

 

I følge regjeringens forventningsdokument av 24.06.12 heter det at utbygging av fornybar 

energi må skje uten at naturmangfold, landskapsverdier, kulturminner og kulturmiljø, 

friluftsliv, reindrift og andre samfunnsinteresser blir berørt på en uheldig måte. Regjeringen 

forventer at hensynet til inngrepsfrie naturområder uten tyngre tekniske inngrep (INON- 

områder) vektlegges i planleggingen. Dette vil ikke være tilfellet med de store planene om 

utbygging av de uberørte kystfjellene på Fosen, og i tillegg har flere av prosjektene ubrutte 

områder fra fjord til fjell. 

 

Det er først og fremt en oppgradering av nett og vannkraftanlegg som gir mest igjen i forhold 

til innsatsen. Dette er også den klare vinneren når det gjelder miljøvennlighet. I følge 

CEDREN vil kraftprodusentene få tilbake mellom 50 og 500 ganger mer energi gjennom den 

nominelle levetiden til et vannkraftanlegg, i forhold til hvor mye energi som gikk med til å 

bygge anlegget, utvinne og transportere råstoffet og drifte anlegget. Energiindikatorene 

inkluderer ikke faktorer som tap av biologisk mangfold, klimagassutslipp, økonomi eller 

kvalitet på den leverte elektrisiteten.  

 

På bakgrunn av dette kan en konkludere med at en ytterligere skjevsubsidiering av vindkraft i 

uberørte fjellområder ikke kan forsvares. Det rammer andre mer naturvennlige alternativer for 

kraftproduksjon/energieffektivisering på en uheldig måte. Det rammer andre 

avskrivningsgrupper/objekter og næringer på en slik uheldig, konkurransevridende måte at det 

ikke kan forsvares. 

 

I tillegg er det kommunene/staten som vil bli de store taperne, ikke bare på grunn av lavere 

eiendomsskatt ved raskere nedskriving, men også ved tapte aksjeinntekter i de kraftselskapene 

som de har eierinteresser i når kraftprisene synker, bl.a. gjennom mer vindkraft men også den 

generelle trend med lavere kraftpriser. 

 

Reglene for grønne sertifikater begrenser statens muligheter til å gi annen støtte i kombinasjon 

med elsertifikater. Avtalen om grønne sertifikater sier at grunnprinsippet skal være at 

elsertifikater skal utgjøre tilstrekkelig støtte for å drive frem investeringer i anlegg for 

fornybar energiproduksjon. Avtalen omtaler også noen sentrale hensyn i forbindelse med 

sertifikatmarkedet. Det nevnes at allmenne hensyn og natur- og miljøforhold skal ivaretas. I 

Artikkel 5 settes det klare begrensninger til å kombinere elsertifikater med annen støtte. Det er 

kun eksisterende ordninger som kan videreføres i kombinasjon med elsertifikater. Det fremgår 

av avtalen at hvis en av partene på egen hånd ønsker å støtte en viss teknologi, så bør denne 

teknologien ikke omfattes av elsertifikatmarkedet. Det er beskrevet at hvis en part vil innføre 

investerings- og driftsstøtte innenfor skattesystemet, så bør dette ikke fravike utgangspunktet 

på en måte som endrer konkurransevilkårene for elsertifikater og berettiget produksjon i de to 

landene. I dette tilfellet vil den foreslåtte avskrivningen ikke bare virke 

teknologidiskriminerende i Norge, det vil også berøre svensk kraftproduksjon og 

energiøkonomisering på en konkurransevridende måte. 



Vår konklusjon blir at endrede avskrivningsregler vil være teknologidiskriminerende og kan 

derfor ikke innføres. I tillegg er det trender i kraftmarkedet som tilsier en tilbakeholdenhet 

mot nye, store investeringer i ulønnsom vindkraft i norsk fjellnatur. Det vil videre være i strid 

med avtalen om elsertifikatene. 

   

På bakgrunn av dette vil vi i tillegg be ESA om vurdering av slik teknologidiskriminerende 

statsstøtte.  
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