
Regjeringen. 

 

Legges inn i den nye energimeldingen 2015. 

 

Forslag til ordlyd i ny støttetiltak gjennom Enova. 

 

Du kan få tilbakebetalt dokumenterte totalkostnader, inkludert merverdiavgift for følgende 

installert effekter med innmating på nett eller ombord på norskregistrerte flytende fartøyer.   

 

80 % fra 1 kW til 15 kW   

70 % fra 15 kW til100 kW 

60 % fra 100 kW til 500 kW 

50 % fra 500 kW til 1000 kW  

35 % over 1000 kW.  

 

Denne endring skulle ha blitt iverksatt for lenge siden. Da hadde vi hatt mange batteriferger 

og fraktebåter med seilmøller som kan redusere diesel forbruket opp til 20 – 40 %.   

 

Dersom regjeringen gjennomfører dette nå, vil norske båter kunne komme som ”fullriggere” 

med seilmøller som seil, i løpe av 4 til 6 år.  

  

Argumentasjon og fakta tall. 

 

For å få i gang Norsk produksjon av stillegående vindmøller, som seiler i vinden, er det 

nødvendig at prisen pr utbygget kW blir lik for fattige og rik, eller stor eller liten. 

 

Vindkraftverket på Lista Fred. Olsen Renewables Energy bygget ut 72MW effekt fordelt på 

31 møller. Utbyggingsprisen ble her ca kr 11 000,- pr kW –Med 35% støtte fra Enova endte 

prisen på kr 7 150,- pr kW utbygget effekt netto kost.  

 

Dersom vi tar utgangspunktet i sluttsummen på ”kassalappen” og at denne skal være lik for 

alle, bli regnestykke for 15 kW utbygget effekt følgende: 

Utbyggingskostnader kr 480 000,-/15kW  =  kr 32 000,- pr kW.  

Trekkes da fra kr - 7 150,- + kr 32 000,-  = kr 24 850,- pr/kW   

Dette tallet er hva staten må dekke for at vilkårene skal bli lik for fattig eller rik. 

 I % blir dette kr 24 850,-/kr 32 000,- pr kW = 77%  er hva staten må dekke for ikke å drive 

diskriminering eller konkurranse vridende støttetiltak.    

 

15 kW inn matet på lavspentnettet vil redusere overføringstap med 10 til 20%. 

72MW inn matet på høyspentnette reduserer ikke overføringstap nevneverdig og i mange 

tilfeller øker overføringstapet i nettet.  

 

Inntekten fra en 15 kW mølle blir skattet på toppen av personlig inntekt som utgjør vesentlig 

mer skatt en 28% bedrift skatt. Derfor er det mye mer lønnsomt for staten å støtte mange  

15 kW anlegg, enn de store anleggene. Enovas eksisterende tilskudds ordning til små 

energitiltak må betegnes som en fiasko og en verdiløs ”narrepakke”. 

Derfor må dette forslaget med konkrete tall gjennomføres nå. La oss ikke oppleve store 

grønne ord fra regjeringens pressekonferanse 4. februar, uten at dette følges opp i handling.  

   

Jan Skoland  


