
D
et er grønn byggeboom 
i Norge. Vindkraft har 
tatt av. Veksten skjer 
mye på grunn av et 
omstridt støttesystem 
kalt grønne sertifikater 

eller elsertifikater, som overfører 
penger fra vanlige strømkunder til 

fornybarinvestorer via et påslag i 
kraftprisen. 

Nå går toppsjef Per Sanderud i 
Norges vassdrags- og energidirek-
torat (NVE) ut med et helhjertet 
forsvar for ordningen. Han viser 
til at myndighetene opprinnelig 
antok at kostnaden for norske 
strømkunder ville bli på 40 milli-
arder kroner gjennom systemet. 

– Nå ser det ut til at de blir på 
20 milliarder. Vi snakker om en 
halvering. I stedet for å betale 
4,36 øre per kilowattime for ser-
tifikater, betaler norske strøm-

kunder 2,35 per kilowattime, sier 
Sanderud.

Bakgrunnen for byggeboomen 
er at Norge gjennom EUs fornybar-
direktiv ble pålagt å øke forny-
barproduksjonen, til tross for at 
landet allerede hadde Europas 
høyeste fornybarandel og mer enn 
nok elektrisk kraft. Mange hadde 
vondt for å akseptere dette, blant 
annet daværende statsminister 
Jens Stoltenberg og andre sam-
funnsøkonomer.

Til slutt ga likevel Stoltenberg 
etter og knyttet Norge til et felles 

norsk-svensk sertifikatsystem 
som skulle være teknologinøy-
tralt og sikre at de billigste ressur-
sene ble bygget ut først med best 
mulig tilgjengelig teknologi. 

70-tallsøkonom

Sanderud mener dette er Norges 
bidrag til en europeisk klima-
dugnad, og en del av prisen vi  
må betale for å være med i EØS-
systemet. Han synes det norsk-
svenske systemet er langt mer 
fleksibelt enn britiske og tyske 
systemer der myndighetene har 

garantert en minstepris for grønn 
kraft. 

– Det snakkes om at subsidie-
kosten per ny kilowattime forny-
bar kraft er på 70 øre i Tyskland 
nå. Den er på 2,35 øre her. Vi har 
designet et støttesystem som er 
velfungerende og som vi er godt 
fornøyd med, sier han. 

Om motstanden fra Stoltenberg 
og andre kritikere er han utvetydig: 

– Mange 80-tallsøkonomer har 
ikke giddet å sette seg inn i syste-
met. De argumenterer for at CO2-
kvoter skal gjøre hele jobben.
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De omstridte støtteordningene for ny fornybar energi vil koste strømkundene 
20 milliarder kroner i stedet for 40, reklamerer NVE.
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Selv kaller han seg 70-tallsøko-
nom, og mener man må ha en mer 
pragmatisk tilnærming. Han sier 
det i praksis er politisk vanskelig 
å sette CO2-kvoteprisen høyt nok 
til at det monner. Det vil da være 
lettere å fremskaffe mye ny forny-
bar energi først, og så senke det 
såkalte kvotetaket senere. 

– Det er kjempefint om du får et 
kvoteregime som er rett, men det 
har fordelingskonsekvenser som 
er veldig følsomme i mange av 
landene. En får ikke satt det rette 
kvotetaket hvis det koster forbru-
kerne for mye, sier Sanderud. 

– Sertifikatsystemet skaffer mye
fornybar på billigere måte enn 
mange andre land har klart, sier han.

I Norge stenges støtteordningen 
for nye prosjekter i 2021. Svenskene 

fortsetter sin ordning, og vil være 
med på å understøtte påbegynte 
norske utbygginger også etter det. 
Allerede i 2025 tror imidlertid NVE 
at nye vindkraftprosjekter kan 
klare seg helt uten subsidier, takket 
være teknologi utviklingen.

Spår stigende strømpris

Under den grønne byggeboomen 
har kraftprisene falt kraftig i Nor-
den, noe vannkraftprodusentene 
beklager hyppig. NVE tror også at 
vindkraft snart kan utgjøre ti pro-
sent av norsk kraftproduksjon, 
mot under to prosent i dag. San-
derud er likevel lite bekymret for 
overproduksjon. Sist uke hadde 
NVE en ny markedsanalyse klar i 
forbindelse med arrangementet 
Norges Energidager. Spådommen 

er at kraftprisene vil stige i årene 
fremover. 

– Mange underliggende fakto-
rer tilsier det, sier Sanderud.

Særlig viktig er det at nye kraft-
kabler til utlandet fører til tredob-
ling av eksportkapasiteten. Kraft-
overskuddet kan eksporteres. Da 
vil norske kraftpriser i stor grad bli 
bestemt av kull- og CO2-prisene på 
kontinentet, og disse skal opp, 
ifølge NVE. 

Skjulte kostnader

Samfunnsøkonomiprofessor Mic-
hael Hoel ved Universitetet i Oslo 
er blant sertifikatskeptikerne. Han 
mener at fornybardirektivets krav 
om økt fornybarproduksjon i 
Norge i utgangspunktet var en 
ulykke. Han ser ikke noen direkte 

kobling mellom en økning i norsk 
fornybarproduksjon og globale 
klimagassutslipp. Han tror et skik-
kelig CO2-kvotesystem ville vært 
langt bedre for Europa. 

– At det kan være lettere politisk 
å senke kvotetaket når en har stor 
fornybarproduksjon, er litt speku-

lativt. Det er ikke noen direkte 
sammenheng i seg selv, sier Hoel.

Han sier de  fleste europeiske 
økonomer han omgås, er skep-
tiske til fornybarsubsidier. Han 
medgir at CO2-kvotehandel har 
sine utfordringer. Det kan være 

politisk vanskelig å få høye nok 
priser på CO2-utslipp. Økt forny-
barproduksjon vil uansett koste.

– En betaler for det uansett. Vi 
vet at kvoter er en kostnadseffek-
tiv måte å gjøre det på. En kvote-
pris kan være mer synlig enn 
andre virkemidler, men andre vir-
kemidler gir høyere kostnader. 
Det kan selvfølgelig være politiske 
grunner til at en ønsker å gjemme 
bort kostnadene, sier Hoel. 

Han påpeker at kraftselskaper, 
som gjerne er offentlig eid, har tatt 
mye av støyten i Norge. Forbru-
kerne har fått billigere kraft, delvis 
oppveid av sertifikatkostnaden. 
Totalkostnaden for forbrukerne er 
ifølge Hoel ikke lett å anslå. 
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NVE-sjef Per Sanderud i den 
skovlhjulformede sofaen i det 
vernede NVE-bygget ved 
Frognerparken. Trappegangen er 
formet som en vanntunnel mot 
en turbin. Foto: Mikaela Berg

Subsidier i vinden

Statkraft vil bygge ut Europas 

største vindkraftprosjekt på 

Fosenhalvøya og de forblåste 

områdene utenfor Trondheim. Til 

sammen skal det bygges ut 1000 

MW kapasitet, som vil produsere 

nok strøm til 170.000 
husstander, ifølge Statkraft. 

I Bjerkreims-området sør i 

Rogaland vil Norsk Vindenergi 

nå satse fem milliarder kroner 

i et annet storprosjekt. 
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Turbiner som

skal bygges:

Nye vindmøller av typen som 

skal bygges på Fosen.

Strømforbrukerne må bla opp for utbyggingen av ny fornybar energi i Norge.

 Grunnen er at vindkraftutbyggerne har rett til å selge sin nye grønne strøm til merpris
til strømleverandørene.

 Dette norsk-svenske el-sertikatsystemet startet i 2012 og har som mål å frembringe 28,4 

Twh i ny fornybar elektrisitetsproduksjon  innen 2020. Subsidieperioden varer i 15 år.

 28,4 Twh tilsvarer mer enn halvparten av strømforbruket i norske husholdninger. 

Industrien er fritatt fra å betale for sertikater.
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Slik får forbrukerne regningen

Økt fornybar 

kraftproduksjon

Forbruker

Strømleverandør

3. Fakturering

av forbruker

1. Forpliktelse

2. Strømleverandør

Lovforpliktelse: Strømleverandørene må kjøpe ny fornybar kraft 

tilsvarende 3 prosent av sin totalleveranse i 2012, stigende til 18,3 

prosent i 2020, før andelen faller til null i 2035.

Regningen: Vanlige 

forbrukere må plukke opp 

regningen. Ifølge NVE skulle 

dette utgjøre rundt to øre 

per kilowattime i 2015.

 Vindparkene på Fosen 

og andre nye fornybarprodusenter kan 

som bestemmes i markedet. 

per kilowattime.

De største 

vindmølleparkene 

Bjerkreims-

området
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En lang rekke vindparker med en samlet potensiell års-
produksjon på 18 Twh har fått konsesjon i Norge, men bare
2,5 Twh er hittil bygget ut. I tillegg er 4,5 Twh under ut-
bygging, støttet av grønne sertifikater. 

Sertifikatsalg:

 Svenskene bestemte seg nylig for å bygge ut 18 Twh ekstra innenfor et forlenget 
sertifikatsystem. 

Mange 80-tallsøkonomer har ikke giddet 
å sette seg inn i systemet
Per Sanderud. toppsjef i NVE

Økonomiprofessor 

Michael Hoel er blant 

sertifikatskeptikerne. 
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