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I følge avisa Glåmdalen (1. desember 2015) har leder for den tyske energikjempen E.ONs
vindkraftsatsing i Norge og Sverige, Anette Blücher, fått beskjed fra olje -og energiminister Tord Lien
om at de må få kommunene som har fremmet innsigelse til å trekke disse om det skal bli håp om
konsesjoner. Dette har fått E.ON til å komme på banen med nye fristelser ovenfor de «vrangvillige»
kommunestyrene. For Birkenes’ del innebærer dette at E.ON ønsker å få kommunestyret i Birkenes
til å trekke innsigelsen på vindkraftverket Storehei, Bjelkeberget og Oddehei.
Kommunestyret vedtok i 2014 en innsigelse der de stilte 12 rimelige krav som betingelse for at E.ON
skulle få konsesjon til å beslaglegge noen av de fineste naturområdene i Birkenes kommune til
vindkraftindustri med støyende turbiner med en høyde på over 170 meter.
Kommunestyret i 2014 var forutseende nok til blant annet å sikre seg dersom eiendomsskatten skulle
bli forandret ved å kreve en minimumsinntekt på 15 Mill kr/år i hele driftsperioden på 25 år. Dette
beløpet tilsvarte den inntjeningen gjennom eiendomsskatt som E.ON opprinnelig fristet med.
For de som trodde at vindkraftverket skulle rette opp kommuneøkonomien, er E.ONs tilbakemelding
på kravene mildest talt skuffende. E.ON vil ikke imøtekomme noen av de økonomiske kravene. Det
som nå synes å bli maksimal eiendomsskatt er ca. 5 Mill kr/år de første 10 årene. Deretter vil
eiendomsskatten bli redusert i takt med avskrivningene. Dette er himmelvidt dårligere enn 15 Mill
kr/år i hele driftsperioden på 25 år!
I tillegg er det nå usikkerhet om eiendomsskatten for vindkraftverk vil bestå. Det er sendt ut et
høringsforslag fra regjeringen som foreslår at eiendomsskatten på «verker og bruk» skal endres (se
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-eiendombeskatning-av-arbeidsmaskinermv.-i-verk-og-bruk/id2423331/) . Regelendringen vil innebære at eiendomsskatten på vindkraftverk
faller bort. For eksempel anfører Farsund kommune i sitt høringssvar at de vil miste 5 Mill kr/år i tapt
eiendomsskatt fra vindkraftverkene på Lista. De sier videre at eiendomsskatten var en vesentlig
motivasjon for å tillate slike installasjoner i kommunen.
Dersom vindkraftanleggene allikevel skulle bli bygget i Birkenes, vil neppe en eventuell
eiendomsskatt gi inntekter før i 2020. Vindkraftutbygging vil dermed uansett ikke bedre
kommuneøkonomien på kort sikt.
Om da denne eiendomsskatten engang kommer, så er det ikke usannsynlig at Birkenes er slått
sammen med nabokommunene. I så fall vil situasjonen være den at birkenesingene har mistet noen
av sine fineste naturområder for et beskjedent beløp, og at denne lille summen går inn i budsjettene
til en storkommune. Om dette blir et Stor-Kristiansand som K5, vil kommunen ha et samlet
driftsbudsjett på over 6000 Mill kr/år. Da blir eventuelle inntekter fra «vårt» vindkraftverk
ubetydelige.

Motvind reagerer også sterkt på E.ONs tilbakemelding på det siste kravet i kommunens innsigelse.
Dette handler om kompensasjon til grunneiere som får linjetrasé over eiendommen sin. E.ON skriver
at de vil forhandle om løsninger, men truer samtidig med at de vil bruke ekspropriasjon dersom
forhandlinger ikke fører frem. Dette synes vi er et utidig press fra E.ON ovenfor de berørte
grunneierne.
Konklusjon:
Det er etter Motvinds oppfatning svært uklokt å si ja til å forhandle med E.ON om å trekke
innsigelsen og gjøre et nytt vedtak. Dette vil bare tjene til å svekke kommunens forhandlingsposisjon
og stille seg åpen for E.ONs profesjonelle og skarpskodde forhandlere. E.ON har ikke vist noen
imøtekommenhet når det gjelder det forrige kommunestyrets krav og har neppe til hensikt å dele ut
penger denne gangen heller. Faktisk er de potensielle økonomiske fordelene med et vindkraftverk
krympet så mye at kommunen ikke under noen omstendighet bør trekke innsigelsen.
Vi håper politikerne bruker deres gode hoder, har ryggrad og sier blankt nei til å begynne å forhandle
med E.ON - som arrogant har avslått alle vesentlige krav det forrige kommunestyret stilte som
ufravikelige betingelser.
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