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I revidert nasjonalbudsjett har Regjeringen foreslått å endre 
avskrivningsreglene på vindkraftanlegg. Den nye ordnin-
gen vil gjøre det mer lønnsomt å investere i vindkraft, men 
gir også et proveny-tap anslått til 600 millioner kroner (i 
nåverdi).

I følge Regjeringens uttalelser i et høringsnotat var det ikke 
noe galt med de forrige reglene. Tvert imot - «de norske 
reglene for avskrivninger av vindkraftanlegg er gunstige og 
hindrer ikke selskapene i å bygge ut samfunnsøkonomiske 
lønnsomme vindkraftanlegg».

Så hvorfor skal de da endres? Tydeligvis fordi myndighetene 
ønsker mer utbygging av vindkraft i Norge enn det som er 
samfunnsøkonomisk lønnsomt, gitt vårt fornybarmål.

Norge og Sverige har etablert et felles mål for ny fornybar 
elektrisitetsproduksjon på 26,4 TWh i år 2020. Det tilsva-
rer strømforbruket til mer enn halvparten av alle norske 
husholdninger. Norge og Sverige er ansvarlige for å finan-
siere hver sin halvpart av utbyggingsmålet, uavhengig av 
hvor produksjonen kommer. Finansieringen skjer gjen-
nom elsertifikatmarkedet.

Alle produsenter av ny fornybar energi i Norge og Sverige 
får tildelt elsertifikater som de kan selge. Alle kraftleveran-
dørene er pliktige til å kjøpe elsertifikater på vegne av sine 
kunder, tilsvarende en viss andel av kraftforbruket. Slik 
oppstår det en pris på sertifikater i markedet.

Produsentprisen på fornybar energi blir da summen av 
engrosprisen på elektrisitet og sertifikatprisen.  Poenget 
med et felles marked er at investeringene skjer der det 
er mest lønnsomt. Hittil har det meste av investeringene 
skjedd i Sverige. 

Regjeringen foreslår nå spesielle avskrivningsregler for 
vindkraftinvesteringer for å gjøre dem mer konkurranse-
dyktige (Sverige har hatt gunstigere avskrivningsregler enn 
Norge). Særbehandling av enkelte næringer eller teknolo-
gier er sjelden god samfunnsøkonomi. Det er det heller 

ikke i dette tilfellet. Det er vanskelig å se at vindkraft er 
bedre enn småkraftverk, eller at vindmøllene bør bygges 
her framfor i Sverige.

Veien mot det karbonfrie samfunnet krever mer forny-
bar energi. Den fornybare energien er imidlertid ikke 
bare grønn. Vindkraft og vannkraft krever store inngrep 
i naturen. Det gjelder ikke bare der den produseres, men 
også gjennom linjene som skal bygges. Det er en kost-
nad som må tas for å realisere et karbonfritt samfunn, 
men hvorfor gjøre den større enn nødvendig? Et velfun-
gerende elsertifikatmarked vil sørge for at det felles målet 
for fornybar elproduksjon framkommer på billigst mulig 
måte. Spesialordninger for å støtte norsk vindkraft øker 
kostnadene.

På Smøla ligger Norges største vindpark med 68 møller. 
Anlegget dekker 18 km2. Det vil kreve mer enn 2000 nye 
vindmøller om norsk vindkraft skal dekke halvparten av 
det felles fornybarmålet vi har med Sverige. Over 600 km2 
må brukes til vindparkanlegg. Arealbruken tilsvarer rik-
tignok ikke mer enn 11/2 gang størrelsen av Nordmarka, 
men vindparkanlegg vil legges på godt synlige steder 
- der vinden blåser fritt. Det er en visuell forurensing. 
Vindparkanlegg kan også være til skade for fugle- og dyre-
livet. Smøla vindpark dreper eksempelvis gjennomsnittlig 
6 havørn i året. I tillegg kommer naturinngrep fra trans-
port av strømmen.

Vi får ikke både i pose og sekk. Det karbonfrie samfunnet 
gir et bedre klima, men har også en pris gjennom bruk av 
uberørt natur. Det er imidlertid vanskelig å se hvorfor vi 
trenger å gjøre det verre enn det er.
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