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Helhetlig energimelding – innspill fra Energi Norge 

 
Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk fornybarnæring. Vi representerer ca. 

280 bedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme. Medlemsbedriftene står for 99 prosent av 

kraftproduksjonen og dekker 90 prosent av nettkundene i Norge. Fornybarnæringen jobber for bedre 

klima, sikker forsyning og grønn vekst.  

 

Energi Norge viser til den planlagte stortingsmeldingen om en helhetlig energipolitikk. Vi ser frem til en 

slik melding med forventning. Den kommer på et godt tidspunkt i den videre utviklingen av 

energisektoren hvor det skjer store strukturelle endringer og rammebetingelsene er utfordrende. Samtidig 

er det svært viktig at meldingsarbeidet ikke medfører utsettelse av viktige beslutninger som må treffes på 

kort sikt. Hovedtyngden av meldingen bør gjelde det mellomlange perspektivet i perioden 2020-2030, 

men med et klart blikk mot klimamålene for 2050. Av hensyn til helheten har vi valgt å også omtale en 

rekke problemstillinger som må avklares i god tid før meldingen behandles. Vi viser videre til at 

Energiutredningen som ble lagt frem i mars 2012 (NOU 2012:9) gir et solid faglig grunnlag for en 

helhetlig energipolitikk. De balanserte analysene bør derfor brukes som utgangspunkt for 

meldingsarbeidet. Energi Norge stiller seg bak NHOs dokumentet "Det grønne kappløpet" som ble 

overlevert 16. september. Våre innspill kommer som en utdypning av de viktigste problemstillingene for 

norsk fornybarnæring. Vi takker for anledningen til å møtes i seminarer det siste halvåret og ser frem til 

en videre dialog omkring politikken på de tre sentrale områdene i meldingen: 

 Klima: Hvordan sikre betydelig reduksjon i utslipp fra energibruk? 

 Etablere et energi- og klimarammeverk i EU for 2030 med mål om 40 % utslippsreduksjon 

 Erstatte fossil energibruk med utslippsfrie energibærere, fremtiden er elektrisk 

 Sikre et velfungerende marked for produksjon av fornybar energi og energieffektivisering 

 

 Energiforsyning: Hvordan ruste opp kraftsystemet for økt samfunnsøkonomisk nytte? 

 Utvikle nye markedsløsninger for salg av system- og balansetjenester 

 Bedre kraftsystemperspektiv og samfunnsøkonomisk analyse av virkemidler 

 Bedre organisering og klarere rollefordeling i kraftsystemet 

 

 Næringsutvikling: Hvordan sikre økt verdiskaping i norsk fornybarbransje? 

 Ta kraften i bruk, også i rollen som viktig leverandør av Europas fornybarløsninger 

 Fjerne diskriminerende regelverk 

 Etablere en skatte- og avgiftspolitikk som sikrer like konkurranseforhold 

 Forbedre konsesjonssystemet og fornye miljøforvaltningen 
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1. Innledning - helhetlig og langsiktig energipolitikk i et europeisk 

perspektiv 

Kraftsystemet i endring 

Energisektoren er i rivende utvikling. Dette er best eksemplifisert gjennom den omfattende 

introduksjonen av solenergi i Tyskland og den kraftige reduksjonen i kostnader for lokal produksjon av 

elektrisitet fra solceller. Batterier er et annet viktig område hvor det forventes videre utvikling av bedre 

teknologi til lavere kostnad. Dette gir muligheter og utfordringer for kraftbransjen på kontinentet, men 

også i Norge.  

Endringene på produksjonssiden skjer samtidig med en kraftig utvikling i energieffektiviteten i 

bygningssektoren som er kraftbransjens største kunde. Nye boliger og bygninger har vesentlig lavere 

energibehov enn tidligere og utviklingen peker mot ytterligere nedgang i energibruk i bygg. Mildere 

vintre forsterker tendensen. Samtidig vil introduksjonen av oppladbare biler, nye teknologier i 

husholdningene som trekker mye effekt, mulig individuell (desentral) produksjon av fornybar energi, føre 

til at effektbehovet (momentan kapasitet) i nettet går opp og brukstiden for energi i kraftsystemet (volum) 

holder seg stabilt eller går ned på tross av befolkningsvekst. Oppladbare biler vil i tillegg introdusere 

mulighet for distribuert lagring av effekt og energi som åpner for nytenkning i dimensjonering av nett. 

Lignende utfordringer står de norske fjernvarmeselskapene overfor med sine fellesløsninger for urbane 

sentre og profesjonelle brukere. Dette fordrer nytenking for å tilrettelegge for gode investeringer i 

kraftsystemet som ikke baseres på generelle forestillinger om nytten av individuell energiproduksjon, men 

om samfunnsøkonomisk optimale energiløsninger. Fellesløsningene i kraftsystemet som er bygget opp 

med store investeringer over lang tid må ikke bygges ned uten at det er godt begrunnet. Smarte nett og 

større aktivitet på brukersiden medfører nye utfordringer – og muligheter - for energibransjen dersom det 

legges til rette for det gjennom gode, helhetlige rammebetingelser. For å si det folkelig: Fellesløsningene i 

kraftsystemet må ivaretas når utviklingen går i retning av mer individualisert produksjon av energi. Det er 

disse kraftsystemaspektene meldingen må trekke opp når de tre dimensjonene klima, energiforsyning og 

næringsutvikling skal sees i sammenheng. En nøkkel til dette er velfungerende markeder som gir de 

riktige prissignalene til aktørene: 

Kraftmarkedets funksjonalitet under press 

EUs klima- og energipolitikk og tilhørende virkemidler for 2020 var sentrert rundt de tre målene klima, 

sikker forsyning og konkurransekraft. Det ble satt bindende mål for utslipp og fornybarandel samt 

indikative mål for energieffektivisering. En rekke virkemidler er innført, hvorav styrking av 

kvotesystemet (ETS) sto sentralt. Norge er i all hovedsak bundet av målene og virkemidlene under EØS-

avtalen, og dette vil også være tilfellet med en ny pakke for 2030. 

På flere områder har det skjedd en positiv utvikling av energimarkedene. Kraftmarkedene hele veien fra 

Portugal til Norge er nå knyttet sammen (day-ahead), og det er innført eierskille mellom transmisjon og 

produksjon på tvers av Europa. Samtidig er mye av implementeringen fremdeles ikke på plass, og 

konkurransereglene er forsinket. Det europeiske markedet preges av en "dragkamp" mellom virkemidler 

på nasjonalt og europeisk nivå, og fornybarmålets innvirkning på de to andre delmålene.  

Europakommisjonen ønsker harmonisering av regelverk, men landenes energimiks er hver medlemsstats 

anliggende og gjør dette vanskelig. Resultatet er at det bringes inn store mengder uregulert kraft basert på 

statsstøtte, særlig sol og vind i Tyskland, uten markedseksponering. Vi ser derfor at svært få aktører kan 

ta investeringsbeslutninger basert på likevektsprisen, og at enkelte land slik som Tyskland og 

Storbritannia vurderer å gå tilbake til mer statsstyrte systemer med økt grad av prisregulering. Samtidig 

har EU-kommisjonen varslet økt satsting på en europeisk energiunion. Dette er helt grunnleggende 

utviklingstrekk som må møtes bedre fra norsk side gjennom en analyse i meldingen. Et mer effektivt 

indre marked for energi vil kunne bidra sterkt til forsyningssikkerhet dersom tilliten mellom landene i 

EØS-området styrkes. 

Vi peker særlig på at prisingen av CO2 som eksternalitet gjennom kvotemarkedet ETS har blitt 

marginalisert som følge av en betydelig ubalanse mellom tilbud og etterspørsel etter kvoter. Norge må gå 

enda tyngre inn i arbeidet med å styrke ETS samt å fase ut subsidier, både til fossil og fornybar energi. En 

mulighet er å delta mer aktivt og påta seg arbeidsoppgaver i skjæringspunktet energi og klima innenfor 

koalisjoner av medlemsland som har samme mål, for eksempel den UK-initierte 'Green Growth Group'. 
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Lønnsomheten i termisk kraftproduksjon er så anstrengt at land etter land nå vurderer etablering av 

kapasitetsmarkeder for å sikre at tilstrekkelig produksjonskapasitet er tilgjengelig når sola ikke skinner og 

vinden ikke blåser. En mulig innføring av kapasitetsmarkeder vil svekke kraftprisen (inkludert effekten 

fra kvotemarkedet) som incentiv til investeringer i lavkarbonteknologier og svekke likviditeten i 

energimarkedet. Det vil igjen medføre behov for subsidier for å sikre innfasing av mer fornybar energi 

som EU trenger for å nå langsiktige klimamål og øke forsyningssikkerheten/redusere import av energi. 

Kommisjonen har søkt å imøtekomme dette med en veiledning til medlemslandene som vurderer å 

innføre kapasitetsmarkeder. Internasjonal tilgang til kapasitet og tillit mellom land er nøkkelen, og også 

her må Norge innta en tydeligere rolle, både før og etter meldingen. Resultatet er et energimarked som i 

dag ikke gir et godt prissignal for å investere i kostnadseffektive løsninger. Samfunnets kostnader med å 

håndtere klimautfordringen blir derved unødig høy og oppslutningen om de politiske målsettingene 

svinner hos velgerne. I tillegg kan EUs rolle som forbilde for andre land som motor for bærekraftig vekst 

svekkes. 

Basert på disse erfaringene har europeisk kraftindustri, og Energi Norge, signalisert at når det gjelder mål 

og virkemidler for perioden 2020 til 2030 blir det viktig å stimulere til at EU-ETS blir den virkelige 

drivkraften i utviklingen. Innstramminger i kvotemarkedet og økte kvotepriser skal sikre et velfungerende 

kraftmarked der de nødvendige investeringene blir gjort med basis i prisene i kraftmarkedet. Målet om 40 

% utslippsreduksjoner vil gi 27 % fornybarandel og 25 % energieffektivisering. Med samme bakgrunn 

mener derfor Energi Norge at det ikke er riktig å videreføre landspesifikke, bindende mål for fornybar 

energi eller egne bindende mål for energieffektivisering 

Energi Norge mener derfor at: 

 Den kommende energimeldingen må tilrettelegge bedre for helhetsvurderinger av kraftsystemet ved 

utforming av virkemidler 

 Norge må bidra bedre til å styrke det indre energimarkedet 

 Norge må delta aktivt i utformingen av en ny styringsstruktur for oppfølging av klima- og 

energipakken for 2030  

2. Klima: Hvordan sikre betydelig reduksjon i utslipp fra energibruk? 

Utslippsreduksjoner er nødvendige og mulige 

Kraftproduksjonen i Norge er nær 100 % basert på vann- og vindkraft, mens fjernvarmeproduksjonen er 

basert på fornybare ressurser, spillvarme og overskuddskraft. Likevel kommer over 50 % av 

klimagassutslippene fra bruk av fossil energi i andre samfunnssektorer. For å nå framtidige mål om 

klimagassreduksjoner, må vi både øke energieffektiviteten i samfunnet og legge om energibruken fra 

fossile energibærere til energibærere som ikke slipper ut CO2. Energi Norge støtter Kommisjonens 

forslag om 40 % kutt i EUs utslipp fra 1990 til 2030. EUs mål sammen med et nasjonalt mål for Norge 

etter Kyoto II-perioden vil legge avgjørende rammer for energimeldingen. 

Dagens situasjon med lave kvotepriser og manglende politisk støtte til å redusere overskuddet på 2 

milliarder kvoter (ett års utslipp) i EUs kvotehandelssystem, hindrer gjennomføring av reelle utslippskutt 

og investeringer i lavkarbonteknologier. Dette er i ferd med å gi en 10-15 års forsinkelse i klimaarbeidet, 

og føre oss i retning av den mest kostbare måten å nå klimamålene på i energisektoren. For at Norge skal 

bidra med sin del av tiltakene for å nå klimamålene i 2050, jf. klimaforliket, må vi kutte utslipp med 1 

millioner tonn CO2/år - hvert år fram til 2050. Store deler av disse kuttene må nødvendigvis tas gjennom 

å redusere utslipp fra energibruk, også utenfor kvotepliktig sektor. I dag er det klimaforlikene som angir 

ambisjonsnivået overordnet, mens det i mindre grad er satt klare mål for sektorer utenfor ETS. Det er 

derfor gode grunner til å styrke oppfølgingen av klimaforliket, særlig knyttet til energibruk utenfor 

kvotepliktig sektor. Dette er også i tråd med Energi Norges rapport 'En grønn tråd'. En god oppfølging av 

klimamålene må legge til rette for at alle beslutninger om tiltak og virkemidler i politikk, forvaltning og 

næringsliv blir samfunnsøkonomisk lønnsomme og kan bidra til at vi når de langsiktige klimamålene. 

Systematisk bruk av en langsiktig CO2-priskurve for offentlige investeringer i tråd med utslippsmålene 

for 2050, og en tilhørende kraftpriskurve er en del av dette. 
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Tilrettelegging for utslippsfrie energibærere – fremtiden er elektrisk 

Slik det fremgår av NHOs dokument "Det grønne kappløpet", er Norge med høy fornybarandel og svært 

høy andel utslippsfrie energibærere til sluttbruker i en særstilling i Europa og har på mange måter et 

energisystem som peker mot målet i 2050. Samtidig er det store muligheter for både økt produksjon av 

fornybar energi (kraft og varme) og til frigjøring av kraft gjennom økt energieffektivitet. I arbeidet med å 

redusere klimagassutslippene, er målrettet innsats for å ta den fornybare energien i bruk til erstatning for 

fossil energi et sentralt element – både gjennom utfasing av fossil energi nasjonalt og gjennom økt 

kapasitet i kraftnettet og i mellomlandsforbindelsene for å fase ut fossil energi utenfor Norge. Det er 

viktig å fjerne bruken av fossil energi fra sluttbrukerleddet fordi det ikke finnes kjent teknologi som kan 

fange og lagre CO2 i småskala, jf. Energi Norges dokument "En grønn tråd". Når man for eksempel går 

over til elektriske biler, så flyttes utslipp fra bilen til kraftverket. Kraftproduksjonen er regulert gjennom 

EU-ETS og produsentene har incentiv og teknologi til å dekke kraftetterspørselen innenfor det 

utslippstaket som ligger i EU-ETS. Elektrisitet vil etter alt å dømme bli den dominerende energibæreren i 

fremtiden fordi elektrisitet kan produseres og transporteres til bruker i store mengder og over store 

avstander i en helt annen størrelsesorden enn de andre utslippsfrie energibærerne (bio, fjernvarme, 

hydrogen). Fremtiden er elektrisk.  

Regelverk og standarder som hindrer overgang fra fossil energi til utslippsfrie energibærere må fjernes, se 

vedlagte liste med eksempler.  Arbeidet må settes i gang nå. Bruk av primærenergifaktor (PEF) på 2, 5 for 

elektrisitet i EUs regelverk for energimerking, økodesign og bygningsenergi er eksempler på at 

elektrisitet kommer uheldig ut fordi et for snevert perspektiv blir lagt til grunn. Særlig forholdet til ETS 

som virkemiddel for utslippsfri kraftproduksjon i 2050 er viktig. Videre blir elektrisitet i NVEs 

energimerkeordning vurdert på linje med fossil energi.  

Omstillingen i Norge og internasjonalt skaper nye forretningsmuligheter for energiselskaper, 

industribedrifter og tjenesteleverandører på både kort og lang sikt. Det er viktig at virkemiddelbruken 

bidrar effektivt til dette, og meldingen bør vurdere om eksisterende ordninger er styringseffektive. Enovas 

og Transnovas mandater bør blant annet gjennomgås.  

Energi Norge mener derfor at: 

 Norge må være en pådriver for at EU utvikler et energi- og klimarammeverk som er forutsigbart, 

teknologinøytralt og markedsbasert med ett klart definert utslippsmål for klimagasser. Norge må 

opprettholde støtten til EUs mål om 40 % utslippskutt i 2030. Et robust kvotehandelssystem (ETS) må 

være det sentrale virkemiddelet 

 Handlingsrommet i EØS-avtalen må utnyttes bedre for å sikre Norge god medvirkning i nye fora og 

prosesser som ledd i gjennomføringen av EUs klima- og energipakke for 2030 

 Energimeldingen må øke forutsigeligheten for næringslivet ved å klargjøre konsekvensene for 

energisektoren av norske mål for utslippsreduksjoner etter 2020  

 Beslutnings- og oppfølgingsprosessene knyttet til norske klimamål må styrkes 

 Fremtiden er elektrisk. Regelverk og standarder som hindrer overgang fra fossil energi til utslippsfrie 

energibærere hos sluttbruker må fjernes 

 Enovas og Transnovas mandater må gjennomgås og rettes mot å stimulere mer effektiv utfasing av 

fossil energibruk 

3. Energiforsyning: Hvordan ruste opp kraftsystemet slik at det gir økt 

samfunnsøkonomisk nytte? 

Kraftsystemet må rustes for fremtiden 

Kraftsystemet er landets viktigste infrastrukturer med avgjørende betydning for helse, sikkerhet og 

fremtidig velstandsutvikling i Norge. Det er derfor et sentralt mål at vi skal ha et velfungerende, effektivt 

og sikkert kraftsystem. Kraftmarkedet og myndighetenes regulering skal sammen sikre dette. Det er 

derfor viktig med et velfungerende kraftmarked og en god myndighetsregulering av kraftsektoren.  
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Kraftnæringen har nå flere utfordringer. Nettet er til dels gammelt og trenger fornyelse slik at innenlands 

utveksling og tilgang til markedene utenfor Norge sikres. Kravene til forsyningssikkerhet er økende og de 

energipolitiske målene om økt andel fornybarkraft krever betydelige investeringer i nytt nett. 

Forbrukernes økende krav til leveringskvalitet og økt effektuttak fra systemet nødvendiggjør nye og mer 

effektive og smarte løsninger, for å sikre leveranser til en akseptabel pris. Økende lokal 

flaskehalshåndtering, balansehåndtering og spenningsregulering øker kravene til kompetanse knyttet til 

kvalitetssikring og regelverksoppfølging av tilknyttede produksjonsenheter. Energiomleggingen i de land 

Norge er tilknyttet via utvekslingsforbindelser skaper ytterligere muligheter og utfordringer i forhold til 

markedsløsninger og behov for nettinvesteringer. Spesielt er behovet for reguleringsressurser økende. 

Norge har store potensielle ressurser i leveranser av reguleringstjenester til Storbritannia og kontinentet. 

For å realisere slike leveranser er det nødvendig å utvide utvekslingskapasiteten og utvikle nye 

markedsløsninger for salg av system- og balansetjenester. Det ligger derfor godt til rette for flere 

mellomlandsforbindelser. Også en bedre infrastruktur for utslippsfri energibruk på norsk sokkel blir viktig 

i et langsiktig perspektiv. Vi trenger samme langsiktige og helhetlige tilnærming offshore som onshore 

når det gjelder utviklingen av et bærekraftig energisystem, som samtidig bidrar til å gjøre norsk olje- og 

gass konkurransedyktig i et livsløpsperspektiv som følge av lave utslipp i produksjonsfasen. 

Mye ny individuell, uregulerbar kraftproduksjon og økende volatilt effektuttak fra sluttkunder skaper nye 

utfordringer for de lokale nettselskapene som skal utvikle og drifte nettet på en optimal og sikker måte for 

samfunnet. Det er derfor viktig med en tydeliggjøring og styrking av nettselskapenes operative roller og 

ansvar i oppfølgingen av rapporten fra Ekspertutvalget for et bedre organisert strømnett. Norske 

nettselskaper står overfor store utfordringer knyttet til re- og nyinvesteringer i nett på alle nettnivå. Det er 

videre klare ambisjoner om økt satsing i fornybarproduksjon med tilhørende nettilkoblings- og 

forsterkningsbehov. Det er derfor viktig at nettselskapenes ressurser rettes inn mot sentrale oppgaver 

knyttet til re- og nyinvesteringer, høy forsyningssikkerhet og konkurransedyktige tariffer. Myndighetenes 

målsetting og oppfølging av en mer effektiv organisering og forbedret nettstruktur må derfor 

gjennomføres på en slik måte at de sentrale utviklingsbehov i kraftsystemet ivaretas. 

Strømmarkedet står altså foran en moderniseringsfase gjennom etablering av nye roller og gjennom økt 

bruk av IKT. Brukerperspektivet blir viktigere. Nye smarte strømmålere gir muligheter for mer presis 

informasjon om eget energiforbruk og bedre muligheter for energistyring. Gjennom etablering av en 

felles elhub for det norske markedet effektiviseres informasjonsflyten av økte mengder måledata, 

samtidig som det etableres en styrket plattform for en velfungerende konkurranse i strømmarkedet. En 

utvikling av en ny markedsmodell betyr også en forenkling for gjennom ett kontaktpunkt, samtidig som 

nettselskapenes rolle rendyrkes. Bedre og mer presise forbruksdata gir også bedre mulighet for 

kostnadseffektiv utvikling av nettet. Utviklingen av smarte nett innebærer økt bruk av IKT for å håndtere 

større behov for fleksibilitet og energistyring.  

Energieffektivisering og krav til bygg 

Nye bygningsstandarder, en utvikling med mer individualisert energiproduksjon, økt andel variabel 

kraftproduksjon, sammen med økte effektbehov gjennom ny teknologi og nye anvendelser skaper et nytt 

behov for å se energisystemet i en helhet. Spørsmål om systemgrenser ved etablering av krav til 

energieffektivisering, bygningsstandarder, og krav og insentiver til utbygging av infrastruktur for energi 

står her sentralt. På noen områder vil denne utviklingen også utfordre hvordan bruken av strømnettet og 

fjernvarmenettet prises og finansieres i dag. Et eksempel er at produksjon av fornybar energi lokalt i dag i 

praksis subsidieres gjennom strukturene for nettariffering. Økt omfang av slik produksjon vil øke presset 

på en annen kostnadsfordeling. Det må utvikles nye markedsløsninger for salg av system- og 

balansetjenester. Særlig sentralt er forholdet mellom prising av energi (volum) og effekt (momentan 

kapasitet). For å minimere kostnadene, må etablering av nye insentiver og regulatoriske tiltak ses opp mot 

kostnadseffektivitet og samfunnsøkonomisk lønnsomme løsninger for energisystemet samlet. På 

energieffektiviseringssområdet har det kommet en rekke mål og virkemidler de senere årene, ofte basert 

på EU regelverk. Det er nå behov for en mer systematisk tilnærming til dette området basert på god 

samfunnsøkonomisk analyse og et kraftsystemperspektiv. En utredning fra Thema viser at grunnlaget for 

analysene må forbedres, se vedlegg. 
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Energi Norge mener derfor at: 

 Det må utvikles nye markedsløsninger for salg av system- og balansetjenester samt legges til rette for 

bedre prising av energi og effekt. Dette gjelder både i Norge og på EU-nivå 

 Forsyningssikkerheten og leveringskvaliteten i kraftsystemet må sikres i situasjoner med økte 

effektutfordringer gjennom å styrke nettselskapenes fullmakter og virkemidler til å håndtere innmating 

av uregulerbar kraftproduksjon, økende og mer varierende effektuttak fra nettet og lokale flaskehalser 

og spenningsutfordringer 

 Det må legges til rette for å utvide utvekslingskapasiteten med utlandet gjennom tettere politisk dialog 

og økt konkurranse mellom ulike prosjekter. Det må legges til rette for å etablere nye handels- og 

forretningsløsninger slik at de mulighetene Norge har til å tilby reguleringstjenester i utlandet utvikles 

og realiseres. En endring av energiloven slik at andre enn Statnett kan eie og drive 

mellomlandsforbindelser haster og må i meldingen følges opp av en politikk for mer effektiv 

saksbehandlingsprosess i forvaltningen. 

 En effektiv utvikling og drift av kraftsystemet må sikres gjennom en bedring av organisering og 

rollefordeling. Hovedtyngden av oppfølgingen av Reiten-utvalgets rapport vil måtte komme forut for 

energimeldingen.   

 Det må legges bedre til rette en infrastruktur for utslippsfri energibruk på norsk sokkel gjennom 

tydeligere systemperspektiv, klarere rollefordeling og mer langsiktighet i analysene 

 Brukerperspektivet i energipolitikken må styrkes. Utvikling av gode løsninger må støttes gjennom å 

sikre fortgang i arbeidet med smarte strømmålere og en kundeorientert markedsmodell  

 Virkemidler for energieffektivisering må gjennomgås og evalueres opp mot samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet og konsekvenser for kraftsystemet. 

 For å bidra til å sikre den nødvendige innovasjonen og kompetansen er det avgjørende at 

nettselskapene får finansiert sine kostnader knyttet til FoU utenfor inntektsrammen  

4. Næringsutvikling: Hvordan sikre økt verdiskaping i norsk 

fornybarbransje? 

Stort potensiale i det grønne kappløpet hvis markedet får virke 

For å løse klimautfordringen må vi sikre en energiomlegging fra fossil til fornybar energibruk. Europa 

sikter mot en av-karbonisert kraftsektor i 2050 og store utslippsreduksjoner i transport og byggsektoren.. 

Denne omstillingen åpner for betydelige verdiskapingsmuligheter som vi i Norge må benytte oss av. 

Landet vårt har de beste forutsetninger for å skape grønn vekst på vei mot lavutslippssamfunnet fordi 

norsk vann- og vindkraft er en konkurransedyktig handelsvare - hvis markedet får virke. 

Fornybarnæringen er således en av de mest sentrale næringene for å sikre velferden i Norge i fremtiden. 

Utfordringen er at det på kort sikt er sviktende lønnsomhet. Det er ikke lenger slik at kraftnæringen 

leverer uvanlig stor avkastning på kapital sammenliknet med andre næringer. På grunn av et betydelig 

kraftoverskudd og svak internalisering av klimakostnadene i kraftprisen svekkes tvert imot marginene 

fremover. Perioden 2020-2030 vil derfor bli en overgangsperiode hvor det må legges bedre til rette for 

lønnsomhet, ikke minste gjennom å lette skatte- og avgiftstrykket.  Det må legges bedre til rette for 

investeringer.  

Med et utslippsfritt energisystem og utsikter til lave kraftpriser på kort og mellomlang sikt, vil Norge 

kunne tiltrekke seg betydelige investeringer innenfor kraftkrevende industri. I dag bidrar 

fornybarnæringen i seg selv med om lag 50 milliarder årlig i skatter, avgifter og utbytter til det offentlige. 

Fremover ligger det et betydelig verdiskapingspotensial i å ta den fornybare kraften i bruk – både til å 

konvertere fra fossil energibruk til elektrisitet, men også til nye satsinger innenfor områder der elektrisitet 

fra fornybare kilder er en viktig parameter for lokalisering av virksomhet.  

For å sikre best mulig rammevilkår for grønn verdiskaping er det viktig at energipolitikken bygger opp 

om velfungerende markeder. Det er bedrifter og andre markedsaktører som vil levere løsninger og ta i 

bruk nye IKT-løsninger og produkter som bringer oss mot lavutslippssamfunnet. Dette forutsetter at 
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markedsaktørene ser stabile og forutsigbare rammebetingelser fremfor stadig endringer. I Europa ser vi 

en tendens til at energisektoren blir gjenstand for nasjonale virkemidler og reguleringer. Dette kan føre til 

overinvesteringer nasjonalt i både produksjon og nett, fremfor å satse på handel og utveksling over 

landegrensene. Det er et stort behov for mer markedsbaserte rammevilkår for produksjon og distribusjon 

av fornybar energi i EUs indre energimarked.  

 Energi Norge mener derfor at: 

Energimeldingen må inneholde en næringspolitikk for fornybarnæringen som sikrer bedre 

langsiktighet for investeringer 

 Energipolitikken må støtte mer opp under velfungerende markeder slik at energiomlegging kan bidra 

til varig grønn vekst og grønne arbeidsplasser 

 Norske aktører må sikres markedsadgang til europeiske energimarkeder 

Vannrammedirektivet og annet regelverk med betydning for produksjonsgrunnlaget 

Vannkraften er dominerende for forsyningen i Norge, både elektrisitet til husholdninger og industri. 

Vannkraft med lagringsmuligheter i magasiner er et spesielt fortrinn for Norge, fordi den enkelt kan 

balansere uregulert kraftproduksjon, typisk vind- og solenergi. Videre utvikling av norsk vannkraft bør 

også vurderes opp mot bidragene den kan gi til reduksjon av klimagassutslippene utenfor Norge gjennom 

samkjøring av energisystemene. Viktige forutsetninger for en sterkere integrasjon med Europa er 

kostnadseffektive og samfunnsøkonomisk riktige investeringer i nettet innenlands og mellom land.  

Det er på lengre sikt betydelige muligheter for å øke vannkraftproduksjonen ytterligere i Norge. Selv om 

det i en periode fremover vil være et kraftoverskudd, tilsier klimamålene for 2050 at vi trenger mer 

fornybar energi. Regulerbar norsk vannkraft er den beste energien vi kjenner til for å dekke dette behovet. 

Samtidig implementeres EUs vannrammedirektiv i Norge. Praktiseringen av vannforskriften tar 

utgangspunkt i vannmiljømål, men bør i større grad også ta hensyn til nytteeffekter av 

vannkraftproduksjon, slik som reduserte klimakostnader, økt energisikkerhet, økt fleksibilitet og bidrag til 

flomdemping. Vista Analyse har i en rapport pekte på at de store miljø- og klimaverdiene i norsk 

vannkraft ikke er godt nok belyst i prosessen og at veilederne på området må endres, se vedlegg. Tiltak 

med god miljøeffekt og lite krafttap må prioriteres bedre. 

Samlet plan for vassdrag ble etablert på 1980-tallet med målsetning om å få til en samlet, nasjonal 

forvaltning av landets vassdrag. Samlet plan fungerer i dag som en byråkratisk ordning og er erstattet av 

annet regelverk som ivaretar de hensyn som Samlet plan skulle ivareta: Naturmangfoldloven og 

vannforskriften sikrer at hensynet til natur og miljø avveies mot andre hensyn. Samtidig utvikles det ny 

teknologi og ny kunnskap for å bygge og drive vannkraftanlegg stadig mer miljøvennlig. Fysiske inngrep 

i vassdrag kan derfor i økende grad etableres uten visuelle konsekvenser og det kan tilrettelegges for 

vannføring som sikrer hensynet til naturmangfold. Utbygging kan derfor bli aktuelt på steder hvor det 

tidligere var ulønnsomt eller miljømessig uforsvarlig. Naturmangfoldloven har en rekke bestemmelser 

med skjønnsmessige kriterier. Evalueringen av praktiseringen av loven blir derfor viktig og vi ser et 

betydelig forbedringspotensial for å sikre forutsigelighet og mer effektiv saksbehandling for å legge til 

rette for ny, fornybar produksjon.  

Nye og svært strenge regler for damsikkerhet og reguleringsanlegg krever omfattende investeringer i 

svært sikre dam- og reguleringsanlegg. Bransjen vil investere 10-12 milliarder kroner de neste årene for å 

tilfredsstille kravene. Det er uklart for bransjen i hvilken grad noen av disse investeringene vil øke 

sikkerheten i anleggene. 

Energi Norge mener derfor at: 

 Videre utvikling av norsk vannkraft må sees i et langsiktig perspektiv i tråd med 2050-målene for 

reduksjon av klimagassutslipp 

 Det må legges til rette for en balansert utvikling av kraftproduksjon som muliggjør et økt kraftforbruk 

i Norge, og et styrket innenlands nett og mellomlandsforbindelser som totalt sett sikrer høyest mulig 

verdiskaping for Norge.  
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 Ved implementering av EUs vannrammedirektiv i Norge må samfunnsmessige nytte-

kostnadsanalyser som fullt ut tar hensyn til de positive effektene fra vannkraft legges til grunn for 

tiltak. Veiledere for kost/nytte analyse på området må endres 

 Samlet plan for vassdrag avvikles, fordi den representerer et unødvendig byråkrati og er erstattet av 

nyere miljølovgivning 

 Evalueringen av praktiseringen naturmangfoldloven må prioriteres og energimeldingen må legge til 

rette for at loven i fremtiden bedre kan tilpasses behovet for ny fornybar energi 

 Helhetlige samfunnsøkonomiske risikovurderinger på tvers av samfunnssektorer må legges til grunn 

for sikkerhetsregelverk innenfor kraftsektoren, herunder for damsikkerhet 

Økonomiske rammebetingelser i lys av systemet med sertifikater for fornybar energi 

Det norsk-svenske el-sertifikatmarkedet ble opprettet for å bygge til sammen 26,4 TWh ny fornybar kraft 

innen 2020 for å nå de obligatoriske fornybarmålene satt av EU. Fornybarinvesteringene i Norge har økt 

gradvis og har passert samlede investeringer i fastlandsindustrien for øvrig. Dette skyldes hovedsakelig 

sterk vekst i nettinvesteringer. Samtidig viser ferske tall fra SSB (juni 2014) at forventningene til 

investeringer innenfor produksjon av elektrisitet fortsetter en fallende trend. Denne utviklingen skjer altså 

to år etter at felles elsertifikatmarked med Sverige ble innført for å stimulere til mer produksjon av 

fornybar energi. For tiden investeres det over tre ganger mer i Sverige til tross for bedre vindforhold i 

Norge. Sagt på en annen måte: Til tross for at norske strømkunder betaler halvparten av regningen, 

investeres bare én av fire kroner på norsk side av Kjølen.  

Næringen opplever et stort misforhold mellom politiske ambisjoner innenfor grønn vekst og de konkrete 

rammevilkårene som gis for fornybar energi. Norsk vannkraft beskattes strengt med blant annet svært 

lange avskrivningstider og en rekke særskatter. For eksempel er vannkraftproduksjon og 

petroleumsvirksomhet begge gjenstand for overskuddsbasert særbeskatning, se tabellen nedenfor. 

Fradragene for kapitalkostnader er imidlertid vesentlig gunstigere i petroleumsbeskatningen, særlig som 

følge av korte avskrivningstider. Vannkraft står i tillegg overfor andre særskatter i form av eiendomsskatt 

og konsesjonsbaserte ordninger. I sum betyr dette at et marginalt lønnsomt petroleumsprosjekt står 

overfor en lav effektiv skattesats, mens et tilsvarende marginalt lønnsomt vannkraftprosjekt beskattes 

vesentlig hardere. Forskjellen blir mindre jo mer lønnsomme prosjekter vi sammenligner, men 

lønnsomheten skal være svært høy før vannkraft blir skattemessig gunstigere.  

 

Det er derfor grunnlag for å konkludere med at vannkraftinvesteringer jevnt over skattlegges hardere enn 

petroleumsinvesteringer pr. investert krone. I tillegg har vi nettutviklingskostnader knyttet til innfasing av 

ny fornybarkraft som ikke dekkes av støtteregimene, men som må bæres av forbrukskunder og 
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nettselskapet i de områder hvor produksjonen mates inn. Investorene opplever høyere risiko i Norge enn 

i Sverige. For å sikre grønn vekst og arbeidsplasser i Norge trengs det nå målrettede skattetiltak som kan 

minke den svenske skattefordelen og som kan iverksettes raskt, dvs. i god tid før energimeldingen legges 

frem. Dette er en barriere for investeringer i en bransje med særlig behov for langsiktighet som følge av 

store kapitalinvesteringsbehov tidlig i prosjektene. For leverandørindustrien, som må investere tungt i 

teknologiutvikling, er det viktig med forutsigbarhet og at det investeres. På lengre sikt, innenfor den 

perioden meldingen særlig gjelder, må hele skatte- og avgiftssystemet for fornybarnæringen vurderes i lys 

av lavere lønnsomhet. 

I og med at tilgangen på kraft nå er større enn etterspørselen, vil vi få et kraftoverskudd. Det synes derfor 

ikke å være behov for å innføre nye mål i sertifikatmarkedet etter 2020. Markedet må selv sikre an god 

balanse mellom tilbud og etterspørsel innenfor ambisiøse klimamål. Det må imidlertid etableres 

tilstrekkelige overgangsordninger for påbegynte prosjekter under sertifikatordningen for å redusere 

konsekvensene av forsinkelser i utbyggingsfasen.  

Opprusting og utvidelse (O/U) av vannkraftprosjekter er sentralt i en langsiktig strategi for økt 

verdiskaping og Energi Norge vil komme med et eget innspill til denne delen av meldingen senere. Vi vil 

likevel påpeke at de skatte- og avgiftsmessige aspektene som belyses overfor er den enkeltfaktoren som 

påvirker investeringer i O/U-prosjekter i størst grad, og som derfor må være en vesentlig del av en denne 

strategien.   

Energi Norge mener derfor: 

 Av hensyn til verdiskapingen i Norge og et velfungerende sertifikatmarked er det viktig med en bedre 

harmonisering av rammebetingelsene for sertifikatinvesteringene mellom Norge og Sverige, særlig 

skatte- og avskrivningsregler for produksjon av fornybar energi. Dette må komme i god tid før 

energimeldingen 

 Investeringer i fornybar energiproduksjon må ikke beskattes strengere enn investeringer i fossil energi 

 Forslaget om å fjerne av særregelen om 25 % mererstatning ved ekspropriasjon til vannkraftformål må 

følges opp så snart som mulig 

 I behandlingen av konsesjonssøknader er det fortsatt viktig med rask saksbehandling og prioritering av 

de gode prosjektene, herunder prosjekter med gode vindforhold og enkel nettilknytning. 

Utredningskravene gjennom KU-regelverket må begrenses til det som er direkte relevant for 

beslutningen 

 Etter 2020 er det markedspriser, påvirket av et velfungerende europeisk kvotemarked, som bør drive 

nye investeringer i fornybar energi i kraftsektoren. Det er ikke behov for en ny sertifikatperiode etter 

2020, men det må etableres overgangsordninger som ivaretar påbegynte prosjekter som forsinkes ut 

over 31.12.2020. 

 Det må utarbeides en strategi for opprusting og utvidelse (O/U) blant annet basert på bedring av 

skatte- og avgiftsmessige endringer. 

Ta kraften i bruk: Kraftkrevende industri, elektrifisering offshore transport og grønne 

datasentre 

Vi går mot et kraftoverskudd på mellomlangsikt. Dette gir Norge store muligheter for å tiltrekke seg 

investeringer i kraftkrevende virksomheter og til å erstatte fossil energi med ren energi. Utsikt til lavere 

kraftpriser kombinert med ordninger for CO2-kompensasjon er et viktig konkurransefortrinn som åpner 

for at eksisterende industriproduksjon kan utvide sin produksjon, men også muligheter for at Norge kan 

tiltrekke seg nye investeringer innenfor virksomheter der kraftprisen og tilgang til kraft basert på 

fornybare kilder er en viktig paramenter for lokalisering av virksomhet. Samtidig er det andre element 

som kan være avgjørende for industriens lokaliseringsvalg. Det trengs stabile og langsiktige 

rammebetingelser for dette. En helt sentral forutsetning er i denne sammenheng videreføring av 

ordningene for CO2-kompensasjon for konkurranseutsatt industri. 

Kraft fra land blir vurdert som kraftkilde på offshore installasjoner ved alle nye utbygginger eller store 

ombygginger med lang tidshorisont. Feltets størrelse, levetid og forventninger om kraft- og karbonpriser 
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blir da tatt hensyn til. I beslutninger om elektrifiseringsprosjekter og infrastrukturutvikling knyttet til 

nye utbygginger er det flere hensyn å ta. Elektrifisering av offshoreinstallasjoner vil gi store reduksjoner 

av CO2-utslippene i Norge, men endrer ikke de samlede utslipp innen EUs kvotesystem på kort sikt. I et 

lengre perspektiv må det tas hensyn til at utslippene vil vare lenge (30-40 år) og at fremtidig infrastruktur 

derfor må utvikles slik at det tas hensyn til klimamålsettingene (opp mot 40 millioner tonn CO2-

ekvivalenter i 2050 ut fra dagens klimaforlik).  Elektrifisering må også ses sammen med planer for 

utbygging av nettkapasitet og regional tilgang på elektrisitet fra fastlandet. Både elektrifisering av 

enkeltinstallasjoner og områdeelektrifisering krever en bedre planlegging av infrastruktur enn i dag. Her 

må kunnskap om fremtidig behov fra petroleumssektoren kobles sammen med nettutvikling på land slik 

at forsyningssikkerheten både offshore og onshore ivaretas.  

Innenfor transport bestemmes teknologiutviklingen på andre arenaer enn den norske, og utviklingen går 

hurtig. Tradisjonell forbrenningsmotor-teknologi blir mer effektiv, og det skjer overgang fra fossilt 

drivstoff til energibærere uten klimagassutslipp. For å oppnå utslippsreduksjoner blir det viktig å legge til 

rette for raskt å ta i bruk utslippsfrie energibærere, herunder elektrisitet. Omlegging av bilavgiftene gir 

insentiver til raskere å få en bilpark som er mer energieffektiv og som har mindre utslipp. Lavinnblanding 

av biodrivstoff er det mest aktuelle tiltaket på drivstoffsiden for å redusere klimagassutslippene fra eldre 

biler. Samtidig må innsatsen økes for å legge til rette for utbygging av infrastruktur for nye el-biler og 

plugg-inn-hybrider. Bruk av hybridteknologi og elektrisitet er også aktuelt for busser i bytrafikk. Det 

ligger godt til rette for bruk av elektrisitet i transportsektoren på grunn av Norges utbredte el-infrastruktur 

og en kraftproduksjon basert på fornybare kilder. For perioden 2020-2030 kan hydrogen og 

brenselcellekjøretøy også bli en mulighet. Gjennom produksjon av hydrogen fra elektrisitet kan det 

skapes en utslippsfri verdikjede. Norske virksomheter er ledende i verden på hydrogenteknologi, flere 

demonstrasjonsprosjekter er i gang, og forholdene ligger til rette i Norge gjennom vår el-infrastruktur. For 

fly og skip kan bruk av andre generasjons bærekraftig syntetisk biodrivstoff være en god løsning, men på 

kort sikt vil mer gassdrift være det mest aktuelle for skip. Strøm fra land er et viktig bidrag til reduserte 

utslipp fra skip i havn, men også batteridrevne ferjer er i økende grad aktuelt. En mer helhetlig tilnærming 

til klimagassreduksjoner i transportsektoren er nødvendig. 

Drift av datasentre er en næring i sterk global vekst. I dag benytter Europas serverpark om lag 125 

TWh/år og investeringene globalt øker med 15-20 % årlig. Norge har et godt utgangspunkt for å tiltrekke 

seg slike virksomheter fordi tilgang til elektrisitet basert på fornybare kilder og kaldt kjølevann er viktige 

kostnadsparametre for bransjen. I tillegg har vi god infrastruktur, høy grad av politisk stabilitet samt høyt 

kompetansenivå. Det finnes i dag flere initiativ til grønne datasentre i Norge, men den norske elavgiften 

fremstår som et hinder for videre investeringer i denne næringen. Datasentre er kraftintensive 

virksomheter og det synes ikke å være gode grunner til ikke å behandle disse på samme måte som øvrig 

industri med lav el-avgiftssats på 0,45 øre/kWh eller endog på linje med kraftintensiv industri som er 

fritatt helt for elavgift. Finland og Danmark har fjernet elavgiften på slik virksomhet, Sverige er i ferd 

med å gjøre det. I tillegg har disse landene vært dyktige i å samordne offentlig og privat markedsføring 

overfor potensielle aktører innen dette markedet.  

Til tross for at bruken er kraftig redusert de siste årene, er fortsatt fossile kilder i bruk som topplast i 

norske fjernvarmeverk. Disse kildene kunne lett erstattes av elektrisitet i overskuddssituasjoner, men 

reguleringer hindrer økt bruk siden fjernvarmeselskapene ikke får redusert/fritak for elavgift dersom de 

bruker mer enn 50 % el/gass/olje i produksjonen i løpet av et kalenderår, jf. NVE-rapport 3-2010: 

Klimagassutslipp fra fjernvarme: Tiltak og virkemidler. Det er galt å sidestille elektrisitet og gass/olje i 

2014. 

Energi Norge mener derfor at: 

 Det må videreføres en helhetlig næringspolitikk slik at vi kan ta kraften i bruk i energieffektiv, 

klimavennlig industriproduksjon 

 Ved en samfunnsøkonomisk vurdering av elektrifisering offshore bør kostnadene vurderes opp mot 

alternative løsninger for å redusere klimagassutslippene. Valg av løsninger må sees i sammenheng 

med feltets størrelse og levetid, at utslippskrav over tid vil bli skjerpet og at kvotekostnadene blir 

høyere for å nå klimamålsettingene. For nye felt må infrastruktur for elektrisitetsforsyning samordnes 

innen områder med flere installasjoner. Ansvaret for infrastrukturutviklingen offshore må avklares. 

Det må sikres tilstrekkelig kapasitet og høy regularitet i strømforsyningen til offshore-installasjonene. 
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Derfor må elektrifiseringsprosjekter være tidlig og godt inkludert i planer for utbygging av 

nettkapasitet og regional tilgang på elektrisitet  

 Det må utvikles en strategi for en omlegging av transportsektoren i tråd med klimamålsettingene 

basert på bygging av en infrastruktur for utslippsfrie energibærere 

 Bilavgiftene må endres slik at ny teknologi, biodrivstoff og andre nye energibærere raskere tas i bruk.  

 Næringsliv og offentlig forvaltning bør gå sammen om internasjonal markedsføring for å tiltrekke 

grønne datasentre til Norge  

 El-avgiften for denne type virksomhet bør harmoniseres på nordisk nivå og med annen kraftkrevende 

næringsvirksomhet i Norge. Dette haster og må ikke vente på energimeldingen. 

 Innovasjon Norge må fortsette å jobbe med å tiltrekke seg investeringer innenfor 

datalagringsindustrien 

 Det bør tillates å bruke elektrisitet som bruk av topplast uten dagens hindringer. Regelverket kan 

forenkles. Dersom elektrisitet er konkurransedyktig bør den brukes i fjernvarmeanlegg uten 

regulatoriske hindringer. 

Innovasjon, teknologiutvikling og kompetanse 

Kompetanse, teknologiutvikling og samhandling er nøkkelen til realisering av lavutslippssamfunnet. Den 

viktigste drivkraften er konkurransedyktige virksomheter som arbeider i krevende omgivelser. Utvikling 

av ny teknologi tar tid, trenger modning og er kostbart. Det er derfor nødvendig at vi konsentrerer oss om 

områder der norsk næringsliv kan utvikle sine konkurransefortrinn.  

 

Fornybar energi og smart energibruk er et slikt område, og vannkraften er helt sentral. Vannkraften har et 

betydelig utviklingspotensial i Norge gjennom opprusting og utvidelse av eksisterende anlegg, og 

gjennom økt utbygging. Noe av potensialet for ytterligere verdiskaping er knyttet til vår magasinkapasitet 

for balansering av annen kraftproduksjon fra fornybare kilder i Norge eller i våre naboland i Nord-

Europa. Det foregår omfattende vannkraftutbygginger internasjonalt både i Asia, Afrika og Sør- og Latin-

Amerika. Norsk kompetanse er etterspurt, og det skjer teknologiutvikling som gir bedre effektivitet og 

mindre miljøvirkninger. Bunnfaste offshore vindanlegg er allerede storskala industri i flere land i Europa. 

Norge har betydelig kompetanse på offshore-operasjoner som kan overføres til flytende offshore 

vindanlegg. Kostnadene er høye og må ned for at flytende offshore vind skal konkurrere med andre 

fornybare kilder. Offshore vind åpner betydelige muligheter som ny eksportnæring for 

leverandørindustrien, samtidig som vindparker til havs kan utvikles til å eksportere kraft direkte til 

kontinentet og Storbritannia.  

 

Energi21 har nylig presentert en revidert strategi hvor vannkraft prioriteres når det gjelder 

teknologiutvikling og forskning innenfor fornybar energi. Dette begrunnes også utfra Norges 

konkurransefortrinn internasjonalt når det gjelder kompetanse og erfaring.  

Vi trenger raskere tempo, både for å henge med i konkurransen og for å utvikle de teknologiene og 

løsningene lavutslippssamfunnet krever. Teknologi og kompetanse utviklet over tid med krevende kunder 

lar seg overføre til nye markeder og sektorer. Kompetansen fra prosess- og materialteknologi og offshore 

leverandørindustri gir grunnlag for arbeid med fornybare energikilder og ny næringsvirksomhet slik som 

vindmøller til havs. Stat og kommune har et stort potensiale til å stimulere innovasjon gjennom offentlige 

anskaffelser. Offentlige innkjøp må utnyttes som et strategisk virkemiddel for å utvikle 

lavutslippssamfunnet. Et eksempel er innkjøp av transporttjenester med lavutslippsteknologi hvor blant 

annet Statens Vegvesens kjøp av batteriferge for Sognefjorden og Ruters aktivitet med biodrivstoff og 

hydrogen i Oslo kan ha overføringsverdi. 

God tilgang på kompetent arbeidskraft er en forutsetning for å lykkes. Økt satsing på realfagsutdanning 

må til for nødvendig teknologiutvikling.  

 

 

 

Energi Norge mener derfor at: 
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 FoU-satsingen må målrettes og styrkes innen områder der vi har ledende kompetanse. Det må satses 

på fornybar energi  

 Samarbeidet mellom universiteter, FoU-institusjoner, forvaltningen og næringslivet må styrkes for å 

videreutvikle norsk kompetanse på fornybar energi, særlig vannkraft, for nasjonal og internasjonal 

verdiskaping. Norsk Vannkraftsenter må videreutvikles. 

 Det offentlige må være offensiv kunde som etterspør ny teknologi og nye løsninger for grønn vekst. 

Det er behov for insentiver som fremmer risikovilje og innovasjon i offentlige innkjøp.  

 Norge må sikre mer attraktive utdanningssystemer som gir tilstrekkelig og kompetent ungdom innen 

real- og yrkesfagene.  

 

Vi ser frem til videre dialog om meldingen. 

 

Med vennlig hilsen, 

 

 

Oluf Ulseth Knut Kroepelien 

Administrerende direktør Næringspolitisk rådgiver  

 

 

Kopi: KLD, NHD, SD, KMD, NVE 

 

Vedlegg: 

 

1. Oversikt over skatteskjerpelser for fornybarnæringen de siste årene 

2. Oversikt over regelverk der elektrisitet diskrimineres i dag 

3. Rapport Energi Norge, 'En Grønn tråd': 

http://www.energinorge.no/getfile.php/FILER/NYHETER/ENERGI%20OG%20KLIMA/Rapport_fil

_til%20ferdiggj%C3%83%C2%B8ring_20111028.pdf  

4. Rapport fra Thema Consulting om energieffektivisering og samfunnsøkonomi: 

http://www.energinorge.no/getfile.php/FILER/NYHETER/ENERGI%20OG%20KLIMA/Energieffek

tivisering%20og%20samfunns%C3%B8konomi%20Thema.pdf  

5. Rapport fra Vista Analyse om klima- og miljøverdier i norsk vannkraft: 

http://www.energinorge.no/getfile.php/FILER/NYHETER/ENERGIPRODUKSJON/Vista%20Analy

se%20Verdsetting%20av%20norsk%20vannkraft%20i%20et%20%20klima-

%20og%20milj%C3%B8perspektiv.pdf  

http://www.energinorge.no/getfile.php/FILER/NYHETER/ENERGI%20OG%20KLIMA/Rapport_fil_til%20ferdiggj%C3%83%C2%B8ring_20111028.pdf
http://www.energinorge.no/getfile.php/FILER/NYHETER/ENERGI%20OG%20KLIMA/Rapport_fil_til%20ferdiggj%C3%83%C2%B8ring_20111028.pdf
http://www.energinorge.no/getfile.php/FILER/NYHETER/ENERGI%20OG%20KLIMA/Energieffektivisering%20og%20samfunns%C3%B8konomi%20Thema.pdf
http://www.energinorge.no/getfile.php/FILER/NYHETER/ENERGI%20OG%20KLIMA/Energieffektivisering%20og%20samfunns%C3%B8konomi%20Thema.pdf
http://www.energinorge.no/getfile.php/FILER/NYHETER/ENERGIPRODUKSJON/Vista%20Analyse%20Verdsetting%20av%20norsk%20vannkraft%20i%20et%20%20klima-%20og%20milj%C3%B8perspektiv.pdf
http://www.energinorge.no/getfile.php/FILER/NYHETER/ENERGIPRODUKSJON/Vista%20Analyse%20Verdsetting%20av%20norsk%20vannkraft%20i%20et%20%20klima-%20og%20milj%C3%B8perspektiv.pdf
http://www.energinorge.no/getfile.php/FILER/NYHETER/ENERGIPRODUKSJON/Vista%20Analyse%20Verdsetting%20av%20norsk%20vannkraft%20i%20et%20%20klima-%20og%20milj%C3%B8perspektiv.pdf
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Notat Dato  29.august, 2014 

Til Energi Norge Fra ADAPT Consulting 

Kopi 

til 
 

Emne Områder der elektrisitet blir diskriminert 

 
 
Bakgrunn 

 
Energi Norge har bedt ADAPT Consulting om å utarbeide en kortfattet oversikt over politiske 
og markedsmessige rammebetingelser som «diskriminerer» bruk av elektrisitet som 
energiløsning. Det finnes mange rammebetingelser som enten begrenser forbrukernes 
valgfrihet eller som gir et økonomisk incentiv til å velge alternative løsninger til elektrisitet. Ofte 
vil det være ulike politiske synspunkter og faglig debatt om hvorvidt disse rammebetingelsene 
kan beskrives som «diskriminerende» eller om de kan forankres i objektive ikke-
diskriminerende hensyn. 
 
I det nedenstående har vi listet opp en rekke politiske og markedsmessige rammebetingelser 
som påvirker forbrukernes forbruk av elektrisitet og valg av elektrisitet som energibærer: 
 

 Avgifter på elektrisitet 

 Krav til energiforsyning i TEK10 

 Energimerking av bygninger 

 Enovas støtteprogrammer 

 Enovas resultatrapportering 

 Tilknytningsplikt til fjernvarme 

 Økodesign og energimerking av energirelaterte produkter 

 NVEs varedeklarasjon av kraftleveranser 

 Offisiell klimagasskalkulator 

 Kommunale energi- og klimahandlingsplaner 

 Kriterier og retningslinjer for offentlige innkjøp 

 Ikke-kostnadsriktige nettariffer 

 Standarder for passivhus (NS3700/NS3701) 

 Felles utslippsfaktor for elektrisitet i byggebransjen 

 Miljømerking, produktdeklarering og LCA-analyser 
 
Dette notatet gir en kort redegjørelse for hvordan disse rammebetingelsene begrenser 
forbruket av elektrisitet. Redegjørelsen inkluderer imidlertid ikke en vurdering av i hvilken grad 
rammebetingelsen kan forsvares ut ifra samfunnsmessige hensyn eller objektive kriterier. Det 
er viktig å understreke at listen derfor vil kunne inkludere flere rammebetingelser enn det som 
enkelte interessenter vil karakterisere som «diskriminerende». 
 
Til slutt i notatet gjennomgås enkelte utviklingstrekk som kan ha betydning for fremtidige 
rammebetingelser for bruk av elektrisitet. 
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Gjeldene politiske og markedsmessige rammebetingelser 
 
 

Avgifter på elektrisitet 
 
Enhver avgift på elektrisitet vil stimulere til energieffektivisering eller en omlegging til 
alternative energivarer. Relevante avgifter i denne sammenhengen er elavgiften og avgift til 
energifondet. Sluttbrukerfakturering av kostnader knyttet til elsertifikatordningen vil isolert sett 
gi et incentiv til redusert elektrisitetsbruk, men det må sees i sammenheng med at ordningen 
medfører lavere kraftpriser i engrosmarkedet. 
 

 
Krav til energiforsyning i TEK10 

 
Byggteknisk forskrift setter krav til byggteknisk utforming av byggverk ved nybygg og 
søknadspliktige rehabiliteringer. 
 
§14-7 i forskriften stiller krav til at minimum 60 % av netto varmebehov skal dekkes av 
alternativer til direktevirkende elektrisitet og fossile brensler. For bygg under 500 m² er krav 
om alternative varmeløsninger satt til 40 %. Det finnes enkelte unntaksmuligheter for 
boligbygg og bygg med lavt varmebehov. 
 
 

Energimerking av bygninger 
 
Energimerkeforskriften stiller krav om utforming av energiattest for bygninger. Kravet gjelder 
for nybygg, bygninger som omsettes, bygningers som leies ut og alle næringsbygg over 1000 
m². Energiattesten skal bl.a. inneholde et energimerke som synliggjør en energikarakter og en 
oppvarmingskarakter. 
 
Oppvarmingskarakteren uttrykkes i form av en farge på en skala fra grønn til rød. Rød 
karakter gis til varmeløsninger som baserer seg på direktevirkende elektrisitet og fossile 
brensler, mens grønn karakter gis til varmeløsninger som baserer seg på bioenergi. 
 
 

Enovas støtteprogrammer 
 
Enova forvalter en rekke støtteprogrammer der hensikten er å legge om forbruket av 
elektrisitet til alternativer basert på bioenergi, omgivelsesvarme eller fjernvarme.  
 
Et eksempel på dette er programmet «Støtte til energieffektive nybygg» der Enova tilbyr 
investeringsstøtte til forbildeprosjekter. Et av programkriteriene er at andelen av netto 
varmebehov som dekkes av alternativer til elektrisitet skal være større enn det som kreves i 
TEK (60 % for bygg under 500 m² og 65 % for bygg over 500 m²). 
 
Enova forvalter også en rekke andre støtteprogrammer som har til hensikt å kommersialisere 
alternativer til elektriske varmeløsninger. Herunder er det opprettet et eget støtteprogram med 
tittelen «Omlegging fra elektrisitet til fornybar vannbåren varme».  
 
 

Enovas resultatrapportering 
 
Gjennom sitt mandat har Enova som oppgave å forvalte energifondets midler slik at tallfestede 
energimål blir oppfylt. Det er ikke etablert et klimamål for Enovas virksomhet, men Enova er 
forpliktet til å rapportere klimaresultater (i form av reduserte utslipp av klimagasser). Enova 
benytter CO2-faktorer for å beregne indirekte reduserte utslipp av klimagasser ved redusert 
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forbruk av elektrisitet. Enova opererer med tre ulike scenarier der man antar at 
elektrisitetsbruk har sitt opphav i 1) nordisk kraftmiks (117 gCO2/kWh), 2) europeisk kraftmiks 
(477 gCO2/kWh), eller 3) nordisk kullkraft (819 gCO2/kWh). 
 
 

Tilknytningsplikt til fjernvarme 

 
Kommunene kan vedta i plan at nye bygninger skal tilknytte seg fjernvarme i de områder der 
det foreligger fjernvarmekonsesjon (plan- og bygningsloven, § 27-5). Ifølge byggeforskriftene 
må det i disse bygningene installeres varmefordelingssystem som kan nyttiggjøre seg av 
fjernvarme. Tilknytningsplikt til fjernvarme legger med dette en økonomisk begrensing på 
forbrukernes valgfrihet knyttet til varmeløsning. (De fleste forbrukere vil ikke se seg økonomisk 
tjent med å installere flere varmeforsyningsanlegg i bygningen.) 
 
 

Økodesign og energimerking av energirelaterte produkter 
 
Økodesigndirektivet er et rammedirektiv som definerer prinsipper for å sette miljøkrav til 
energirelaterte produkter. Energimerkedirektivet definerer prinsipper for krav til 
produktmerking som synliggjør produktenes energi- og miljøytelse. Begge direktivene er 
såkalte rammedirektiver, og selve produktkravene nedfelles i ulike produktforordninger til 
direktivene. 
 
Økodesigndirektivet ble tatt inn i EØS-avtalen i 2008 og implementert i Norge ved 
økodesignforskriften i mars 2011. Gjeldene energimerkedirektiv ble tatt inn i EØS-avtalen i 
2012 og gjort gjeldene i Norge gjennom energimerkeforskriften i juni 2013. 
 
I enkelte produktforordninger stilles det krav om bruk av en såkalt konverteringskoeffisient i 
beregningene av elektrotekniske produkters energiytelse. Konverteringskoeffisienten har til 
hensikt å reflektere forholdet mellom primærenergien som benyttes til europeisk 
kraftproduksjon og den energien som benyttes til sluttbruk i form av elektrisitet. Bruken av 
konverteringskoeffisient i disse direktivene innebærer at elektrotekniske produkter blir stilt 
ovenfor strengere produktkrav og dårligere energimerke enn produkter som benytter 
alternative energivarer. 
 
 

NVEs varedeklarasjon av kraftleveranser 
 
NVE publiserer årlig en varedeklarasjon for kraftleveranser. Varedeklarasjonen har til hensikt å 
synliggjøre elektrisitetens energi- og miljøkonsekvenser. Varedeklarasjonen tar utgangspunkt i 
den fysiske kraftproduksjonen og det fysiske kraftforbruket i Norge, men beregningene 
korrigeres for europeisk handel med opprinnelsesgarantier. NVEs varedeklarasjon gir ingen 
entydig beskrivelse av klimakonsekvensene ved bruk av elektrisitet, men enkelte aktører 
benytter likevel varedeklarasjonen som en referanse i argumentasjon for å legge fra 
elektrisitet til bruk av alternative energivarer (f.eks. Norsk Petroleumsinstitutt som med 
utgangspunkt i varedeklarasjonen argumenterer at gass er mer klimavennlig enn elektrisitet). 
 
 

Offisiell klimagasskalkulator 
 
I forbindelse med Regjeringens klimakampanje «Klimaløftet» i 2008 ble det utformet en norsk 
offisiell klimakalkulator der husholdninger kan beregne hvor store årlige utslipp av klimagasser 
de forårsaker. Kalkulatoren har hjemmesideadresse www.klimakalkulatoren.no. Kalkulatoren 
benytter CO2-faktorer for å beregne klimagassutslipp som følge av forbruk av elektrisitet. 
Faktoren tar utgangpunkt i nordisk produksjonsmiks, men det er mulig å endre dette til Norsk 
produksjonsmiks med netto import eller europeisk produksjonsmiks. 

http://www.klimakalkulatoren.no/
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Kommunale energi- og klimahandlingsplaner 
 
Norske kommuner har etablert kommunale klimahandlingsplaner. Disse planene gir en 
oversikt over energibruk, klimagassutslipp og potensialer for utslippsreduksjoner. 
Handlingsplanene inneholder videre en rekke tiltak som skal bidra til å redusere utslippene i 
kommunen. Klimahandlingsplanene benyttes som beslutningsunderlag når kommunene skal 
gjennomføre vedtak som har konsekvenser for energibruk og klimagassutslipp. 
 
I disse planene er det vanlig å benytte CO2-faktorer for å beregne indirekte utslipp av 
klimagasser som følge av elektrisitetsforbruk. Kommunene gir således seg selv et incentiv til å 
gjennomføre vedtak i kommunen for å redusere elektrisitetsforbruket, eventuelt legge om fra 
elektrisitet til alternativer. 
 
Det er verdt å nevne at kommunene må forholde seg til motstridende anbefalinger fra Enova 
og Miljødirektoratet. Enova anbefaler bruk av CO2-faktorer i en egen veileder til kommunene, 
mens Miljødirektoratet har anbefalt at kommunene ikke må bruke CO2-faktorer. 
Miljødirektoratet mener at det ikke kan påvises utslippsreduksjoner ved redusert 
elektrisitetsbruk. 
 
 

Kriterier og retningslinjer for offentlige innkjøp 
 
Den rød-grønne Regjeringen innførte i 2005 et krav om vannbåren oppvarming i alle offentlige 
bygg over 500 m². Hensikten med kravet var å øke bruken av alternativ energi og redusere 
bruken av elektrisitet til oppvarming. Enkelte kommuner har også innført strengere krav enn 
dette. Oslo kommune krever vannbåren varme i alle offentlige bygg over 250 m². 
 
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har utformet en rekke veiledere for anskaffelser og leie 
av eiendom. Disse veilederne inneholder anbefalinger om at bygningene ikke må ha 
elektrisitet som oppvarmingskilde. 
 
Det finnes også mange eksempler på offentlige innkjøp av energiløsninger der leverandører 
av elektriske varmeløsninger (direktevirkende elektrisitet, elektrokjel eller varmepumper) ikke 
har anledning til å gi tilbud. Dette begrunnes gjerne med mål i kommunale 
klimahandlingsplaner eller egne miljøvurderinger knyttet til bruk av elektrisitet. 
 
 

Ikke-kostnadsriktige nettariffer 
 
Nettleien vil kunne gi incentiver til energieffektivisering og omlegging til alternative energivarer 
dersom tariffens variable ledd er høyere enn de faktiske variable kostnadene knyttet til 
nettjenesten.  
 
Samtlige nettselskaper i Norge opererer i dag med en ikke-kostnadsriktig tariffstruktur på 
nettleien til husholdninger og energimålte næringskunder. 
 
 

Standarder for passivhus (NS3700/NS3701) 
 
Standard Norge har utarbeidet kriterier for passivhus og lavenergihus. Disse ble publisert i 
form av en standard for boligbygninger i 2010 og en standard for yrkesbygninger i 2012. 
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Standardene stiller krav til at bygningens energiforsyning skal baseres på alternativer til 
fossiler brensler og elektrisitet. For boligbygg skal det benyttes en mengde alternative 
energivarer som dekker minimum 50 % av behovet for varmt tappevann. For yrkesbygg stilles 
det krav om at krav til energiforsyning i byggteknisk forskrift er oppfylt. 
 
 

Felles utslippsfaktor for elektrisitet i byggebransjen 
 
ZEB-prosjektet (Zero Emission Buildings) FutureBuilt, Framtidens byer, Futurebuilt og 
Breeam-Nor har gjennom et samarbeid blitt enige om utforming av en felles CO2-faktor for 
elektrisitet. Faktoren reflekterer gjennomsnittlig europeisk produksjonsmiks i perioden 2010-
2070 i et tenkt lavkarbonscenario. Faktoren er beregnet til 132 gCO2/kWh. 
 
CO2-faktoren benyttes av aktørene i ulike klimagassberegninger. Eksempler på hensikten 
med disse klimaberegningene er som følger: 
 

 Vurdere om et prosjekt kan defineres som ZEB (Zero Emission Building) 

 Vurdere hvilken Breeam-sertifisering et bygg skal oppnå 

 Vurdere i hvilken grad en bygning kvalifiserer som forbildeprosjekt i regi av Futurebuilt 
 
 

Miljømerking, produktdeklarering og LCA-analyser 
 
Bruk av CO2-faktorer og primærenergifaktorer er en utbredt tilnærming til beregning av miljø-, 
energi- og klimakonsekvenser ved bruk av elektrisitet. Eksempler på bruk av slike faktorer 
finner vi hos Svanemerket, EPD-Norge og Miljøfyrtårn. 
 
 
 
 

Utviklingstrekk som kan ha betydning for fremtidige rammebetingelser for 
bruk av elektrisitet 

 
 

Bygg 21 
 
Bygg 21 ble etablert som følge av en anbefaling i byggemeldingen (2012). Organisasjonen har 
som formål å være et samarbeidsprogram mellom byggenæringen, statlige myndigheter og 
andre sentrale aktører for å utvikle en kunnskapsbasert byggenæring, samt øke kompetansen 
og gjennomføringsevnen i alle ledd i næringen. Innen utgangen av september 2014 skal Bygg 
21 legge fram nasjonale strategier for FoU og innovasjon, utdanning og kompetanseutvikling, 
samt formidling av kunnskap og erfaringer. 
 
Bygg 21 har utviklet en rekke målsetninger for arbeidet. Følgende målsetning er av betydning 
for energibruk i bygg: «Betydelig reduksjon i klimagassutslippene i byggenes livsløp. For 
nybygg skal utslippene reduseres med minst 50 prosent innen 2020.» 
 
Ettersom bygninger i dag kun står for 3 % av Norges klimagassutslipp kan man forvente at 
Bygg 21 legger opp til bruk av CO2-faktorer i sitt arbeid med utvikling av strategier og 
anbefalinger til tiltak. 
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Energikrav 2015 
 
Høsten 2014 vil KMD sende ut et forslag til endringer i byggeforskriftens kapittel 14 som 
omhandler energi. Det vil dermed komme forslag til endringer som vil påvirke forbrukerens 
adgang og incentiver til valg av energiforsyningssystemer. DiBK har tidligere publisert forslag 
til energikrav som baserer seg på bruk av vektingsfaktorer for å fremme politisk ønskede valg 
av energiforsyningssystemer. 
 
 

Skattefradrag for enøk-tiltak 
 
I forbindelse med statsbudsjettet 2015 er det ventet at Regjeringen vil legge frem et forslag til 
en skattefradragsordning for husholdningene. Denne ordningen, som ble varslet i Sundvollen-
erklæringen, vil trolig påvirke husholdningenes incentiver til energisparing og valg av 
alternativer til elektriske varmeløsninger. 
 
 

Standard for klimagassberegninger i bygg 
 
Standard Norge har etablert en ny komite som har som oppgave å utforme en ny norsk 
standard for klimagassberegninger i bygg. Komiteen har som mål å ferdigstille standarden i 
løpet av to år (begynnelsen av 2016). Det er uklart hvordan og i hvilken grad man skal 
allokere klimagassutslipp til elektrisitetsbruk i standarden. 
 
 



 

Oslo, 05.02.2014 IS/ 

 

Rammevilkår begrenser gode fornybarinvesteringer 

Dårlige myndighetsfastsatte rammevilkår sammenlignet med naboland og negativ utvikling i disse 

over tid, representerer en barriere for samfunnsmessig gode investeringer innenfor fornybar 

energi. Politiske målsettinger og uttrykte forventninger om slike investeringer harmonerer dårlig 

med de politisk fastsatte rammevilkårene. 

Det felles elsertifikatmarkedet med Sverige representerer et klart insentiv til å foreta investeringer i 

ny, fornybar energiproduksjon. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2012 og skal samlet sett gi 26,4 

TWh ny, fornybar energiproduksjon innen 2020. Til tross for denne ordningen ser det ikke ut til at 

investeringer i fornybar energiproduksjon tar av i Norge: 

 

Kilde: SSB, antatte investeringer november året før 

Samlet sett øker investeringene jevnt og trutt og har nå passert samlede investeringer i 

fastlandsindustrien for øvrig, men det skyldes sterk vekst i nettinvesteringer. Når det gjelder 

investeringer i fornybar energiproduksjon viser utviklingen faktisk en fallende tendens.  

Forventet prisutvikling er naturligvis en sentral faktor ved investeringsbeslutninger. Det omfatter 

utviklingen både hva angår markedsprisen på kraft og på elsertifikater. De politisk fastsatte 

rammevilkårene er imidlertid også en viktig faktor, noe vi registrerer gjennom henvendelser fra 

medlemsbedrifter. Det illustreres også ved omfattende investeringer i vindkraft med gunstige 

rammevilkår i Sverige, selv om investorene der må forholde seg de samme markedspriser. 

Som nevnt innledningsvis er rammevilkår for investeringer i Norge svært strenge og utviklingen har 

de siste årene vært negativ. For vannkraft kan utviklingen illustreres gjennom sentrale endringer de 

siste årene: 
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2007 

 I 2007 ble risikopremien i friinntektsrenten (sentral for å fastsette grunnlaget for 

grunnrenteskatt) på 4 prosentpoeng fjernet. Dette ble begrunnet med at negativ 

grunnrenteinntekt i ett kraftverk fra 2007 kunne samordnes mot positiv i annet kraftverk. 

Finansdepartementet har uttrykt at grunnrenteskatteordningen med dette må betraktes som 

om staten har overtatt eierskapet til rundt en tredjedel av vannkraftverkene. 

 Normert risikofri rente ble endret fra gjennomsnittet av statsobligasjonsrente med 3 års 

løpetid for inntektsåret og to foregående år, til gjennomsnittlig rente på statskasseveksler 

med 12 måneders gjenstående løpetid. 

 Samtidig ble grunnrenteskattesatsen økt fra 27 til 30 prosent. Samlet sett ble det anslått at 

disse endringene innebærer en verdioverføring fra kraftverkseiere til staten på rundt 30 

milliarder kroner. 

2010 

 Vannkrafteiere mister fradragsretten i grunnrenteinntekten for leie av fallrettigheter. 

 Mister også fradragsretten i grunnrenteinntekten for avskrivninger på tidsbegrensede 

fallrettigheter. 

 Det besluttes at inntekter fra elsertifikater (som ble innført fra 2012) som tildeles vannkraft 

skal særbehandles ved at de skal inngå i grunnrenteinntekten og grunnrentebeskattes 

(gjelder vannkraftverk med påstemplet merkeytelse over 5 500 kVA).  

2012 

 Maksimumsverdien ved beregning av eiendomsskatt på vannkraft økes med 5 prosent til 

2,47 øre/kWh for 2012 og ytterligere 11 prosent til 2,74 øre/kWh for 2013. 

2013 

 Som ledd i den såkalte vekstpakken som skulle stimulere investeringer i fastlandsindustrien 

og dempe to-delingen i norsk økonomi, ble inntektsskattesatsen redusert fra 28 til 27 

prosent med virkning fra og med 2014. For å skjerme vannkraft fra denne stimulans ble 

grunnrenteskattesatsen samtidig økt fra 30 til 31 prosent.  

 Med virkning fra og med 2014 ble det vedtatt en generell regel som begrenser mulighetene 

for rentefradrag. I høringen ble det antydet at denne rentebegrensningsregelen bør skjerpes 

ytterligere for vannkrafteiere. Formålet med rentebegrensningsregelen oppgis å være å 

forhindre/begrense mulighetene for skattetilpasning for flernasjonale konsern. Foreløpig er 

det ikke fremmet konkret forslag om skjerpede regler som antydet for norske 

vannkraftselskaper, slik departementet antydet i høringen og i budsjettforslaget for 2014. 

Norsk vannkraft beskattes i utgangspunktet svært strengt, strengere enn petroleumsvirksomhet. Selv 

om marginalskatten er høyere innenfor petroleumsskatteregimet, bidrar korte avskrivningstider og 

friinntektsordningen til at det er kun i prosjekter med svært høy avkastning at petroleumsprosjekter 

får en relativt sett høyere skattebelastning enn vannkraft. Som vist i punktene ovenfor har 

utviklingen i skattebelastningen for vannkraft de siste årene vært entydig negativ. Et forhold som 

også går igjen, er at ved generelle endringer (som i 2013) finner myndighetene grunn til negativ 



særbehandling av vannkraft. Med slike økonomiske rammevilkår og utviklingsperspektiver, er det 

vanskelig å skape optimisme og klima for investeringer blant vannkraftinvestorer. Ustabilitet og 

negative endringer i rammevilkår svekker tilliten hos de selskaper som kan forventes å investere.  

Vindkraft er ikke underlagt tilsvarende særskatteregime som vannkraft, men avskrivnings- og 

skattevilkår for øvrig er betydelig dårligere enn i Sverige. Konsekvensene av forskjellene er at 

vindkraftinvesteringer som utfra et samfunnsøkonomisk perspektiv skulle kommet i Norge, havner i 

Sverige. Det er anslått at det gjelder investeringer i størrelsesorden 20-25 milliarder kroner. 

Hva kan gjøres? 

Energi Norge har foreslått tiltak som kan redusere konkurransevridningen og stimulere til 

investeringer innenfor fornybar energi i Norge:  

 Friinntektsrenten er et sentralt element ved fastsetting av grunnlaget for grunnrenteskatten. 

I perioden fra 2002 og fram til i dag har denne renten variert mellom 10,5 og 1,5 prosent. For 

en næring med avskrivningstider på inntil 67 år er det vanskelig å forholde seg til slike 

svingninger. Med dagens lave rente på 1,5 prosent blir konsekvensene at nye, marginale 

prosjekter kan opplever en skattebelastning på langt over 100 prosent; det finnes det 

konkret eksempel på. Energi Norge mener at en fast realrente bør være basiselementet ved 

fastsetting av friinntektsrenten, slik tilfelle er for blant annet den såkalte NVE renten. Det vil 

gi større stabilitet, økt forutsigbarhet og være et positivt tiltak både mht til å utløse nye 

vannkraftinvesteringer og realisere O/U prosjekter.     

      

 Energi Norge har også foreslått ekstraavskrivninger, såkalt "grønne avskrivninger" for 

elsertifikatinvesteringer, som et tiltak for å redusere de konkurransemessige forskjellene i 

norsk disfavør. Med grønne avskrivninger menes avskrivninger i tillegg til de ordinære 

avskrivninger over en kortere periode. I diskusjon om justering av avskrivningssatsene 

kommer det ofte flere motargumenter som avgrensningsproblemer, fare for 

overinvesteringer og at endringer innen en næring vil føre til krav i andre næringer. Energi 

Norge mener at siden forslaget kun gjelder for sertifikatkraft der det allerede er fastsatt et 

mål på 26,4 TWh ny fornybar energi unngår man overinvesteringsutfordringer. Samtidig er 

forslaget avgrenset på en klar måte siden dette kun gjelder for sertifikatkraft. Ordningen er 

administrativt enkel og treffsikker med hensyn til en kostnadseffektiv oppnåelse av 

sertifikatmålet, og minner om ordningen som gjelder innenfor petroleumssektoren.  

Grønne avskrivninger er et sentralt element dersom norske vindkraftinvesteringer skal kunne 

konkurrere med de rammevilkårene som gjelder i Sverige.  

Skattemessige avskrivninger innenfor energisektoren er generelt et område der norske vilkår er 

dårlige sammenlignet med andre land i Europa, og trekkes ofte fram som en barriere for å 

gjennomføre gode O/U prosjekter innenfor vannkraft – et område som fremheves i Sundvollen-

plattformen som viktig å stimulere og utarbeide en helhetlig strategi for. Tiltak som vil virke positivt 

ved vurdering av O/U prosjekter er blant annet: 

 Endring av prinsippene for fastsetting av friinntektsrenten som omtalt ovenfor, 



 Kortere avskrivningstider; flere prosjekter legges til side eller man velger vedlikehold i ulike 

former i stedet for en mer omfattende modernisering og effektivisering pga 

avskrivningstidene på 67 og 40 år.  

 Det er i dag en svært omfattende og detaljert spesifikasjon av driftsmidler. Utskifting av en 

mindre komponent utløser krav om aktivering og avskriving; fremstår i realiteten som en 

barriere for modernisering i mange tilfeller. 
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