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Betydelig inndekningsbehov i statsbudsjettet

 I 2023 vil statens utgifter vokse betydelig mer enn statens underliggende 

inntekter fra fastlandsøkonomien

 Den høye prisveksten tilsier at vi må bruke mindre oljepenger

 Vi skal verne om velferdssamfunnet og trygge hverdagsøkonomien til folk

 De som har mest, må bidra mer. Det gjelder folk, bedrifter og kommuner 
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Mer rettferdig fordeling av overskudd fra 
naturressursene

Regjeringen foreslår å:

 innføre grunnrenteskatt på store havbruksselskaper

 Innføre grunnrenteskatt på landbasert vindkraft 

øke grunnrenteskatten på vannkraft 

 innføre et høyprisbidrag på vannkraft og vindkraft 

 trekke i rammetilskuddet for kommuner og fylkeskommuner med konsesjonskraft 
som ligger i områdene med de høyeste strømprisene (ettårig)

Skatteforslagene anslås å øke inntektene med 33 mrd. kroner årlig

I tillegg kommer trekket i rammetilskuddet på 3 mrd. kroner i 2023
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Hva er grunnrenteskatt?

Naturressursene er fellesskapets eiendom 

Utnyttelse av naturressurser som vannkraft, vindkraft, havbruk og olje

og gass, kan gi en ekstra avkastning (grunnrente)

Gjennom grunnrenteskatt føres en del av grunnrenten tilbake til 

fellesskapet

Grunnrenteskatter er nøytrale, det vil si at de ikke gjør det mindre 

lønnsomt å ta naturressursene i bruk
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 Effektiv grunnrenteskatt på 40 prosent for 
store havbruksselskaper

 Bunnfradrag på 4 000–5 000 tonn

 Gjelder produksjon av laks, ørret og 
regnbueørret

 Inntektene fra grunnrenteskatten fordeles 
likt mellom staten og kommunesektoren 
(Anslag: 3,65 - 3,8 mrd. kroner i 2023)

Forslaget sendes på høring i dag

Grunnrenteskatt på store havbruksselskaper

Foto: Colourbox



6

Raggovidda kraftverk, Finnmark 
Foto: OED

Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft

 Effektiv grunnrenteskatt på 40 prosent

 Gjelder landbaserte vindkraftanlegg med 
flere enn 5 turbiner eller samlet installert 
effekt på 1 MW eller mer

 Utformes som en kontantstrømskatt

 Inntektene fra grunnrenteskatten fordeles 
likt mellom staten og kommunesektoren 
(Anslag: ca. 2,5 mrd. kroner i 2023)

Forslaget sendes på høring innen utgangen av 2022
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Stolsdammen, Hol kraftverk. Foto: OED

Økt grunnrenteskatt på vannkraft

 Den effektive satsen i 
grunnrenteskatt for vannkraft øker 
fra 37 til 45 prosent

 Gjelder vannkraftverk med ytelse         
over 10 000 kVA

 Virkning fra inntektsåret 2022

 Anslås å øke inntektene til staten 
med 11,2 mrd. kroner per år 



Kommunesektoren får varige inntekter
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• Går uavkortet til vertskommunene

• Fradragsføres mot fastsatt 
grunnrenteskatt

• Inngår i inntektssystemet

• Fradragsføres mot fastsatt 
grunnrenteskatt

• Ekstrabevilgningen sikrer at summen 
utgjør 50 pst. av grunnrente-skatten

• Fordeles etter nøklene i ramme-
tilskuddet til kommunene

Produksjonsavgift Naturressursskatt Ekstrabevilgning

Totalt 50 pst. av anslått grunnrenteskatt for 2023, 
utbetalt i 2024

• Havbruk: om lag 1,8 milliarder kroner

• Vindkraft: snaut 1,3 milliarder kroner
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Høyprisbidrag på vann- og vindkraft

23 prosent av kraftprisen over 70 øre/kWh for:  

 Vannkraftverk på minst 1 MW 

 Konsesjonspliktige vindkraftverk på land eller til havs

 Gjelder fra:

 28. september 2022 for vannkraftverk med samlet effekt på minst 10 000 kVA 

 1. januar 2023 for vindkraft og øvrig vannkraft

 Anslås å øke inntektene til staten med 16 mrd. kroner årlig



Konsesjonskraft

Ettårig trekk i rammetilskuddet for 

kommuner og fylkeskommuner med 

konsesjonskraft som ligger i områdene 

med de høyeste strømprisene 

 Ingen kommuner skal trekkes for 

inntekter de ikke kan realisere som 

følge av juridisk bindende kontrakter 

inngått før dette forslaget ble kjent i dag
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Anslått markedsverdi av konsesjonskraften1

I milliarder kroner

1 Av volum av konsesjonskraften i prisområdene NO 1 (Østlandet), NO 2 (Sørlandet) og NO 
5 (Vestlandet)
2 Gjelder kommuner og fylkeskommuner med konsesjonskraft og som ligger i de aktuelle 
prisområdene
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Mer rettferdig fordeling av
overskudd fra naturressursene
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Regjeringen foreslår å:

 innføre grunnrenteskatt på store havbruksselskaper

 innføre grunnrenteskatt på landbasert vindkraft 

øke grunnrenteskatten på vannkraft 

 innføre et høyprisbidrag på vannkraft og vindkraft 

 trekk i rammetilskuddet for kommuner og fylkeskommuner med konsesjonskraft som 
ligger i områdene med de høyeste strømprisene (ettårig) 

Skatteforslagene anslås å øke inntektene med 33 mrd. kroner årlig. 

Trekket i rammetilskuddet utgjør 3 mrd. kroner i 2023

Foto: Colourbox
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