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2019 ble et år der avveiningen mellom klimatilpasning og naturvern har preget nyhetsbildet. Den nasjonale rammen for 

vindkraftutbygging ble skrinlagt på grunn av politisk press. Samtidig går integrasjonen med EUs indre marked sin gang. 

NorthConnect viser god samfunnsøkonomisk lønnsomhet og de siste elementene i Ren Energi-pakken vil få betydning 

både direkte og indirekte. Kraftprisene falt noe hovedsakelig på grunn av en normalisering av hydrologiske forhold og 

fallende brenselspriser, mens Elsertifikatprisen er på vei mot total kollaps.    

Fallende kraftpriser og priskollaps for Elsert  

Figuren under viser kraftprisutviklingen gjennom året i Norden og 

Tyskland. Sammenlignet med 2018 har prisene falt noe, 

hovedsakelig på grunn av en normalisering av hydrologien og 

lavere brenselspriser. 

 

Prisutvikling nordisk systempris og tysk spotpris 2019 

Det er også verdt å merke seg at prisdifferansen mellom Norge og 

Tyskland så langt i år har vært så lav som 1 EUR/MWh. Einar Aas, 

som spekulerte på reduserte prisforskjeller, ville med andre ord ha 

tjent svært gode penger hvis han hadde hatt finansielle muskler til 

å holde kontraktene fram til levering!  

Reformene i CO2-kvotesystemet har ført til en kraftig prisoppgang 

på CO2-kvotene fra 5 EUR/t i midten av 2017 til en foreløpig topp 

på 30 EUR/t i midten av 2019. De siste månedene har prisen falt 

noe tilbake og ligger i skrivende stund på knappe 25 EUR/t. 

Prisoppgangen har ledet til brenselsbytte i kraftsektoren i Europa, 

der kullkraftproduksjonen var ned om lag 20 prosent i første 

halvdel av 2019. EU vurderer nå å stramme inn på utslippsmålene 

for 2030, noe som kan føre til et ytterligere løft i CO2-prisen. 

Elsertprisen har falt fra 160 SEK ved inngangen til 2019 til 50 SEK 

i dag. Priskollapsen skyldes en overoppfyllelse av volummålet 

fordi nye vindkraftprosjekter oppnår lønnsomhet med inntekter fra 

kraftmarkedet alene. Det diskuteres fortsatt hvordan svenskene 

skal avslutte markedet, men det det virker mindre og mindre 

sannsynlig at man ender med en stoppregel som ikke vil føre til 

kollaps i elsertifikatprisene. Dette gjenspeiles også i termin-

markedet der elsertifikater med levering i årene fremover handles 

ned mot 10 SEK per sertifikat. 

Storstilte investeringer i fornybar energi 

Investeringstakten i fornybar energi i Norge er høy, drevet av at 

mange aktører har ønsket å ferdigstille prosjektene innen 

utgangen av 2021 for å få elsertifikater. Sett i ettertid et noe 

unødvendig hastverk gitt utviklingene i elsertifikatprisen. I de 

første tre kvartalene av 2019 ble vann- og vindkraftverk med en 

normalårsproduksjon på drøye 2 TWh satt i drift, hvorav 1,5 TWh 

var vindkraft. 9,7 TWh fornybar kraftproduksjon er i tillegg under 

bygging ved utgangen av tredje kvartal. Hovedtyngden av dette er 

vindkraftprosjekter, til sammen 19 prosjekter med en samlet 

årsproduksjon på 7,3 TWh. Etter at bølgen av prosjekter som 

sikter mot ferdigstillelse i 2021 har lagt seg forventer vi lavere 

vekst i fornybarinvesteringene i Norge.   

Det blåser rundt vindkraften  

Den kraftige utbyggingen av vindkraft i Norge har ført til voksende 

vindkraftmostand. Frontene har til tider vært steile og argumenta-

sjonen preges av klima mot lokale miljøødeleggelser med innslag 

av «not-in-my-backyard-argumentasjon». Lokalpolitikere som ga 

et klart ja til vindkraft under konsesjonsbehandlingen, som for 

eksempel på Frøya, har vinglet når motstanden har kommet. 

Muligheten til forholdsvis enkelt å få endret konsesjons-

betingelsene, som har ført til høyere tårn og større turbiner for 

enkelte utbygginger, har også satt sinnene i kok.  
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Regjeringens forslag om nasjonal ramme for vindkraftutbygging 

ble av opinionen oppfattet som en utbyggingsplan og virket 

konfliktskapende mer enn konfliktdempende. Det hele endte med 

at regjeringen trakk planen samtidig som de lovet å gjennomgå 

konsesjonssystemet.    

Hvordan motstanden påvirker utbyggingen fremover er uvisst. Så 

langt har det i stor grad vært utenlandske fond og investorer som 

har investert i norsk vindkraft. Men i det siste har vi sett at flere 

norske kraftselskap har fått eiernes mandat til å investere i 

vindkraft. Noen av kraftprodusentene kan ha blitt skremt, mens 

andre synes å mene at det er nettopp dem som skal investere fordi 

det kan sikre den lokale forankringen som er nødvendig for å lose 

prosjektene vel i havn. 

Langsiktige kraftkjøpsavtaler sikrer 

samspillet mellom vind og industri 

Trenden der kraftintensiv industri bruker langsiktige 

kraftkjøpsavtaler, såkalte PPAer, for å unngå eksponering mot 

kraftprisfluktuasjoner, er blitt sterkere. Nye aktører med et høyt 

kraftforbruk ønsker å vise at forbruket bygger på fornybar energi 

og realiserer nye prosjekter gjennom PPAer (Google, Facebook 

etc.). De inngår primært en PPA dersom et nytt fornybarprosjekt 

blir realisert samtidig. For mange av de finansielle vindkraft-

investorene er det helt nødvendig med en PPA på deler av 

kraftsalgsvolumet for å få prosjektfinansiering. Stor interesse på 

tilbudssiden har gitt relativt gunstige priser i PPA-kontraktene.  

NorthConnect samfunnsøkonomisk lønnsom 

Den 10. desember sendte NVE konsesjonssøknaden for 

NorthConnect til OED. NVE har beregnet den 

samfunnsøkonomiske nåverdien til 8,5 milliarder kroner. NVE 

mener konsesjon er et politisk spørsmål og har ikke gitt noen 

anbefaling om konsesjon. NVE har beregnet at kraftprisen vil øke 

med 1–3 øre/kWh, mest i perioder der kraftprisen er lav. Men 

kraftprodusentene tjener mer på at kraftprisen stiger enn det 

forbrukerne taper på at kraftprisen faller. Norske myndigheter har 

tidligere understreket at Norge vil bygge ut kabelforbindelser så 

lenge prosjektene viser samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det er 

derfor grunn til å forvente at Regjeringen vil gi NorthConnect 

konsesjon, med mindre de mener at NVEs regnestykke er feil, noe 

vi betviler.     

Kraftskatt til besvær 

Kraftskatteutvalget ledet av tidligere NVE-sjef Per Sanderud 

leverte sin utredning i høst. Utvalgets forslag er blitt møtt med 

nærmest unison motstand. Vertskommuner og -fylker er sterkt mot 

reduksjon i eiendomsskatten og fjerning av konsesjonskraft og 

konsesjonsavgifter, mens småkraftprodusenter rammes hardt av 

en eventuell grunnrenteskatt. Storskala vannkraftprodusenter er 

på sin side skuffet over manglende endringer i grunnrenteskatten 

og over at utvalget i liten grad har diskutert virkemidler for å 

stimulere til opprusting og utvidelse av vannkraftverk. For vind-

kraftinvestorer skaper utredningen usikkerhet ved at skatte-

endringer diskuteres uten at det foreslås noe konkret. 

Det er åpenbart at utvalgets forslag er politisk svært krevende og 

at de vil ha store fordelingsvirkninger, noe som gir næring til et 

omfattende engasjement fra berørte parter. Mye av det som 

utvalget foreslår er likevel godt begrunnet fra et skatteøkonomisk 

perspektiv. For eksempel er dagens ordninger for konsesjonskraft 

og eiendomsskatt dyre å administrere, og som avgifter på 

naturinngrep og kompensasjon til berørte kommuner er de heller 

ikke samfunnsøkonomisk effektive. Vi kan også forvente en 

diskusjon om beskatningen av småkraft og vindkraft relativt til 

storskala vannkraft i et lengre perspektiv. Det er derfor ingen grunn 

til å tro at debatten om kraftskatt er over med det første.  

Ren Energi-pakken og European Green Deal 

De siste delene av EUs Ren Energi-pakke ble vedtatt før 

sommeren. Pakken inneholder EUs ambisjoner for fornybar energi 

og energieffektivisering til 2030, en ny styringsforordning og flere 

endringer i markedsdesignet. I tråd med pakken har medlems-

landene laget utkast til integrerte energi- og klimapolitiske planer 

(NECP) som ser målene for fornybar energi og energi-

effektivisering i sammenheng med utslippsmålene. Siden de 

nasjonale målene ikke summerer seg opp til målene på EU-nivå, 

har Kommisjonen bedt om at medlemslandene øker ambisjonene 

og konkretiserer hvilke virkemidler de vil bruke. Reformene i 

markedsdesignet skal legge til rette for økt deltakelse av 

forbrukssiden og mer markedsbaserte rammebetingelser for 

fornybar energi. Formålet er å bedre prissignalene for fleksible 

løsninger og styrke investeringsincentivene.  

Norge påvirkes av Ren Energi-pakken både indirekte, gjennom 

konsekvensene for de europeiske energimarkedene, og indirekte 

gjennom eventuell implementering av de nye lovtekstene. Nå som 

pakken er vedtatt, blir det en ny runde med forhandlinger om 

implementering av pakken i Norge. Det er et uttalt mål at det ikke 

skal ta like lang tid å implementere Ren Energi-pakken som det 

tok med tredje pakke. Noen punkter i pakken som kan skape 

kontrovers er ACER-forordningen – selv om ACERs rolle ikke 

ubetinget styrkes i Vinterpakken vil den norske ACER-debatten 

trolig blusse opp igjen. Tildeling av kapasitet på utenlandskablene 

og bruken av opprinnelsesgarantier vil også skape debatt.   

Spenning knyttes også til utviklingen i kvoteprisene for CO2-utslipp 

etter tilstrammingen i ordningen og innføringen av en 

markedsstabiliseringsreserve. Samtidig har den nye kommisjons-

presidenten, tyske Ursula von der Leyen, startet utviklingen av en 

European Green Deal for å stramme til unionens klimamål 

ytterligere. Parlamentet har gitt sin prinsipielle tilslutning, men det 

gjenstår å se hvordan byrdene skal fordeles mellom 

kvotesektorene og andre sektorer, hvilke virkemidler som skal 

implementeres, og hva implikasjonene for kraftmarkedet og 

kvotepliktig industri vil bli.   
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