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Olje- og energidepartementet 
Att. Trond Ulven Ingvaldsen 
Pb. 8148 Dep 0033 Oslo 
Oversendt elektronisk til postmottak@oed.dep.no 

Oslo, 15.06.12 

Svar på høring – Forslag til endring av forskrift om Energifondet: Den foreslåtte forskriftsendringen 
er begrunnet i hensynet til virksomheter med stort elforbruk og er i høringsnotatet estimert til å 
medføre en reduksjon av Energifondets årlige inntekter fra påslaget på nettariffen tilsvarende ca. 135 
MNOK sammenlignet med anslag i Statsbudsjettet for 2012.  
Etter innføringen av elsertifikater for å fremme ny elektrisitetsproduksjon har det hersket en legitim 
og til dels omfattende debatt om Enovas fremtidige rolle og økonomiske rammer. Den foreslåtte 
endringen bidrar til klargjøring, og Norwea tar den i så måte til etterretning.  
Norwea ser det videre som svært positivt at ordningen med finansiering knyttet til nettariffen 
bevares – om enn i endret form – slik at Enovas inntekter fortsatt i stor grad er uavhengige av 
bevilgninger over statsbudsjettet. Dette bidrar til forutsigbarhet om Enovas totale rammer og kan (se 
nedenfor) gi incentiver til industrien om utviklingen av ny miljøteknologi. 
Det er bl.a. i regjeringens havenergistrategi signalisert at Norge gjennom Enova og 
virkemiddelapparatet for øvrig bør støtte opp om forretningsmuligheter knyttet til teknologiutvikling 
innen offshore vindkraft-, bølge- og tidevannskraft. Dette er områder der norsk ”petromaritim” 
kompetanse representerer et konkurransefortrinn som gjennom teknologutviklings- og 
verifiseringsprogrammer kan tilpasses markedet for marin fornybar energiproduksjon. 
Norwea mener en slik satsning på kort sikt kan begrunnes i muligheten for teknologieksport til 
betalingsvillige markeder som bygger ut bl.a. offshore vindkraft i stor skala. Som Enova ved flere 
anledninger har fremhevet kan satsningen videre begrunnes i en ambisjon om på lengre sikt å bruke 
norsk teknologi til å utnytte norske fornybare ressurser offshore i større skala. (Jf. prosessene med 
konsekvensutredninger av havarealer som er aktuelle for offshore vindkraft.) 
I så måte har Enova som myndighetenes fremste instrument for å fremme teknologier som er nær 
kommersialisering en særlig rolle å spille. Enova har allerede, i påvente av elsertifikatmarkedet, 
bidratt vesentlig til modning av markedet for landbasert vindkraft, og kan spille en tilsvarende rolle 
innen fornybar energiproduksjon offshore. 
Norwea mener Enova, selv gitt innskrenkning av inntektene som følge av den foreslåtte 
forskriftsendringen, kan bidra positivt til denne satsningen.  
Dette fordrer etter vårt syn først og fremst klarhet om Enovas totale rammer og oppgaver, på en 
måte som tar høyde for de nye oppgavene og inntektene Klimameldingen / Klimaforliket legger opp 
til.  
Basert på våre erfaringer med Enovas vindkraftprogram vil vi spesielt understreke betydningen av 
klare politiske styringssignaler gjennom dokumenter som Enovas avtale med OED, årlige 
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tildelningsbrev, samt den reviderte strategien regjeringen tar sikte på å presentere for Stortinget 
innen 2012. Tydelige politiske ambisjoner for teknologiutvikling offshore vil lette Enovas 
budsjettarbeide og bidra til å mobilisere industri og privat kapital på området. 
 

    
Øyvind Isachsen,   Øistein Schmidt Galaaen, 
Adm. dir., Norwea   Dir., Norwea 
 
 


