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Grunnrenteskatt landbasert vindkraft 
 

Fellesforbundet viser til Finansdepartementets forslag om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft, og vil her 
komme med følgende kommentarer til regjeringens forslag: 

Støtter prinsippet om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft 
 

• Fellesforbundet støtter prinsippet om grunnrenteskatt på meravkastning fra utnyttelse av stedbundne 
naturressurser. 

• Fellesforbundet registrerer at Finansdepartementet begrunner forslaget med en forventning om vedvarende 
høye kraftpriser i årene fremover. Fellesforbundet minner om at kraftprisene fortsatt er på et altfor høyt nivå, 
og forventer at regjeringen har som politikk at strømprisene skal betydelig ned fra dagens nivå. 

• Vindkraft har blitt en viktig del av kraftforsyningen i Norge. I et normalår utgjør vindkraften rett over en 
tiendedel av kraftproduksjonen. I 2022 ville Norge hatt kraftunderskudd uten vindkraften. Vindkraft er billig, 
fornybar, kortreist og utslippsfri kraft som utnytter fordelene til regulerbar vannkraft. I perioder med mye 
vindkraftproduksjon sparer vi vann i magasinene slik at vi har høy fyllingsgrad til periodene med lite vind 
og/eller høyt innenlandsk forbruk. Mye vannkraft kombinert med tilleggskraft fra vind og sol gir et 
differensiert kraftsystem der energikildene utfyller hverandre godt. 

• All kraftproduksjon forutsetter en sterk samfunnskontrakt. Regjeringen har nylig foreslått at kommunene 
skal få mer makt over planprosessene for utbygging av vindkraft. Forsterket lokal medvirkning og 
grunnrenteskatt på landvind kan – dersom øvrige rammebetingelser er gode nok – bidra til en 
samfunnskontrakt for fortsatt kraftutbygging. 

• Fellesforbundet er negative til at grunnrenteskatten er foreslått innført med tilbakevirkende kraft fra 1. 
januar 2023, 15 uker før høringen er gjennomført og ytterligere måneder før Stortinget har gjort endelig 
vedtak. 

Vindkraft solgt på lange avtaler (PPA-er) må skattlegges etter avtalt pris 
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• Vindkraft solgt på langsiktige kraftsalgsavtaler må skattlegges etter avtalt pris, ikke spotpris. Unntaket må 
være en permanent ordning og ikke begrenset til avtaler inngått før 28. september 2022. PPA-er er 
avgjørende dersom det skal bygges mer vindkraft i Norge. Over halvparten av den eksisterende vindkraften er 
solgt på lange fastprisavtaler, og kraftsalgsavtaler er en viktig finansieringsmetode for ny vindkraft.  

• Fellesforbundet viser til EUs pågående arbeid med kraftmarkedsreform. EU-kommisjonen er tydelige på at 
de ønsker å bruke langsiktige avtaler som CfD-er og PPA-er for å motvirke de kortsiktige svingningene i 
markedet. I Norge er en betydelig andel av vannkraften og over halvparten av vindkraften allerede prissikret. 
Det er viktig at grunnrenteskatten ikke undergraver PPA-er for vindkraft. 

Grunnrenteskatten må utformes som en reelt nøytral kontantstrømskatt 
 

• Nøytralt utformet er grunnrenteskatter egnet til å omfordele verdiskapingen fra naturressursene. 
Grunnrenteskattene på vannkraft og petroleum viser at det går an å kombinere et omfordelende skattesystem 
med god lønnsomhet. 

• Fellesforbundet registrerer at forslaget har kommet på plass raskt og uten grundig utredning. 
Departementet skriver at det ikke har informasjon om PPA-avtaler, utforming av PPA-er, pris og omfang, selv 
om denne informasjonen burde være enkelt tilgjengelig. Departementet skriver videre at det først må høste 
erfaringer med skatten før det kan vurdere utbetaling av negativ beregnet skatt, noe som betyr at 
grunnrenteskatten ikke blir reelt nøytral. 

• En reelt nøytral grunnrenteskatt forutsetter løpende utbetaling av skattemessig underskudd. 
Fellesforbundet mener at det må være likebehandling av næringer iført grunnrenteskatt, og at landbasert 
vindkraft derfor må ha løpende refusjon av skattemessig underskudd på lik linje med vannkraft og petroleum. 

• Fellesforbundet mener at vind- og vannkraft i større grad må likebehandles. For å sikre likebehandling må 
innslagspunktet settes tilsvarende grensen for småskala vannkraft. 

• Vi opplever at det midlertidige høyprisbidrag på vann- og vindkraft har samme begrunnelse som 
grunnrenteskatten på vindkraft og økt grunnrenteskatt på vannkraft. Med det eksisterende høyprisbidraget er 
det allerede innført en ekstraordinær skatt på realisert grunnrente ut 2024. Vi stiller oss undrende til behovet 
for å hasteinnføre grunnrenteskatt slik at den kan tre i kraft før høyprisbidraget utløper. 
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