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 Om forfatteren 

Ådne Naper (f.1984) er hovedutvalgsleder for klima, areal og plan i Vestfold og Telemark 

fylkeskommune, og gruppeleder for SV- Sosialistisk Venstreparti i fylkestinget. 

Denne rapporten står for forfatterens egen regning. Hverken SV eller fylkeskommunen er ansvarlig for 

innholdet. 

 

Trenger vi mer fornybar energi? 

Det korte svaret er «ja». Iallfall om man ønsker seg et 

nullutslippssamfunn. Da må vi fase ut dagens bruk av fossil 

energi, som så sent som i 2017 tilsvarte 143 TWh. Til 

sammenligning produserte vi 144 TWh fornybar energi i 

Norge samme år, og forbrukte 133 TWh. Det vil si at det 

antatte kraftoverskuddet vi ofte hører om, forutsetter en 

import og bruk av fossil energi tilsvarende dagens nivå. Vi 

har ikke fornybar energi nok til å dekke samfunnets totale 

forbruk av energi. Kun halvparten av dagens energiforbruk 

er fornybar energi. 

Trenger vi vindkraft når vi har vannkraft? Dessverre, ja. Det 

gjenstående potensialet i vannkraft er på inntil 24 TWh. Da 

vil i så fall alt av vassdrag være regulert, og alt av vann lagt 

i rør – med unntak av de områdene som i dag er helt 

eksplisitt vernet. Potensialet i oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraft er kanskje på inntil 

6 TWh. Altså under 5 prosent av dagens forbruk av fossil energi. Bare å nå det nivået krever store 

investeringer og utbygginger, og er ikke helt uten naturinngrep heller. Men så mye som mulig av 

dette må uansett realiseres, vindkraft eller ei.  

Havvind er dessverre en god del år unna, og alt vi ønsker å gjøre med nullutslipp og utfasing av fossil 

energi før 2030, må vi dessverre gjøre uten havvind. Og det kan godt tenkes at havvind også etter 

2030 først og fremst benyttes til elektrifisering av olje og gass-næringen og for eksport til Europa, der 

prisnivået er høyere enn i Norge. 

Vi trenger et bevisst forhold til balansen mellom forbruk av kraft og behovet for kraftproduksjon. 

Norge som industrinasjon er bygget på verdiskaping i- og rundt kraftproduksjon. Og vi må gi 

produksjon av ny fornybar energi vilkår gode nok til at det produseres mer fornybar energi enn vi 

forbruker energi. Men vi må spille på lag, og ikke spille opp konflikter. Jeg har stor tro på kraften i 

kommune-Norge, og er overbevist om at utbyggingen av fornybar energi må skje i respektfullt 

samspill mellom lokalsamfunnene som avhender sin natur, lokale og sentrale myndigheter, og 

utbyggere. 

Min ambisjon med dette arbeidet er å bidra til en faktabasert debatt om fornybar energi, og om 

hvordan vi når et nullutslippssamfunn. I 2020 må de av oss som i det minste er enig om at å kutte 

klimautslipp er viktig, og som til og med ønsker oss et nullutslippssamfunn, ha en ærlig debatt om 

forutsetningene og virkemidlene som må til for å nå det målet. 

Skien, 14.januar, 2020. Ådne Naper. 
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KOMMUNENES HOLDNING TIL KRAFT 

Hva er kommunenes holdning til vindkraft og fornybar energi? Denne rapporten oppsummerer til 

sammen 297 høringssvar fra kommuner og fylkeskommuner vedrørende vindkraft og vannkraft. Av 

disse er 159 høringssvar avgitt til NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft, 138 høringssvar er 

avgitt til NOU 2019:16 Skattelegging av vannkraftverk, og fusjonert gir dette 235 unike 

høringsavsendere. 62 har avgitt høringssvar i begge sakene. 

 

Klimaendringene legger trykk på produksjon av fornybar energi. Og offentlige dokumenter som NVEs 

forslag til nasjonal ramme for vindkraft, og norsk offentlig utredning (NOU) 2019:16, «Skattlegging 

av vannkraftverk»1 har engasjert og mobilisert kommune-Norge. I begge tilfeller er responsen 

overveldende negativ. 89 prosent av kommuner og fylkeskommuner svarer negativt til vindkraft på 

land. 100 prosent av kommuner og fylkeskommuner svarer negativt til endringer i regelverket for 

vannkraft. 

Kort oppsummert, så foreslår NVE i forslag til nasjonal ramme for vindkraft å utelukke store deler av 

areal i Norge, ut fra hensyn i 21 fagrapporter. Innenfor denne rammen pekes det på 13 områder som 

velegnet for vindkraftproduksjon, ut fra hensyn til økologi, vind og tilgang til nett – men også antatt 

konfliktnivå. NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk foreslår endringer i skattesystemet for å 

utløse det gjenstående potensialet i vannkraft. Det foreslås å fjerne lokale kompensasjonsordninger 

som konsesjonskraft og konsesjonsavgift, samt legge om grunnlaget for eiendomsskatt. Bortfallet av 

disse inntektene skal kompenseres for ved å skjerpe grunnrenteskatten, med høyere sats og lavere 

innslagspunkt for å skatte mer av småkraft i tillegg til stor vannkraft, og med en ny innretning i 

                                                           
1 NOU (2019): Skattlegging av vannkraftverk. Sanderud, Per, Benn Folkvord, Tarjei Havnes, Tone Kaarbø, Jøril Mæland, Jørn Rattsø og 

Ragnhild Camilla Schreiner. Norsk offentlig utredning 2019:16. Lastet ned 7.januar, fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-

2019-16/id2670343/?ch=1 
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naturressursskatten. I hovedsak er dette en styrking av statlige inntekter på bekostning av lokale 

inntekter. 

Selv om forslaget til nasjonal ramme for vindkraft ble skrotet, og tiltakene som foreslås i NOU 2019:16 

neppe iverksettes, så gir høringsrundene verdifull innsikt i hva kommunene mener om kraft. En 

gjennomgang av til sammen 297 høringssvar fra kommuner og fylkeskommuner til de to sakene, tegner 

et bilde av kraftproduksjonens særskilte posisjon i lokalsamfunn, og dets særskilte egenskaper som 

næring. 

Det framgår at om kommune-Norge skal spille på lag i økt produksjon av fornybar energi, må 

virkemidlene innrettes etter den delikate samfunnskontrakten fornybar energi og naturinngrep beror 

seg på: En tillit og forståelse mellom lokalsamfunn og statlige myndigheter, og mellom vertskommune 

og utbygger. En samfunnskontrakt om varig kompensasjon for naturinngrep, forutsigbar inntjening, og 

lokal medvirkning i konsesjonsprosesser. 

Motstand mot vindkraft 

 

 

159 kommuner og fylkeskommuner har avgitt høringssvar til rammeforslaget for vindkraft2. 88 

prosent er negative til vindkraft generelt, eller konkret i sine berørte områder. Blant de 12 prosent 

som ikke er negative, er det seks fylkeskommuner som spiller inn momenter til videre utvikling av 

konsesjonsprosesser som ivaretar lokal medvirkning og vern mot unødig naturinngrep. Det er åtte 

kommuner for Nordland og Troms og Finnmark som ønsker at deres områder tas inn i nasjonal ramme 

for vindkraft, og det er fire kommuner fordelt over Trøndelag, Møre og Romsdal og Vestland som 

ønsker å legge til rette for vindkraft. 

                                                           
2 Regjeringen (2019a): Høring – NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nves-

forslag-til-en-nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/id2639213/ 
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79 prosent problematiserer konsekvensene av 

naturinngrep. Dette inkluderer konsekvensene 

for økologi og dyrearter, så vel som for friluftsliv 

og turisme. 38 prosent peker på behovet for 

konsesjonsprosesser med lokal medvirkning, 

eller på annen måte uttrykker seg kritisk helt eller 

delvis på grunn av manglende lokal medvirkning i 

arbeidet med nasjonal ramme. 23 prosent 

etterlyser kompensasjon for naturinngrep 

gjennom lokal inntjening og skattelegging, 

tilsvarende som for vannkraft. Slår vi sammen 

svarene med svarene til NOU 2019:16 som 

berører skattelegging av vindkraft, er det 123 av 

235 høringssvar som berører lokal 

kompensasjon, en andel på 52 prosent. 

 

62 prosent av kommunene og fylkeskommunene anerkjenner i sitt høringssvar behovet for mer 

fornybar energi. 31 prosent ønsker en satsing på vannkraft, enten nye utbygginger eller oppgradering 

og utvidelse av eksisterende vannkraft som utelukkende alternativ til vindkraft. 33 prosent viser til en 

satsing på havvind. 22 prosent viser til belastning fra eksisterende vindkraft i sine områder. 

Oppslutning om vannkraft 

138 kommuner og fylkeskommuner har avgitt høringssvar til NOU 2019:16 «Skattlegging av 

vannkraftverk3». 100 prosent er helt eller delvis negative til forslagene om endring i det økonomiske 

regelverket for vannkraft. 97 prosent uttrykker eksplisitt støtte til samfunnskontrakten, eller på annen 

måte knytter endringsforslagene til forholdet mellom sentrale myndigheter og lokalsamfunn, 

vertskommune og eierkommune, og mellom kommune og kraftselskap. Denne samfunnskontrakten 

omtales som vesentlig for oppslutningen om naturinngrepene som kreves for utbygging av produksjon 

av fornybar energi. 

                                                           
3 Regjeringen (2019b): https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---nou-201916-skattlegging-av-vannkraftverk/id2670665/ 

NVE; 23%

NOU ; 
76%

Totalt; 
52%

KOMPENSASJON



 

 

5 

 

De høringssvarene som ikke er tolket som negative innen de ulike kategoriene er ikke positive, men 

har ikke uttrykt seg spesifikt om emnet. 

98 prosent uttrykker en tydelig motstand mot å avvikle konsesjonskraft og konsesjonsavgift. 91 

prosent er negative til å kompensere for bortfallet av inntekter dette vil medføre gjennom skjerping 

av naturressursskatten. 95 prosent er negative til skjerping av grunnrenteskatten, og dette favner 

både nytt innslag for småkraft og høyere grunnrentesats. 93 prosent er negative til omlegging av 

eiendomsskatt fra markedsverdi til skattemessig verdi. 

86 prosent peker på økt skjermingsrente og/eller friinntektsgrad som det viktigste nye tiltaket for å 

utløse større investeringer i vannkraft, gitt at ingen av utvalgets andre forslag til tiltak iverksettes. 

Dette inkluderer også høringssvar som påpeker at grunnrenteskatten må avgrenses til å skattlegge 

reell superprofitt. Dette vil gjøre flere nye kraftprosjekter lønnsomme, gitt at det ikke innføres 

grunnrenteskatt på småkraft. 

76 prosent etterlyser konsesjonskraft og skatteregelverk for vindkraft tilsvarende vannkraft. Enten 

gjennom tilslutning til LVKs høringsuttalelse, eller gjennom egne formuleringer. Det store skillet fra 

høringssvarene til NVEs nasjonale ramme for vindkraft (23 prosent) kan skylles høringssakenes 

kontekst: NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft tar først og fremst utgangspunkt i areal og 

natur, og får flest svar i denne kategorien. NOU 2019:16 tar først og fremst for seg skattlegging. 

Skattlegging og inntjening fra kraftproduksjon er uansett viktig for kommuner og fylkeskommuner. Slår 

vi sammen høringssvarene til begge de to sakene, får vi 235 unike høringskommuner, hvor 123 stykker 

- 52 prosent, etterlyser lokal kompensasjon og inntjening for vindkraft. 

Kraft er distrikt – og LVK mobiliserer kommunene 

13 av landets 30 kommuner4 med over 30 000 innbyggere har avgitt høringssvar til minst én av de to 

sakene. Av 218 kommuner, utgjør det under 6 prosent. 12 av disse svarte til NVEs nasjonale ramme 

for vindkraft, som utgjør 8 prosent av 151 kommuner. Bodø har kun svart på NOU 2019:16. Kun to 

                                                           
4 SSB (2019): Norges 100 mest folkerike kommuner. Lastet ned 13.januar 2020, fra  https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-
publikasjoner/norges-100-mest-folkerike-kommuner 
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kommuner med over 30 000 innbyggere svarte på NOU 2019:16; Sandnes og Bodø. Dette utgjør 1,5 

prosent av kommunene som avga svar om beskatning av vannkraft. 

Av landets 20 kommuner5 med over 5 prosent eierskap i ett av de ti største kraftselskapene6, har 12 

stykker avgitt høringssvar til minst én av sakene. 11 stykker har avgitt høringssvar til NVEs forslag til 

nasjonal ramme for vindkraft. Bare tre stykker av 20 kommuner med betydelig eierskap har avgitt 

høringssvar til NOU 2019:16. 

Kommuner med eierandeler i de ti 
største > 5 % Selskap Over 30 K NOU NVE 

Arendal Agder Energi 1 0 0 

Bergen BKK 1 0 1 

Drammen Glitre 1 0 0 

Hamar Eidsiva* 1 0 0 

Kristiansand Agder Energi 1 0 1 

Levanger NTE Energi 0 0 1 

Lillehammer Eidsiva* 1 0 0 

Lindesnes Agder Energi 0 1 1 

Namsos NTE Energi 1 0 1 

Oslo Hafslund 1 0 0 

Porsgrunn Skagerak Energi 1 0 0 

Ringsaker Eidsiva* 1 0 0 

Sandnes Lyse Energi 1 1 1 

Skien Skagerak Energi 1 0 1 

Sola Lyse Energi 0 0 1 

Stavanger Lyse Energi 1 0 1 

Steinkjer NTE Energi 0 1 0 

Stjørdal NTE Energi 0 0 1 

Time Lyse Energi 0 0 0 

Verdal NTE Energi 0 0 1 

Antall: 20 
* gjennom Innlandet Energi 
Holding 13 3 12 

(Agder Energi 2019; BKK 2019; Eidsiva 2016; Glitre 2019; Hafslund 2019; Lyse 2019; NTE Energi 2017; Skagerak Energi 2019)   

Av kommuner med over 30 000 innbyggere og over 5 prosent eierskap7, er det kun Sandnes 

kommune som har avgitt høringssvar til NOU 2019:16. Sandnes har også avgitt høringssvar til NVEs 

forslag til nasjonal ramme. Det betyr at store eierkommuner som med sitt befolkningsgrunnlag vil 

kunne komme best ut av en skjerping av statlige kraftskattinntekter som kompensasjon for bortfall av 

lokale inntekter ved omfordeling gjennom inntektssystemet til kommunene, ikke har avgitt 

høringssvar til en offentlig utredning som foreslår dette. Det er også et paradoks at store 

eierkommuner ikke avgir høringssvar til forslag som vil føre til betydelig skatteskjerpelse for deres egne 

selskaper. 

70 prosent av kommunene og fylkeskommunene slutter seg til høringssvar fra 

Landssammenslutningen for vasskraftkommuner (LVK)8. Dette høringssvaret omfatter både 

                                                           
5 Arendal i Agder Energi. Bergen i BKK AS, Drammen i Glitre. Hamar Eidsiva Energi E-CO gjennom Innlandet Energi Holding. Kristiansand i 
Agder Energi, Levanger i NTE Energi. Lillehammer i Eidsiva Energi gjennom Innlandet Energi Holding. Lindesnes i Agder Energi. Namsos i 
NTE Energi. Oslo i Hafslund og Eidsiva. Porsgrunn i Skagerak Energi. Ringsaker i Eidsiva gjennom Innlandet Energi Holding. Sandnes i Lyse 
Energi. Skien i Skagerak Energi. Sola i Lyse Energi. Stavanger i Lyse Energi. Steinkjer i NTE Energi. Stjørdal i NTE Energi. Time i Lyse Energi. 
Verdal i NTE Energi. 
6 De ni største kraftselskapene med kommunalt eierskap utelukker Statkraft (stat) og Norsk Hydro (stat og privat), og inkluderer Skagerak 
Energi (stat 2/3 og kommuner 1/3), utover oversikten i NVE (2019b): https: www.nve.no/energiforsyning/energiforsyningsdata/eierskap-i-
norsk-vann-og-vindkraft/ 
7 Arendal, Bergen, Drammen, Hamar, Kristiansand, Lillehammer, Namsos, Oslo, Porsgrunn, Ringsaker, Sandnes, Skien og Stavanger 
8 LVK (2019): LVKs høringssvar til NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk. https://lvk.no/node/7082 
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konsesjonskraft og avgift, grunnrenteskatt, eiendomsskatt, naturressursskatt – samt omtaler regelverk 

for vindkraft som «gjør at det ikke oppstår vridninger i investeringene fra vannkraft til vindkraft. Like 

viktig er det imidlertid at det etableres ordninger som sikrer de berørte lokalsamfunn inntekter fra 

vindkraft». Kommunene som presiserer tilslutning til LVKs uttalelse er dermed tolket til å slutte seg 

opp om politikken i LVKs uttalelse. Kommuner som kopierer eller tar utgangspunkt i LVKs formuleringer 

og vinklinger, men ikke spesifikt slutter seg til LVKs uttalelse, er ikke regnet med i denne kategorien. 

Til sammenligning viser fire høringssvar til uttalelse fra Industrikommunene, én til USS, to til BKK og én 

til NPK. Ingen viser til KS eller slutter seg tilsvarende opp om uttalelsen fra KS. 

Med interesser i både vind og vann 

62 kommuner har avgitt svar til både NOU 2019:16 og NVEs forslag til nasjonal ramme. Dette gir et 

ytterligere inntrykk av hva kommuner med allerede etablert kraftkultur vektlegger i spørsmål om 

vannkraft og vindkraft. I dette utvalget er 15 prosent positive til vindkraft på land, og 85 prosent er 

negative. Hele 86 prosent etterlyser skatt- og kompensasjonsordninger for vindkraft, tilsvarende som 

for vannkraft. 81 prosent har svart dette i høringen til NOU 2019:16, mens 36 prosent påpekte dette 

til NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft.  

Dette avviket om kompensasjon og inntjening mellom de to høringsrundene kan kanskje forklares med 

at NVEs forslag til nasjonal ramme tar for seg spørsmål om natur og areal, og får tilsvarende stor 

mengde tilbakemelding i samme sjanger, og NOU 2019:16 tar for seg skattespørsmål, og får svar 

deretter. 

 

 

Disse to kontekstene kan forklare hvorfor kompensasjon og inntjening veier så mye tyngre enn lokal 

medvirkning. 39 prosent etterlyser større lokal medvirkning i prosessene.  Men det kan også antyde 

at kompensasjon veier tyngre for kommunene isolert sett enn f.eks. vetorett i på kommune-nivå.  

57 prosent anerkjenner behovet for mer fornybar energi, og 31 prosent ber om økt satsing på 

vannkraft, mens 26 prosent peker på havvind. Det er en mindre andel av kommuner med etablert 

kraftkultur som peker på havvind enn i utvalget som helhet. 87 prosent viser til 

friinntektsgraden/skjermingsrente, inkludert avgrenset grunnrenteskatt til reell superprofitt, som 

viktig tiltak for å utløse flere investeringer i gjenstående potensial i vannkraft.  97 prosent vektlegger 

samfunnskontrakten, og 97 prosent er negative til avvikling av konsesjonskraft. 90 prosent uttrykker 
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seg negativt til å kompensere for bortfallet av konsesjonskraft med skjerpet naturressursskatt, og 95 

prosent er negative til å skjerpe grunnrenteskatten. Tilliten til statlig fordeling av inntektene er med 

andre ord veldig lav. 90 prosent er også spesifikt negativ til omleggingen av eiendomsskatt til 

skattemessig verdi. 

Eierskap til vann og vind 

 

 

Vindkraft mobiliserer kommune-Norge i motstand. Vannkraft mobiliserer kommune-Norge i støtte. 

Det offentlige eier 93,3 prosent av vannkraft, hvorav kommunene står for 37,3 prosent. Til 

sammenligning utgjør kommunalt eierskap i vindkraft 15,4 prosent, og offentlig eierskap totalt utgjør 

41,2 prosent. Vindkraft domineres av utenlandsk (49,2 prosent) og privat eierskap, til sammen 56,5 

prosent9. 

 

 

 

Flere kommuner etterlyser et produksjonsmål for ny fornybar energi, for å kunne sette sitt eventuelle 

offer av areal ved vindkraft inn i en konkret sammenheng. Statnett10 gjør en beregning for økt 

kraftbehov ved fullelektrifisering av industri, transport og bygg/næring til 80 TWh. Dette innebærer en 

                                                           
9 NOU (2019): Skattlegging av vannkraftverk. Sanderud, Per, Benn Folkvord, Tarjei Havnes, Tone Kaarbø, Jøril Mæland, Jørn Rattsø og 

Ragnhild Camilla Schreiner. Norsk offentlig utredning 2019:16. Lastet ned 7.januar, fra https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-

2019-16/id2670343/?ch=1 
10 Statnett (2019): Et elektrisk Norge – fra fossilt til strøm. Notat. Lastet ned 7.januar 2020, fra https://www.statnett.no/globalassets/for-

aktorer-i-kraftsystemet/planer-og-analyser/et-elektrisk-norge--fra-fossilt-til-strom.pdf 

93 %

7 %

Eierskap, vannkraft
NOU 2019:16, s.32

Offentlige eiere Private eiere

42 %

58 %

Eierskap, vindkraft
NOU 2019:16, s.32

Offentlige eiere Private eiere

vannkraft
Statkraft AS

Kommunene

Fylkeskommunene

Offentlige investeringsfond

Øvrig statlig

Norsk privat eierskap

Utenlandske eiere

Ukjent/annet

vindkraft
Statkraft AS

Kommunene

Fylkeskommunene

Offentlige investeringsfond

Øvrig statlig

Norsk privat

Utenlandske eiere

Ukjent/annet



 

 

9 

energieffektivisering i utfasing av 143 TWh fossil energi til 80 TWh elektrisitet. I tillegg har Stortinget 

vedtatt et mål om å energieffektivisere 10 TWh i offentlige bygg. Gitt at Stortingets målsetting nås, er 

det fortsatt et stort gjenstående behov for fornybar energi. 

Det er et gjenstående potensial i 

vannkraft på inntil 24,3 TWh, gitt 

fullmobilisering og realisering av 

samtlige prosjekter, inkludert 

oppgradering og utvidelse av 

eksisterende vannkraft. Da gjenstår det 

fortsatt et betydelig kraftbehov.  

Havvind er ikke i produksjon i Norge i 

dag. Det er riktignok bygget ut 23 000 

MW havvind i verden, men Norge har 

kun én flytende testturbin11. På grunn 

av dybde og grunnforhold er havvind 

dyrere i Norge enn i andre land. De 

aktuelle områdene for utbygging, 

Sandskallen-Sørøya nord og Utsira 

nord, samt Sørlige Nordsjø II har alle en 

gjennomsnittlig dybde på minimum 60 

meter, som helt eller delvis krever utbygging av flytende installasjoner. Equinor har en målsetting om 

at flytende havvind er konkurransedyktig innen 203012. Strøm fra havvind kan derfor ikke regnes inn i 

energiproduksjonen før tidligst 2030, gitt nødvendig progresjon i investeringer og utvikling1314.  

1/3 kommuner har forventninger til vannkraft og havvind som per i dag dermed ikke kan innfris, gitt 

produksjonsmålet ved fullelektrifisert nullutslipp. 

Det samlede teknisk-økonomiske potensial for vannkraft i Norge 

Anslått for nedbørsperioden 1981-2010    

Bygget ut 134,9 TWh 

Vernet 49,5 TWh 

Avslått 4,3 TWh 

Under bygging 2,3 TWh 

Gjenstående potensial 24,3 TWh 

Sum 215,3 TWh 

Kilde: NOU 2019:16 

79 prosent av kommuner og fylkeskommuner problematiserer konsekvensene av naturinngrep i 

høringssvar til nasjonal ramme for vindkraft15. Derfor bør det utredes potensialet for vindkraft på 

industrialisert grund. 52 prosent peker på inntjening og kompensasjon og 38 prosent peker på 

medvirkning. Derfor bør det utredes krav til offentlig eierskap for vindkraft, og kommunal inntjening 

                                                           
11NVE (2019d): Vindkraft til havs. Lastet ned 15.januar 2020, fra https://www.nve.no/energiforsyning/vindkraft/vindkraft-til-
havs/?ref=mainmenu 
12 Eitrheim, Pål (2019): «Flytende havvind kan bli et industrieventyr», kronikk i Dagens Næringsliv 7.august 2019. Lastet ned 15.januar 2020, 
fra https://www.dn.no/teknologi/havvind/vindkraft/oljeservice/flytende-havvind-kan-bli-et-nytt-industrieventyr/2-1-650518 
13 Enerwe (2019): https://enerwe.no/havvind-kommentar/norge-bor-satse-pa-flytende-havvind-na-selv-om-det-er-for-dyrt-for-norske-
stromkunder/332928 
14 Zero (2019): https://zero.no/wp-content/uploads/2018/11/Havvind-notat-ABB-ZERO-2018.pdf 
15 Regjeringen (2019a): Høring – NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing--nves-

forslag-til-en-nasjonal-ramme-for-vindkraft-pa-land/id2639213/ 

63 %

23 %

2 %

1 %

11 %
Bygget ut

Vernet

Avslått

Under bygging

Gjenstående
potensial
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gjennom stedsbestemt og varig kompensasjon for naturinngrep, slik at premissene for å bygge ut 

vindkraft baserer seg på premissene for å avstå natur for produksjon av vannkraft. 

Konklusjoner – og forslag til tiltak for mer fornybar energi i vann og vind 

1. Bygg på samfunnskontrakten 

Kraftproduksjon krever naturinngrep, og nødvendig oppslutning om dette baserer seg på en 

samfunnskontrakt mellom lokalsamfunn og statlige myndigheter, mellom vertskommune og 

eierkommune, og mellom vertskommune og utbygger. Dette er et vesentlig premiss om 

eierskap, medvirkning og inntjening som må ligge til grunn for all videre utbygging av fornybar 

energi innen vann og vind. Det må legges til grunn stedsbestemte lokale 

kompensasjonsordninger, som konsesjonskraft og en skattelegging ut fra dagens regelverk for 

vannkraft, som gjøres gjeldende også for vindkraft. 

 

2. Sett et produksjonsmål for ny fornybar energi 

Det bør settes et produksjonsmål for fornybar energi, som dekker behovet ved et 

fullelektrifisert nullutslippssamfunn for å fase ut dagens bruk av fossil energi. 

 

3. Utred vindkraft på industrialisert grund 

Vernet om natur står sterkt. Det må avklares hvorvidt det er realistisk å bygge ut vindkraft på 

industrialisert grund, og hvor stort potensialet for dette i så fall er. 

 

4. Utred krav til offentlig eierskap, med mål om å øke kommunal andel av eierskap i vindkraft 

Det bør vurderes krav til offentlig eierskap i vindkraft, eller andre virkemidler for å øke 

kommunalt eierskap. Gitt responsen på offentlige inntjeningsordninger gjennom høringssvar 

til NOU 2019:16, må kommunalt og statlig eierskap, så vel som inntjening, behandles separat. 

Statlig eierskap er ikke tilstrekkelig for å sikre lokal tilslutning, og må slå følge av kommunalt 

og fylkeskommunalt eierskap for å sikre lokal forankring, og medvirkning i planlegging og 

utbygging. Om staten ønsker større investeringer i vindkraft, bør det gis tilskudd til kommuner 

og fylkeskommuner som ønsker å etablere eierskap. 

 

5. Øk skjermingsrenta og friinntektsgraden 

Skjermingsrenta og friinntektsgraden må høynes, slik at grunnrenteskatten avgrenses til reell 

superprofitt på stor vannkraft, og innslagspunktet holdes ved 10 KVa og oppover. Dette for å 

realisere potensialet i småkraft, for å realisere investeringer i oppgradering og utvidelse av 

eksisterende vannkraft, og for å sikre bedriftsøkonomisk lønnsomhet i utbyggingen av 

samfunnsøkonomisk lønnsom vannkraft. 
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