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Følgende uttalelse sendes til OED med kopi til NVE: 

Vefsn kommune har mottatt forslag til nasjonal ramme for vindkraft på høring.  

Økt kunnskap om de negative konsekvensene både for natur, friluftsliv og reindrift 

har ført til voksende motstand mot landbasert vindkraft. FNs naturpanel har lagt 

fram en rapport som dokumenterer at tap av leveområder er den viktigste årsaken til 

at opp mot en million arter er truet av utrydding. En femtedel av alle kartlagte 

norske arter, bl.a. en tredel av fugleartene, er truet. Veier og energianlegg er den 

største trusselen mot urørt natur, ifølge Miljødirektoratet. 

  

Forskning viser at det fins langt bedre alternativer som gjør at planer for videre 

utbygging av landbaserte vindkraftanlegg er unødvendig. Vi vil også vise til at et 

stort flertall i fylkestinget i Trøndelag vedtok nettopp å si nei til forslaget fra NVE til 

ny nasjonal ramme for vindkraft. 

Vefsn kommune vil framheve en studie fra NTNU som viser at oppgradering av 

vannkraft kan gi like mye kraft som all planlagt vindkraft på land - og med minimale 

naturinngrep. Jo større utvidelse, dess mer øker produksjonen, men selv små 

utvidelser utløser store gevinster samlet, viser studien fra NTNU.  

 

Årsaken til at dette potensialet ikke er tatt ut er at prosjektene ikke er lønnsomme 

etter skatt. Oppgradering av vannkraft blir i dag skattlagt med grunnrenteskatt og en 

avskrivningstid på hoveddelen på 67 år. I sum er dette et helt annet skatteregime 

enn det andre fornybare energikilder har. Dermed får vi ikke realisert den desidert 

mest miljøvennlige nye strømproduksjonen ifølge denne studien.  



 

Derfor mener Vefsn kommune at oppgradering av vannkraft må bli underlagt samme 

skatteregime som blant annet vindkraft, og at forslaget til nasjonal ramme for 

vindkraft bør skrinlegges. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Helge Lynghaug 
arealplanlegger 
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