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Høringsuttalelse fra E-CO Energi AS - NOU 2013:10
Naturens goder - om verdier av økosystemtjenester
Det vises til brev fra Miljøverndepartementet datert 02.09.2013. Høringsfrist er 01.01.2014.

E-CO Energi AS (E-CO) er Norges nest største kraftprodusent med en middelproduksjon på

ca. 10 TWh per år. E-CO er heleid av Oslo kommune, og selskapets kjernevirksomhet er

eierskap, drift og utvikling av vannkraftanlegg. E-CO har mer enn 100 års erfaring med en

bærekraftig forvalting av naturressursene i vassdrag.

E-CO Energi ønsker med dette å komme med noen kommentarer til NOU-en.

I sin omtale av fornybar kraftproduksjon (eksempelvis faktaboks 17.1 og side 380)

har utvalget fokus kun på negative effekter for biologisk mangfold. Det kan synes som

om utvalget velger å se bort fra den store positive betydningen fornybar

energiproduksjon har for å kunne nå reduksjon i utslipp av klimagasser, og det er

inkonsistent i forhold til at utvalget selv peker på den negative koblingen mellom

endret klima og biologisk mangfold (f.eks side 36 - 37). E-CO viser til produksjon av

fornybar energi er nødvendig i et langsiktig klimapaerspektiv.

Utvalget viser i sitt sammendrag (side 9) til det internasjonale prosjektet «The

Economics of Ecosystems and Biodiversity» (TEEB), som konkluderer med at det er

«for billig å forbuke natur». At naturkapitalen er knapp og at det koster noe å tape

natur blir «derfor ikke tatt hensyn til når det fattes beslutninger om produksjon og

forbruk». E-CO stiller seg tvilende til om denne påstanden kan sies å være dekkende

for norske forhold. Vår erfaring i saker knyttet til utbygging av vannkraft er at de

prosessene som ligger til grunn for en konsesjon er grundige og ivaretar helhetlige

samfunnsperspektiv, herunder konsekvenser for økosystemene.

E-CO mener at det bor vektlegges i større grad enn det utvalget har gjort, at det er en

helhetlig vurdering i et kost/nytte perspektiv som bør legges til grunn i private og

offentlige beslutninger. Økosystemtjenester er kun en del av dette bildet. For

eksempel er verdien av flomdemping knyttet til vannkraftregulering, klimaeffekten av
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fornybarproduksjon, forsyningssikkerhet mv. stor. Dette er effekter av naturbruk som

etter E-COs vurdering burde ha blitt tillagt større vekt, i tillegg til den direkte

økonomiske verdien kraftproduksjonen.

E-CO viser til at det flere steder i er påpekt at det er store utfordringer og

ikke minst store usikkerheter knyttet til verdisetting av økosystemtjenester (bl.a. i kap

8). Når så utvalget foreslår at det skal utredes en ordning med nasjonal naturavgift (i

kap. 15), virker det svakt fundert og lite konsistent.

E-CO slutter seg for øvrig til høringsuttalelsen fra Energi Norge av 22.12.2013, og det vises i

sin helhet til denne.
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