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HELHETLIG ENERGIMELDING – UTDYPING AV INNSPILL FRA ENERGI NORGE 

 

Vi viser til vårt brev 10. oktober 2014 med norsk fornybarnæring sine innspill til energimeldingen samt til 

NHOs innspill «Norske energiressurser i det grønne kappløpet» som vi stiller oss bak. 

 

I våre innspill og i dialogen med departementet har vi særlig pekt på behovet for at meldingen legger 

bedre til rette for: 

 

1. Energibruk uten klimagassutslipp 

2. Forsyningssikkerhet i en mer brukerstyrt fremtid 

3. Fornybarnæringen som en miljøvennlig vekstmotor i norsk økonomi 

 

Ettersom meldingen nå er utsatt til våren 2016, og det på alle de tre nevnte områdene har vært en 

betydelig utvikling siden høsten 2014, ønsker vi med dette å utdype våre forventinger til meldingen 

ytterligere på noen nøkkeltemaer, uten at dette skal sees på som en ny fullstendig gjennomgang. Våre 

innspill fra oktober 2014 står fast. Vi viser også til innspill fra enkeltselskaper. Innledningsvis vil vi også 

minne om at utsettelsen av meldingen gjør det enda viktigere å straks følge opp enkeltsaker som allerede 

er avklarte. 

1. Energibruk uten klimagassutslipp 

 

Et bredt flertall i Stortinget sluttet den 24. mars seg til regjeringens nye klimamål gjennom behandlingen 

av Meld. St. 13 (2014-2015) Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU 

(klimameldingen).  

 

Klimameldingen innebærer blant annet at Norge skal bidra til utslippsreduksjoner ved at det «fastsettes et 

nasjonalt utslippsmål for ikke-kvotepliktig sektor på linje med andre sammenlignbare EU-land». Dette 

innebærer i realiteten nærmere 40 % utslippsreduksjoner fra 1990-2030 utenfor kvotepliktig sektor, 

hvorav hoveddelen må tas i transportsektoren. Videre heter det i meldingen at to av de fem prioriterte 

innsatsområdene er «reduserte utslipp i transportsektoren» og «miljøvennlig skipsfart». Gjennom 

Stortingets behandling fikk målet og prioriteringen bred støtte, og det pekes på behov for en mer 

«strukturert rapportering av utslippsutviklingen og effekten av implementerte tiltak fra regjering til 

storting enn i dag». Energi Norge deler denne vurderingen og peker på at en hovedutfordring for Norge 

blir å legge om energibruken i transportsektoren til lav- og nullutslippsløsninger. Dette krever bedre 

planlegging og styring. 

 

Enova står sentralt i norsk virkemiddelbruk på energi- og klimaområdet og rår over betydelige midler. 

Mandatet har fram til nå i hovedsak vært rettet mot energieffektivisering og utvikling av energi- og 

klimateknologi. Enova har oppnådd gode resultater innenfor disse rammene. De ble imidlertid etablert i 

en periode der utfordringene innenfor kraftsektoren og på klimaområdet var betydelig annerledes enn i 

dagens situasjon. Energi Norge mener det derfor er gode grunner til å vurdere en betydelig omlegging av 
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målet og mandatet for Enovas videre virksomhet samtidig som trykket på teknologiutvikling 

opprettholdes.  Fokus må være å redusere bruken av fossil energi og dermed bidra til å redusere 

klimagassutslipp fra energibruk. Tiltak for å møte eventuelle utfordringer med økte effektsvingninger i 

kraftsystemet må primært løses gjennom nettpolitikken og det ordinære kraftmarkedet. Med Enovas 

overtakelse av Transnovas virksomhet ligger det godt til rette for en slik omlegging. Med den kapasiteten 

og kompetansen som er utviklet i Enova, er det gode grunner til å anta at organisasjonen på en 

profesjonell måte vil tilpasse seg et noe endret mandat. Modellen som Enova utøver sin virksomhet 

gjennom, og som oppfattes som effektiv i markedet, er godt innarbeidet og bør videreføres. 

 

Når fossil energi erstattes med elektrisitet som følge av bruken av Enovas midler, oppnås samtidig en 

betydelig energieffektiviseringseffekt og en økning i fornybarandel. En omlegging slik vi foreslår 

nedenfor vil derfor på en god måte bidra i arbeidet for økt energieffektivitet i samfunnet, men med et noe 

endret fokus enn dagens mandat for Enova. 

 

Omstillingen av transportsektoren til utslippsfri energibruk vil innebære store muligheter og utfordringer 

for energisystemet, og er ikke bare et klimapolitisk eller samferdselspolitisk spørsmål. En helhetlig 

energimelding må nå ikke avgrenses for snevert, men tvert imot klargjøre den nærmere politikken for 

omstillingen i et energi- og næringspolitisk perspektiv. Gjennom sammenslåingen av Transnova med 

Enova legges det til rette for at unaturlige sektorskiller bygges ned, og at Olje- og Energidepartementet 

samarbeider nærmere med andre fagdepartementer for å nå de energipolitiske målsettingene i et helhetlig 

perspektiv. Elektrifisering av transportsektoren vil få konsekvenser for utbyggingen av nett og drift 

samtidig som nettutbygging setter grenser for omstillingshastigheten.  

 

Våre medlemmer som skal produsere og frakte den nødvendige energien frem til sluttbruker trenger nå 

styrket forutsigelighet for å foreta de nødvendige investeringene. 2030 er ikke langt frem i dette 

perspektivet. Gjennom en intern utredning av «Klimavennlig transportsektor: Hvordan kan norske 

kraftselskaper bidra til å realisere nødvendige utslippsreduksjoner mot 2030?» har vi analysert noen av 

utfordringene. Utredningen peker særlig på uklare roller og svak målstyring samt 

infrastrukturutfordringer. Energi Norge mener det må legges bedre til rette gjennom systematisk 

planlegging og rapportering. En nasjonal handlingsplan for utbygging av infrastruktur for utslippsfri 

energibruk i transportsektoren er nødvendig. Prioriteringene i planen må baseres på samfunnsøkonomiske 

analyser der inkludering av infrastruktur i pågående veiprosjekter og behovet for videreutvikling av 

urbane områder med befolkningsvekst står sentralt. Planen må ha klare mål, milepæler og 

ansvarsfordeling. Viktige elementer i planen i tillegg til en analyse av konsekvenser for energisystemet, 

vil være finansiering gjennom avgiftssystemet, bevilgninger fra Enova, tillegg på nettselskapenes årlige 

inntektsramme tilsvarende dagens FoU-ordning, etablering av nye oppgaver i inntektsrammereguleringen 

og anleggsbidrag. For den delen av planen som gjelder infrastruktur for utslippsfrie ferger vil fordelingen 

av kostnadene på de enkelte prosjektene og på tilskudd fra staten være viktig å klargjøre for å sikre en 

akseptabel pris for brukerne. Handlingsplanen må videre klargjøre fordelingen av kostnader for utbygging 

av havnestrøm i prioriterte havner slik at disse ikke må dekkes fullt ut av det enkelte skip.   

 

Energi Norge ønsker på denne bakgrunn at energimeldingen klargjør at: 

 

 Regjeringen innarbeider fra og med budsjettåret 2017 en årlig rapportering om klimagassutslipp 

og utslippsfri energibruk som en integrert del av de årlige statsbudsjettene hvor alle satsingene i 

budsjettet med betydning for klimagassmåloppnåelsen fremgår, herunder særlig 

utslippsframskrivninger utenfor kvotepliktig sektor hvor blant annet utbyggingssatsinger og 

endringer i drivstoff- og kjøretøyavgifter vurderes opp mot målet. 

 Det utarbeides innen 1.7.2017 en nasjonal handlingsplan for utbygging av infrastruktur for 

utslippsfri energibruk i transportsektoren i Norge innen 2030. Planen integreres senere på egnet 

måte i nasjonal transportplan (NTP) og sees i sammenheng med andre virkemidler for å redusere 

klimagassutslippene.  

 Avgiftsdifferensiering for innfasing av kjøretøyer med utslippsfri energibruk videreføres. 

 Offentlige anskaffelser av kjøretøyer og ferger skal senest fra 2020, på samme måte som 

Stortinget har vedtatt for bilferger, baseres på anbudsinvitasjoner der det stilles krav om 
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utslippsfri energibruk. Unntak må særskilt begrunnes ut fra konkrete tekniske begrensinger, for 

eksempel på grunn av sikkerhetshensyn. 

 Når det nye mandatet for Enova utformes, må de energipolitiske virkemidlene bygge på 

klimapolitikkens skille mellom tiltak i og utenfor de kvotepliktig sektorene i EU ETS. Med 

bakgrunn i dette foreslår Energi Norge at mandatet til Enova endres slik at de mest sentrale 

elementene i formålet blir: 

 

1. Mål om konvertering fra fossil energi til utslippsfrie energibærere utenfor kvotepliktig sektor. 

Måltallet kan formuleres som redusert antall tonn fossil energi/år. Tiltakene skal fortrinnsvis 

bidra til å skape etterspørsel i markedet for slike løsninger. Det bør etableres et eget delmål 

for utvikling av nødvendig infrastruktur for overgang til utslippsfrie energibærere i 

transportsektoren. 

 

2. Mål om teknologiutvikling som gir økt konkurransekraft gjennom reduserte klimagassutslipp 

og økt energieffektivitet innenfor kvotepliktig sektor. Måltallet kan kvantifiseres gjennom 

antall prosjekter over en konkret tidsperiode. Dette er i stor grad en videreføring av dagens 

ordning, men med en klar dreining i retning av klimagassreduksjon som primærmål i 

teknologiutviklingen 

2. Forsyningssikkerhet og systemansvar i en mer brukerstyrt fremtid 

 

Vi har høy grad av forsyningssikkerhet i Norge i dag. Dette oppnås til en pris som er relativt lav i forhold 

til andre land. Forsyningssikkerhet må imidlertid i økende grad sees i sammenheng med situasjonen i 

landene omkring oss. EU har i sin kommunikasjon om en Energiunion tillagt forsyningssikkerhet økende 

betydning, og vi kan forvente en mer offensiv regulering også av forsyningssikkerhet fra EU fremover. 

Energimeldingen må derfor klargjøre norsk politikk for fremtidenes forsyningssikkerhet hvor den 

europeiske innflytelsen blir sterkere både teknologisk, atferdsmessig og regulatorisk.   

 

Det norske kraftsystemet, hovedsakelig basert på vannkraftproduksjon, er svært annerledes enn mange av 

systemene på kontinentet. Virkemidler for å opprettholde god forsyningssikkerhet (energi og effekt) må 

derfor vurderes annerledes enn i mange andre europeiske land, hvor den politiske situasjonen er preget av 

bekymring for forsyningssikkerhet, og hvor variabel fornybar elektrisk energi skal integreres i nettet uten 

vannkraft som balanseringsmulighet. På nasjonalt nivå fremstår Norge svært godt rustet gjennom økt 

produksjon, stabil eller noe økende etterspørsel (gjennom økt elektrifisering av nye sektorer, men 

samtidig redusert forbruk i energieffektive bygg) kombinert med styrkede mellomlandsforbindelser. I 

tiden fremover vil det likevel oppstå nye utfordringer, særlig lokalt og regionalt, for å opprettholde vår 

gode forsyningssikkerhetsgrad til en for samfunnet akseptabel pris. Nettet er til dels gammelt og trenger 

fornyelse, effektuttaket øker og klimaendringene gir nye utfordringer. Flommen på Vestlandet i oktober 

2014 og uværet på Vestlandet (Dagmar) og i Nord-Norge (Ole), med omfattende skader og strømbortfall 

illustrerer behovet for forsterket innsats i skjæringspunktet klima- og energipolitikk. 

  

I tillegg til å trekke opp klarere rammer for virkemiddelbruk og tiltak for forsyningssikkerhet, mener vi at 

meldingen er en anledning til å klargjøre den overordnede rollefordelingen på området. Den senere tiden 

ser vi tilsiktede og utilsiktede endringer i grensene mellom NVEs rolle som forvaltningsmyndighet på den 

ene siden, Statnetts rolle som eier av sentralnettet og som systemoperatør på den andre siden, 

nettselskapenes rolle på den tredje siden og rollen til aktørene i energimarkedet på den fjerde siden. 

Grensene må klargjøres i meldingen med utgangspunkt i en modell hvor skillet mellom 

myndighetsfunksjoner og økonomisk aktivitet skilles tydelig slik at målet om forsyningssikkerhet til 

lavest mulig kostnad ivaretas samtidig som det legges til rette for grønn vekst i næringen. Statnett har en 

viktig rolle som systemansvarlig som ligger fast. Samtidig opplever vi at grensene for systemansvaret 

forskyves i retning av å omfatte større deler av det regionale og lokale nettet, interaksjonen med 

sluttbruker og produksjon. For å sikre en rasjonell utnyttelse av ressursene og gi gode incentiver til 

effektivitet for å nå de energipolitiske målene mener vi at grensene bør trekkes stramt. Det må sikres nok 

ressurser i NVE til å ivareta myndighetsrollen, også på områder med økende grad av tekniske regulering 

på europeisk nivå, slik at overføring av kompetanse ikke skjer ut fra kapasitetshensyn.   
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Den organisatoriske utviklingen i nettet blir viktig. Planlegging og drift av distribusjonsnettet i Norge er i 

endring. Dagens regional- og distribusjonsnett må i større grad sees i sammenheng og planlegges og 

driftes mer koordinert. Distribusjonssystemoperatørenes rolle (DSOene) er i støpeskjeen. Tradisjonelt har 

de få om ingen virkemidler til å styre lokal produksjon eller forbruk. Med økende utfordringer i 

grensesnittet kunde/nett, må DSOen enten foreta tilstrekkelige investeringer med tilhørende kostnader for 

kundene, eller kunne styre eller gi styringssignaler som sikrer at de fysiske begrensningene i systemet 

overholdes. Energimeldingen må bygge videre på de avklaringene som kommer i 2015 om 

nettorganiseringen i Norge 

 

Utviklingen mot mer individuell produksjon og endret effektuttak kan komme raskt, og for flere 

distribusjonsnett endres det tradisjonelle flytmønsteret i kraftsystemet og det fremtidige 

investeringsbehovet. Dette utfordrer igjen leveringskvaliteten og forsyningssikkerheten i systemet på 

lokalt og regionalt nivå. For å håndtere utfordringene må enten nettet oppdimensjoneres og/eller nettet og 

kundene (produksjon og last) styres smartere. En slik utvikling vil kreve endringer i både i forhold til 

ansvars- og rollefordelingen i systemet, og i forhold til kompetanse, ressurser og investeringer i ny 

teknologi og driftsfilosofi. Utviklingen skaper samtidig potensielt nye sårbarheter knyttet til 

informasjonssikkerhet og cyberangrep mot lokale og sentrale styrings- og driftssystemer. Det er store 

utfordringer i distribusjonsnettene hvor det må forventes betydelige endringer og hvor virkemidlene i dag 

er minst målrettede. Mye nett skal bygges frem til 2025 og vil for mange selskaper trolig bli økonomisk 

krevende. Utfordringen for nettet/kraftsystemet synes i økende grad å være knyttet til effekt (momentan 

kapasitet) og ikke energi (volum). Vi har rikelig med fornybar energi, og mer kan komme, mens 

effekttoppene utfordrer prisstrukturen i markedet og dimensjoneringen av nettet. 

 

«Smart Nett» løsninger i distribusjonsnettet (måling, avregning, styring og kontroll) som nå er under 

utvikling baseres på en intelligent styring av forbruk og lokal produksjon og –lagring, slik at 

distribusjonsnettet utnyttes optimalt og investeringer i nett reduseres eller unngås, samtidig som kvalitet 

og sikkerhet opprettholdes på et akseptabelt nivå. For at intelligent sluttbrukerstyring skal bli effektivt og 

attraktivt for brukerne, må den totale kostnaden av investeringer for å få dette til være lavere enn de 

alternative nettinvesteringer. I tillegg er det flere faktorer som effektivt må virke sammen. Det må 

etableres systemer for å automatisere sluttbrukertilpasning (basert på avtaleregulerte styringssignaler fra 

nettselskap, aggregator, leverandør eller løpende prisinformasjon som kapasitetsbasert nettprising 

(dynamisk tariffering) og kraftpris (forutsetter variabel pris- eller spotkontrakt – ikke fastprisavtaler). Det 

må legges til rette for en effektiv utveksling av pris- og forbruksinformasjon (smarte målere). 

Installasjonskostnadene må være lavere enn den totale besparelsen ved å levere fleksibilitet eller at 

kunden er villig til å betale for et styringsopplegg, selv om det ikke nødvendigvis er privatøkonomisk 

lønnsomt. Skal smarte løsninger kunne avlaste behovet for nettinvesteringer er det avgjørende at 

signalene om kapasitetsbehovet i nettet kommer frem til beslutningstakerne – kundene. Et sentralt punkt i 

denne sammenheng er at nettselskapene og andre aktører har tillit til at dette vil virke. I motsatt fall vil 

nettselskapene trolig ikke ta risikoen ved å redusere dimensjoneringen av nettet. Overgang til mer bruk av 

effektprising i markedet for å reflektere kostnadene på en bedre måte blir sentralt. Ulike hensyn må veies 

mot hverandre, herunder friheten for leverandører til å velge forretningsmodell og behov for å bringe 

frem reelle prissignaler til sluttkunden slik at incentiver for forsyningssikkerhet ivaretas.       

 

Innføringen av en leverandørsentrisk modell, hvor leverandøren i utgangspunktet skal håndtere all 

kundekontakt, endrer nettselskapenes rolle og påvirker hvordan kundeadferd kan insentiveres for å ivareta 

krav til kvalitet og forsyningssikkerhet i nettsystemet. Dette er et spørsmål om å tilrettelegge for at 

prissignaler om begrenset nettkapasitet kommer frem til kunden og faktisk gir et signal som utløser 

kundetilpasning, men uten at leverandørenes frihet til å velge forretningsmodell svekkes. 

På denne bakgrunn ønsker Energi Norge at meldingen: 

 

 Slår fast at det overordnede målet for forsyningssikkerhet er å opprettholde det høye nivået til en 

samfunnsøkonomisk akseptabel kostnad for samfunnet. 

 Klargjør at «samfunnsøkonomisk akseptabel kostnad» innebærer en skjønnsmessig vurdering av 

alle kost- /nyttevirkningene av tiltak i nettet, og at sikkerhet for energitilgang sikres gjennom 

etablerte markeder. 
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 Klargjør at hovedtilnærmingen til god kostnadseffektivitet i energi- og kraftsystemet er å legge 

til rette for velfungerende markeder og samfunnsøkonomisk riktig nettprising, slik at 

prissignalene bidrar til endrede adferdsmønstre og sikrer forsyningssikkerhet til lavest mulig 

kostnad.  

 Trekker tydeligere opp grensene mellom NVEs rolle som forvaltningsmyndighet på den ene 

siden, Statnetts rolle som eier av sentralnettet og som systemoperatør på den andre siden, 

nettselskapenes rolle på den tredje siden og rollen til aktørene i energimarkedet på den fjerde 

siden. Grensene må ta utgangspunkt i en modell hvor skillet mellom myndighetsfunksjoner og 

økonomisk aktivitet skilles tydelig slik at målet om forsyningssikkerhet til lavest mulig kostnad 

ivaretas samtidig som det legges til rette for grønn vekst i næringen. 

 Klargjør en politikk for effektprising som balanserer hensynet til markedsaktørenes handlefrihet 

og behovet for en god incentivstruktur for forsyningssikkerhet     

 Klargjør NVEs ansvar og styrker deres mandat for å sikre en tilfredsstillende 

informasjonssikkerhet og beredskap for å håndtere nye trusler innenfor cyberangrep. 

3. Fornybarnæringen som en miljøvennlig vekstmotor i norsk økonomi 

 

Norge har gode naturgitte forutsetninger for verdiskaping og vekst basert på en fremtidsrettet og 

miljøvennlig energiproduksjon. Regjeringen har i sitt arbeid lagt betydelig vekt på å legge til rette for en 

omstilling av norsk næringsliv. Hvis potensialet skal realiseres må rammevilkårene legge til rette for det, 

både innenfor fornybar energiproduksjon og energibruk. Utsettelsen av meldingen til 2016 har vært 

begrunnet i sammenhengen med grønn skattekommisjon som legger frem sin rapport 15. desember. Vi 

støtter en slik samordning. Vi vil i denne sammenheng også fremheve Scheel-utvalgets rapport fra 

desember 2014, NOU 2014: 13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi, og 

Produktivitetskommisjonens første rapport. De reiser viktige problemstillinger, men har en rekke forslag 

som ikke sikrer rammene for energibransjen som en miljøvennlig vekstmotor i norsk økonomi i et 

langsiktig perspektiv.  

 

Rammevilkårene for grunnrentepliktig vannkraft er svekket direkte og indirekte ved flere anledninger de 

senere årene. Tekniske krav diskriminerer elektrisitet (se vårt innspill 10.10.2014 for konkrete eksempler) 

i forhold til andre utslippsfrie energiformer. Et økende kraftoverskudd i markedet med bakgrunn i 

støtteordninger fører til vedvarende lave priser og fallende tillit til markedspris som grunnlag for 

investeringer i en miljøvennlig næring. I tilknytning til endringer på skatte- og avgiftsområdet og i teknisk 

regelverk blir ofte vannkraften gjenstand for "negativ særbehandling". Et eksempel var den såkalte 

vekstpakken som ble vedtatt i 2013 for å styrke fastlandsindustrien og dempe todelingen i norsk økonomi. 

Der ble reduksjonen i satsen for alminnelig selskapsskatt fra 28 til 27 prosent kombinert med en 

tilsvarende økning i grunnrenteskattesatsen for vannkraft, fra 30 til 31 prosent. Skattestatistikken fra SSB 

viser at grunnlaget for beregning av grunnrenteskatten over mange år har ligget til dels betydelig over 

grunnlaget for inntektsskatten for energiselskapene. Konsekvensen ble altså en skjerping av skatt på 

vannkraft. Tilsvarende tilnærming er lagt til grunn av Scheel-utvalget ved at en reduksjon i satsen for 

alminnelig inntektsskatt til 20 prosent motsvares av økt grunnrenteskattesats for vannkraft med sikte på 

provenynøytralitet. Elavgiften er to år på rad økt ut over den "normale" prisstigningen, og benyttet til å 

saldere budsjettet. Sist høst ble økt elavgift plassert under sekkeposten "grønt skatteskift" samtidig som 

bensinavgiftene ikke ble øket i takt med prisstigningen.  

 

For vindkraft er det foreslått gunstigere avskrivningsregler slik at Norge skal ha tilnærmet likeverdige 

konkurransevilkår med Sverige på dette området for elsertifikatinvesteringer (fram til 2020).  

For vannkraft er det imidlertid svært streng beskatning med en høyere effektiv beskatning enn petroleum. 

Rammevilkårene synes å være utformet utfra en forventning om lite potensial for nye investeringer, slik 

det uttrykkes i Produktivitetskommisjonens første rapport.  

 

Konsekvensene av strenge økonomiske rammevilkår er at energiselskapene i liten grad foretar 

investeringer i grunnrentekattepliktig vannkraft. Det gjelder ikke bare nye anlegg og opprusting og 

utvidelser (O/U) av eksisterende anlegg, men også vedlikehold for å ivareta dagens produksjonsevne. En 

stor andel av de investeringene som faktisk gjennomføres, er myndighetspålagte. Det gjelder særlig 
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investeringer knyttet til rehabilitering av dammer som en konsekvens av den nye 

damsikkerhetsforskriften. Alderssammensetningen av vannkraftanleggene tilsier at behovet for 

rehabilitering og O/U er sterkt økende. I den politiske plattformen for regjeringen (Sundvolden-

plattformen) uttrykkes målsetting om å utvikle en helhetlig strategi for hvordan potensialet for 

opprustning og utvidelse av vannkraftverk kan realiseres. Mange rehabiliteringsprosjekter er omfattende 

og ligger nær opptil det å gjennomføre rene nyinvesteringer. Signaler vi mottar fra medlemsbedriftene 

tilsier at mange velger å skyve på prosjekter som utfra tekniske vurderinger burde vært startet / 

gjennomført. Vi risikerer nå å undergrave et generasjonsskifte som er nødvendig for fremtidig grønn 

vekst i Norge. Konsekvensene er tydelige i denne figuren: 

 

 

  
 

 

 

Energi Norge mener på denne bakgrunn at det er særlig viktig at energimeldingen: 

 

 Legger til rette for å utnytte eksisterende vannkraftverk og tidligere investeringer for å produsere 

mer fornybar energi når forbrukerne trenger det, før man etablerer nye kraftverk  

 Sammenstiller og vurderer den samlede belastningen i særskattesystemet og de konsesjonsbaserte 

ordningene i vannkraftsystemet, samt regelen om 25 % mererstatning ved ekspropriasjon, opp 

mot investeringssituasjonen i næringen 

 Klargjør at eventuelle lettelser i selskapsbeskatningen i oppfølgingen av Scheel-utvalget for å 

ivareta konkurranseevnen til norsk næringsliv i en omstillingstid også må komme 

vannkraftprodusenter til gode på linje med andre næringer og ikke tas bort gjennom økt 

særbeskatning (grunnrenteskatt). 

 Endrer prinsippene for fastsettelse av friinntektsrenten slik at den blir tilpasset behovet for en 

næring med et svært langsiktig investeringsperspektiv. Friinntektsrenten fastsettes i dag på 

grunnlag av kortsiktig rente tilsvarende statskasseveksler med 12 mnd. gjenstående løpetid. En 

mer stabil normrente som gir større forutsigbarhet er viktig. Denne bør fastsettes som en fast 

realrente med tillegg for inflasjon og et risikopåslag. Endringen vil ha positiv effekt både for 

investeringer i ny produksjon og for O/U prosjekter. Investorene peker på at grunnrenteskatten i 

dag framstår som en sentral barriere for investeringer.  

 Klargjør at nivået på elavgiften må sees i sammenheng med andre avgiftsendringer og ikke 

svekke incentivene til bruk av fornybar energi. Elavgiften har de siste to årene blitt økt ut over 

prisstigning og mer enn avgiftene på fossil energibruk Det forhold at avgiften for forbruk av 

fornybar energi øker sterkere enn fossilavgifter er uheldig og ikke i tråd med de klima- og 
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miljøperspektiver som regjering og Storting har sluttet seg til gjennom behandlingen av 

klimameldingen. 

 Utarbeider en handlingsplan for endring av teknisk regelverk der elektrisitet blir diskriminert 

basert på punktene fra Adapt sin rapport 29. august 2014 (vedlagt) med særlig prioritet for 

endring av energimerkeordningen som favoriserer individuell produksjon av elektrisitet framfor 

fellesløsninger med levering av elektrisitet fra nettet. Ordningen må endres slik at den baserer seg 

på samme systemgrense som det som nå foreslås i nye byggeforskrifter (TEK 15). 

 

Energi Norge ønsker å diskutere disse punktene i et møte med departementet så snart som mulig og peker 

på viktigheten av at meldingen ikke utsettes ytterligere.  

 

 

 

Med vennlig hilsen, 

 

        
 

Oluf Ulseth       Knut Kroepelien 

Administrerende direktør     Næringspolitisk rådgiver 

 

 

Vedlegg: Adapt-rapport om områder der elektrisitet blir diskriminert, 29. august 2014 

 

 

Kopi: KLD, NHD, SD, KMD, NVE, Mdir, NHO 
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