
Etter å ha undersøkt ulike variabler som skal måle en lands-
spesifikk effekt, fant vi at BNP kan forklare bare 0,1 pro-
sent av variasjon i lønnsomhet. En mulig årsak til den lave 
forklaringskraften kan være at datasettet kun inneholder 
bedrifter som opererer i Norge. Det kan være at resultatene 
vil forandre seg ved en flernasjonal studie, slik McGahan 
og Victer (2010) finner. Basert på analysene ovenfor kon-
kluderer vi dermed med at både et innenfra–ut- og utenfra–
inn-perspektiv forklarer en betydelig del av variasjonen i 
lønnsomhet for norske bedrifter i perioden 2008 til 2016. 
Forholdet mellom perspektivene varierer med bedriftenes 
både størrelse og bransje. Det er likevel slik at innenfra–
ut-perspektivet skiller seg ut som det som forklarer størst 
andel av variasjonen i lønnsomhet på tvers av alle analyser 
vi har gjennomført.

En implikasjon av vår studie vil være at når selskaper 
skal fordele ressursene sine, burde strategiske handlinger 
som er knyttet til et innenfra–ut-perspektiv prioriteres. 
Dette kan for eksempel gå ut på at selskapet velger å følge 
ressursbasert teori. Et viktig strategisk element som ofte 
trekkes frem, er stordriftsfordeler. Resultatene av vår studie 
tyder på at størrelse, målt i både salgsinntekt og eiendeler, 
har ubetydelig innvirkning på variasjonen i lønnsomhet. 
En implikasjon av dette funnet er at effekten av stordrifts-
fordeler kan ha blitt overvurdert i perioden 2008 til 2016, 
sammenlignet med tidligere studier.

Analysene viser at forholdene mellom perspektivene 
varierer basert på selskapenes størrelse. For eksempel ser vi 
at et utenfra–inn-perspektiv har større betydning for store 
enn for små selskaper. I tillegg har vi sett at et innenfra–
ut-perspektiv ikke er sterkest i alle bransjer.

En annen implikasjon er dermed at det ikke finnes en 
generell bestepraksis som gjelder for samtlige selskaper i 
Norge. Dette betyr at hver enkelt bedrift må vurdere sin situ-
asjon og bransje før en tar strategiske valg. Avslutningsvis 
vil vi understreke at studien bygger på et historisk datama-
teriale. Det betyr at resultatene kun sier noe om hvordan 
forholdene har vært tilbake i tid. Analysene gir dermed in-
gen prognose for hvordan forholdene vil være i fremtiden. 
Både de indre mekanismene i bedriftene og omgivelsene 
rundt er i stadig endring. Et eksempel på en slik endring er 
den raske teknologiske utviklingen. Det er derfor viktig å 
understreke at studien kun gir innsikt i hvordan forholdene 
var for norske selskaper i perioden 2008 til 2016.
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Miljørapportering i foretak som 
produserer vindkraftF

SAMMENDRAG

Artikkelen presenterer en innholdsanalyse av miljøin-
formasjonen til de 34 foretakene som ifølge Noregs 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) har konsesjon for 
vindkraft på land. Miljøkonsekvenser med store naturinn-
grep av vindkraftproduksjon har fått stor oppmerksomhe-
ten i offentligheten, og ut fra legitimitetsteorien kunne man 
forvente at foretakene ville rapportert ut over lovpålagt 
informasjon. Foretakene opplyser overraskende lite og 
med lav kvalitet på informasjonen. Blant annet benytter 
mange av foretakene regnskapslovens forenklinger for 
små foretak og avlegger ikke årsberetning. Konsekvensen 
er mindre informasjon med dårligere kvalitet, og dette 

reduserer beslutningsnytten. De eksterne interessentene 
får ikke hensiktsmessig informasjon om miljøvirkningene 
av de ulike anleggene, for ressursallokerings- og kon-
trollformål. Konsesjonshavere har plikt til å fjerne anlegg 
og tilbakeføre naturinngrep så langt som mulig. Regn-
skapsmessig avsetning for fjernings- og oppryddings-
forpliktelsen løses regnskapsmessig på ulike måter, og 
årsregnskapene blir dermed ikke sammenlignbare. Det er 
indikasjoner på at små foretak unnlater å avsette for denne 
forpliktelsen. Konsesjonspålagt garantistillelse gis det hel-
ler ingen opplysninger om. De samlede funnene bør være 
en vekker for foretakene, deres revisorer og myndighetene.

NOTER 

 
 
 
1  Spesiell takk til Erik Døving og Ingvild Jøranli for konstruktive kommentarer.
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1 Innledning
Vårt samfunn trenger energi, og i takt med økt miljøbe-
vissthet har behovet for ren og fornybar energi fått stor 
oppmerksomhet. Vindkraft har lenge vært sett på som en 
bidragsyter til dette. Natur er en ressurs på linje med kapital, 
men større naturinngrep forvaltes av fellesskapet. Flere in-
teressenter enn kapitaltilbydere har mer legitime behov for 
innsyn i bruk og forvaltning knyttet til disse ressursene. I de 
senere år har det vært mye politisk oppmerksomhet og støy 
om vindkraft. Lokale aksjonsgrupper har gjennom demon-
strasjoner fått media til å rette oppmerksomheten mot de 
negative sidene ved vindkraft, som naturinngrep som følge 
av anleggelse av veier og infrastruktur i utbyggingsfasen og 
støy og negativ innvirkning på fugle- og dyreliv. Etablering 
av anlegg for produksjon av vindkraft medfører naturinn-
grep. Betingelse for konsesjon er at konsesjonshaver påtar 
seg et ansvar for å fjerne anlegg og tilbakeføre berørte om-
råder. Så langt har det vært mindre oppmerksomhet om den 
kostbare fjernings- og tilbakeføringsfasen.

Den negative støyen med lokal motstand som blant an-
net omfattet sivil ulydighet, ble så kraftig at politikerne så 
seg nødt til å gjennomgå politikken på nytt. Før sommeren 
2020 la Regjeringen fram en revurdert politikk for vind-
kraft (Meld. St. 28 (2019–2020)). Stikkordene var at «[l]okal 
og regional forankring skal forbedres. Og det skal tas mer 
hensyn til natur, miljø og naboer» (Bru, 2020).

Årsregnskap og årsberetning skal gi informasjon som 
er relevant for beslutninger om ressursallokering og kon-
troll, herunder bruk av naturressurser. Dette inkluderer 
ikke-finansiell rapportering. Rapporteringen skal være 
beslutningsnyttig for en lang rekke eksterne brukere, også 
lokalsamfunn, naboer, media og andre berørte parter.

Etablering og drift av vindkraftverk er konsesjonsplik-
tig. Vi har ikke undersøkt konsesjonene og betingelsene i 
disse, men i alle konsesjonene ligger det krav om fjerning 
av anlegg og tilbakeføring av berørte områder «så langt 
som mulig» til naturlig tilstand (Meld. St. 28 (2019–2020), 
s. 25). En tidligere studie peker på at informasjon om fjer-
ningsforpliktelser er sparsomme (Nygård & Kleven, 2016). 
Som følge av at tilbakeføring både er kapitalkrevende og 
betyr mye for eksterne interessenter, har vi undersøkt in-
formasjonen som gis om denne forpliktelsen. Små foretak 
har i regnskapsreguleringen betydelige lempinger på dette 
området. I tillegg er mange av foretakene i undersøkelsen 
nærmest single purpose, noe som øker faren for avvikling/
konkurs før tilbakeføringen er fullført.

På bakgrunn av våren 2020, hvor vindkraftbransjen fikk 
stor oppmerksomhet, har vi foretatt en innholdsanalyse av 
hvordan foretak med konsesjon for landbasert vindkraft 
rapporterer om miljøkonsekvenser i sine årsregnskaper 
og årsberetninger for 2019. Problemstillingen er: I hvilken 
grad gir årsberetningene og årsregnskapene til foretak med 
vindkraftkonsesjoner informasjon om miljøaspekter som 
er beslutningsnyttig for eksterne interessenter?

2 Teori og regulering
Miljørapportering defineres her som egenrapportering av 
informasjon om hvordan foretak påvirker miljøforhold, og 
hvordan miljøforhold påvirker foretaket. Til forskjell fra fi-

marksbruk, og j) elektronisk kommunikasjon (Meld. St. 28 
(2019–2020), kap. 6).

Et av vilkårene i alle konsesjoner for vindkraft er at når 
konsesjonsperioden er over, skal området føres tilbake til 
naturens opprinnelige stand. Videre er det i konsesjonene 
satt vilkår om at konsesjonshaver innen utgangen av det 
tolvte driftsåret for anlegget skal oversende NVE et kon-
kret forslag til garantistillelse som sikrer kostnadsdekning 
for fjerning av vindturbinene og tilbakeføring av området 
(Meld. St. 28 (2019–2020), s. 25).

Når anlegg skal nedlegges, krever det tillatelse fra NVE 
(energilovforskriften § 3-5 bokstav d). Per i dag er ingen 
vindkraftanlegg kommet til nedleggelsesfasen.

2.2 Regnskapsteori
Overordnet formål ved rapportering er at informasjonen 
som rapporteres, gir beslutningsnyttig informasjon for ek-
sterne interessenter. Dette er informasjon som potensielt vil 
gi mer opplyste og dermed bedre beslutninger. Oppfyllelse 
av beslutningsnytte betinger en viss kvalitet på informasjo-
nen. Kvalitetskrav for finansiell informasjon kan deles inn 
i nødvendige kvalitetskrav og forsterkende kvalitetskrav, 
jevnfør for eksempel IASBs konseptuelle rammeverk (IASB, 
2018). De nødvendige kvalitetskravene må være oppfylt for 
at informasjonen skal kunne ha beslutningsnytte. I IASBs 
konseptuelle rammeverk er dette relevans og tro gjengi-
velse. Relevans handler om at informasjonen er nyttig for 
den aktuelle beslutningen, mens tro gjengivelse handler 
om informasjonen er til å stole på, det vil si om den fak-
tisk opplyser om det den utgir seg for å gi opplysninger om 
(nært knyttet til validitetsbegrepet). De forsterkende kva-
litetskravene vil øke beslutningsnytten ytterligere hvis de 
først er oppfylt. Disse er sammenlignbarhet (comparability), 
forståelighet (understandability), konsistens (consistency), 

nansiell rapportering innebærer relevant miljørapportering 
blant annet måling av eksterne effekter. De overordnede 
formålene med miljørapportering sammenfaller likevel i 
stor grad med de tradisjonelle etterspørselsformålene for 
finansiell rapportering (Gjesdal, 1981; Fallan, 2020), og 
det samme gjelder kvalitetskriterier for beslutningsnyttig 
informasjon (International Accounting Standards Board 
[IASB], 2018).

2.1 Vindkraft – regulering og miljøpåvirkning
Utbygging, eierskap og drift av vindkraftverk krever kon-
sesjon, og tiltakshaver må søke om konsesjon etter energi-
loven (Meld. St. 25 (2015–2016)). Konsesjonen inneholder 
vilkår og forutsetninger som må oppfylles av den som får 
konsesjon. Det er lagt til rette for kommunal behandling av 
mindre vindkraftanlegg, men for større anlegg må det søkes 
om konsesjon hos NVE (Norges vassdrags- og energidirek-
torat). I Norge skal konsesjon til vindkraftverk gis for et 
begrenset tidsrom inntil 30 år regnet fra det året konsesjo-
nen ble gitt (energiloven § 2-2 (2)). Den første konsesjonen 
ble gitt av NVE i 1997. I utbyggingsfasen følger NVE opp 
prosessen.

For å unngå at vindkraftprosjekter trekker ut i tid, ble 
tidskravene i konsesjonsbehandlingen innskjerpet gjen-
nom Meld. St. 28 (2019–2020). Virkningene vindkraft har 
på miljø, naboer og annen virksomhet, må beskrives ty-
delig og vektlegges sterkere ved konsesjonsbehandlingen. 
Stikkordene meldingen bruker om naturkonsekvenser, er: 
a) naturmangfold knyttet til naturtyper, fugl og pattedyr 
(spesielt villrein), b) landskap og friluftsliv, c) urørt natur 
– sammenhengende naturområder, d) økosystemtilnær-
ming – samlet belastning, e) direkte og indirekte utslipp av 
klimagasser, f ) reiseliv, g) kulturmiljø, h) nabovirkninger – 
visuell eksponering og støy, i) reindrift og annen samisk ut-

Figur 1. Fasene i konsesjonsprosessen. Hentet fra Meld. St. 28 (2019–2020), 
figur 3.1, s. 20.

0.  
Initivfase 
 
 
En aktør tar 
initiativ til et 
vindkraftpro-
sjekt 
 
Ulike lokali-
seringer kan 
vurderes 
 
NVE har ingen 
formell rolle

2.  
Utredningsfase

Tiltakshaver 
gjennomfører 
konsekvens-
utredning

4.  
Detaljplan-
leggingsfase 
 
NVE mottar 
søknad om 
detaljplan 
 
Konsesjons-
pliktige 
endringer 
 
Detaljplan og 
MTA-plan 
 
Høring av 
planer 
 
NVE godkjen-
ner planer 
 
Ev. klagebe-
handling

6.  
Driftsfase

NVE fører 
tilsyn i  
driftsfasen 
 
NVE behand-
ler avvik

7.  
Avviklings-
fase

Plan for  
tilbakeføring 
 
Garantis-
tillelse for 
kostnader.

3.  
Søknadsfase 
 

NVE mottar 
konsesjons-
søknad med 
konsekvensu-
tredning 
 
Høring av 
søknad 
 
Befaring 
 
Innsigelse og 
konsultasjoner 
 
NVE fatter 
vedtak 
 
Ev. klage-
behandling

5.  
Utbyggings-
fase

Starter etter 
NVEs god-
kjenning av 
paner 
 
Konsesjoner 
er ansvarlig 
for at krav og 
villkår følges 
 
NVE  
inspiserer 
 
NVE følger 
opp avviks-
meldinger 
 
NVE kan 
følge opp med 
reaksjoner

1.  
Meldingsfase 
 
 
NVE mottal 
melding 
 
Høring av  
melding 
 
NVE fastsetter 
utrednings-
program

98 MAGMA 07/2021MAGMA 07/2021

FORSKNING OG VITEN

99

FORSKNING OG VITENF FF F



verifiserbarhet (verifiability) og rettidighet (timeliness) 
(IASB, 2018: CF 2.23).

For ikke-finansiell rapportering er det ikke et tilsva-
rende rammeverk, men International Federation of Acco-
untants (IFAC) har i sin oppfordring til The International 
Financial Reporting Standards Foundation (IFRS-stif-
telsen) om å opprette en nytt standardsettende organ (In-
ternational Sustainability Standards Board (ISSB)) for 
bærekraftsrapportering, lagt vekt på at informasjonen 
skal være beslutningsnyttig og derfor må være konsistent, 
sammenlignbar, troverdig og etterprøvbar (IFAC, 2020). 
Dette bør være en integrert rapportering med finansiell 
og ikke-finansiell informasjon og bygge på et felles kon-
septuelt rammeverk.

2.3 Miljørapportering
Miljørapportering som fenomen begynte å bre om seg 
på 1980-tallet og har gradvis blitt mer vanlig blant store 
foretak internasjonalt (Fallan & Fallan, 2009; Gray et al., 
2014; KPMG, 2020). Flere og flere land har innført rappor-
teringskrav, og en rekke frivillige rapporteringsstandarder 
er utviklet (Camilleri, 2015). En omfattende forskningspro-
duksjon de siste tiårene har imidlertid vist at det er et styk-
ke å gå før både reguleringer, standarder og rapporterings-
praksis er hensiktsmessig sett opp mot idealene ovenfor. 
Selv blant verdens største foretak er rapporteringen gjerne 
ufullstendig (Lock & Seele, 2016), lite nøytral (Talbot & 
Boiral, 2018), lite sammenlignbar (Michelon et al., 2015), 
lite verifiserbar (Chauvey et al., 2015) og lite forståelig (Na-
zari et al., 2017). I stedet for at rapporteringen er motivert 
ut fra etterspørselsformål, synes miljørapporteringen ofte 
å bli brukt for legitimeringsformål (Talbot & Boiral, 2018). 
Vanlige legitimeringsstrategier innen rapportering inklu-
derer også ulike typer opportunistisk rapporteringsatferd 
(Lindblom, 2010). Det er for eksempel ikke uvanlig at det 
er lite sammenheng mellom informasjonen i foretakenes 
miljørapportering og deres faktiske miljøprestasjoner 
(Michelon et al., 2015). Forskere stiller også spørsmål ved 
hvor hensiktsmessig frivillig rapportering, for eksempel 
etter standarder som Global Reporting Initiative (GRI), 
og pålagt rapportering er for å oppfylle kvalitetskriterier 
(Garcia-Torea et al., 2020). I tillegg viser entydige funn at 
foretak kun i begrenset grad oppfyller disse pålagte og/
eller frivillige rapporteringskravene (Chauvey et al., 2015; 
Finanstilsynet, 2020; PwC, 2017).

Norge var tidlig langt framme innen miljørapporte-
ring, sannsynligvis på grunn av regnskapslovens krav til 
miljøinformasjon i styrets årsberetning. Kravene gjaldt 
alle regnskapspliktige foretak, i motsetning til interna-
sjonale krav som ofte gjelder store foretak og/eller foretak 
i spesifikke bransjer. Når Norge nå har fjernet krav om års-
beretning for de fleste foretak (regnskapsloven § 3-2 (2)), 
innebærer det mindre pålagt offentlig tilgjengelig miljø-
informasjon gjennom årsrapporten.

Bevisstheten om miljørapportering, og bærekraft- 
eller samfunnsansvarsrapportering mer generelt, øker. 
Internasjonalt er det flere og flere store foretak som rap-
porterer om miljøforhold, og flere som får rapporteringen 

attestert (KPMG, 2020). Det er også flere internasjonale 
initiativ for å bedre reguleringen og standardsettingen på 
området.

2.4 Legitimitetsteorien som 
forklaring av miljørapportering
Som antydet ovenfor er legitimitetsteori det viktigste og 
mest brukte teoretiske rammeverket for å forklare mil-
jørapportering1 (Vourvachis & Woodward, 2015). Fore-
tak trenger legitimitet i omgivelsene, særlig hos sentrale 
interessenter, for å overleve. Behovet for legitimitet kan 
gjelde miljøforhold og alle mulige andre forhold som 
oppfattes som vesentlige. Miljørapportering kan brukes 
som et strategisk virkemiddel for å sikre slik legitimitet 
(Lindblom, 2010). Behovet for legitimitet kan også gjelde 
miljørapporteringen i seg selv (Fallan, 2015). Foretaks le-
gitimitetsrisiko kan knyttes til oppfattede brudd på lover 
og regler (regulatorisk legitimitet), det kan være atferd som 
oppfattes å være i strid med normer eller samfunnets for-
ventninger om rett og galt (moralsk legitimitet), i hvilken 
grad en viss atferd er forventet eller akseptert, slik som at 
miljørapportering etter hvert kan bli så vanlig at eksisten-
sen av den blir tatt for gitt (kognitiv legitimitet), eller opp-
fatninger av hvordan foretaket påvirker interessentenes 
egeninteresse (pragmatisk legitimitet) (Fallan, 2016). De 
ulike legitimitetsdimensjonene kan virke i samme retning, 
men kan også være motstridende.

Generelt kan legitimitetsteori for eksempel predikere 
at store foretak, børsnoterte foretak og foretak i miljøsens-
itive bransjer – foretak som er ekstra synlige og har skjerpet 
søkelys på seg i miljøsammenheng – vil oppleve en større 
legitimitetsrisiko knyttet til miljøforhold, og derfor i større 
grad vil bruke miljørapportering som et strategisk virke-
middel for å sikre sin legitimitet.

Dersom et vindkraftforetak bryter lov- eller konse-
sjonskrav på miljøområdet, vil foretaket kunne oppfatte 
en regulatorisk legitimitetsrisiko (det samme gjelder hvis 
foretaket bryter kravene til miljørapportering). Dersom 
vindkraftanleggene oppfattes å ødelegge sårbar natur, dre-
pe rødlistet fugl, ødelegge beiteområder for rein eller bidra 
til estetisk forurensing eller støy som gir naboer redusert 
livskvalitet, kan det gi en moralsk legitimitetsrisiko. I den 
grad vindkraftutbygging er et fenomen som ikke er allment 
akseptert, kan det gi opphav til kognitiv legitimitetsrisiko. 
Og selv om vindkraft kan være positivt for enkelte inter-
essenter, kan det også oppfattes som å ramme interessene 
til andre interessenter og dermed medføre en pragmatisk 
legitimitetsrisiko. De siste årene har vi sett stor folkelig 
motstand mot vindkraft fra lokalsamfunn som må leve 
nær vindkraftanleggene. Dette kan medføre en oppfat-
tet moralsk, kognitiv og pragmatisk legitimitetsrisiko for 
vindkraftforetak. Den sterke opposisjonen kan også med-
føre endrede reguleringer, som igjen kan gi en framtidig 
økt regulatorisk legitimitetsrisiko. Gitt at foretak i vind-
kraftbransjen oppfatter en økt legitimitetsrisiko, tilsier le-
gitimitetsteorien at foretak vil ta i bruk miljørapportering 
som et virkemiddel for å sikre sin legitimitet.

tak. To foretak er ekskludert fra utvalget. Det ene er utelatt 
fordi det er organisert som et enkeltpersonforetak som er 
unntatt regnskapsplikt, og det andre fordi konsesjonen lig-
ger i et annet foretak i konsernet. Alle de resterende 34 fore-
takene er med i utvalget. Vi undersøkte årsregnskaper og 
årsberetninger for 2019 og hentet firma- og regnskapsinfor-
masjon fra Regnskapsregisteret i Brønnøysundregistrene 
og Bisnode.

Vår innholdsanalyse omfatter informasjon i årsberet-
ning og i noter. I tillegg vil en henvisning fra årsberetningen 
til egen bærekraftsrapport vurderes som sentral informa-
sjon, og er tatt med i vurderingen. Henvisning til hjemme-
sider utenom til spesifikke rapporter er ikke vurdert. For 
datterselskaper har vi gått opp et nivå og kartlagt eventuell 
rapportering i morselskap.

For å systematisere kartleggingen har vi utviklet et 
kodeskjema hvor vi vurderer informasjon ut fra skal-krav, 
bør-krav og frivillig rapportering. Inndelingen gjenspeiles 
i avsnitt 4. Innen hvert nivå er kvaliteten på informasjonen 
vurdert på en skala fra 0 til 5 for hvert av nivåene.

For å sikre at vurderingene ble samkjørt, gjorde vi først 
en testregistrering for å bli enige om bruk av skalaen. Års-
regnskapene og årsberetningene ble fordelt mellom for-
fatterne for gjennomgang, og alle foretak ble vurdert av 
to forfattere med en rullerende fordeling. Særlige forhold i 
rapporteringen ble diskutert i plenum.

4 Analyse og diskusjon av funn
Vi har som tidligere beskrevet innhentet årsberetninger og 
årsregnskap for alle som har vindkraftkonsesjoner i Norge. 
Disse har vi analysert på bakgrunn av det teoretiske ram-
meverket vi har beskrevet, og delt inn analysen i skal-krav 
i regnskapsloven, bør-krav, det vil si anbefalinger i regn-
skapsstandard, og frivillig rapportering. Videre har vi un-
dersøkt informasjon knyttet til avsetning for forpliktelser 
og garantier.

Vi har ut fra dokumentene analysert omfanget av in-
formasjon som er gitt. Regnskapsbrukerne er naturlig nok 
opptatt av reell kvalitet på informasjonen. Dette er vanske-
lig å måle. I bunnen av vår gjennomgang ligger en persep-
sjon om omfang av kvalitativ og kvantitativ informasjon. 
Vi mener denne forutsetningen holder ut fra at vi har analy-
sert og kategorisert informasjonen med kvalitetsskalaer på 
hvert nivå. Vi konkluderer derfor med at lav skår indikerer 
lav informasjonskvalitet. Vi har benyttet en kvalitetsskala 
fra 0: ingen informasjon – til 5: informasjon av eksellent 
kvalitet som oppfyller kvalitetskravene.

4.1 Krav i regnskapsloven
Regnskapsloven setter krav til minimumsinformasjon om 
virksomhetens påvirkning på det ytre miljø. Små foretak er 
unntatt fra plikten til å utarbeide årsberetning (regnskaps-
loven § 3-1 (2)).

Av 34 foretak i vårt utvalg unnlater 20 foretak å utarbei-
de årsberetning basert på forenklingsregelen, og ytterligere 
to foretak avgir årsberetning frivillig, men bekrefter ikke at 
denne er i henhold til regnskapslovens krav.

Små foretak må falle inn under to av følgende tre krite-
rier: mindre enn 70 millioner kroner i salgsinntekter, min-

2.5 Aktuell regnskapsregulering
Årsregnskapet og årsberetningen er to selvstendig do-
kumenter (regnskapsloven § 3-2). Årsberetningen gir til-
leggsinformasjon om finansielle forhold, men også forhold 
som dels ikke er reflektert i årsregnskapet (for eksempel 
ikke-finansielle forhold). Alle regnskapspliktige virksom-
heter, med unntak av de som er klassifisert som små foretak 
(regnskapsloven § 1-6), har plikt til å utarbeide årsberetning 
(regnskapsloven § 3-1 (1)).

NRS 16 Årsberetning punkt 2.10 gir nærmere veiled-
ning når det gjelder innholdet i kravene i regnskapsloven 
§ 3-3a om årsberetningen. Standarden skiller mellom så-
kalte skal-bestemmelser og kan-bestemmelser. Skal-be-
stemmelsene er pliktbestemmelser i regnskapsloven § 3-3a, 
mens kan-bestemmelsene er bestemmelser som gjelder 
opplysninger om forhold som kan påvirke verdien av fore-
taket eller ha betydning for foretakets interessegrupper.

I § 3-3a tiende ledd er det angitt krav om å gi opplysnin-
ger om forhold ved virksomheten, herunder dens innsats-
faktorer og produkter, som kan medføre en ikke ubetydelig 
påvirkning av ytre miljø. I henhold til bestemmelsen skal 
det opplyses om hvilke miljøvirkninger de enkelte forhold 
ved virksomheten gir eller kan gi, og hvilke tiltak som er 
eller planlegges iverksatt for å forhindre eller redusere ne-
gative miljøpåvirkninger.

Selv om det foreligger den type forhold som nevnt over, 
er ikke det tilstrekkelig for at det skal foreligge en opplys-
ningsplikt. Det må også være slik at disse forholdene kan 
medføre en ikke ubetydelig påvirkning av det ytre miljø. 
Miljømessige forhold som krever offentlig tillatelse, for ek-
sempel konsesjon, vil representere en ikke ubetydelig på-
virkning av det ytre miljø og må omtales i årsberetningen.

Store foretak har utvidede krav til informasjonsplikt 
i årsberetningen, alternativt i egen rapportering om sam-
funnsansvar som det henvises til i årsberetningen (regn-
skapsloven § 3-3c). Her er det krav om at foretak blant 
annet for det ytre miljø skal utarbeide en redegjørelse om 
samfunnsansvar som skal gis i det om fang som er nød-
vendig for å forstå foretakets utvikling, resultat, stilling og 
konsekvenser av foretakets virksomhet. Dette innebærer 
blant annet en beskrivelse av foretakets forretningsmodell 
og foretakets retningslinjer, risikovurderinger og forhold 
som kan forventes å ha negativ påvirkning på forhold til-
knyttet blant annet miljø og hvordan foretaket håndterer 
disse risikoene.

Kravene til ikke-finansiell rapportering er lite konkre-
te. Når det gjelder rapportering om bærekraft og miljøpå-
virkning spesielt, finnes det internasjonalt en rekke ulike 
rammeverk som foretak frivillig kan velge å rapportere i 
henhold til. De viktigste synes å være Global Reporting 
Initiative (GRI), Task Force on Climate-Related Financial 
Disclosures (TCFD) og Carbon Disclosure Project (CDP).

Styrets og daglig leders signatur på årsberetningen vil 
også omfatte rapportering om bærekraft som det er henvist 
til i årsberetningen.

3 Metodisk tilnærming
Populasjonen i denne undersøkelsen er alle foretak som har 
fått konsesjoner fra NVE per 9. mars 20202, totalt 36 fore-
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dre enn 35 millioner kroner i sum eiendeler eller færre enn 
50 årsverk. Vindkraft er kapitalintensiv, så dette kriteriet 
overskrides av alle, bortsett fra tre foretak. Vindkraftfo-
retakene har få ansatte, og dermed er det omfanget av 
salgsinntekter som i realiteten avgjør om kriteriene for 
små foretak er oppfylt. Kriteriene må overskrides i to år før 
lempingene for små foretak ikke kan benyttes.

Som beskrevet tidligere burde det – basert på teori, 
oppmerksomheten fra lokalsamfunn og potensielle mil-
jøkonsekvenser – kunne forventes at foretakene gir et 
minimum av miljøinformasjon, uavhengig av om regn-
skapsloven definerer dem som små eller ikke.

På en kvalitetsskala fra 0 til 5 poeng er gjennomsnitt-
lig karakter for vindkraftforetakene 0,62.

Det er tre foretak som er datterselskaper av Statkraft. 
Heller ikke disse har utarbeidet årsberetning, men kon-
sernregnskapet og tilhørende miljørapportering/rappor-
tering om samfunnsansvar (Statkraft, 2020) har vi vurdert 
til karakter 4 generelt sett. Det presiseres at konsernrap-
porteringen har langt igjen før den kan måle seg med både 
beste praksis og ideell rapportering. Karakteren for kon-
sernrapporteringen tar heller ikke hensyn til blant annet 
at rapporteringen i begrenset grad går inn på spesifikke 
forhold knyttet til hver vindpark, noe som kan være ve-
sentlig.

Vi kan konkludere at informasjonen som er gitt, ikke 
oppfyller minimumskravene til informasjon om miljøfor-
hold. Foretakene begrenser oftest omtalen til at vindkraft 
er ren, bærekraftig energi. Det er selvfølgelig korrekt, men 
vindkraftdebatten og Meld. St. 28 (2019–2020) viser også 
andre sider som burde vært omtalt.

Av hensyn til regnskapsbrukerne er det krav om at 
årsregnskapet og årsberetningen skal være på norsk (regn-
skapsloven § 3-4 (3)). Skattedirektoratet kan med enkelt-
vedtak gjøre unntak fra dette kravet. Hele åtte foretak i 
vårt utvalg på 34 har fått tillatelse til å benytte engelsk i 
sin rapportering. Skattedirektoratets tillatelse skal følge 
årsregnskapet og årsberetningen, og i noen av begrun-
nelsene framgår det at unntak er gitt ut fra hensynet til 
utenlandske styremedlemmer. Det virker underlig ut fra 
hva som er formålet med årsregnskapet og årsberetningen. 
Det synes som om direktoratet legger mer vekt på interne 
forhold i foretaket enn de eksterne interessentene, så som 
allmennheten og lokalsamfunnet rundt.

4.2 Krav i regnskapsstandard
NRS 16 gir i tillegg til lovkrav anbefaling om å rapportere 
ytterligere opplysninger om ytre miljø. Det sentrale er at 
standardsetter har identifisert visse typer opplysninger som 
foretak «bør» rapportere fordi de anses for å være relevante 
for interessenter. Anbefalt rapportering i NRS 16 omfatter 
blant annet opplysninger om miljøpolicy, miljømålsettin-
ger og miljøkrav fra myndigheter, leverandører og kunder.

På en kvalitetsskala fra 0 til 5 poeng er gjennomsnittlig 
karakter for vindkraftforetakene 0,76. Vi kan dermed legge 
til grunn at rapporteringen om temaene på nivå 2, som er 
sentral informasjon for å forstå foretakenes miljøforhold, 
er av så lav kvalitet at den ikke er i nærheten av å oppfylle 
kriterier for beslutningsnyttig informasjon. Det er svært 
få, om noen, som oppfyller bør-anbefalingene i regnskaps-
standarden.

Også her vurderes Statkrafts konsernrapportering til 
karakter 4 på skalaen, med de samme forbehold som skis-
sert ovenfor.

4.3 Frivillig miljøinformasjon
Ingen av foretakene har frivillig valgt å følge en av standar-
dene for miljø-/bærekraftsrapportering. På kvalitetsskala-
en har derfor samtlige foretak kvalitetskarakter 0 – ingen 
informasjon.

4.4 Spesifikke tema knyttet til vindkraft
Vi har registrert opplysninger om ulike typer miljøpåvirk-
ning som nevnt i Meld. St. 28 (2019–2020). Noe av dette 
overlapper med det vi har behandlet over. Den rapporterin-
gen som blir gitt i årsberetning eller bærekraftsrapport om 
forhold nevnt i Meld. St. 28 (2019–2020), er derfor frivillig. 
Vi fant svært lite rapportering på dette nivået, og på en kva-
litetsskala fra 0 til 5 poeng er gjennomsnittlig karakter for 
vindkraftforetakene 0,18.

Ett foretak sier indirekte noe om påvirkning på rein 
i forbindelse med en rettssak. Et annet skisserer noe mil-
jøpåvirkning ved kraftutbygging, men spesifiserer ikke om 
det er knyttet til vann- eller vindkraft. Et tredje (konsern 
med ulike typer kraftproduksjon i datterselskaper) har en 
opplisting av rødlistede arter, men de går ikke dypt og struk-
turert inn på miljøutfordringer knyttet til hvert enkelt vind-
kraftanlegg. Vi finner at omtalene er noe generelle, og lite 
spesifikke. De beste omtalene finner vi hos Statkraft, som 
opplyser at de rapporterer i henhold til prinsippene i GRI. 
«Utbygging av vindkraft krever store naturområder og 
kan[3] påvirke sårbar natur og dyreliv», og «… tilstreber å 

Kvalitetsskala 0 – ingen 
 informasjon

1 – få tema med 
lav kvalitet

2 – flere tema 
med lav kvalitet

Antall foretak 20 7 7

3 – få tema 
med noe høye-
re kvalitet

4 – flere tema med 
høyere kvalitet

5 – gjen-
nom-gående 
høy kvalitet

Total antall

0 0 0 34

Kvalitetsskala 0 – ingen 
informasjon

1 – få tema 
med lav 
kvalitet

2 – flere 
tema med 
lav kvalitet

3 – få tema 
med noe  
høyere kvalitet

Antall foretak 20 7 7 0

3 – få tema 
med noe høy-
ere kvalitet

4 – flere tema med 
høyere kvalitet

5 – gjennom-gående 
høy kvalitet

Total antall

0 0 0 34

redusere negative miljøkonsekvenser i alle faser av et pro-
sjekt. Dette omfatter kartlegging av biodiversitet og vernede 
og sensitive områder tidlig i planleggingsfasen, innføring 
av avbøtende tiltak i byggefasen og valg av miljøvennlige 
metoder i driftsfasen» (Statkraft, 2020). Opplysninger om 
bærekraft for alle foretak der Statkraft er majoritetseier, er 
tatt med i bærekraftsrapporten.

Vi kan legge til grunn at informasjonen som gis om temaene 
på nivå 4, som er relevant informasjon for å forstå foretaks 
miljøforhold, er av så lav kvalitet at den ikke er i nærheten 
av å oppfylle kriterier for beslutningsnyttig informasjon.

4.5 Avsetning til forpliktelser og garantistillelse
I alle vindkraftkonsesjoner er det en betingelse at etter 
endt konsesjonsperiode skal anlegget fjernes, og berørte 
områder skal tilbakeføres «så langt som mulig» til natur-
lig tilstand. Videre er det i konsesjonene en betingelse om 
garantistillelse innen utgangen av det tolvte driftsåret som 
sikrer kostnadsdekning for fjerning og tilbakeføring av 
landområder.

I utvalget vårt finner vi tolv turbiner fordelt på elleve 
foretak som per 31.12.2019 har vært i drift i mer enn tolv år, 
og vi forventer å finne informasjon om avsetning eller ga-
rantistillelse. En av disse turbinene finner vi ikke i oversik-
ten over turbiner i drift i 2019. Av de resterende ti foretakene 
finner vi avsetninger til oppryddings- og fjerningsforplik-
telser hos seks av foretakene. De resterende fire har ingen 
slike avsetninger og gir heller ingen verbal informasjon om 
dette. Vi finner ingen opplysninger om garantistillelser i 
foretakenes årsregnskaper. Det nærmeste vi kommer, gjel-
der de tre foretakene i utvalget som eies av Statkraft. De 
opplyser å ha ikke-balanseførte garantier og forpliktelser på 
18 298 millioner kroner vedrørende morselskapsgarantier. 
Vi mener at alle foretakene som har plikt til å stille garanti, 
burde ha gitt opplysninger om hvordan kravene til garantier 
til NVE var oppfylt (regnskapsloven § 7-28 / § 7-40, alterna-
tivt fanebestemmelsen i regnskapsloven § 7-1).

Vi har videre undersøkt i årsregnskapene hvordan 
fjernings- og oppryddingsforpliktelsene er behandlet. 
Foretakene benytter ulik regnskapsmessige behandling. 
a) Førstegangsinnregning av forpliktelsen som en del av 
anleggsmiddelets anskaffelseskost. Forpliktelsen kost-
nadsføres gjennom avskrivning på anleggsmidlene og 
som rentekostnad ved at forpliktelsen er neddiskontert 
(IFRS-løsning i IAS 16.18). b) Årlig avsetning til forpliktel-
se (GRS-løsning i NRS 13 punkt 7.5.2). c) Ingen avsetning, 

og kostnadsføring når tilbakeføring skjer (GRS små fore-
tak i NRS 8 punkt 6.1.1.3.3). Vi har i denne studien vurdert 
omfang og kvalitet av omtalen av forpliktelsen. Selv om de 
konkrete notekravene for små foretak er begrenset, vil denne 
forpliktelsen være så stor at en fyldig omtale ut fra fanebe-
stemmelsen i regnskapsloven § 7-1 (2) ville vært på sin plass.

På kvalitetsskalaen fra 0 til 5 poeng er gjennomsnittlig 
karakter for vindkraftforetakene 1,00. For å oppnå 4 eller 5 
må forutsetninger i estimatet være omtalt, og vi som regn-
skapsbrukere må ut fra de opplysninger som er gitt, kunne 
forstå hvordan forpliktelsen er bygget opp og kalkulert.

For to av foretakene har morforetaket gitt god informa-
sjon, vurdert til karakteren 4, i sitt konsernregnskap.

NVE har på vegne av fellesskapet pålagt foretakene tilbake-
føringsplikt. Med så lite informasjon for de fleste av foreta-
kene kan ikke allmennheten sette seg inn i hvordan foreta-
kene vurderer og etterlever konsesjonsvilkårene. De ulike 
metodene for avsetning for forpliktelse gjør regnskapene 
lite sammenlignbare.

4.6 Forventet levetid
Vindkraftkonsesjoner er tidsbegrenset, normalt inntil 30 år. 
Det er også begrenset levetid på vindturbinene. Gjennomgå-
ende benyttes 20 (ni foretak) til 25 års (tolv foretak) avskriv-
ningstid. Imidlertid er det ett foretak som benytter ti år, og 
et annet benytter tolv år. Det er en del foretak som ennå ikke 
har startet avskrivninger, og for flere av foretakene er det 
ikke mulig å finne ut hva som er konkret avskrivningstid.

Det er gode vindforhold og barske værforhold i Norge. 
Det tilsier at bladene på vindturbinene blir raskt slitt, og 
det gjør at produksjonseffektiviteten går ned (Rotter, 2018).

5 Oppsummering
Vindkraftforetakene gir i sin finansielle rapportering spar-
somt med miljøinformasjon. Selv om mange av foretakene 
som har vindkraftkonsesjonene i Norge, har store investorer 
i ryggen, og noen inngår i store konsern, oppfyller konse-
sjonshaverne størrelseskriteriene for små foretak. Videre 
benytter de seg i stor grad av forenklingene som gjelder for 
denne foretaksgruppen, slik som å ikke avlegge årsberet-
ning. Selv med så mye oppmerksomhet rundt vindkraft ser 
foretakene seg ikke tjent med å opplyse om miljøeffektene. 
Ut fra legitimitetsteorien er det overraskende at både obli-
gatorisk, anbefalt og frivillig miljørapportering er så svak. 
Konsekvensene av å bryte gjeldende regelverk (regulato-

Kvalitetsskala 0 – ingen 
informasjon

1 – få tema med 
lav kvalitet

2 – flere 
tema med lav 
kvalitet

Antall foretak 28 2 2

3 – få tema med noe 
høyere kvalitet

4 – flere tema 
med høyere 
kvalitet

5 – gjen-
nom-gående 
høy kvalitet

Total antall

0 0 0 34

Kvalitetsskala 0 – ingen 
informasjon

1 – forpliktelsen 
kun oppgitt 
i kr uten noe 
beskrivelse

2 – litt info med 
lav kvalitet om 
forutsetninger for 
estimatet

Antall foretak 15 9 8

3 – noe mer info 
med litt høyere 
kvalitet om 
forutsetninger 
for estimatet

4 – flere av 
forutsetninge-
ne beskrives 
med høyere 
kvalitet

5 – gjen-
nom-gående 
høy kvalitet

Total antall

2 0 0 34
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risk legitimitetsrisiko) synes derfor å være lav. Oppfattet 
moralsk, kognitiv og pragmatisk legitimitetsrisiko som 
påvirker frivillig rapportering, må også være lav i denne 
bransjen.

Regnskapsloven skal sikre at alle interessentgrupper, 
også allmennheten, gis et beslutningsgrunnlag for ressur-
sallokerings- og kontrollformål. Vindkraftdebatten viser 
til fulle at bruk av natur er en ressurstildeling som vedrører 
alle. Når informasjonen er så sparsom som vi har avdekket, 
er det nærliggende å konkludere med at regnskapslovens 
formål ikke er oppnådd. NVE kunne pålagt alle som har 
konsesjon, å ikke benytte regnskapsregler for små foretak. 
Alternativt bør Norsk RegnskapsStiftelse i NRS 8 begrense 
lempninger til å gjelde kun ikke-konsesjonspliktige fore-
tak.

Vi har ikke vurdert foretakenes økonomiske stilling, 
men med sprikende praksis for avsetning til forpliktelsen til 
opprydding og fjerning kan det være risiko for at opportu-
nistiske eiere lar foretaket gå konkurs framfor å rydde opp, 
slik forutsetningen er i konsesjonsvilkårene. Uavhengig 
av størrelse på foretakene og hvilke regnskapsregler som 
benyttes, mener vi foretakene burde ha opplyst om summen 
av garantiforpliktelser.

Vi mener at funnene i vår studie bør være en alvorlig 
vekker for foretakene, deres revisorer og myndighetene.

Det vil være interessant om videre forskning avdekker 
hvorfor rapporteringen er slik den er, og hvilke rapporte-
ringsstrategier vindkraftselskapene faktisk følger.
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NOTER

1 Og bærekraft- eller samfunnsansvarsrapportering mer generelt.
2 Hentet 19.11.2020 fra https://www.nve.no/media/11429/eiere-vind-

kraft-2020-03-09.xlsx. NVE har nå erstattet denne kilden på sin 
hjemmeside med et tilsvarende regneark oppdatert per 8. januar 
2021 (finnes her per 2.8.2021: https://www.nve.no/media/11429/ei-
ere-vindkraft-2021-01-08.xlsx).

3  Vår utheving.

Miljørapportering i oppdrettsfo-
retak: Fast i fisken?

SAMMENDRAG

Dette er en studie av miljørapporteringspraksis for en stor 
andel av norske lakseoppdrettsforetak. Data om miljørap-
portering i årsberetningen for 2019 og annen informasjon 
som årsberetningen henviser til, er studert ved inn-
holdsanalyse, og resultatene er analysert i lys av adop-
sjonsteori. Den gjennomsnittlige rapporteringskvaliteten 
blant ikke-børsnoterte foretak i studiens populasjon er så 
lav at den anses verdiløs for ressursallokerings- og kon-
trollformål. Det kan ikke skyldes tekniske eller ressursmes-
sige utfordringer ved rapporteringen, siden prøvbarheten 
er høy og kompleksiteten lav. Trolig er rapporteringsprak-
sisen konsekvensen av oppfattet lav legitimitetsrisiko ved 
lavkvalitetsrapportering (og brudd på regnskapsloven) og 
lav synlighet og relativ fordel ved høykvalitetsrapporte-
ring. Myndigheter, revisorer, kunder, finansinstitusjoner, 
miljøorganisasjoner mv. kan dermed endre disse forutset-
ningene og tvinge selskapene til å ta miljørapportering på 
alvor. Børsnoterte oppdrettsforetak har gjennomsnittlig 

høyere rapporteringskvalitet. Et par selskaper er i nor-
gestoppen, uavhengig av bransje. Men selv disse har klart 
forbedringspotensial. Blant annet medfører manglende 
redegjørelse for rapporteringsprinsipper (à la årsregnska-
pets prinsippnote) og det at ikke hele rapporteringen er 
attestert med høy grad av sikkerhet, at regnskapsbrukeren 
ikke kan vite om informasjonen er komplett, nøytral, feilfri, 
sammenlignbar, verifiserbar/verifisert osv. Dette gir lavere 
verdi for ressursallokerings- og kontrollformål. Samtidig 
er miljørapporteringskvaliteten i Norge generelt lav, ikke 
kun i oppdrettsnæringen. Lakseoppdrett har imidlertid 
stor økonomisk betydning og vesentlige miljøvirkninger. 
Miljørapportering av høy kvalitet er derfor relevant både 
som beslutningsgrunnlag for interessenter og incentiv for 
foretaket til å bedre miljøprestasjonene. Det må forventes 
høyere rapporteringskvalitet i oppdrettsnæringen fram-
over.
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