Statsbudsjettet 2023
Vindkraft på land- forslaget om grunnrenteskatt

Regjeringen foreslår at det innføres grunnrenteskatt på havbruk og vindkraft på land, med
virkning fra og med inntektsåret 2023. En sentral del av forslaget er at lokalsamfunn som
stiller naturressurser til disposisjon, skal sikres en andel av grunnrenten. (Prop 1 LS Del 11.2)
På svært usikkert grunnlag anslås bruttoprovenyet fra en grunnrenteskatt på landbasert
vindkraft til om lag 2,5 mrd kroner påløpt i 2023(..)Regjeringen legger opp til at
kommunesektoren skal få halvparten av provenyet fra grunnrenteskatten på landbasert
vindkraft. (5.4.4.)
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Kommuneandelen av grunnrenteskatten
• Kommunesektorens andel fordeles gjennom flere virkemidler.
Produksjonsavgiften, som fordeles til vertskommunene uten videre
omfordeling, økes fra 1 til 2 øre/kWh, se punkt 8.7. Regjeringen vil også
foreslå å innføre en naturressursskatt som inngår i inntektsutjevningen.
Naturressursskatten vil foreslås satt til 1,3 øre/kWh, der 1,1 øre/kWh går til
kommunene og 0,2 øre/kWh går til fylkeskommunene.
• I tillegg vil regjeringen foreslå at kommunesektoren gis en ekstrabevilgning i
år der grunnrenten er høy. Ekstrabevilgningen fordeles etter nøklene i
rammetilskuddet til kommunene. For 2024 anslås det at ekstrabevilgningen
vil bli satt til drøyt 700 mill. kroner, slik at summen av produksjonsavgiften,
naturressursskatten og ekstrabevilgningen utgjør 50 pst. av
grunnrenteskatteinntektene for inntektsåret 2023.
• Med dette forslaget anslås de samlede inntektene for kommunesektoren for
inntektsåret 2023 fra landbasert vindkraft til i underkant av 1,3 mrd. kroner
(inkl. inntektene fra den eksisterende produksjonsavgiften).
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Hoveddelen av kommuneandelen tilfaller
bykommuner og ikke vindkraftkommuner
• Rammetilskudd 700 mill kroner:
• Av det økte rammetilskuddet på 700 mill kroner, mottar vindkraftkommunene om lag
14%, 98 mill kroner
• 86 % går til bykommunene, og av disse mottar Oslo 83 mill kroner, Bergen 35 mill kroner
og Trondheim 24 mill kroner
• Naturressursskatt 184 mill kroner:
• Naturressursskatt skal innføres med 1,1 øre/Kwh til vertskommuner = 184 mill kroner
• Etter inntektsutjevningen vil vertskommunene beholde ca 50%, og hoveddelen av det
resterende går til de store bykommunene
• Produksjonsavgift ca 300 mill kroner:
• Produksjonsavgiften foreslås økt fra 1- 2 øre/Kwh, og går uavkortet til vertskommunene
• (Kilde: KS 24.oktober 2022)
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Samlet skatt for utvalgte vindkraftkommuner
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