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1 Generell informasjon 
Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging (tidligere Grunnfond for fornybar energi 
og energieffektivisering) ble opprettet 2. januar 2007 med et kapitalinnskudd på 10 milliarder 
kroner ved en bevilgning over statsbudsjettet. Fondet er styrket med ytterligere seks kapital-
innskudd i perioden 2009 til 2016, jf. tabell 1.1. 

Tabell 1.1 Oversikt over kapitalinnskudd i Fond for klima, fornybar energi og 
energiomlegging 

Konto Innskuddsdato Kapitalinnskudd Rentesats Bindingsdato 

1961 2. januar 2007 10 000 000 000 4,31 prosent 2. januar 2017 

1962 2. januar 2009 10 000 000 000 3,65 prosent 2. januar 2019 

1963 2. januar 2010 5 000 000 000 4,00 prosent 2. januar 2020 

1964 2. januar 2013 10 000 000 000 2,20 prosent 2. januar 2023 

1965 2. januar 2014 5 000 000 000 2,94 prosent 2. januar 2024 

1966 2. juli 2014 4 250 000 000 2,59 prosent 2. juli 2024 

1967 2. januar 2015 9 250 000 000 1,77 prosent 2. januar 2025 

1968 2. januar 2016 14 250 000 000 1,58 prosent 2. januar 2026 

  67 750 000 000   

 
Kapitalinnskuddene er plassert som rentebærende kontolån til staten, på egne oppgjørskonti i 
Norges Bank, med en rente tilsvarende renten på statsobligasjoner med ti års bindingstid fra 
innskuddstidspunktet. Rentesatsen for kapitalinnskuddene er fastsatt av Finansdepartementet. 
Fjorårets samlede avkastning fra kapitalen i Fond for klima, fornybar energi og 
energiomlegging inntektsføres på statsbudsjettets inntektsside under kapittel 4825, post 85 og 
tilsvarende beløp bevilges årlig på statsbudsjettets utgiftsside under kapittel 1825, post 50 
Overføring til Energifondet. 
Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging er tildelt kontolånsnummer 811805 
under kontogruppe 81 Kontolån fra ordinære fond i statens kapitalregnskap (forpliktelser). 
Siden Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging består av statlige midler, er det et 
B1-fond - Fond opprettet ved bevilgning og som disponeres av et departement. Eiendelene 
skal derfor føres i statens kapitalregnskap under kontogruppe 64 Ordinære fond (eiendeler).  
Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging forvaltes av Olje- og 
energidepartementet. 
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2 Ledelseskommentarer  

2.1 Formål 
Formålet til Fond for klima, fornybar energi og energiomlegging er å være en forutsigbar og 
langsiktig finansieringskilde for miljøvennlig omlegging av energibruk, energiproduksjon, 
utvikling av energi- og klimateknologi. 

2.2 Bekreftelse 
Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv 
R‐115 fra Finansdepartementet. Jeg mener regnskapet gir et dekkende bilde av fondets 
regnskapsførte utgifter, inntekter, eiendeler, fondskapital og gjeld.  

2.3 Vurderinger av vesentlige forhold 
Avkastning fra den samlede fondskapitalen i 2015 på kroner 1 636 489 768 ble utbetalt fra 
fondet i 2016, inntektsført i statsregnskapet i 2016 under kapittel 4825, post 85 
Fondsavkastning og deretter overført til Energifondets oppgjørskonto, jf. kap. 1825, post 50 
Overføring til Energifondet.  
I 2016 ble det foretatt ett nytt kapitalinnskudd i fondet på kroner 14 250 000 000 som gir en 
samlet fondskapital på kroner 67 750 000 000 per 31. desember 2016. Finansdepartementet 
har fastsatt en rentesats på 1,58 prosent for kapitalinnskuddet som tilsvarer renten på 
statsobligasjoner med ti års bindingstid fra innskuddstidspunktet, jf. tabell 1.1. 
Avkastning fra den samlede fondskapitalen i 2016 på kroner 1 865 651 149 ble inntektsført 
fondet i 2016. Denne avkastningen overføres til Energifondet i 2017. 

2.4 Tilleggsopplysninger 
Riksrevisjonen er ekstern revisor og bekrefter årsregnskapet for Fond for klima, fornybar 
energi og energiomlegging. Årsregnskapet er ikke ferdig revidert per dagsdato, men 
revisjonsberetningen antas å foreligge i løpet av andre kvartal 2017. Beretningen vil bli 
publisert på departementets nettsider så snart dokumentet foreligger.  
 
Oslo, 15. mars 2017  
Elisabeth Berge  
 
Departementsråd 
Olje- og energidepartementet 
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3 Bevilgningsrapportering  

Prinsippnote  
Fond for Klima, fornybar energi og energiomlegging er en formuesmasse (kapital) som 
regnskapsmessig er adskilt fra statens øvrige midler, og der anvendelsen er bundet til et 
nærmere fastsatt formål med varighet utover ett budsjettår.  
Fondets regnskap for brutto inntekter og utgifter blir ført som særregnskap utenfor 
statsregnskapet, se fondsregnskapet.  
Oppstilling av bevilgningsrapporteringen viser hva som er rapportert fra fondet til 
statsregnskapet. Krav til rapportering til statsregnskapet for statlige fond er omtalt i punkt 3.6 
i Bestemmelser om økonomistyring i staten.  
Kapitalen i fondet er plassert på oppgjørskonti i Norges Bank. Fondet skal rapportere 
beholdningen og endringer på oppgjørskonti hver måned til statsregnskapet. Ved årets slutt 
vises denne rapporteringen samlet i oppstilling av bevilgningsrapportering som beholdninger 
rapportert i likvidrapport. 
Innestående beholdning på fondets oppgjørskonto skal oppføres i kapitalregnskapet som 
fondets kontolån fra staten (forpliktelser). Fond for Klima, fornybar energi og 
energiomlegging er statens eiendel, og skal derfor også oppføres i kapitalregnskapet som 
statens eiendel. Ved årets slutt vises dette i oppstilling av bevilgningsrapportering som 
beholdninger rapportert til kapitalregnskapet.  
Note A viser hvilke tildelinger som er utbetalt over statsbudsjettet til Fond for Klima, 
fornybar energi og energiomlegging i 2016.  

Oppstilling av bevilgningsrapportering 

Beholdninger rapportert i likvidrapport 
  2016 2015 

Inngående saldo på oppgjørskonto i Norges Bank  55 136 489 768 45 668 209 672 

Endringer i perioden  14 479 161 381 9 468 280 098 

Sum utgående saldo oppgjørskonto i Norges Bank  69 615 651 149 55 136 489 768 

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12) 
Konto Tekst 2016 2015 Endring 

64.18.04 Ordinære fond (eiendel) 69 615 651 149 55 136 489 768 14 479 161 381 

81.18.05 Beholdninger på konto(er) i Norges Bank 
(forpliktelse) 69 615 651 149 55 136 489 768 14 479 161 381 
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Note A Tildeling av midler over statsbudsjettet til fondet i 2016  
Kapittel Tekst Post  Posttekst Årets tildelinger 

1825 Energiomlegging, energi- og klimateknologi 95 Kapitalinnskudd 14 250 000 000 

4825 Energiomlegging, energi- og klimateknologi 85 Fondsavkastning 1 636 489 768 

4 Fondsregnskap  

Prinsippnote  
Fondsregnskapet er utarbeidet etter kontantprinsippet. Dette innebærer at inntektene 
(overføringer til fondet) vises i oppstillingen av resultatet når de er innbetalt. Utgifter 
(overføringer fra fondet) vises i oppstillingen av resultatet når de er utbetalt.  
Resultatoppstillingen inneholder alle overføringer til og fra fondet i regnskapsåret, unntatt 
kapitalinnskuddet på kr 14 250 000 000 som er ført direkte i balansen som innskutt 
fondskapital. Periodens resultat er forskjellen mellom overføring til fondet og overføring fra 
fondet. Resultatet er overført til opptjent fondskapital i balanseoppstillingen. 
 
Oppstilling av resultat  Note 2016 2015 

Overføring til fondet    

Overføringer fra andre statlige regnskap 1 1 865 651 149 1 636 489 768 

Sum overføringer til fondet  1 865 651 149 1 636 489 768 

    

Overføring fra fondet    

Overføringer til andre statlige regnskap 2 1 636 489 768 1 418 209 672 

Sum overføringer fra fondet  1 636 489 768 1 418 209 672 

    

Periodens resultat 3 229 161 381 218 280 096 

    

Disponering    

Overføring av periodens resultat til opptjent 
fondskapital 

  
-229 161 381  

 
-218 280 096 

 
Oppstilling av balanse   Note 2016 2015 

Eiendeler    

Oppgjørskonti Norges Bank  69 615 651 149 55 136 489 768 

Sum eiendeler  69 615 651 149 55 136 489 768 

    

Fondskapital og gjeld    

Innskutt fondskapital 3 67 750 000 000 53 500 000 000 
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Opptjent fondskapital  1 865 651 149 1 636 489 768 

Sum fondskapital og gjeld  69 615 651 149 55 136 489 768 
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Note 1  
Fondets inntekter består av avkastning i 2016 av beholdningen i Norges Bank. Dette vises på 
linjen overføringer fra andre statlige regnskap med kroner 1 865 651 149. I 2015 var 
avkastningen kroner 1 636 489 768. Endring i avkastningen fra 2015 til 2016 skyldes 
avkastning fra nye kapitalinnskudd i 2016.  

Note 2  
Avkastning for 2015 på kroner 1 636 489 768 er utbetalt i 2016 og inntektsført i 
statsregnskapet under kapittel 4825, post 85 Fondsavkastning og deretter overført til 
Energifondets oppgjørskonto i 2016, jf. kapittel 1825, post 50 Overføring til Energifondet.  

Note 3  
For året 2016 ble det vedtatt ett nytt kapitalinnskudd i fondet på kroner 14 250 000 000 som 
er ført direkte til innskutt fondskapital.  
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