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1 Sammendrag og
konklusjoner

I denne rapporten analyseres både bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske
kostnader ved utbygging av vindkraft i Norge, og egenskaper ved de ulike
virkemidler som er aktuelle å ta i bruk for å fremme en slik utbygging. Dette
gjøres på bakgrunn av en gjennomgang av vindkraftens utvikling i andre land.

Den offentlige støtten til vindkraft i Norge har hittil vært beskjeden, og
utbyggingen like så. I den senere tid har imidlertid en rekke vindkraftprosjekter
blitt presentert av et bredt spektrum av utbyggere. Bare noen få av disse har
kommet til formell behandling hos myndighetene.

Det er flere grunner til at interessen for vindkraft har økt. Betydelig fall i vind-
kraftkostnadene og utvikling av et stort utvalg tekniske altemativer internasjonalt
er en av dem. Den kanskje viktigste grunnen er at ambisiøse klimamålsettinger
gjør det ønskelig å øke innslaget av fornybare energikilder som ikke gir utslipp av
klimagassen Stortinget har også gitt sin tilslutning til at norsk kraftforsyning i
normalår skal være basert på fornybare energikilder. Norge er allerede i dag
nettoimportør av kraft, og kraftunderskuddet vil øke i årene fremover dersom ikke
nye tiltak settes i verk. De mange planene om nye vindkraftanlegg må derfor sees i
lys av forventninger om bedre rammebetingelser fra myndighetene, og få av disse
prosjektene vil bli realisert uten slike endringer.

1.1 Erfaringer fra andre land
Særlig fem land har siden midten av 80-tallet bygd opp en betydelig vindkraft-
industri - USA, Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia. Valg av
virkemidler har vært ulike, og dette gir også et nyttig erfaringsgrunnlag for å
vurdere de ulike virkemidlenes egenskaper.

I USA har man gått bort fra bruken av investeringstilskudd og over til en
kombinasjon av føderale skattefrådrag pr. produsert enhet og hovedsakelig
anbudsbaserte produksjonstilskudd i delstatene. I dag er det en vanlig vurdering at
investeringsstøtten bidro til en rask etablering av prosjekter med delvis lav
kvalitet, mens produksjonsstøtten i større grad oppmuntrer varige prosjekter med
bedre driftsegenskaper.
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Tabell 1.1. Støttenivå for vindkraft og installert effekt, 1997

Land Støttetiltak MW
USA

California

Danmark

Tyskland

Nederland

Irland

Italia

Spania

ca 1700

1059

2079

ca 350

Føderalt skattefrådrag på 1,5 cents (NOK 0,1 l)/kWh.
Delstatene tilbyr produksjonsstøtte basert på
anbudskonkurranser e.l.
Nye anlegg får forskjellige former for produksjonsstøtte
opptil 1,5 cents/kWh, delvis basert på bruk av anbud. Eldre
anlegg har garanterte priser på ca 5,5 cents (NOK 0,41
øre)/kWh. Avgiftslette for kjøpere av grønn el.
Garantert pris på ca 30 øre/kWh (85% av sluttbrukerpris). I
tillegg produksjonsstøtte (refusjon av forbruksavgift) på 27
danske øre/kWh. Samlet betales altså 57 danske øre (NOK
0,62)/kWh.
Garanterte priser på ca. 17 pf (NOK 0,70)/kWh (90% av
sluttbrukerpris). Mange delstater gir investeringsstøtte i
størrelsesorden 9-17%.
Aksellert avskrivning, 40-52% av investeringsbeløpet kan
trekkes fra skattbart overskudd, fritak for forbruksavgift på
15%, «grønne fond» med skatteincentiver. Kraftselskapene
betaler høy pris - 0,163 NLG (NOK 0,60)/kWh for
vindkraftanlegg under 2 MW.

Storbritannia Garantert pris for 15 år etter anbudsprinsippet. Siste
anbudsrunde ga pris på 3,53 p (NOK 0,43)/kWh i England
og Wales, 2,94 p (NOK 0,36)/kWh i Skottland.
Garantert pris for 10-15 år etter anbudsprinsippet. Første
anbudsrunde ga pris på 4 irske p/kWh. Nåværende forventes
å gi 3-3,5 p/kWh.
Garanterte priser på LI90 (NOK 0,80)/kWh første åtte år,
deretter halvparten. Enkelte delstater gir
investeringstilskudd.
Produksjonstilskudd på 2 pta (NOK 0,10)/kWh.
Investeringstilskudd inntil 40%. Enkelte regionale
myndigheter gir investeringstilskudd/skattefradrag.

Sverige Investeringsstøtte på 15%. Produksjonsstøtte (refusjon av
forbruksavgift) på 13,8 svenske øre (NOK 0,13)/kWh

Valutakurser pr. 6. februar 1998: USA 7.45, Danmark 1.09, Tyskland 4.15, Nederland 3.69, Storbritannia
12.30, Irland 10.45, Italia 0.0042, Spania 0.049, Sverige 0.93.

Danmark og Tyskland har oppnådd betydelige produksjonsvolumer, og
hovedårsaken til dette må tilskrives at disse landene har sørget for.at vindkraften
betales med en høy og stabil pris (henholdsvis 62 og 70 øre/kWh). Særlig
Tyskland har brukt betydelige beløp på FoU. Danmark har også lyktes med å
utvikle en sterk eksportindustri, og dominerer i dag verdensmarkedet. Et sterkt og
ekspanderende hjemmemarked har vært et viktig grunnlag for denne suksessen.

Det britiske støtteprogrammet er det mest markedsorienterte. Gjennom et system
med anbud har man i flere runder fordelt kontrakter om levering av vindkraft (og
andre fornybare energikilder) til høyere priser enn markedsprisen. Hver ny runde
har resultert i lavere priser enn den forrige.
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Prisen på tysk vindkraft er ca. 80% høyere enn i Storbritannia. Halvparten av dette
kan forklares med bedre vindforhold i Storbritannia. Det øvrige skyldes at de
tyske, innenlandsk produserte turbinene er dyrere i innkjøp enn de danske som er
vanlig i bruk i Storbritannia, og at installasjonskostnadene har vært høyere i
Tyskland. Det er nærliggende å konkludere med at det britiske støttesystemet har
vært bedre egnet til å fremme kostnadseffektive løsninger enn det tyske.

Støttetiltakene til vindkraft i de land vi har undersøkt er oppsummert i tabell 1.1.
Her fremkommer også installert effekt ved utgangen av 1997, basert på
gjennomgangen i denne rapporten.

1.2 Kostnader ved vindkraft i Norge

Produksjonsanlegg

Stordriftsfordeler i produksjonen gjør at møller med merkeeffekt omkring 500-
600 kW for tiden er de økonomisk gunstigste for norske forhold. En mølle på 500-
600 kW koster omtrent 7000 kroner pr. kW, inklusive frakt og montasje. Stadig
økende produksjon av større møller på omtrent 1.5 MW kan gjøre disse relativt
billigere etterhvert.

Ved siden av selve møllen består produksjonsanlegget av fundament for møllene,
veier for adkomst til møllene (for revisjon etc), linje for transport av kraften frem
til nettet, evt. lager for reservedeler osv. I tillegg kommer frakt, montasje,
administrasjon, forsikring osv. Et grovt anslag kan være 30% påslag for
infrastruktur i Norge.

De investeringskostnadene som totalt påløper til transport av kraften ved
utbygging av vindkraft er todelt. Det er kostnader forbundet med å legge linje fra
vindmøllen og til det eksisterende nettet. Videre kan det være nødvendig å
forsterke nettet dersom vindkraften kommer inn på svake steder i nettet.
Kostnadene ved dette dekkes normalt via nettariffen, men det kan også være
aktuelt å kreve et såkalt anleggsbidrag fra utbygger.

Hver vindmølle trenger noe grunn å stå på. Denne må utbygger enten erverve eller
leie fra grunneier. Våre beregninger tyder på at arealkostnadene er beskjedne, i
størrelsesorden 0.2 øre/kWh.

Driftskostnader

En vindmøllepark trenger tilsyn og vedlikehold. Kostnadene ved dette målt pr
produsert kWh i året er svært avhengig av størrelsen på vindmølleparken. Ikke
overraskende er det relativt store muligheter for å oppnå lavere driftskostnader ved
større parker. For mindre anlegg ligger driftskostnadene på omtrent 6-7 øre/kWh,
inklusive innmatingstariffen. For parker på omtrent 100 MW kan man tenke seg å
komme ned i 2-3 øre/kWh eksklusiv innmatingstariffen.
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Innmatingstariff

Vindkraftprodusenten vil bli avkrevet en årlig nettariff for bruk av nettet. Denne er
ment å dekke de reelle kostnadene ved både utbygging og bruk av nettet. Det siste
omfatter både vedlikehold, utbedringer og nettap. Dagens nettariffer har et
fastledd som avhenger av tilgjengelig vintereffekt.

I tillegg har tariffen et variabelt ledd (energileddet) som avhenger av sesong og
område. Dette skal baseres på den marginale økningen eller reduksjonen av
nettapene produksjonen forårsaker. Vindkraftverk vil ofte ligge slik til i nettet at
tåpene reduseres. Vindkraftprodusentene kan derfor motta kompensasjon fra
netteier som ligger i samme størrelsesorden som fastleddet.

System- og reguleringskostnader

En vindmølle produserer bare kraft når det blåser. Det betyr at kraftproduksjonen
vil variere i takt med vindstyrken. Dette er et problem siden det i et kraftsystem er
absolutt nødvendig at produksjon til enhver tid er lik forbruk. Problemet er
imidlertid ikke særegent for vindkraft. Man trenger kapasitet som kan reguleres
for å skape balanse i markedet - systemtjenestene. Systemkostnadene betales dels
av alle nettbrukere via nettariffen, dels av Statnetts eiere og dels direkte av dem
som forårsaker behovet for reguleringer. I 1997 var kostnadene som ikke direkte
ble betalt av dem som forårsaket behovet omtrent 50 millioner kroner. Anslagsvis
10-20 millioner kroner ble betalt av dem som forårsaket behovet for regulering.
Det kan være rimelig at vindkraftprodusentene blir belastet en del av det første
beløpet siden de vil være brukere av systemtjenester. Videre er det mulig at
kostnadene ved systemtjenestene vil øke noe hvis man faser inn store mengder
vindkraft, men det vil trolig utgjøre ubetydelige beløp pr produsert energienhet.

Miljøkostnader

Produksjon av kraft fra vind gir ingen utslipp av uønskete stoffer til verken vann,
jord eller luft. Den største miljøkostnaden ved vindkraft er sannsynligvis den
visuelle skjemmelsen av omgivelsene. I tillegg er det visse støyproblemer. Støyen
er imidlertid vesentlig redusert ved forbedret konstruksjon.

I Storbritannia har man forsøkt å tallfeste miljøkostnadene ved å bruke betalings-
villighets-undersøkelser. De samlete miljøkostnadene (visuell og støy i praksis)
for to forskjellige parker ble anslått til henholdsvis 2.5 øre/kWh og 0.15 øre/kWh
(ExternE, 1995). Det er stor usikkerhet knyttet til anslag for miljøkostnadene ved
vindkraft.

Kostnader i øre/kWh

Kostnadene ved produksjon av vindkraft er svært avhengig av lokalisering og
utbyggingsgrad. Energien i vinden er proporsjonal med vindhastigheten i tredje
potens, slik at vindforholdene på stedet blir svært viktige. Når kostnadene ved
vindkraft i Norge er lave sammenlignet med andre land, skyldes dette at
vindstyrken på de beste lokaliseringene i Norge er svært god.
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En annen viktig årsak til kostnadsvariasjonen ligger i infrastruktur og nett-
kostnader, oppsummert ovenfor. Stordriftsfordeler vil også gjøre større
vindmølleparker billigere pr energienhet enn små parker og enkeltstående møller.
På den annen side kan parker over en viss størrelse medføre behov for store
investeringer i tilknytning til regionalnettet.

Siden kostnadene ved vindkraft varierer sterkt fra prosjekt til prosjekt og det ikke
foreligger detaljert informasjon om hvert enkelte aktuelle prosjekt, er det svært
vanskelig å gi noe godt anslag for de totale kostnadene ved utbygging av vindkraft
ved ulike utbyggingsnivåer. Det synes klart at kostnadene på de beste
lokaliseringene i dag kan komme ned til 25 øre/kWh. En så lav pris er det
imidlertid bare de gunstigste prosjektene som vil oppnå. Det er fremdeles liten
kunnskap om hvor raskt prisen øker med økende utbyggingsvolum. Hva den
marginale kostnaden vil være ved 2, 5 eller 10 TWh/år er det derfor ikke mulig å
si. Tilsvarende er det ikke mulig å si hva gjennomsnittlig kostnad pr. energienhet
blir ved ulike utbyggingsnivåer.

1.3 Tilskuddsbehovet
Det er problematisk å gi et presist anslag for hvor stor offentlig støtte som skal til
for å frembringe et gitt volum vindkraft i Norge. Til det vet vi for lite om
kostnadene ved det enkelte konkrete prosjekt, om størrelsen på det antatte fallet i
produksjonskostnadene fremover, og om urviklingen i markedsprisen på kraft,
som ikke minst er sensitiv for mulige intensiverte klimatiltak i kjølvannet av
Kyoto-avtalen.

Vi viser til drøftingen av virkemiddelbruken nedenfor og forutsetter at virkemidler
som oppmuntrer en kostnadseffektiv utbygging velges. Vi kan da lage følgende
regneeksempel for et moderat ambisjonsnivå (1-2 TWh/år). Dagens kostnadsnivå
på dette utbyggingsnivået (fratrukket investeringsavgiften) anslås til ca. 28
øre/kWh. Markedsprisen basert på modellkjøringen i vedlegg 4 anslås til 18
øre/kWh i 2005 og 21 øre/kWh i 2010. Da blir antatt tilskuddsbehov ca. 10
øre/kWh i 2005 og 7 øre/kWh i 2010. Det betyr at de årlige kostnadene ved å
oppnå en vindkraftproduksjon på 2 TWh i 2005 vil være 200 mill. kroner, eller
140 mill. dersom man forskyver målåret til 2010. Dersom det inngås kontrakter
med utbyggerne med 15 års varighet, vil den totale kostnaden for staten dermed
kunne bli i størrelsesorden 2,5 milliarder (løpende) kroner i denne perioden.

Imidlertid er det flere faktorer som tilsier at dette er et for høyt anslag.

• Prisen for vinterkraft, da mesteparten av vindkraftproduksjonen foregår, er
høy ere enn gjennomsnittsprisen over året. Det er mulig at denne merprisen
vil bli redusert gjennom økt integrasjon mellom det norske kraftmarkedet og
Kontinentet. Merprisen kan utgjøre i størrelsesorden 1-2 øre/kWh.

• Den teknologiske utviklingen vil med høy grad av sikkerhet bidra til å
redusere kostnadsnivået. Dersom de støtteberettigede prosjektene fases inn
over tid, betyr det at støttenivået reduseres gradvis. Dersom kostnadene pr
produsert enhet kan reduseres med 25% frem til år 2010, noe som på
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bakgrunn av den historiske kostnadsutviklingen må anses som fullt mulig,
kan kostnadene komme ned i ca 21 øre/kWh.

• Eventuelle kraftigere klimatiltak overfor kraftsektoren i Nord-Europa vil
trolig bidra til å heve engrosprisen og dermed redusere støttebehovet.
Utslaget blir trolig vesentlig større i 2010, da klimaavtalen skal oppfylles og
kvotehandel antakelig er i gang, enn i 2005.

Det er langt fra umulig at disse faktorene til sammen vil slå såpass kraftig ut at
man i 2010 kan produsere moderate mengder vindkraft uten offentlig støtte.
(Staten vil likevel måtte fortsette å bære kostnadene ved langsiktige forpliktelser
som er inngått tidligere).

På den annen side vil et høyere ambisjonsnivå øke den gjennomsnittlige
produksjonskostnaden og dermed støttebehovet pr. kWh. Videre kan vårt
utgangspunkt med en gjennomsnittskostnad på 28 øre/kWh ved 2 TWh være for
lavt. Dersom målsettingen er å produsere 5-10 TWh vindkraft eller mer, må man
derfor regne med at det er nødvendig med offentlig støtte i lang tid fremover.

1.4 Aktuelle virkemidler
Det er viktig å utvikle virkemidler som er kostnadseffektive, dvs. at målet oppnås
på billigst mulig måte. Det går et hovedskille mellom tiltak som retter seg mot
investeringsfasen, som investeringstilskudd og fritak for investeringsavgift, og de
som retter seg mot produksjonsfasen, som produksjonstilskudd, garanterte priser
eller markeder for «grønn el».

Investeringstilskudd

Investeringstilskudd, dvs. at myndighetene dekker en nærmere spesifisert del av
investeringskostnaden, reduserer utbyggers finansielle risiko, og øker
myndighetenes. Den politiske risikoen for utbygger reduseres også betydelig,
siden tilskuddet da er gitt når prosjektet settes i drift, mens produksjonsrelaterte
tilskudd i utgangspunktet er mer åpne for endringer underveis. Å redusere
investeringsrisikoen fremheves ofte som et viktig punkt fra utbyggere av
vindkraft.

Investeringstilskuddet kan utformes på to forskjellige måter, enten i forhold til
installert effekt, eller som en prosentandel av investeringskostnadene. Den første
metoden gir bedre incentiver i forhold til å holde investeringskostnadene nede.
Uansett er det et problem at det ikke er noen entydig sammenheng mellom effekt-
beregninger og faktisk produksjon. Derfor er det vanskelig å fastsette det kriteriet
som investeringstilskuddet skal beregnes ut fra, dersom målet er å relatere
investeringstilskuddet til forventet produksjon. Dette problemet bortfaller dersom
tilskuddet er direkte knyttet til produsert volum.

«Vind-rushet» i California på 80-tallet, der meget høye investeringstilskudd ble
brukt, førte til en investeringsboom, men det installerte utstyret holdt ofte ikke
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mål, eller prosjektene ble dårlig utformet. I California har man på bakgrunn av
disse erfaringene gått over til produksjonsrelaterte tilskudd og skatteincentiver.

Produksjonstilskudd

Et tilskudd pr. produsert enhet gir riktigere incentiver enn et investeringstilskudd.
Da mottar produsenten mer støtte jo mer energi som produseres.

Størrelsen på produksjonstilskuddet kan enten fastsettes administrativt som et fast
beløp pr. kWh eller gjennom en eller annen form for konkurranse mellom
potensielle produsenter. Formålet med konkurranse er å bidra til å presse
tilskuddet ned, og gi bedre incentiver til at de mest kostnadseffektive prosjektene
bygges ut først. Det reduserer også myndighetenes behov for detaljkunnskap om
kostnader ved vindkraft. Den teknologiske utviklingen gjør fremtidige kostnader
usikre, og dermed blir det enda vanskeligere å fastsette en riktig tilskuddssats
administrativt.

I Storbritannia legger potensielle vindkraftprodusenter inn anbud på en viss
mengde produksjonskapasitet. Anbyderne med lavest priser pr kWh inngår
kontrakter med staten med løpetid på 10-15 år, som garanterer dem en fast pris i
denne perioden. De langsiktige kontraktene imøtekommer dermed også
utbyggernes behov for forutsigbare rammebetingelser. Siden man i det britiske
systemet egentlig konkurrerer om en garantert pris, ikke et garantert tilskudd,
elimineres også utbyggers risiko knyttet til at markedsprisen på kraft varierer.
Anbudsprosessen er gjentatt med ujevne mellomrom, og prisene har fait for hver
runde som er gjennomført.

Anbudsmetoden gir mulighet til å velge om staten vil holde tilskuddsbeløpet
konstant, noe som kan være gunstig av budsjetteringshensyn, eller holde det
utbygde volumet konstant. Man kan også justere de kvantitative målsettingene
skjønnsmessig opp eller ned, avhengig av om det støttebeløpet som kommer ut av
anbudssystemet er høyere eller lavere enn forventet.

Dersom anbudene innhentes på den prisen vindkraften skal betales med (til
forskjell for et støttebeløp i tillegg til den løpende markedsprisen), vil imidlertid
den fremtidige utviklingen i markedsprisen ha avgjørende betydning for hvor store
de faktiske utbetalingene fra staten blir. Staten sitter da med markedsrisikoen.

I Danmark og Tyskland tar kraftselskapene den økonomiske belastningen ved
støtte til vindkraft gjennom å betale en pris som ligger betydelig over markeds-
prisen. I et kraftmarked med konkurranse mellom selskapene vil dette være
problematisk. Siden volumet av vindkraft som selges til hvert enkelt kraftselskap
vil variere sterkt, vil selskapene stilles overfor ulike konkurransevilkår. Et system
med høyere priser til vindkraftprodusenter i Norge fordrer derfor at det er staten
som dekker differansen mellom markedsprisen og den prisen vindkraft-
produsenten får.
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Markeder for «grønn el»

Dersom et betydelig marked for grønn el kan utvikles, dvs. at det er mulig å
mobilisere økt betalingsvilje for vindkraft blant forbrukeme, vil dette bidra til å
redusere tilskuddsbehovet fra det offentliges side. Imidlertid kan dette være
vanskeligere i Norge med en energiforsyning som er basert på vannkraft, som de
fleste vil anse som relativt miljøvennlig, enn i land der det eksisterer en betydelig
opinion mot en energiforsyning som er dominert av fossile brensler eller
kjernekraft.

FoU-tilskudd

Den mest aktuelle kanaliseringen av FoU-midler i Norge er til pilot-prosjekter for
utbygging av vindkraftanlegg, slik at den eksisterende teknologien kan tilpasses
de til dels spesielle værforholdene i Norge. Den betydelige interessen for å bygge
vindkraftanlegg i Norge dersom de økonomiske rammebetingelsene er riktige,
tyder imidlertid på at bransjen allerede er klar til å sette i gang i stor skala, og at
støtte til utviklingsprosjekter derfor vil være et mindre sentralt virkemiddel.

Endringer i skatter og avgifter

Fra en samfunnsøkonomisk synsvinkel er alle selektive skatte- og avgiftslettelser å
regne som en form for støtte, og all støtte bør i utgangspunktet gjøres i form av
åpne bevilgninger. En slik prosedyre gjør det lettere å foreta riktige politiske
prioriteringer. Fritak for skatter og avgifter kan lett maskerer den reelle kostnaden
ved tiltaket.

På bakgrunn av at en generell avskaffelse av investeringsavgiften i løpet av
overskuelig fremtid ikke er usannsynlig, og det store antall unntak som allerede
finnes, firmer vi det imidlertid rimelig at et unntak for investeringsavgiften inngår
som en del av en tiltakspakke for å oppmuntre vindkraft i Norge. Dette vil bidra til
å skape stabile og sikre rammebetingelser for utbyggerne, i og med at disse ikke
behøver å spekulere i eventuelt fremtidig bortfall av denne avgiften.

Oppsummering

Valg av virkemiddel vil i høy grad være avhengig av hvordan man presiserer
målsettingen. Ut ifrå et kostnadseffektivitetshensyn synes det gunstigst at en
eventuell offentlig støtte til en omfattende utbygging av vindkraft i Norge består
av to elementer: fritak for investeringsavgift og en produksjonsstøtte pr. kWh. Et
anbudssystem etter britisk mønster vil sikre både at utbyggingen skjer på en
kostnadseffektiv måte og at en nedgang i vindkraftens produksjonskostnader over
tid reflekteres i redusert støtte. Produksjonsstøtten kan eventuelt utformes som en
garantert pris etter britisk mønster, dvs. at staten dekker differansen mellom den
løpende spotprisen og anbudsprisen, og derved overtar markedsrisikoen.
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Innledning
I denne rapporten analyseres både bedriftsøkonomiske og samfunnsøkonomiske
kostnader ved utbygging av vindkraft i Norge, og egenskapene ved de ulike
virkemidlene som er aktuelle å ta i bruk for å oppmuntre en slik utbygging.

Dette gjøres på bakgrunn av en gjennomgang av vindkraftens utvikling i andre
land, med hovedvekt på de landene der utbyggingen har kommet lengst, nemlig
USA, Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia. Rapporten beskriver både
den institusjonelle bakgrunnen i hvert enkelt land, hvilke virkemidler som har
vært i bruk og som er gjeldende i dag, og hvilke resultater som er oppnådd, både i
form av utbygd volum og i forhold til kostnadseffektivitet. Denne gjennomgangen
(kapittel 3) er gjennomført av Dean Anderson ved Chatham House Enterprises,
Climate Change Services i London. Anderson har også hatt hovedansvaret for
vedlegg 1 og 2, som beskriver den internasjonale kostnadsutviklingen og
teknologiske forbedringer.

I kapittel 4 gjennomgår vi de ulike kostnadskomponentene ved vindkraft-
utbygging i Norge, både de som inngår i utbyggerens egne kostnader og kostnader
som dekkes av andre deler av kraftforsyningen eller allmennheten. Den prisen
kraften kan oppnås i markedet beskrives også. På bakgrunn av denne
gjennomgangen og erfaringer fra faktiske og mulige utbyggingsprosjekter, trekkes
noen generelle konklusjoner om kostnadsnivået.

I kapittel 5 beskrives egenskapene ved de aktuelle virkemidlene, med hovedvekt
på skillet mellom investeringsorienterte og produksjonsorienterte virkemidler.
Denne gjennomgangen er gjort uavhengig av oppdragsgivers preferanser på
området. Det gjøres også noen anslag for støttebehovet under ulike forutsetninger.

Selvforsynings- og klimamålsettingene

Det er flere grunner til at interessen for vindkraft har økt i de senere år. Betydelig
fall i kostnadene og utvikling av et stort utvalg tekniske alternativer internasjonalt
har hatt betydning. Den kanskje viktigste grunnen er at ambisiøse klima-
målsettinger gjør det aktuelt å øke innslaget av fornybare energikilder som ikke
gir utslipp av klimagasser.

Norge har gått fra å være netto-eksportør til nettoimportør av kraft i normalår.
Både tidligere og nåværende regjering legger til grunn at Norge skal være
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selvforsynt med kraft fra fornybare energikilder også i fremtiden, og har støtte for
dette fra et flertall i Stortinget. Man kan sette inn tiltak for å dempe etterspørselen,
eller øke produksjonen fra fornybare energikilder. Tiltak som tar sikte på å dempe
etterspørselen etter elektrisitet kan være enøk, redusere eloppvarmingen til fordel
for biobasert fjernvarme eller varmepumper, eller økning i el-avgiften. Opprusting
og utbygging av vannkraft, og økt utnyttelse av vindkraft er de viktigste tiltakene
for å øke tilgangen på kraft fra fornybare energikilder. Bidragene fra solenergi og
bølgekraft blir trolig beskjedne.

Ambisjonene om å øke den beskjedne vindkraftproduksjonen i Norge må ses som
et ledd i et bredere program for å nå selvforsyningsmålsettingen. Det innebaerer at
dersom man legger kostnadseffektivitet til grunn, så må ressursinnsatsen for å
oppmuntre vindkraft ses i sammenheng med innsatsen på de andre områdene
nevnt ovenfor. Det faller utenfor rammen av denne rapporten å gå nærmere inn på
hvordan selvforsyningsgraden kan økes gjennom de andre tiltakene som er nevnt
ovenfor. Vi sammenligner heller ikke kostnadene ved slike tiltak med kostnadene
ved å støtte vindkraft. For å gi et visst perspektiv er det likevel verdt å nevne at
ifølge NVE er gjennomsnittlig kostnad for de vannkraftprosjektene som er plassert
i kategori 1 i Samlet Plan (18,6 TWh) omlag 23 øre/kWh.

Støtte til vindkraft i Norge 1978-1998

I Norge har vindkraftprogrammet vært delt i tre faser: kartlegging av vindressurser
(1979-83), pilotprosjekter med danske vindkraftverk (1984-92), og i de senere år
utvikling av norske produkter og kompetanse for eksport.

Sammenlignet med de andre landene som beskrives i denne rapporten har de
statlige bevilgningene til forskning og utvikling, introduksjon og
demonstrasjonanlegg for vindkraft i Norge vært beskjedne. De har bare i et enkelt
år (1991) oversteget 10 millioner kroner. Til sammen har vindkraften blitt
tilgodesett med 86 millioner (1995-) kroner i tidsrommet 1978 til 1995. For
perioden 1995-99 er støtten til FoU innen bio-, bølge-, sol og vindenergi, samt
effektive energiteknologier samlet under forskningsprogrammet NYTEK. De
årlige bevilgningene ligger samlet i størrelsesorden 15-20 mill. For 1998 er 7
millioner kroner øremerket til vindkraft.

Det er nå installert 3,8 MW vindkraft i Norge, fordelt på sy v lokaliseringer. Det
største anlegget er på Vikna i Nord-Trøndelag, der 3 x 400 kW og 2 x 500 kW
pitchregulerte turbiner er installert i regi av Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk.
NYTEK oppsummerer med at pilotprosjektene har vist at metoder for plasserings-
valg og ytelsesberegning er tilfredsstillende, at høye krav til å motstå maksimal-
vind har vist seg nødvendige og tilstrekkelige, og at det er utviklet tilfredstillende
kompetanse i drift av vindkraftverkene.

Flere norske firmaer har på bakgrunn av de norske vindkrafterfaringene utviklet
nye produkter. Ett av disse er beskyttelse mot lynnedslag, siden norske verk viste
seg å være særlig utsatt. Ett annet er et autonomt vind-diesel-konsept utviklet ved
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anlegget på Frøya i Sør-Trøndelag, og et tredje produkt verdt å nevne er små,
vedlikeholdsfrie turbiner som tåler et tøft klima.

Foreliggende planer om utbygging

I den senere tid har en rekke vindkraftprosjekter blitt presentert av et bredt
spektrum av utbyggere. Bare noen få av disse har kommet til formell behandling
hos myndighetene. På slutten av 1997 ble Vest-Agder Energiverk og Norsk Miljø-
energi innvilget konsesjon for utbygging av et anlegg på 5 x 750 kW på Fjeldskår
ved Lindesnes.

NVE har videre to konsesjonssøknader til behandling: Nord-Trøndelag Energiverk
har søkt om å få sette opp en enkelt mølle på 1,5 MW på Hundhammarfjellet i
Nærøy kommune (NTE forprosjekterer ytterligere 9 møller på samme sted).
Hydro Karmøy har søkt om 4-6 møller a 750 kW ved sin fabrikk på Karmøy.
Hydro akter med dette prosjektet å vinne erfaring for eventuelle større satsninger
senere.

I tillegg er det innlevert forhåndsvarsel om konsesjonssøknad fra Rødøy-Lurøy
Kraftlag for 3 møller a 500-750 kW på Træna. Statkraft har levert forhånds-
melding etter Plan- og bygningsloven for en vindmøllepark på 30-150 MW på
Smøla. Disse planene er foreløpig ganske åpne. På Smøla har også Norsk Hydro,
Statoil og Nordmøre Energiverk omfattende planer.

Utover dette har NVE fått et titalls søknader om økonomisk støtte til
forundersøkelse og prosjektering. Forøvrig kjenner NVE til 10-20 mer vage
planer, og har opplevd stor pågang de siste månedene av interesserte (se også
Abelsen, 1998). Til sammen kan det dreie seg om en produksjonskapasitet på i
størrelsesorden 500 MW. Videreutviklingen av disse planene er imidlertid heit
avhengig av endringer i rammebetingelsene, som denne rapporten senere skal
drøfte.

Potensialet

Det finnes ulike anslag for potensialet for vindkraft i Norge. Den mest autoritative
studien er gjort av Institutt for energiteknikk i 1981, og oppdatert i 1990 (ife,
1990). Her anslås potensialet på de mest interessante lokaliseringene fra
Kristiansund i sør til Andøya i nord til ca. 12 TWh innenfor et kostnadsintervall
på 35-65 øre kWh, referert sentralnettet. For hele kysten, og når mer perifere
prosjekter også er tatt med, ble potensialet i 1991 anslått til 32 TWh. Som
beskrevet nærmere i kapittel 4 er det grunn til å tro at kostnadsnivået i dag er
vesentlig lavere, og dessuten synkende.

Institutt for energiteknikk (ife) har gjennomført vindmålinger på en rekke utvalgte
steder i Norge. I den senere tid har Statkraft sått i gang arbeidet med måling på
nye lokaliseringer (se ife, 1997). I tillegg har lokale everk og potensielle
utbyggere begynt med sine egne malinger.

I NEXT PAGE(S)
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3 Støtte til vindkraft i ulike
land

Man kan skille mellom tre former for offentlige støtteprogrammer for vindkraft:

• Forskning og utvikling.

• Virkemidler som har til formål å støtte oppføringen av individuelle
vindturbiner eid av små aktører, inkludert kooperativer. Disse installasjonene er
vanligvis knyttet til nettet, men kan være designet for å dekke lokale kraft-
behov, snarere enn å maksimere leveringen inn på nettet.

• Virkemidler som har til formål å støtte den kommersielle utviklingen av vind-
parker på en slik måte at mest mulig kraft kan mates inn på nettet, tatt i
betrakning lokale ressurser og kapasitet i distribusjonssystemet.

I dette kapitlet vil vi konsentrere oss om det siste av disse programmene, støtte til
kommersialisering av nettilknyttet vindkraftanlegg. Nedenfor vil vi beskrive og
vurdere hvordan ulike virkemidler er egnet til å oppmuntre utviklingen på en
effektiv måte.

3.1 USA
USA var det første landet der det kom i gang vindkraftutbygging i stor skala. På
1980-tallet ble mer enn 2.000 MW installert, hovedsakelig i Californias åser. Flere
faktorer bidro til dette: Billig land var tilgjengelig, delstatens regulerings-
myndigheter var positive og påla kraftselskapene å betale gode priser for vind-
kraft, og skattefrådrag både fra delstaten og føderale myndigheter gjorde
investeringene attraktive. Imidlertid stoppet utviklingen plutselig opp, og samlet
installert kapasitet i California er redusert til 1.700 MW, ettersom eldre maskiner
er tatt ut av drift. Imidlertid ser det ut til å gå mot en ny utbyggingsperiode.
Mange prosjekter andre steder enn California er under planlegging eller bygging.
Fremtidige prosjekter blir sannsynligvis mindre enn vindparkene i California, og
vil først og fremst forsyne markedene for «grønn el» som er under fremvekst
innenfor rammene av et liberalisert kraftmarked.
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3.1.1 Kraftforsyningen
Mer enn 3.000 selskaper leverer kraft, men av disse er det 300 investoreide
selskaper (IOUs) som står for 75% av forsyningen. Resten utgjøres av selskaper
eid av lokale myndigheter, delstater eller føderale kraftselskaper som Tennessee
Valley Authority. Det er overskuddskapasitet i deler av landet, og underskudd i
andre deler, noe som gir betydelige geografiske variasjoner i kraftprisene.

Selskapene reguleres på delstatsnivå av offentlige kommisjoner (PUC), som
fastsetter tariffene og avkastningsratene for kraftselskapene. Regulerte selskaper
kalles «public» seiv om de er privateide. Disse har historisk sett nytt godt av
geografiske monopoler som dekker både produksjon, transmisjon og salg. Drifts-
kostnader som PUCene anser som rimelige kan normalt overveltes på kundene.
Siden kraftselskapets tillatte overskudd er avhengig av størrelsen på kapitalen, har
disse ønsket å eie sine egne kraftanlegg fremfor å kjøpe kraft fra uavhengige
produsenter, seiv om det siste i prinsippet er mulig.

På føderalt nivå reguleres bransjen av Federal Energy Regulatory Commission
(FERC), som overvaker transmisjon på tvers av delstatsgrenser og engrossalg.
Videre sertifiserer FERC ikke-regulert ko-generering, småskala produksjon og
vurderer delstatenes planer for ikke-regulerte anlegg, som kan være «godkjente
anlegg» (qualifying facilities - QF) eller «uavhengige kraftprodusenten) (IPP).
Betegnelsen «ikke-regulert» innebærer at PUC ikke regulerer salg av kraft eller
selskapenes avkastningsrater, eller krever at selskapet skal levere detaljert
finansiell informasjon.

3.1.2 PURPA
Oljeprissjokkene på 70-tallet førte til stor oppmerksomhet om landets avhengighet
av oljeimport. Regionale black-outs sådde tvil om dominansen av store kraft-
verksenheter bidro positivt til forsyningssikkerheten. Store kostnadsoverskridelser
og langvarige planleggingsperioder gjorde kjerne- og kullkraft mindre attraktivt.
De dominerende termiske verkene ble også etterhvert sett på som en hovedkilde til
lokal og regional luftforurensning.

I 1978 vedtok Kongressen Public Utility Regulatory Policy Act (PURPA), som
avskaffet kraftselskapenes monopol på kraftproduksjon. Loven krevde at
selskapene knyttet til seg godkjente anlegg (QF), at de betalte gode priser for
kraften fra disse, og at de solgte back-up kraft til disse på ikke-diskriminerende
vilkår. Enhver produsent som anvendte fornybare energikilder eller drev kraft-
varmeproduksjon (inklusive gasskraftverk) i anlegg opp til 80 MW fikk status
som QF. Denne volumbegrensningen ble senere fjernet.

PURPA medførte at kraftselskapene ble pålagt å betale QFene en pris som
tilsvarte hva det ellers ville ha kostet å produsere eller kjøpe en ekstra kWh eller
kW (det såkalte unngåtte kostnader-prinsippet.) Kostnadene ved det dyreste
kraftverket på det tidspunktet QF produserte (topplastkostnader) skulle legges til
grunn.
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Det var imidlertid ulikheter i hvordan PUCer kalkulerte unngåtte kostnader, særlig
hvordan de behandlet inndelingen på energikostnader og effektkostnader.

• Energikostnader er de variable kostnadene forbundet med produksjon av
elektrisitet, dvs. brenselskostnadene og en del av drifts- og vedlikeholds-
kostnadene.

• Effektkostnadene er de kostnadene som er knyttet til kapasiteten til å levere
energi, altså kapitalkostnaden ved anleggene.

QF'ene forsøkte å overbevise sin PUC om at disse hadde tilstrekkelig leverings-
sikkerhet, eller at levering var sikret gjennom juridiske forpliktelser, slik at kraft-
kjøperen kunne unngå å bygge en produksjonsenhet. Noen PUCer skilte mellom
topplast og annen last, mens andre delte inn i tilfeldig kraft og fastkraft. Høyere
priser ble betalt for elektrisitet som kunne dekke topplastbehovet og/eller hadde
sikker levering. Denne klassifiseringen var kritisk for uavhengige produsenter.
Fornybare prosjekter var sj elden livskraftige dersom de bare oppnådde satsene for
tilfeldig kraft, som ble basert på nedbetalte vann- og kullkraftverk.

Dersom QF'ene var misfornøyde med vilkårene det lokale kraftselskapet tilbød,
eller mente at selskapet forhalte forhandlingsprosessen, kunne de klage til sine
lokale PUC, eller i siste instans til FERC. I begynnelsen endte de fleste prosjekt-
forslag opp hos den lokale PUC til avgjørelse.

Representanter for enkelte energikilder argumenterte bedre for å motta effektpriser
enn andre. Naturgass, tre og avfallsfyrte ko-generingsverk hadde større suksess
med dette en vindkraft. Vannkraft fikk enkelte ganger betalt for fastkraft dersom
de kunne påvise pålitelige minimumstilsig. Enkelte vindprosjekter i California
oppnådde en bedre klassifisiering («delvis fast kraft») enn tilfeldig kraft basert på
den samlede kapasiteten til en gruppe prosjekter, dvs. vindparker lokalisert på
forskjellige steder med forskjellige, men forutsigbare vindmønstre.

Kraftselskapene stilte minimumskrav til kapasitetsutnyttelsen for å betale for
effekt. De krevde at QF'ene hadde en kapasitetsutnyttelse på 70-85%, enten på
årsbasis eller under topplast. Enkelte prøvde å pålegge kapasitetsutnyttelse opptil
100%. Enkelte PUCer godtok slike krav, og undergravde i realiteten dermed
PURPA og gjorde det umulig for kraftprodusenter som baserte seg på fornybare
energikilder å etablere seg. Nesten alle PUCer tillot at kraftselskapene å bruke
straffereaksjoner dersom den kontraktsfestede kapasitetsutnyttelsen ikke ble
oppnådd.

Det var forskjeller mellom delstatene i hvordan de implementerte PURPA. De
som støttet mest opp under loven sørget for at standardkontrakter med følgende
egenskaper ble gjort tilgjengelige:

• Langsiktige kontrakter basert på unngåtte kostnader.

• Betaling både for energi og effekt.
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• Fast eller forutsigbar inntektsstrøm.

• Utjevnet eller front-tunge utbetalinger (utbetalt i løpet av lånets nedbetalings-
periode).

• «Rimelige» krav til minimums kapasitetsutnyttelse.

Betydningen av PURPA har de senere år blitt redusert på grunn av utbredt bruk av
anbud, av delstatsbasert deregulering av elektrisitetssektoren og av at FERC ikke
følger opp reguleringene, eller at ulike reguleringer kommer i konflikt med
hverandre.

3.1.3 Skatteincentiver
PURPA etablerte i 1979 et føderalt skattefradrag på 10% av investerings-
kostnadene i godkjente energiprosjekter (QF). Etter det andre oljeprissjokket i
1980, økte Kongressen dette fradraget til 15% gjennom Crude Oil Windfall Profits
Tax Act. I tillegg hadde Kongressen allerede vedtatt et generell skattefradrag på
10% for alle investeringer, som et tiltak for å få fart på økonomien. Inntil 1985, da
disse ble avskaffet, ga føderale myndigheter altså et skattefradrag på energi-
investeringer på totalt 25%.

For å oppmuntre fornybare energikilder ga enkelte delstater egne skattefradrag.
California tilbød 25%. På denne måten ble avkastningen på investert kapital svært
høy, og tiltakene satte i verk en investeringsboom, særlig på vindkraft. Californias
skattefradrag ble redusert til 15% i 1986 og avskaffet året etter.

I 1992 ble det gjennom Energy Policy Act innført et skattefradrag for alle
fornybare energiprosjekter som kommer i drift før 1. juli 1999. Fradraget er
produksjonsavhengig og gjelder for en tiårsperioden fra installeringsdato.
Fradraget utgjør 1,5 cents (NOK 0,ll)/kWh, og reguleres i henhold til en indeks
for økninger i produksjonskostnadene.

3.1.4 «Vind-rushet» i California
På 1970-tallet økte etterspørselen etter elektrisitet i California med ca 7% pr år.
De politiske myndighetene og PUC ville svare på dette ved å utvikle de fornybare
energikildene, særlig vindkraft som har et betydelig potensial i California. Da
kraftselskapene beveget seg for sakte i den retning, ble Southern California Edison
ilagt bot på $8 mill. for å ha unnlatt å inngå kontrakter med QF'er. Etter dette
tilbød kraftselskapene standard-kontrakter basert på unngåtte kostnader. Den mest
populære av disse - ISO4 baserte seg på langsiktige unngåtte kostnader (både
energi og effekt). I 1983 spådde kraftselskapene at kostnaden på lang sikt ville
være 6 cents/kWh. Forventninger om økninger i oljeprisene og inflasjon førte til at
kontraktene inngått før 1985 hadde en indeksregulering som ga en pris på over 14
cents/kWh i 1995. Etter at kraftselskapene skiftet fra olje til naturgass, falt den
unngåtte kostnaden kraftig. I 1993 var den 3,5 cents (NOK 0.26)/kWh, basert på et
kombisykel gasskraftverk.
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ISO4-kontraktene hadde en 10 års-periode med faste priser, etterfulgt av 20 år
med flytende priser. Den effektbetalingen for «delvis fast kraft» som PUC
fastsatte, etablerer et gulv på 2 cents/kWh. Derfor er det forventet at
kombinasjonen av denne kostnaden og unngåtte energikostnader vil gi en total
vindkraftpris på 5-5,5 cents (NOK 0,37-0,4l)/kWh i overskuelig fremtid, noe som
er betydelig høyere enn for gasskraftverk.

Den første vind-boomen i California, utløst av alle tiltakene nevnt ovenfor, førte
til at mer enn 2000 MW vindkraft ble installert mellom 1981 og 1989, og det ble
investert for mer enn $2 milliarder. Boomen førte på den andre siden også til at
prosjekter led under å være designet i all hast og til at mangelfullt utstyr ble
installert, noe som førte til at mye utstyr måtte erstattes, at enkelte prosjekter ble
forlatt og til flere mye omtalte konkurser. Mange investorer tapte penger, enten
fordi prosjektet mislyktes eller fordi ligningsvesenet i ettertid ikke godkjente
skattefradragene.

I dag er status i California at omlag et dusin selskaper driver 1.700 MW vindkraft-
anlegg og leverer ca 3 TWh årlig til delstatens kraftselskaper. Landskapet er
dominert av to selskaper - SeaWest og Zond Systems, mens et tredje, Kenetech,
gikk konkurs i 1996, etter mekaniske problemer med en ny type turbiner. SeaWest
utvikler bare prosjekter, mens Zond Systems (som nå er kjøpt opp av Enron) både
deltar i prosjekter og lager turbiner. Begge selskapene er aktive i det
internasjonale markedet.

3.1.5 Anbud
Anbud ble først innført i staten Maine i 1984, etter at PUC'en der hadde fastsatt de
unngåtte kostnadene på basis av et kjernekraftverk som ikke ble bygd. Til denne
prisen kom en flom med kontraktsanmodninger fra QF'er. Kraftselskapet foreslo
anbudskonkurranse mellom alle disse tilbyderne for å komme frem til en
kostnadseffektiv allokering av den ønskede kapasiteten. Da Maine på denne ikke
planlagte måten slapp løs anbudsprinsippet, styrket det kraftvarmeverk basert på
gass, som var mer konkurransedyktig på pris enn fornybare energikilder.

Fra midten til slutten av 1980-tallet ble anbudssystemet brukt mest omfattende i
New England og de nordøstlige delstater. Etterhvert gikk til fleste stater over til
det. Fornybare energikilder kom dårlig ut. På landsbasis hadde i 1995 bare 2.100
MW fornybare prosjekter blitt utviklet eller utvalgt på grunnlag av anbud. I 60
anbud som ikke var begrenset bare til QF'er, hadde fornybare energikilder bare
vunnet 7% av kapasiteten. Seiv om teknologisk fremgang har redusert kostnadene
for mange fornybare energikilder i de siste femten år, har disse reduksjonene i de
fleste tilfeller vært mindre enn virkningen av fallende gasspriser, som har ført til at
basisen for å beregne unngåtte kostnader har fait med nesten 50% i noen delstater.
Produsentene av fornybar energi klager også på at transaksjonskostnadene ved å
utarbeide anbud er høye, og at usikkerheten om man blir utvalgt skaper
vanskeligheter. De peker også på at siden anbudene driver prisene ned, blir det
vanskelig å finne ressurser til teknisk innovasjon.
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3.1.6 Deregulering
Seksten delstater har så langt vedtatt deregulering av kraftmarkedet. Andre
vurderer spørsmålet eller har sått igang pilot-prosjekter. I 1998 skal Kongressen
vurdere om føderale myndigheter skal fastsette en tidsfrist for når alle stater skal
ha åpnet sine markeder. Den føderale reguleringsmyndigheten (FERC) har
myndighet til å pålegge apen tilgang til det nasjonale transmisjonsnettet til
standardtariffer.

Det største problemet med dereguleringen er hvordan man skal behandle kraft-
selskapenes investeringer i kraftproduksjonskapasitet som dereguleringen gjør
ulønnsom (stranded costs).

I august 1996 vedtok den lovgivende forsamlingen i California enstemmig USAs
første omfattende deregulering av kraftmarkedet. Loven inneholder flere
bestemmelser som vil være til hjelp for fornybar energi, bl.a. ved å berede
grunnen for «grønn el» og ved å øke utbetalingene til eksisterende vindkraft-
prosjekter. Spesifikt innebærer denne loven (AB1890):

• Det avsettes $540 millioner (NOK 4 milliarder) til støtte til fornybare
energikilder frem til 2001.

• Kraftselskapene må gi kundene mulighet til å støtte utbygging av fornybare
energikilder mot lettelser i forpliktelsene til å bidra til å kompensere
selskapenes «stranded costs».

• Vindkraftprosjekter som ikke allerede har standardkontrakter med kraft-
selskapene får direkte tilgang til forbrukere som går med på å dekke minst
halvparten av sitt kraftbehov fra sertifiserte fornybare produksjonsanlegg.
Kraftselskaper som er eid av lokale myndigheter, som står for 25% av
delstatens kraftleveranser blir isteden pålagt å sette til side en andel av sine
inntekter for å kjøpe fornybar energi, drive enøk og investere i FoU.

• Fastsetter i lov en metodologi for å beregne kortsiktige unngåtte kostnader
som vil øke utbetalingene til vindkraftprosjekter etter at QF'ene når slutten
av tiårsperioden med fast pris avtalt i ISO4-kontraktene. Så snart PUC
mener at kraftbørsen fungerer effektiv, vil børsprisen brukes.

I oktober 1997 ble fordelingen av støtten til fornybar energi vedtatt. Eksisterende
vindkraftprosjekter som ikke har en fast kraftpris fikk tildelt $70 millioner.
Teknisk opprusting av prosjekter som har kontrakter er også omfattet av
tilskuddet. Dette utbetales i form av et månedlig produksjonstilskuddet, og vil
utgjøre det minste av disse alternativene:

• Et tak på 1 cent/kWh.

• Differansen mellom en pris på 3,5 cent/kWh og den energiprisen som kraft-
selskapet betaler.

• Totale budsjettmidler delt på antall produserte kilowattimer.

American Wind Energy Association anslår at tilskuddet vil utgjøre ca 1 cent/kWh
i 1998, 0,88 cents i 1999, 0,61 cents i 2000 og 0,44 cents i 2001, eller omlag 0,73
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cents/kWh i gjennomsnitt. Da forutsettes det at produksjonen ligger på
gjennomsnittlig historisk nivå og at energiprisen en 2,5 cents/kWh eller lavere.
Tilskuddet blir lavere dersom vindkraftproduksjonen eller kraftprisen øker.

Nye vindkraftprosjekter eller slike som er teknisk opprustet, kan konkurrere med
alle andre fornybare prosjekter om et produksjonstilskudd på inntil 1,5 cents/kWh
over fem år. (De opprustede kan altså velge mellom tilskuddet beskrevet ovenfor
og å delta i anbudskonkurransen). Til dette formålet er det avsatt $162 mill.
Fordelingen skjer gjennom en anbudsrunde, der kriteriene er pris og levert volum.
Et enkelt prosjekt kan ikke motta mer enn 25% av den totale potten, kraften må
produseres i California og selges til kunder i delstaten, og prosjektet må være i
gang innen utgangen av 2001 for å kunne få tilskudd for fem år. Andre kriterier og
milepasler for fremdriften i prosjektet er under utvikling. Anbudene skal etter de
foreløpige planer innleveres innen mars.

Støttetiltak under deregulering

Det er også i USA ulike oppfatninger om hvilke støttetiltak som bør anvendes.
Ulike former for subsidiering, Fornybar Portefølje Standarder (RPS) og markeder
for «grønn el» er de mest aktuelle. Det er uenighet, også blant vindkraft-
selskapene, om det er best å subsidiere forbrukere som velger å betale en merpris
for fornybar energi, eller om subsidien heller skal brukes til å redusere den prisen
produsentene av fornybar energi selger denne videre til distributørene til. Etablerte
vindkraftselskaper føretrekker skatteincentiver for vindkraftprosjekter kombinert
med CO2-avgifter på fossile brensler. De peker på at «grønn el-konseptet» er med
på å fasttømre oppfatningen om at fornybar energi er dyrere enn standard
teknologier. En produksjonsavgift bedrer på den annen side vindkraftens
konkurranseposisj on.

Fornybar Portefølje Standarden (RPF) planlegges tatt i bruk av noen stater. Kraft-
selskapene pålegges i dette systemet å kjøpe en bestemt andel av sin kraft fra
fornybare energikilder. Selskapene kan dekke sine forpliktelser enten gjennom å
produsere den fornybare energien seiv, kjøpe kraften fra en annen produsent, eller
fra noen som hadde overskudd på slike kvoter (her er det også rom for meglere og
en markedsplass). Statens rolle ville være begrenset til å overvake systemet. Det
ville ikke bli fastsatt noen felles pris eller kontraktbetingelser.

Iowa planlegger en RPF på 2%. Selskapene vil antakeligvis skaffe seg kraft til å
oppfylle denne standarden gjennom anbud. Føderale myndigheter vurderer å
innføre RPF på nasjonalt plan. Andre delstater bruker andre former for støtte. I
Montana går f.eks. 2,4% av alle kraftselskapenes inntekter inn i et fond som
brukes til å støtte fornybare energikilder og andre sosiale tiltak.

I forkant av klimaforhandlingene i Kyoto i desember 1997, annonserte president
Clinton at $5 milliarder ville bli brukt i løpet av neste femårsperiode for å utvikle
energieffektive teknologier og energikilder med lave utslipp av CO2, inkludert
fornybare, og gjøre disse kommersielt tilgjengelig. Detaljene er ikke gjort kjent.
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3.1.7 Markedsføring av «grønn el»
Alle observatørar synes å være enig om at markeder for «grønn el» vil oppstå. Det
første prosjektet ble etablert i Travers City, Michigan i 1996. På landsplan var det
i begynnelsen av 1997 tolv selskaper som tilbød i alt 15 forskjellige «grønn el»-
tilbud, og mange flere er under lansering.

• Sacramento Municipal Utility Distric (SMUD) fikk den første måneden mer
enn 600 kunder som valgte å få 50% eller 100% av sin elektrisitet fra
fornybare energikilder til en merpris på 1,5 cents/kWh. Alternativet 100%
var mest populært.

• Småbyer i Cape Cod, Massaschusetts, med et samlet effektbehov på 300
MW har gått sammen om sine innkjøp og planlegger å møte alt behov for
økning i kapasiteten gjennom enøk og fornybar energi. Samlet volum er
162.000 kunder, som står for halvparten av leveransene fra det lokale kraft-
selskapet og gir inntekter på $175-200 millioner i året. Husholdninger, små
næringsdrivende og noen industriselskaper vil gå inn i markedet som én stor
kjøper fra begynnelsen av 1998.

• Et kraftselskap i Colorado (PSC) har, i likhet med flere samfunn, som
Aspen, Colorado Springs og Fort Collins etablert
markedsføringsprogrammer for «grønn el». PSC selger vindkraft i blokker
på 100 kWh til husholdninger og næringsliv til en pris som ligger 2,5
cents/kWh over standard tariff på ca 6 cents/kWh. Markedsføringen
omfatter bla. en sammenligning av hvor mye dette reduserer CO2-
utslippene, oppgitt i form av en bils kjørelengde. Det var forventet at den
første leveringen skulle skje i løpet av januar 1998.

• I Dallas, Texas, lanserte selskapet CSW i april 1997 grønn el under navnet
«Clear Choice». Forbrukerne kan få 25%, 50% eller 100% av sin elektrisitet
fra fornybare kilder, og den månedlige ekstrakostnaden er antatt å bli $5-15.
CSW planlegger å bygge 40-50 MW vindkraft.

• I California vil Green Mountain Power, et datterselskap av et kraftselskap i
Vermont, markedsføre vindkraft produsert av Sea West i Wyoming. Sea West
planlegger å bygge en ekstra turbin for hver 3.000 kunde som GMP inngår
kontrakt med.

Et mulig problem er å sette standarder for hva som kan markedsføres som grønn
el. Noen har forsøkt seg med å seige kjernekraft som «grønn», mens andre selger
fossil kraft under denne merkelappen på basis av andre gjennomførte tiltak for å
redusere CO2-utslippene eller bidrag til miljøorganisasjoner. Environmental
Defense Fund planlegger å tilby revisjon av grønn el, og til å bidra til etableringen
av nasjonale standarder.

Et frivillig sertifikasjons- og verifikasjonssystem - «Green-E» - ble annonsert i
november 1997 i California. Hensikten var å hjelpe forbrukerne å identifisere
kraftleveranser basert på minst 50% fornybare energikilder. Deltakerne i
programmet, inkludert Enron, må oppgi kildene til den elektrisiteten de markeds-
fører. For den andelen som produseres med annet enn fornybare energikilder, må
utslippene av SO2, NOX og drivhusgasser være lavere enn kravene i California.

20



- ECON Senter for økonomisk analyse -
Vindkraft i Norge

Forbrukernes interesse for grønn el er foreløpig ikke klar. Spørreundersøkelser
tyder på at en høy andel av forbrukerne ville være villige til å betale noen dollar
mer i måneden, men det er ukjent hvor mange som faktisk ville inngå slike
kontrakter på permanent basis.

3.2 Danmark
I Danmark er det installert ca 4.500 vindrurbiner (hvorav 577 ble installert i 1997)
med en total kapasitet på litt over 1.000 MW. Syv prosent av landets kraftbehov
dekkes av vindkraft, opp fra 4% i 1995. Den danske regjeringen har sått seg
høyere mål for vindkraft enn noe annet land. I 2005 er det forventet at 2.500 MW
vil være installert, hvorav 750 MW offshore. Ifølge den gjeldende energiplanen
(se nedenfor) Energi 21 er målet at 5.500 MW skal være installert innen 2030.

Danmark er verdens ledende eksportør av vindturbiner. Mellom 1980 og midten
av 1997 solgte danske firmaer totalt 3.700 MW installert kapasitet. I 1996-97
solgte danskene 992 MW, mot 773 MW for tyske produsenter og 769 MW for
amerikanske. Grunnlaget for suksessen til denne bransjen har alltid vært et robust
hjemmemarked, der 93% av turbinene er privateid, og 7% er eid av kraft-
selskapene.

3.2.1 Kraftforsyningen
På toppen av det danske kraftforsyningssystemet er to regionale samordnings-
selskaper - Elsam og Elkraft. Under disse ligger i alt ni produksjonsselskaper, som
ved siden av produksjon i sentrale kraftverk er ansvarlig for anskaffelse av
brensel, design og konstruksjon av nye kraftverk, transmisjon og internasjonal
krafthandel. Omlag 90 distribusjonsselskaper eier produksjonsselskapene.
Distributørene er enten eid av kommunene eller er lokale samvirkeforeninger.
Unntaket er NESA, et aksjeselskap som eier 60% av aksjene i Sjællanske
Kraftværker, den dominerende produsenten på Sjælland.

De lokale distributørene har eksklusive leveringskonsesjoner i sine områder, og
kjøper all sin kraft fra den kraftprodusenten de er medeiere i. Fra 1. januar 1998
har riktignok de største forbrukerne (over 100 GWh) og distributørene anledning
til å kjøpe fra andre, men siden storforbrukerne bare står for ca. 5% av total-
forbruket, og distributørene gjennom eierskap er bundet til en produsent, blir
konkurransen i realiteten svært begrenset.

Kraftproduksjonen koordineres av Elsam og Elkraft i henhold til marginale
produksjonskostnader og tilgangen på kraft fra Norge og Sverige. Utenlands-
handelen er betydelig. I enkelte år har Danmark importert opptil 40% av sitt kraft-
forbruk, mens landet i 1996 eksporterte 50% mer enn eget forbruk (p.g.a. det
ekstreme tørråret i Norge og Sverige og dertil hørende høye priser). Danmarks
egen kraftproduksjon er i overveiende grad basert på importert kull (ca. 80%).
Imidlertid tillater ikke myndighetene flere kullfyrte verk, og andelen naturgass,
biomasse og vindkraft vil øke i årene som kommer.
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3.2.2 Energiplanene
I 1973 ble 95% av Danmarks kraftbehov dekket gjennom importert olje. Etter
oljekrisen økte interessen for fornybare energikilder. I 1981 la regjeringen frem
sin første energiplan, som fastsatte en målsetting på 1.000 MW vindkraft innen
2000. Etter Toronto-avtalen om reduksjoner i CO2-utslippene med 20% innen
2005 kom den neste planen - Energi 2000, som beskrev initiativer for å fa danske
utslipp ned med 28% fra 1988 til 2000. Energidelen av denne planen la vekt på
energieffektivisering i sluttbrukerleddet og økt bruk av kraft varme. Da regjeringen
i 1993 innså at målsettingene ikke ville bli nådd, kom en oppfølging til Energi
2000 med nye tiltak, først og fremst overgang fra bruk av kull til naturgass i kraft-
produksjonen, strengere energieffektivitetsstandarder, pålegg om Integrert
Ressursplanlegging - IRP, som innebærer at utbygger må ha vurdert mulighetene
til å redusere forbruket, og tiltak for å redusere eloppvarmingen i husholdningene.
Gjennom en egen biomasseavtale gikk også kraftprodusentene med på å øke sin
bruk av biomasse. I denne planen var målsettingen å øke bruken av naturgass til
27% av kraftproduksjonen innen 2005.

Den siste, og gjeldende plan - Energi 21, ble lansert sommeren 1996. Her
bekreftes regjeringens målsetting om å redusere CO2-utslippene med 20% innen
2005, og nye tiltak innføres. Ved å fremme energieffektivisering og økt bruk av
fornybar energi er målet å redusere energiintensiteten med 20% og øke de
fornybares andel av elektrisitetsforsyningen til 12-14% innen 2005. Det settes
også opp et mål om å halvere CO2-utslippene innen 2030, og skisseres hvordan
dette målet kan nås.

3.2.3 Støtte til vindkraft 1986-97
Det første skritt for å utvikle vindkraftindustrien var etableringen av et testanlegg
ved Risø Nationale Laboratorium i 1978. Året etter ble det innført et investerings-
tilskudd på 30%. I 1980 leverte turbinprodusentene turbiner med størrelse 30 kW,
og på 80-tallet ble 30-50 MW vindkraft installert hvert år. Inveseringstilskuddet
ble faset ut fra 1985, og fjernet helt i 1990.

I 1986 kom regjeringen til enighet med kraftselskapene om å installere 100 MW
vindkraft eid av selskapene innen 1990. Elsam skulle bygge 55 MW og Elkraft 45
MW. Målsettingen ble først oppfylt i 1992, noe som skyldtes at det etterhvert ble
vanskeligere å få tillatelse til bygging fra lokale myndigheter.

Før kraftselskapene kom inn i vindkraftmarkedet, hadde nesten alle anlegg blitt
bygd ut individuelt, av kooperativer eller kommuner. Omtrent 100.000 danske
husholdninger eier andeler i slike vindkraftsamvirker. Hele 75% av de danske
turbinene eies av enkeltpersoner eller kooperativer.

I tillegg til de tidlige investeringstilskuddene fra staten, har kraftselskapene blitt
pålagt å betale attraktive priser for vindkraft. Selskapene betaler 85% av den
gjeldende standardtariffen, tilsvarende ca 30 danske øre/kWh. Frem til tidlig på
90-tallet var denne prisen tilgjengelig bare for samvirkeforeninger og eiere av
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enkeltturbiner under 150 kW. Eiere av større turbiner og samvirkemedlemmer
som bodde utenfor distriktet der vindkraftanlegget ble lagt, mottok en pris på 70%
av standardtariffen. Tidlig på 90-tallet ble størrelsesbegrensningen økt fra 150 kW
til 250 kW, og senere avskaffet.

I løpet av 80-tallet ble forbruksavgiftene på elektrisitet økt til 31 danske øre/kWh,
og er fra 1998 56 øre/kWh. Av dette er private vindkrafteiere unntatt for 27
øre/kWh, dvs. at de får dette beløpet refundert. Fra 1992 har også kraftselskapene
fått en refusjon på 10 øre/kWh. Den samlede verdien av garanterte priser og
avgiftsrefusjon utgjør ca DKK 0,57/kWh. Til sammenligning er den
gjennomsnittlige kraftprisen (inkl. avgifter) til husholdningene drøye DKK
l/kWh.

Skattereglene er innrettet mot å favorisere medlemmer av kooperativer. Hver
husholdning kan eie en andel i en turbin som tilsvarer 150% av eget kraftforbruk.
Overskudd skattlegges bare dersom det overstiger husholdningens utgifter til
elektrisitet med mer enn 10%. Investorene mottar DKK 0,27/kWh som fratrekk i
strømregningen.

3.2.4 Lokal motstand
Mange av de beste lokaliseringene ble opptatt for 10-15 år siden av turbiner på 25-
75 kW. På den tiden ble det tatt mindre hensyn til visuell forurensning og støy,
noe som førte til vindkraftutbyggere, særlig kraftselskapene, fra tidlig på 1990-
tallet begynte å møte lokal motstand mot videre utbygging. Kraftselskapene, seiv
om de i prinsippet er forbrukereide, blir ofte sett på som «outsidere» av den lokale
befolkningen og lokale myndigheter. Situasjonen ble ikke lettere av at flere
instanser skulle ha et ord med i laget - lokale, regionale og nasjonale myndigheter,
og disse var ofte uenige med hverandre.

På forespørsel fra kraftselskapene opprettet regjeringen et råd for lokalisering av
vindkraftanlegg. Rådet konkluderte med at Danmark bør være i stand til å finne
passende lokalisering for mellom 1.000 og 2.800 MW ekstra vindkraft, seiv om
man tar hensyn til lokale innvendinger og behov for landskapsvern.

Potensielle utbyggere, særlig de store kraftselskapene, er frustrert over
problemene med å sikre seg passende lokaliseringssteder. Kostnadene for de
gjenværende aktuelle stedene har økt, og har i hovedsak spist opp reduksjonene
som er oppnådd gjennom teknisk fremgang. Begrensningene gjør det også umulig
for selskapene å nå det ambisiøse målet som er sått av regjeringen når det gjelder
utbygging av vindkraft.

Regjeringen pålegger kommunene å utarbeide en plan for lokalisering av vind-
kraftanlegg. I disse planene fastlegges områder der: 1) alle vindturbiner er forbudt;
2) enkeltstående turbiner tillates; eller 3) vindkraftparker eller enkeltstående
turbiner kan oppføres, avhengig av visse kriterier. Ikke alle kommuner har fulgt
opp dette pålegget.
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Havmøller

Den lokale motstanden har vært medvirkende til at Danmark nå har meget
omfattende planer om å bygge vindmøller til havs. En rapport som nylig ble
fremlagt for miljø- og energidepartementet slår fast at det er teknisk mulig å
bygge ut 4.000 MW til havs. Foreløpig er to demonstrasjonsprosjekter
gjennomført - en park med 10 møller å 500 kW og en annen med 11 møller å 450
kW. Prosjektene viser at det kan produseres 50% mer kraft pr enhet enn ved en
middels god plassering på land. Ulempene er høyere investeringskostnader og
kostnader med nettilknytning til land.

Det er allerede inngått en avtale mellom miljø- og energidepartementet og
Elsam/Elkraft om å bygge havmøller tilsvarende 750 MW. Det er snakk om
demonstrasjonsprosjekter i stor skala fordelt på fem havvindmølleparker med 100
møller a 1,5 MW hver. Kostnadene ved danske havmøller er beregnet til 35-38
danske øre/kWh, hvorav 8 øre er driftskostnader. Da er ikke kostnadene ved å
forsterke overføringsnettet frem til eksisterende transmisjonsnett inkludert.
Systemkostnadene ved å ha et kraftforsyningssystem med en så stor andel
uregelmessig vindkraft er heller ikke inkludert.

3.3 Tyskland
I 1997 gikk Tyskland forbi USA som det landet som har størst installert
vindkrafteffekt. Det ble bygd flere anlegg i 1996/97 enn i noen tidligere 12-
månedersperiode. Per juni 1997 var det installert 4.700 turbiner på til sammen
1.764 MW. Dette må ses i forhold til landets samlede kraftproduksjonskapasitet
på 114 GW. Bundesverband Windenergie opplyser at kapasiteten har passert
2.000 MW ved slutten av 1997, og at produksjonen ble mer enn 3 TWh, betydelig
mer enn de 2,2 TWh som ble oppnådd i 1996. I dag er gjennomsnittsstørrelsen på
turbinene 600 kW.

Denne kraftige økningen i vindkraftkapasitet skyldes en kombinasjon av generøse
støtteordninger fra føderale myndigheter og delstatene, og de høye elektrisitets-
prisene som skyldes lovverket og måten tysk energiforsyning er organisert på. For
å forstå hvordan vindkraft passer inn i det tyske elektrisitetssystemet er det
nødvendig med en kort gjennomgang av historien og strukturen i dette systemet.

3.3.1 Kraftforsyningen
I tysk kraftforsyning spiller spesielt de åtte store kraftselskapene
(Verbundgesellshaften - VBG), en dominerende rolle. Disse er typisk engasjert i
både produksjon, transmisjon og salg av elektrisitet, og drar nytte av geografiske
monopoler nedfelt i lov. Deres overskudd er så godt som garantert gjennom et
system med faste tariffer (for alle unntatt særlig store industrikunder). VBG'ene
kontrollerer omtrent 85% av produksjonen og transmisjonen av elektrisitet. De
bestemmer seiv når og hvilken type kraftverk som skal bygges, i praksis uten
vesentlig innblanding fra lokale eller sentrale myndigheter. Unntaket er kjerne-
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kraft, der bekymring for sikkerheten har ført til at slik utbygging er utsatt på
ubestemt tid.

Den viktigste loven som regulerer elektrisitetsforsyningen er Energie-
wirtschaftsgesetz fra 1935. Loven danner grunnlaget for avtalene mellom
kraftselskapene og de områder de leverer kraft til. Det var tidligere typisk at slike
kontrakter var svært langsiktige (40 år eller mer) og at 10% av brutto salgsverdi
ble innbetalt til de lokale myndigheter i konsesjonsavgift. I 1990 vedtok
Konstitusjonsdomstolen et tillegg til monopollovgivningen som medførte at
konsesjonsavgiftene ble mer ensartede. Kontraktstiden ble også begrenset til 20 år.

Kraftleverandøren er eksplisitt pålagt å sikre rimelig og sikker kraftforsyning, og
er underlagt prisregulering. Dette har imidlertid ikke vært til særlig plage for
selskapene, siden fritak for leveringsforpliktelsene har blitt gitt i situasjoner der
selskapet ikke kunne drive lønnsomt, og siden grunnlaget for å kalkulere tariffene
har vært å gi selskapene en rimelig avkastning på investert kapital. Demarkasjons-
prinsippet, som sikrer de lokale monopolene, har til nå overlevd alle angrep fra
den føderale monopol-kontrollen og EU, som ønsker å åpne opp for større
konkurranse.

3.3.2 Støtte til fornybar energi
I 1990 ble Stromeinspeisungsgesetz vedtatt. Denne loven pålegger kraftselskapene
å kjøpe kraft produsert ved hjelp av vann, vind, sol, deponigass og gass fra
søppelanlegg. Anlegg der selskapene eller deres datterselskaper har eierandeler på
over 25% er ikke omfattet av ordningen. Kraft fra sol- eller vindkraftanlegg må
betales med minst 90% av gjennomsnittlig sluttbrukerpris regnet over året. I 1997
utgjorde dette 17 pf/kWh (70 øre/kWh). For de andre fornybare energikildene er
satsen 75%, og for anlegg over 500 kW er satsen 65%. Kraftselskapene har flere
ganger gått til rettssak for å få loven erklært grunnlovsstridig, men har ikke fått
medhold. Selskapene fremholder at fornybare energikilder er dyrere enn
konvensjonell kraftproduksjon, og at desentraliserte teknologier, slik som vind-
kraft, skaper problemer for transmisjonsvirksomheten. Enkelte selskaper har
nektet å betale, og de etterfølgende rettssaker pågår fremdeles.

I november 1997 vedtok en komite i Forbundsdagen endringer til loven som er
ment å bli en del av den kommende liberaliseringen av det tyske kraftmarkedet. I
dag innebærer loven at så snart et lokalt kraftselskap har betalt den lovpålagte
tariffen for 5% av sin totale krafttilgang, kan den sende forpliktelsen til å kjøpe
det overskytende ett hakk opp i selskapshierarkiet. Lovendringen innebærer at det
fastsettes et tak på 5% på hvert nivå i hierarkiet. Lovendringen avklarer at
forpliktelsen også gjelder for vindkraftanlegg offshore, og slår fast at
merkostnaden ved fornybare kan overveltes på forbrukerne gjennom nettariffen.
Det betyr at nettariffene blir høyere i områder med høy konsentrasjon av
fornybare. I lovendringen ligger det også en oppfordring til regjeringen om å
fastsette et mål for fornybar energi, og periodisk avgi fremdriftsrapporter.
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Føderale støttetiltak

I 1989 startet teknologiutviklingsdepartementet (BMFT) det såkalte 100 MW
vind-programmet (oppkalt etter den målsettingen som skulle oppnås). Innen dette
programmet ble det gitt en subsidie på 8 pf/kWh. Antall deltakere var begrenset
og programmet ble raskt overtegnet. Det ble i 1990 erstattet med 250 MW-
programmet, som innebar en subsidie på 6 pf/kWh, i tillegg til den garanterte
prisen beskrevet ovenfor, som den gang utgjorde på 16,52 pf/kWh. Dette førte til
søknader om installasjon av 9.000 turbiner. Innen 1993 hadde bare en tredel av
turbinene installert i Tyskland mottatt subsidier fra myndighetene, noe som
indikerer at den garanterte prisen var tilstrekkelig for å sette igang omfattende
prosjekter. I dag er det ingen føderal produksjonsstøtte.

Et spørsmål som de to programmene reiser er hvorfor BMFT satte igang
begrensede test-programmer istedenfor å tilby incentiver for kommersiell
utplassering, og dermed lot markedet bestemme størrelsen på den faktiske
utviklingen. 250 MW-programmet har blitt kritisert for å være unødig generøst,
slik at betydelig mer enn 250 MW vindkraft kunne vært bygd ut uten høyere
kostnader for skattebetalerne. Det erklærte målet for programmet var å evaluere
over en 10 års-periode potensialet for vindkraft og hvordan allmennheten ville
akseptere det. En slik massiv test synes å være en svært konservativ tilnærming,
sett i forhold til den tilgjengelige tekniske informasjonen fra California, Danmark
og Nederland.

Støtte på delstatsnivå

På vindkraftområdet er en av de mest aktive delstatene Schleswig -Holstein, som
etter tyske forhold er velsignet med betydelige vindressurser. Målsettingen er at
fornybare energikilder skal dekke 20% av elektrisitetsforbruket i delstaten innen
2010. For å nå dette målet tilbys investeringsstøtte og skatte-fradrag på inntil 14-
17% av investeringskostnadene til vindkraftprosjekter. Ved slutten av 1993 var
mer enn 500 turbiner, med en kapasitet på over 100 MW i drift, og vindkraft
dekket 1,5% av delstatens elektrisitetsbehov.

Mecklenburg-Vorpommern tilbyr en subsidie på inntil 10% av investerings-
kostnadene for vindkraftanlegg på steder der vindstyrken ikke overstiger 5,5
m/sek (ved 30 meters høy de) og/eller der tilknytning til nettet krever store
investeringer.

Niedersachsen har etablert en målsetting om 1.000 MW installert kapasitet innen
2000, og gir støtte til nye turbiner over 250 kW, forutsatt at de settes opp på
godkjente steder og er i drift 1600-2000 timer pr. år. Støtten er inntil DEM
150/kW, noe som tilsvarer ca 9% av kostnadene ved en 600 kW vindmølle.

Føderal støtte til FoU

Før 1973 ble forskning og utvikling av fornybare energikilder regnet som et privat
anliggende, og søknader om offentlig støtte ble rutinemessig avslått. Mot slutten
av 70-tallet var dette totalt endret. En grunn var det første oljeprissjokket. En
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annen var at tyske myndigheter ikke ønsket å bli stilt i skyggen av USA. FoU-
støtten til fornybare økte fra DEM 120 mill. i 1978 til DEM 367 mill. i 1980. Det
ble etablert et nært samarbeid mellom myndighetene, industrien og forsknings-
institusjonene, et samarbeid som er typisk for den tyske «sosiale markeds-
økonomien». Hele 70% av den offentlige støtten ble gitt til store selskaper. Dette
førte til at storskala-prosjekter ble favorisert. En del av FoU-støtten har vært
motivert av ønsket om å stimulere eksport og/eller å vinne venner utenlands
gjennom teknologioverføring og utviklingshjelp.

På midten av 80-tallet ble støtten midlertidig redusert, og nådde først i 1992 igjen
DEM 349 mill. Den største delen av FoU-satsingen har gått til solenergi og
energisparing i industrielle prosesser, mens vindkraft har fått mindre beløp.
Mellom 1974 og 1993 ble det i alt gitt støtte på DEM 328 mill. til vindkraft-
utvikling. Inntil nylig har hovedfokuset vært utvikling av store turbiner, som i
samme periode er tilgodesett med DEM 120 mill. Dette reflekterer kraft-
selskapenes favorisering av større anlegg på grunn av deres potensielle skala-
fordeler. En svært stor turbin - Growian, med en nominell effekt på 3 MW ble
utviklet mellom 1979 og 1983, men er senere lagt på hyllen på grunn av tekniske
problemer. En annen 3 MW turbin - Aelous II ble installert i Wilhelmshaven, og
1,2 MW turbiner ble sart opp på Helgoland og Kaiser-Wilhelm-Koog i Schleswig-
Holstein. Fra 1983 til 1992 ble små og mellomstore turbiner (5 kW-300 kW)
støttet med DEM 100 mill. og 214 turbiner ble installert, hvorav 49 i u-land.

Etter at global oppvarming har blitt den dominerende miljøsaken, har også FoU
innen fornybare blitt fokusert på å redusere utslipp av CO2. I 1996 er forsknings-
budsjettet på DEM 219 mill, hvorav 43 mill. (NOK 178 mill.) er avsatt til vind-
kraft.

3.3.3 Liberalisering
Det er i øyeblikket uklart hvordan den planlagte liberaliseringen av det tyske
kraftmarkedet vil påvirke de ulike former for støtte til vindkraft. Forbundsdagen
vedtok i desember 1997 en begrenset liberalisering, men lovligheten av dette
vedtaket bestrides av det sosialdemokratiske flertallet i det tyske overhuset -
Bundesrat, og det er uvisst når og om liberaliseringen blir sart ut i live. EU's frist
for å iverksette liberalisering av kraftmarkedene er februar 1999.

3.4 Nederland
Nederland har inntil nylig hatt den fjerde største vindkraftkapasiteten i verden
(nettopp forbigått av Spania). Kapasiteten økte fra 153 MW i 1994 til 248 MW i
1995 og mer enn 350 MW i 1997. Likevel står fornybar energi for mindre enn 1%
av landets elektrisitetsproduksjon, og vindkraft for 36% av dette. Dette henger
sammen med høy befolkningskonsentrasjon, som skaper problemer for
lokaliseringen av vindkraftanlegg. I henhold til den nederlandske regjeringen, fait
kostnadene ved vindkraftproduksjon i landet fra et gjennomsnitt på NLG
0,25/kWh i 1990 til NLG 0,17/kWh i 1995 (NOK 0,63/kWh).
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Ett av regjeringens mål er å ha 1.500 MW installert offshore innen 2020. Det
nasjonale jernbaneselskapet har kartlagt vindkraftpotensialet på deres eget land,
og kommet til at dette er på 3.000 MW. NOVEM arbeider med et pilotprosjekt for
100 MW offshore vindkraftanlegg, og en potensiell lokalisering 10 km fra land er
identifisert.

3.4.1 Kraftforsyningen
Nederlands kraftforsyning er karakterisert av sterkt integrasjon og krysseierskap.
De fire regionale produksjonsselskapene eier sammen SEP, som koordinerer
produksjonen og transmisjonen, administrerer kraftbørsen og er ansvarlig for å
skaffe landets tilstrekkelig kraft gjennom konstruksjon av ny kapasitet eller
import. De fire produksjonsselskapene kan ikke seige direkte til sluttbrukere, men
de 40 distributørene kan velge leverandør, slik at konkurranse mellom de fire i
prinsippet er mulig. Prisforskjellene har vært så små at det har vært liten reell
konkurranse. Produsentene og distributørene er alle eid av kommuner og
provinser, slik at den nederlandske kraftindustrien verken har staten eller private
på eiersiden. Eierstrukturen er nedenfra og opp, og ligner dermed på den danske.

Distributørene levere til sluttbrukere, bortsett fra store industrielle kunder, som
kan få sin kraft direkte fra produsent. Antall distributører er kraftig redusert i de
senere år, og disse selskapene er i stadig større grad horisontalt integrert med
forsyning av både elektrisitet, gass og varme.

Distributører kan ikke importere kraft. Seiv om sluttbrukere i prinsippet har
adgang til dette, har lave innenlandske priser medført at det i praksis ikke skjer.
SEP importerer ca 15% av landets energiforbruk fra Frankrike og Tyskland. Fra
2001 kommer en 600 MW kabel fra Norge i drift.

I midten av 1997 annonserte regjeringen omfattende planer for liberalisering av
kraftmarkedet. Retten til å velge leverandør vil bli utvidet til alle forbrukere over
10 GW. For å sette nederlandsk kraftsektor i stand til å møte den kommende friere
konkurransen innen EU, oppmuntres samtidig sammenslåingen av de fire
regionale produsentene, som står for 80% av landets kraftproduksjon. Samtidig
ble en målsetting om å øke den fornybare andelen til 10% innen 2010 annonsert.

3.4.2 Støtteordninger
De første nederlandske støtteprogrammene konsentrerte seg om forskning og
utvikling av store turbiner. Midt på 80-tallet tilbød staten et investeringstilskudd
påNLG 700/kW, tilsvarende ca. 30% av installasjonskostnadene. Denne subsidien
fikk nederlandske turbinprodusenter til å overdrive den nominelle effekten, med
det formål å maksimere utbetalingen. Etter at de hadde innsett dette problemet,
endret staten i 1991 innretningen av subsidien, slik at den ble knyttet til det
sveipte arealet av vingene, et bedre direkte mål på generator-størrelsen enn
turbinens produksjonskapasitet.
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Den kommersielle utviklingen av vindkraft tok av i 1991 etter at staten, kraft-
selskapene og de syv mest vindfulle provinsene gikk sammen om et mål om å nå
1.000 MW vindkraft innen 2000 og 2.000 MW innen 2010. Hver provins godtok
en del av denne kapasiteten, og selskapene gikk med på å installere 250 MW
innen 1995, som et ledd i deres handlingsplan for å redusere utslipp av klima-
gasser (MAP). Spådommene går ut på at målet ikke vil bli nådd i 2000.

Tidlig på 90-tallet kom kraftselskapene med spesielle tekniske spesifikasjoner til
mølleprodusentene. Disse viste seg å være i utakt med den internasjonale
utviklingen, slik at eksportmulighetene ble avskåret. Problemene ble forsterket
ved at kraftselskapene gikk tilbake på sine ordre, noe som nesten tok livet av den
nederlandske vindmølleindustrien.

De første prosjektene ble startet av enkeltpersoner. I 1995 var 32% av alle turbiner
enkeltstående, og 68% var eid av bønder og kooperativer. I den senere tid er
trenden større prosjekter som støttes av produsentene av vindturbiner. Det finnes
tre slike i Nederland - NedWind, Lagerway og Wind Master, som alle lager store
turbiner (750-1.000 MW).

I 1994 betalte kraftselskapene en tariff basert på marginalkostnader på NLG
0,07/kWh. I tillegg kom en incentivordning for fornybare og kraftvarme på NLG
0,03-0,08/kWh, varierende fra selskap til selskap. Noen vindkraftprodusenter
mottok derfor NLG 0,15/kWh (NOK 0,55/kWh). Sammenslutningen av private
vindkraftprodusenter (PAWEX) ønsket å standardisere incentivtilskuddet i øvre
ende av denne skalaen. Sammen med et investeringstilskudd på 30% ga dette
tilstrekkelig incentiver til å sikre en rask ekspansjon.

Etter flere år med forhandlinger mellom kraftselskapene og private vindkraft-
produsenter er det nå kommet til enighet om kraftprisen. Eiere av anlegg under 2
MW vil få en pris på NLG 0,163/kWh (NOK 0,60/kWh) fra alle kraftselskapene.
For større prosjekter må prisen forhandles separat.

I de senere år har lokaliseringsproblemer vært den viktigste begrensende faktoren.
Dette har blitt noe redusert gjennom tilgang på gunstig bankfinansiering til bønder
som stiller sitt land til rådighet. Dette bidrar til lokal forankring av prosjektene.
Nasjonale myndigheter arbeider også for å gi råd og finansiell støtte til lokale
myndigheter som vurderer vindkraft i sitt område.

I 1995 avskaffet staten investeringstilskuddet og erstattet det med en serie
økonomiske virkemidler.

3.4.3 White paper om fornybare energikilder
I mars 1997 la økonomidepartementet frem en melding som skisserer de tiltak
som settes i verk for å nå målet om at fornybare skal stå for 3% av kraft-
forsyningen i 2000 og 10% i 2010.

• Utvide omfanget av fiskale virkemidler.
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• Endre energiloven slik at det innføres et minimumskrav til andelen fornybar
energi etter 2000. Nettselskapene vil få ansvaret for at andelene oppnås.

• Inkludere vindkraftanlegg i de overordnede planene for energiforsyningen.

• Utvide avtalen mellom sentrale og regionale myndigheter for å finne
løsninger på lokaliseringsproblemer.

Meldingen bekrefter regjeringens planer om en lavere momssats for «grønn»
elektrisitet, gitt at dette godtas av EU-kommisjonen. Den foreslåtte satsen er 6%,
mot normalt 17,5%.

Regjeringen vil øremerke NLG 73 mill. (NOK 270 mill.) årlig til NOVEMs FoU-
program for fornybar energi. I tillegg kommer NLG 10 mill. under Økonomi-
Økologi-Teknologi-programmet (EET).

Økononomiske incentiver

I november 1997 ble det innført skatteincentiver i form av VAMIL (aksellerert
avskrivning av miljøinvesteringer). Dette vedtaket avsluttet en langvarig disputt
mellom finans- og økonomidepartementene. Virkningen av tidlig avskrivning av
kostnadene ved godkjente investeringer er å redusere skattbar inntekt og øke
overskuddet etter skatt. Konflikten oppsto da ligningsvesenet nektet å godta
skattefrådrag til små investorer, hovedsakelig bønder som bare opererte en enkelt
turbin. Den detaljerte utformingen av skattefrådraget er fremdeles ikke foretatt,
men regjeringen har sart av NLG 7,5 mill. årlig til formålet.

I 1996 ble det innført en Regulatory Energy Tax (REB), kjent som økoavgiften.
Denne avgiften øker elektrisitetsprisen med 15%, innkreves av kraftselskapene og
tilbakebetales til produsentene av fornybar energi. I oktober 1997 annonserte
regjeringen at den vil unnta kunder som kjøper «grønn» elektrisitet fra denne
avgiften, dvs. at refusjonen gis direkte til kunden og ikke til produsenten.
Unntaket for økoavgiften vil også gjelde for importert fornybar kraft, bortsett fra
for storskala vannkraft. Import av norsk vannkraft er spesifikt unntatt, noe som
regjeringen mener er i samsvar med foreløpige retningslinjer fra EU.

Fra 1. januar 1997 er det også tilgjengelig et nytt skattefrådrag for godkjente
investeringer i enøk og fornybare energiteknologier. Skattefrådraget varierer fra
40 til 52% av investeringen opp til et tak på NLG 50 mill. (NOK 185 mill.).
Frådraget trekkes fra overskuddet, og bedrer dermed avkastningen i prosjektene.
Finansdepartementet har også godkjent opprettelsen av såkalte grønne fond, der
investorene er unntatt fra inntektsskatt. Betingelsen er at 70% av fondets kapital er
invesert i godkjente prosjekter, og at fondet må gi lån til slike prosjekter til mindre
enn vanlig markedsrente (ca 2% lavere). Pr. juni 1997 er omkring 300 turbiner
finansiert eller refinansiert på denne måten.

3.4.4 Marked for grønn el

Mange kraftselskapene tilbyr nå såkalt grønn elektrisitet. EDON tilbyr sine kunder
å få 25%, 50%, 75% eller all sin elektrisitet på denne måten, til en pris som ligger
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0,07 NLG/kWh høyere enn standardtariffen på NLG 0,3675/kWh. Hittil har 7.000
kunder inngått slike kontrakter. PNEM i Tilburg tar en merpris på 0,105
NLG/kWh. Ekstrainntektene fra grønn el skal brukes til å stimulere ytterligere
investeringer i fornybare. Bruken av disse pengene overvåkes av den nederlandske
avdelingen av Worldwide Fund for Nature og andre miljøorganisasjoner.
Regionale team, som består av representanter for lokale myndigheter, kraft-
selskaper, private eiendomsbesittere og landbruksorganisasjoner har ansvaret for å
overvåke utnyttelsen av nye lokaliseringer for vindkraft.

3.5 Storbritannia
Storbritannia antas å ha 40-50% av EU-landenes vindkraftpotensial. Før 1990
fantes det ingen kommersiell vindkraftproduksjon i Storbritannia. Ved slutten av
1996 var det installert drøye 300 MW. Det viktigste virkemidlet har vært
produksjonstilskudd gjennom anbud, noe som har ført til reduserte tilskudd over
tid. Den nye regjeringen vurderer ambisiøse målsettinger om å øke andelen av
fornybare energikilder i kraftforsyningen til 10% innen 2010, noe som vil fordre
økt satsing også på vind.

3.5.1 Kraftforsyningen
Før 1988 var energiforsyningen et offentlig monopol. Central Electricity
Generating Board (CEGB) bygde og drev kraftverkene, mens regionale
distributører, kjent som Area Boards forsynte sluttbrukerne. I 1988 ble
mesteparten av sektoren privatisert. Kraftverkene ble delt mellom de private
selskapene National Power (70%) og PowerGen (30%), Area Boards ble omgjort
til Regional Electricity Companies (RECs), og privatisert. Transmisjonsnettet ble
overført til National Grid Co, eid av de tolv RECs, og den juridiske leverings-
forpliktelsen ble overført fra produsentene til RECs. Av særlig interesse for vårt
formål er opprettelsen av National Fossil Fuel Obligation (NFFO), som pålegger
RECene å kjøpe en spesifisert kapasitet fra kjernekraftverk og fornybare energi-
kilder, kryssubsidiert gjennom en avgift på fossile brensler som brukes i kraft-
produksjonen (fossil fuel levy - FFL).

Kjernekraftverkene ble opprinnelig ikke privatisert, siden regjeringen mente at et
eget kjernekraftselskap ville være ulønnsomt og derfor umulig å selge.
Regjeringen skrinla også alle planer om gjøre ferdig alle planlagte kjernekraftverk,
bortsett fra ett (Sizewell B). Kjernekraftverkene ble plassert i et eget offentlig eid
selskap, opprinnelig National Electric, senere omdøpt til British Energy. Først i
1997 ble de nyere kjernekraftverkene privatisert, mens de eldste fremdeles er i
offentlig eie.

Den offentlige støtten til fornybare energikilder ble en del av privatiserings-
prosessen gjennom NFFO, som hadde som hovedmålsetting å forplikte RECene
til å kjøpe kjernekraft fra National Electric, på tross av kjernekraftens manglende
konkurranseevne. Å kombinere den upopulære kjernekraften med populære
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fornybare energikilder gjorde ordningen lettere å seige politisk. I begynnelsen
gikk 99% av subsidien til kjernekraft og bare 1% til fornybare.

Energiloven skapte et markedssystem for kraft (poolen), men RECene er
forpliktet til å betale en høyere pris for fornybar energi. Non Fossil Purchasing
Agency (NFPA) refunderer så differansen mellom denne prisen og markedsprisen,
og dekker utgiftene via avgiften på fossile brensler.

Privatiseringen utløste den såkalte «dash for gas», der National Power, PowerGen
og en rekke private utbyggere bygde gasskraftverk, flere av dem kombinerte
kraftvarmeverk. Mesteparten av kapasitetsutvidelsen etter 1988 er dekket gjennom
gasskraft.

3.5.2 NFFO

I 1989 annonserte regjeringen at NFFO-ordningen skulle omfatte «pakker» med
fornybar energi på 600 MW «erklært netto-kapasitet» (DNC), som skulle
kontrakteres i faser frem til 2000. DNC er en måte å kalkulere kapasitet på som
fanger opp variasjonene i tilgjengelighet for de ulike fornybare energikildene. I
den første fasen fikk vindkraft en beregnet DNC på 43% av potensiell kapasitet.

EU-kommisjonen bestemte i 1990 at avgiften på fossile brensler bare kunne
anvendes opp til 1998. Kommisjonen så positivt på støtte til fornybare, men
motsatte seg kontinuerlige subsidier til kjernekraft. Dette vedtaket umuliggjorde
mange fornybare prosjekter ved å forkorte den perioden investeringene måtte
forrente seg i løpet av. Dette førte til at søknadene i den første fasen (NFFO-1) ble
redusert med to tredeler. Energidepartementet svarte med å øke tilleggsprisen som
man betalte til fornybare, og ba EU-kommisjonen om en forlengelse. Etter dette
droppet Kommisjonen tidsbegrensningen for støtte til fornybare.

Foran klimakonferansen i Rio i 1992, der britene satte seg som mål å redusere sine
CO2-utslipp, erklærte regjeringen som sitt mål at NFFO-programmet skulle gi
1.500 MW av kommersielt tilgjengelig fornybar energi innen år 2000, opp fra de
opprinnelige 600 MW.

NFFO-1

Den første pakken i 1989 inneholdt 152 MW DNC fra deponi- og gjødsel-gass,
vannkraft, vind, avfall og biomasse. Av 75 godkjente prosjekter var 9 vindkraft.
De som hadde aktuelle prosjekter ble bedt om å legge inn et anbud på den kraft-
prisen de ville akseptere, og måtte overfor RECene begrunne sine antatte
kostnader og underbygge sin evne til å levere det tilbudte kvantum. Hvert prosjekt
ble vurdert hver for seg, slik at det ikke var noen direkte konkurranse mellom
ulike prosjekter og teknologier. Utbyggerne var lite villige til å gi fra seg det de
ansa som eksklusiv informasjon om finansielle forhold. De var også misfornøyde
med å måtte gjette hvilken pris NFPA kom til å akseptere, og kontraktsperioden.
Slik usikkerhet bidro til å redusere antall søknader fra 370 til 100. Til slutt ble en
pris på 9p/kWh tilbudt vindkraftprodusentene.
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NFFO-2

Den andre pakken, annonsert i 1991, ble fastsatt til 472 MW DNC. Denne gangen
ble 122 prosjekter på 84 MW godkjent. Av disse var hele 49 prosjekter vindkraft.
De forskjellige teknologiene ble delt inn i ulike «band» og vindprosjektene
konkurrerte mot hverandre innenfor ert av disse båndene. Kontoret for regulering
av elektrisitetssektoren (OFFER) fastsatte den prisen som alle godkjente
prosjekter fikk. Anbud over denne prisen ble avvist. Denne gangen ble prisen 11
p/kWh. Grunnen til at prisen ble høyere enn i NFFO-1 var at det på dette tidspunkt
så ut til at EU-kommisjonen bare ville godta utbetaling av den høye prisen frem til
1998. Metoden for prissetting ble kritisert fordi den ga mulighet for stor profitt for
prosjekter som hadde lagt inn lave anbud, mens prosjekter som lå bare litt over
den fastsatte prisen ble helt ekskludert.

NFFO-3

Foran den tredje fasen sommeren 1993, klargjorde regjeringen sin NFFO-politikk
og bekreftet for første gang at et mål var priskonvergens, dvs. at for hver fase var
målet at differansen mellom den prisen fornybar energi oppnådde og markeds-
prisen på fossil kraft skulle reduseres. På dette tidspunkt ble også målsettingen økt
fra 600 MW til 1500 MW innen 2000.

Størrelsen på denne tredje pakken ble sått tentativt til 300-400 MW, og som i
forrige runde ble teknologiene delt inn i «band» - vind, vannkraft, deponigass,
søppel, energivekster og avfall fra jord- og skogbruk.

Kontraktene ble inngått i desember 1994. Størrelsen på denne pakken - 627 MW
DNC var betraktelig større enn forventet. Man fortsatte praksisen med
konkurrerende anbud, men denne gangen fikk de vellykkede anbudene den prisen
de hadde budt, ikke samme pris som alle andre. Det mest interessante med NFFO-
3 var det store prisfallet fra forrige fase. Den gjennomsnittlige prisen til vind-
prosjekter over 1,6 MW ble 4,32 p/kWh, mens den for mindre prosjekter ble 5,29
p/kWh. Det var flere grunner til dette fallet. For det første gikk kontraktene over
15 år, snarere enn 6-8 år som i tidligere faser. Dette reduserer kapitalkostnadene.
For det andre førte endringen i prissettingen i seg seiv til at gjennomsnittsprisen
fait, siden de lavere anbudene i fase 1 og 2 endte opp med en høyere pris enn de
hadde budt. For det tredje maktet utbyggerne å redusere både sine
transaksjonskostnader (juridisk hjelp etc.) og utleggene til maskineri. Det er
anslått at investeringskostnaden pr. kW fait fra £1.000 i NFFO-2 til £700-750 i
NFFO-3. Noe av dette kan tilskrives økningen i gjennomsnittlig turbinstørrelse fra
300-400 kW til 400-750 kW.

Mens NFFO 1 og 2 omfattet bare England og Wales, ble nå også Skottland
inkludert. Her ble 12 vindkraftprosjekter på i alt 45,6 MW godkjent, noe som
utgjorde hele 60% av all NFFO-kapasitet i Skottland. Maksimalprisen i Skottland
ble 4,16 p/kWh.
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NFFO-4

Kontraktene i neste fase - NFFO-4 ble annonsert i februar 1997. Igjen ble
omfanget på 834 MW DNC, hvorav 340 MW var vind, ansett som overraskende
stort. Dette ble av handels- og industridepartementet forklart med at anbudene
hadde vært overraskende lave. Vindkraften ble denne gangen delt i store og små
prosjekter. 48 store prosjekter over 0,768 MW ble godkjent, med en
gjennomsnittlig pris på 3,53 p/kWh (NOK 0,43/kWh), samt 17 små prosjekter
med gjennomsnittspris på 4,57 p/kWh (NOK 0,56/kWh). Denne gangen var også
to vindkraftprosjekter offshore med.

Også disse kontraktene gjelder i 15 år fra 1. mai 1997, og utbyggerne har inntil
fem år på seg for å få anleggene i drift.

Den andre skotske pakken ble fastsatt på samme tid. Av i alt 112 MW var 44 MW
vind. Bare 7 av hele 180 anbud ble godtatt, og høyeste godkjente pris var 2,94
p/kWh (NOK 0,36/kWh).

Vurdering av NFFO

Til dags dato er det gjennomført fire runder i England og Wales (NFFO 1-4), to i
Skottland (SRO 1-2) og to i Nord-Irland (NI-NFFO 1-2). Det er inngått kontrakt
for 619 prosjekter på i alt 2.314 MW DNC fornybar produksjonskapasitet. Av
dette har 470 MW allerede fått driftstillatelse. Per mars 1995 står 205 vindkraft-
prosjekter for 708 MW av dette, hvorav 115 MW DNC har fått driftstillatelse.

Som en del av sine klimamålsettinger fastsatte den forrige regjeringen et mål om
at fornybare skulle stå for 3% av elproduksjonskapasiteten innen 2010. Den nye
regjeringen vurderer å øke dette til 10%, noe som vil medføre at 2.500-3.000 MW
DNC ekstra må settes i drift.

Mellom 1990 og 1996 har avgiften på fossil kraft utgjort omtrent 10% av slutt-
brukerprisen. I juli 1996 fait dette til 3,7% etter at kjernekraftselskapet British
Energy ble privatisert. I april 1997 fait andelen videre til 2,2%, der den vil ligge
frem til mars 1998. Inntil april 1996 hadde fornybare energikilder mottart omtrent
£309 millioner fra denne avgiften, tilsvarende ca. £3.50 pr. år for en
gjennomsnittlig husholdning. Fornybare energikilders andel av avgiften, som var
bare 1% i 1990, er nå ca 23%. Dette vil bli betydelig redusert etter 1998, da de
dyreste NFFO-1 og 2-kontraktene utløper, men vil stige gradvis senere.

Med NFFO har man lyktes i å redusere kostnadsforskjellene mellom fornybare og
fossil kraftproduksjon. Utbyggerne av fornybar energi har imidlertid vært kritisk
til anbudsprosessen fordi usikkerheten om prosjektet blir godkjent gjør prosessen
kostbar og tidkrevende. Dessuten er timingen av de forskjellige fasene usikker, og
det er lange perioder mellom rundene, der overhead-kostnader påløper. Enkelte
observatører hevder også at et er et press på lokale myndigheter for å godkjenne
prosjekter raskt, på grunn av deadlines som utbyggerne må møte når de legger inn
anbud.
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3.5.3 FoU

Mellom 1974 og 1994 brukte den britiske regjering totalt £232 millioner på FoU
innen fornybare energikilder. I 1988 varslet energidepartementet at de offentlige
tilskuddene gradvis ville bli redusert nesten til null mellom 1994 og 2000. Privat
sektor ble antatt å øke sine FoU-investeringer som respons på subsidiene via
NFFO og bedrede kommersielle utsikter. I 1993/94 var FoU-tilskuddet £25,5
millioner og i 1997-98 bare £11 millioner (NOK 135 mill.). I dag antas det at
utfasingen vil skje innen 2005, seiv om spørsmålet er oppe til vurdering.

FoU-støtten til vindkraft var totalt på £55 millioner mellom 1976 og 1990, hvorav
£17 millioner gikk til en mislykket 3 MW maskin. (Til sammenligning var FoU-
støtten til kjernekraft £2.2 milliarder i samme periode.) Det ble også gitt støtte til
tre demonstrasjonspro sjekter med 250-350 kW turbiner og et fjerde prosjekt med
en enkelt 750 kW turbin. Den sterke nedgangen i FoU-støtte har vært sterkt
medvirkende til at de britiske mølleprodusentene har kommet dårlig ut i forhold til
sine konkurrenter i USA, Danmark, Tyskland og Japan. I dag importerer
Storbritannia mesteparten av sine vindturbiner.

3.5.4 Forslag til fremtidige støtteprogrammer
Industridepartementet foretar for tiden en gjennomgang av politikken med sikte på
utformingen av NFFO, men det kan også være aktuelt å gå bort fra eller
modifiseres NFFO.

Tre mulige støtteformer er under vurdering - enten en standard for fornybare
portføljer, som også vurderes i USA (se beskrivelsen der), et system med
standardpriser, som i flere europeiske land, og en forlengelse av NFFO i
modifisert form.

Dr. Cathrine Mitchell ved Sussex-universitet har foreslått et todelt system, og fått
støtte for dette fra BWEA. De mener at dette systemet både vil bidra til en pris-
konvergens i forhold til standard teknologier, slik NFFO har lyktes med, og ta
hensyn til de miljø-messige og andre fordeler ved fornybare energikilder.

Den første delen omfatter en fast pris for alle godkjente teknologier, som fastsettes
av myndighetene for en kontraktsperiode på 15 år. Kraftselskapene pålegges å gå
inn i slike kontrakter, og må bære belastningen ved høyere pris enn markedsprisen
på kraft. Søkerne må vise at de har godkjennelse fra lokale myndigheter, ordnet
finansiering, og for varmekraftanlegg, at de har sikret tilgang til brensel. Mitchell
foreslår at man setter en øvre grenser for omfanget av slike kontrakter på 1% av
den totale kraftforsyningen.

I den andre delen er de fornybare delt inn i separate «band», og det er de
teknologier som foreløpig ikke regnes som kommersielt bæredyktige
(photovoltaic, offshore vind, biomasse-gassifisering) som skal omfattes av denne
ordningen. Disse får en tilleggspris, som betales av avgiften på fossile brensler.
Prisen vil enten bli fastsatt gjennom anbud, som i dagens NFFO, eller ved å
anvende en form for konvergenskriterier, slik at merprisen reduseres over tid.
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Mitchell og BWEA mener videre at man bør gå bort fra anbud i «pakker» og
innføre en kontinuerlig budprosess. Videre bør utbyggerne ha tillatelse fra de
lokale myndigheter for å kunne delta i anbudet, slik at det blir lettere å sikre at de
fastsatte målsettinger møtes, og unngå at mange prosjekter faller bort i ettertid. Et
slikt tiltak ville også flytte fokus fra de miljømessig mest omstridte prosjektene
langs kysten til mindre kontroversielle områder i innlandet.

Association of Electricity Producers (AEP) mener den beste og mest kostnads-
effektive måten å oppnå målsettingen om 10% kraftoppdekning fra fornybare er
omsettbare kvoter for fornybar energi. AEP mener også at NFFO-5 bør være
kontinuerlig rullerende. Foreningen mener at regjeringen må klargjøre om
målsettingen er å frembringe mest mulig fornybar energi, uavhengig av hvilken
teknologi som brukes, eller om målet er å fremme et bredt spektrum av fornybare
energikilder. Dette vil ha føringer på om man deler inn i ulike «band».

3.6 Andre land

3.6.1 Irland
I løpet av 1997 er det ventet at Irland vil nå 50-60 MW installert vindkraft-
kapasitet. Regjeringens mål er å øke dette med 30 MW i året til 2010. Irland har
stort potensial for vindkraft, og kunne dekke hele sitt kraftbehov ved å ta i bruk
2% av sitt areal til dette formålet.

Et program for støtte til fornybare energikilder ble etablert i 1994. Under dette
programmet, som minner sterkt om det britiske NFFO, fordeles kontrakter for ny
fornybar kapasitet på 10-15 års kontrakter ved hjelp av anbud. Anbudene som
godtas mottar en standard pris. I den første runden ble vindkraftprisen 4 irske
p/kWh (NOK 0,42/kWh). Før anbudene kunne legges inn, måtte de interesserte
delta i en teknisk prekvalisering. I den første runden var 100 prosjekter teknisk
kvalifisert, og det ble lagt inn anbud på fem ganger det ønskede volumet på 75
MW. Til slutt ble 34 prosjekter på i alt 111 MW godkjent. Av dette var 73 MW
vindkraft.

I den andre vindkraftrunden (AER-3) i mars 1997 var målet 100 MW, hvorav 90
MW vindkraft. Tilskuddet blir også denne gangen gitt i form av en lik pris til alle,
og det forventes at denne vil bli 3-3,5 irske p/kWh.

3.6.2 Italia
Landets installerte vindkraftkapasitet var i slutten av 1996 70 MW, mer enn en
tredobling fra året før. De seks vindmølleparkene som ble bygd i 1996 lå alle på
500-1.000 meters nøyde i Apenninene. Det nasjonale kraftselskapet ENEL er
involvert i flere av prosjektene, delvis i samarbeid med private interesser, mens et
joint venture mellom japanske Tornen og italienske IVPC er den andre store
aktøren. Mange nye prosjekter er planlagt, bl.a. vil IVPC installere 71 MW i løpet
av 1998 og landets to store turbinprodusenter har inngått kontrakter med ENEL
om å bygge store vindmølleparker i Sør-Italia.
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Nasjonale myndigheter tilbyr en høyere tariff til fornybar energi og kraftvarme-
anlegg. I 1996 var tariffen L 190,5/kWh (NOK 0,80/kWh) for de første åtte årene,
og deretter L 96,7/kWh. En oversikt over slike prosjekter viser at i 1997 hadde
anlegg med kapasitet tilsvarende 750 MW rett til slike høye priser. Enkelte
regionale myndigheter, som i Apulia, Campania og Umbria, gir i tillegg
investeringstilskudd.

Også i Italia klager utbyggerne på at det tar frustrerende lang tid å få bygge-
tillatelser fra lokale myndigheter. For det andre er de fleste aktuelle prosjektene i
fjellstrøk der distribusjonsnettet ikke er sterkt nok til å understøtte store vindkraft-
prosjekter. ENEL har gått med på å bygge nye 150 kV linjer for å støtte
utbyggingen av 500 MW vindkraft, men dette vil ta tid. ENEL ønsker også at
utbyggerne skal dekke 30% av kostnadene ved dette. Det er også uklart hvordan
den planlagte privatiseringen av ENEL vil påvirke selskapets vilje til å støtte
vindkraft.

3.6.3 Spania
Ved slutten av 1996 hadde Spania installert 249 MW, og foreløpige tall fra
Bundesverband Windenergie tyder på at Spania nå har innstallert ca 380 MW, og
dermed er verdens fjerde største vindkraftprodusent. I 1991 sarte regjeringen et
mål på 175 MW i 2000, noe som kommer til å bli solid overoppfyllt. Noen
observatører spår at Spania vil gå forbi Danmark og bli den nest største vindkraft-
nasjonen i Europa, etter Tyskland. Den største vindmølleparken i Europa ligger i
Tarifa.

Parlamentet vedtok i oktober 1997 å deregulere kraftmarkedet, og dette forventes
å bli iverksatt i løpet av 1998. Loven tillater regionene å subsidiere fornybare
energikilder. I dag brukes en del av kraftprisen til å betale subsidier til kull-
industrien. Denne finansieringen vil bli endret til en generell avgift, og kull-
subsidiene skal fases ut innen 2005.

Regionene Catalonia, Andalucia, Navarra, Galicia og Kanariøyene gir støtte til
vindkraft. Navarra har nylig utviklet seg til Spanias spydspiss på området. Mer
enn ett hundre 500 og 600 kW turbiner er nylig bygd. Regionens mål er å ha 600
MW i drift innen 2010, og for å nå dette tilbyr regionen et skattefrådrag på 15% av
investeringskostnadene. Galicia har enda høyere mål, og ønsker seg i siste instans
5.000 MW, hvorav 1.000 MW innen 2000.

Nasjonale myndigheter subsidierte i 1997 fornybar energi med Pta 10,1 milliarder
(ca. NOK 500 mill). Investeringstilskudd på opptil 40% er tilgjengelige, opp til en
grense på Pta 400 millioner (NOK 20 mill). Prosjekter med dårlig tilgjengelighet
eller svakt utbygd nett prioriteres. Andre foretrukkede prosjekter er 500 kW
møller i parker opptil 3 MW, 16 kW turbiner, og kombinerte sol- og vind-
kraftverk. Vindmølleparker opptil 20 MW kan få investeringsstøtte. I tillegg
betales vindkraften med Pta 2/kWh (NOK 0,1 O/kWh) mer enn konvensjonelle
energikilder.
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3.6.4 Sverige

Ved utgangen av 1996 hadde Sverige installert 100 MW vindkraft. Av dette var
29 MW bygd i 1995 og 36 MW i 1996. Utviklingen av nye prosjekter ble sterkt
redusert etter at investeringstilskuddet på 35% i 1997 ble redusert til 15%. Et
anbudssystem er under vurdering. Vindkraftprodusenter far også refundert et
beløp tilsvarende den forbruksavgiften husholdningene betaler for kraft, for tiden
13,8 svenske øre/kWh (NOK 0,13/kWh).

Etter at den svenske kraftmarkedet ble liberalisert i 1996, har den vertikale
integrasjonen økt, og ved slutten av 1996 kontrollerte de sy v største selskapene
96% av produksjonen. Konkurransen i sluttbrukermarkedet intensiveres.
Dereguleringen skapte grunnlag for markedsføring av grønn el. Den svenske
Naturskyddsforeningen sertifiserer grønne prosjekter. For å dekke denne
etterspørselen må kraftselskaper kjøpe bl.a. vindkraft fra uavhengige produsenter.

Utviklingen av vindkraft i Sverige kan deles i tre typer:

• Enkeltstående turbiner og små vindparker som eies og drives av
kooperativer.

• Installasjoner som eies av investorer, ofte miljøaktivister eller «grønne»
politikere, som er rettet inn mot å seige grønn el lokalt.

• Vindmølleparker som bygges og drives at de store kraftselskapene, som
Sydkraft, Vattenfall og Gøteborg Energi.

Det største problemet for vindkraftindustrien er å sikre seg byggetillatelser fra
lokale myndigheter. Mange av de beste lokaliseringene er utelukket gjennom
detaljerte arealplaner. Imidlertid har regjeringen erklært at vindkraft er av såkalt
riksinteresse, noe som gir mulighet til å overprøve lokale myndigheter. Regionale
vindkraftkvoter skal settes og nye regionale vindkart er under utarbeidelse for å
identifisere områder som kan reguleres til vindkraftformål. Så snart slike
omfattende reguleringsplaner er vedtatt, antas det at det blir lettere å få tillatelse til
å planlegge og bygge vindkraftanlegg. Generelt er kommunene nord i landet langt
mer positive enn i sør. I Jåmtland er en overordnet plan for vindkraft under arbeid,
og denne inkluderer en rekke prosjekter som planlegges av lokale myndigheter,
kraftselskaper og private utbyggere.

Det er også planer om å utnytte potensialet offshore. Det svenske selskapet
Renewable Energy planlegger 367 1,5 MW turbiner utenfor sørvest-kysten på 6-
12 meters dyp. Imidlertid er finansieringen ikke i orden, og det forventes motstand
fra miljøinteresser og fiskere. Vattenfall planlegger fem 1,5 MW turbiner på en
fylling i ytre deler av Malmø havn. Dette er et pilot-prosjekt som skal teste
mulighetene for (nesten) offshore utbygging, og markedet for «grønn el».

3.7 Fremtidige støttetiltak
Liberaliseringsprosessen i kraftmarkedene i mange land gir nye rammer for hvilke
virkemidler som kan brukes. Liberaliseringen truer f.eks. systemene med
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garanterte priser som brukes i Tyskland og Danmark. Kraftselskaper som utsettes
for sterk konkurranse vil motsette seg pålegg som kan virke konkurransevridende.
En mulig løsning er at selskapene får anledning til å velte sine kostnader over i
nettariffene, og dermed over på forbrukerne.

En annen faktor som vil ha stor betydning for støtten til vindkraft og andre
fornybare energikilder i årene som kommer er den strengere klimapolitikken som
forventes etter klimaavtalen i Kyoto.

Ulike forslag er til vurdering i de landene vi har undersøkt. I tillegg har EU-
kommisjonen lagt frem forslag om støtte til fornybare energikilder som tar til orde
for Fornybar Portefølje Standarder. Dette vil pålegge kraftforsyningsselskapene å
kjøpe visse mengder fornybar energi. Både den britiske og amerikanske
sammenslutningen av vindkraftprodusenter støtter et slikt system.

Det kan tenkes at EU i sin klimapolitiske handlingsplan vil komme til at det
fastsettes en målsetting for hvor stor andel av elektrisiteten som skal komme fra
fornybare energikilder, og kanskje også deler dette opp enda mer detalj er, med en
egen målsetting for vindkraft. Denne målsettingen kan senere differensieres
mellom landene. Dette vil oppmuntre et system for Fornybar Portefølje
Standarder. Omsetning av fornybare kvoter kan også tenkes på tvers av
landegrensene. Prisen på slike kvoter vil reflektere marginalkostnaden ved å
oppfylle de nasjonale målsettingene.

NEXT PAQE(S)
left BLANK
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4 Kostnader ved vindkraft i
Norge

I dette kapittelet gjennomgås kostnadene og kostnadsstrukturen ved vindkraft.
Størrelsen på kostnadene forblir ganske usikre, da det skal svært detaljert
informasjon om det enkelte prosjekt til for å gi noe godt anslag. Man kan
alternativt innhente resultatene fra andre aktørers regnestykker. Heller ikke dette
er enkelt, siden de færreste som sysler med planer om å bygge ut vindkraft er
interessert i å si for mye om sine egne kostnader. Det kan også være noe ulik
motivasjon for prisanslagene mellom ulike aktører i debatten omkring vindkraft.

I det første avsnittet i dette kapitlet peker vi på at kostnadene er svært avhengig av
lokalisering og utbyggingsgrad. Likevel gjøres det i avsnitt 2 en oppdeling i de
ulike kostnadskomponentene med antydninger om størrelsesorden på hver av dem.
I det tredje avsnittet beskrives parametrene man må kjenne for å omregne alle
kostnadene til en pris pr. energienhet (kWh). Selve regnestykkene gjøres i avsnitt
4. Her inngår også referanser til noen utbyggeres anslag. Inntektssiden omtales
kort i avsnitt 5.

4.1 Varierende kostnader for vindkraft i
ulike anlegg

Den desidert viktigste årsaken til kostnadsforskjellene mellom vindmøUeparker er
at vindforholdene varierer mellom de potensielle lokaliseringsstedene. Energien i
vinden er proporsjonal med vindhastigheten i tredje potens.

Den energimengden en vindmølle kan produsere er altså svært følsom overfor
vindstyrken på stedet. Dersom den gjennomsnittlige vindhastigheten øker med 10
prosent, kan energien fra møllen øke med hele 33 prosent. Da er det klart at en
lokalisering med gjennomsnittlig vindhastighet på 7.9 meter pr sekund (m/s)
(Nord-Trøndelag Elektrisitetsverks nye prosjekt i Nærøy kommune) er betydelig
bedre enn en lokalisering med 7 m/s (et noe grovt gjennomsnitt for Jylland). Når
vi senere kommer frem til at kostnadene ved vindkraft i Norge er lave
sammenlignet med andre land, slik det er beskrevet i kapittel 3, skyldes dette at
vindstyrken på de beste lokaliseringene i Norge er svært god.
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En annen årsak til kostnadsforskjeller ligger i infrastruktur og da kanskje spesielt
variasjonen i nettkostnadene. Jo større avstand fra vindmøllene til det eksisterende
kraftnettet, jo mer omfattende blir byggingen av tilslutningsnett. I tillegg kan man
måtte utbedre det eksisterende nettet. Kostnadene per kilometer med nett vil også
variere en god del. Det er langt billigere å bygge kraftledninger over et jorde enn å
legge sjøkabel fra en holme og inn til land. Men også kostnadene ved fundament
for møllene og veier (for vedlikehold mm) til møllene kan variere forholdsvis
mye.

Endelig vil stordriftsfordeler gjøre større vindmølleparker billigere per energi-
enhet enn små parker og enkeltstående møller. Det gjelder både infrastruktur, som
kostnader ved tilknytningsnett og vei når det males per energienhet, men også
kostnader ved service og vedlikehold. Også prisen pr. mølle kan bli lavere i
forhandlinger med de ulike mølleprodusentene.

Det er dessuten forskj eller i den relative størrelsen på de ulike kostnads-
komponentene mellom ulike anlegg. Mens noen anlegg kan ha relativt høye nett-
kostnader, kan andre anlegg ligge med mindre gunstige vindforhold. Oppdelingen
i ulike kostnadskomponenter i neste avsnitt må derfor tolkes som de forholdsvis
grove anslagene de er. Det er gjort noen forsøk på vise noe av spennet i de
forskjellige kostnadskomponentene. For å prise vindkraften presist må man se på
hvert enkelt prosjekt og summere de aktuelle tallene for hver komponent. Deretter
kan man rangere de forskjellige prosjektene og se på kostnadene ved vindkraft for
ulike utbyggingsnivåer. Dette har ikke vært mulig innen rammen for dette
prosjektet.

4.2 Ulike komponenter i kostnadene
Kostnadene ved bygging av vindkraft i Norge kan deles i fire hovedkomponenter:
Produksjonsanlegget, driftskostnader, system- og reguleringskostnader og miljø-
kostnader. De er presentert nedenfor. Noen kostnader faller på utbyggeren, mens
andre kan komme til å falle også delvis på andre aktører. Det gjelder for eksempel
miljøkostnadene, dersom man ikke lager virkemidler som gjør at utbyggeren må
svare for disse.

4.2.1 Produksjonsanlegg

Møllen

Den største investeringskostnaden er selve møllen. Prisen på denne avhenger både
av størrelse og type. Stordriftsfordeler i produksjonen gjør at møller med
merkeeffekt omkring 500-600 kW for tiden er de økonomisk gunstigste for norske
forhold. Men stadig økende produksjon av større møller på omtrent 1.5 MW kan
gjøre disse relativt billigere, slik at nye installasjoner kan være gunstigere
etterhvert. En mølle på 500-600 kW koster omtrent 7000 kroner pr. kW, inklusive
frakt og montasje. Det gir omtrent 3.5 millioner kroner for en mølle på 500 kW.
Men det er grunn til å tro at en utbygger kan få en viss kvantumsrabatt dersom det
skal være flere vindmøller i parken.
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Det er imidlertid viktig å presisere at det kan være stor variasjon i prisen målt pr.
installert effektenhet. Årsaken til variasjonen ligger blant annet i montasje-
arbeidet, som kan bli en god del dyrere avhengig av forholdene på stedet. En
annen årsak ligger i hvor mye energi en mølle kan produsere for en gitt
vindstyrke. Generelt blir møllen dyrere jo mer energi den greier å produsere.
Hvilken mølletype som gir billigst vindkraft vil variere mellom ulike
lokaliseringer. For vindmølleparken ved Lindesnes har Vest-Agder Energiverk
valgt en forholdsvis dyr mølletype målt etter merkeeffekt. Siden den til gjengjeld
produserer mer energi enn de andre for de aktuelle vindforholdene, mener
selskapet at den likevel kommer gunstigst ut.

Infrastruktur

Ved siden av selve møllen består produksjonsanlegget av fundament for møllene,
veier for adkomst til møllene (for revisjon etc), linje for transport av kraften frem
til nettet, evt lager for reservedeler osv. I tillegg kommer frakt, montasje,
administrasjon, forsikring osv. I Danmark regner de omtrent 20% påslag for disse
omkostningene. I følge British Wind Energy Association ligger kostnadene i
Storbritannia på omtrent 30%. Det er grunn til å tro at kostnader til infrastruktur i
Norge vil være høyere enn i Danmark. Både frakt av mølle og anlegg av vei pga
ulendt terreng påvirker dette. Et grovt anslag kan være 30% påslag for
infrastruktur også i Norge. Dette er noe nærmere beskrevet nedenfor.

Vest-Agder Energiverk har ved sitt planlagte anlegg på Fjellskår ved Lindesnes så
gunstige forhold som vel mulig i Norge når det gjelder frakt, vei og nettilkobling.
Mølleprodusenten ligger nord på Jylland, slik at det blir et svært kort transport.
Det går allerede en vei forbi vindmølleparken, og høyspentnettet passerer gjennom
parken. Derfor er de kommet ned i bare drøyt 20 % påslag på møllekostnaden for
infrastruktur. For Nord-Trøndelag Elektrisitetsverks nye mølle på
Hundhammerfjellet regner de imidlertid å komme helt opp i 50% påslag for
infrastruktur.

Overføringskostnader

De kostnadene som totalt påløper til transport av kraften ved utbygging av
vindkraft er tredelt. Det er kostnader forbundet med å legge linje fra vindmøllen
og til det eksisterende nettet. Videre kan det være nødvendig å forsterke nettet
dersom vindkraften kommer inn på svake steder i nettet. Og endelig vil nettapene
påvirkes av ny produksjon. Ingen av disse kostnadene er særegne for vindkraft.
Enhver ny kraftproduksjon vil ha de samme komponentene. De tre elementene
avhenger imidlertid av den geografiske plasseringen av vindmøllene, og vil
således variere mellom ulike prosjekter.

Det er utbygger som må betale for å legge linje fra vindmøllene og inn til nettet.
Når det gjelder eventuelle forsterkninger av nettet og større eller mindre nettap,
skal utbygger normalt dekke kostnadene gjennom vanlige nettariffer. Nettariffen
blir omtalt under avsnittet om marginal-kostnader, siden disse er årlige kostnader
og ikke en del av investeringene.
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For møller over en viss størrelse vil man installere en spenningstransformator i
umiddelbar tilknytning til hver mølle. Det gjelder for møller fra omtrent 500 kW
og er det som er aktuelt ved videre utbygging i Norge. Kostnadene ved en
transformator er omtrent 300.000 kroner for en mølle på 500 kW, og noe større for
større møller.

Videre trenger man kraftlinje for å samle effekten fra alle møllene i en park og til
å mate denne inn i et distribusjonsnett. Den billigste linjen er den som går
gjennom luften. Da koster hver meter omtrent 250 kroner. Dersom man skal legge
jordkabel kommer grøftearbeidet i tillegg. Dette koster omtrent 300 kroner/meter
(ke/m) for sprengning i fjell og 50-100 kr/m for løsmasse. Aller dyrest er det hvis
man må legge sjøkabel. Da er man oppe i omtrent 500-1000 kr/m.

Dersom parken er stor, kan man ikke mate kraften direkte inn i et distribusjons-
nett, men må transformere opp på et enda høy ere spenningsnivå (66 eller 132 kV).
Hvor grensen går for når man på opp på regionalnettsnivå vil variere mellom ulike
lokaliseringer. Men grensen kan gå omtrent ved 10 MW. Den transformasjonen
koster omtrent 7-8 mill kroner. Det kan kreve en utbygging av regionalnettet som
koster omtrent 400 kr/m.

Dersom det er klart at kostnadene forbundet med forsterkning av nettet blir
vesentlig større enn det tariffen dekker, kan imidlertid noen av kostnadene falle
direkte på vindkraftprodusenten. Netteier kan kreve et anleggsbidrag. Det skulle
være unødvendig å påpeke at disse kostnadene vil variere svært mellom ulike
parker. Et eksempel kan være,alternative utbygginger på Smøla. Dersom man
bygger ut inntil 25 MW vil man kunne benytte den eksisterende kabelen inn til
land. Forsterkninger til en pris på omtrent 30 mill. kroner vil imidlertid være
nødvendige. Dersom man bygger noe særlig mer enn 25 MW, er det derimot
nødvendig å legge en ny linje med høyere spenning (fra 66 kW til 132 kV).
Luftlinje på Smøla, sjøkabel inn til land og luftlinje på fastlandet vil være
nødvendig. Det vil koste omtrent 100 millioner kroner og være altså omtrent 70
millioner kroner dyrere. En konsekvens er at det ikke er særlig aktuelt å bygge
parker på litt mer enn 25 MW. Skal man først over denne grensen, lønner det seg å
bygge betydelig større anlegg.

Arealkostnader

Hver vindmølle trenger noe grunn å stå på. Denne må utbygger enten erverve eller
leie fra grunneier. Det dreier seg ikke om store arealer. I Europa regner man med
at en park med 20 MW trenger 1 km2, men at bare omtrent 1-2% av dette blir
utbygget til vei, fundament osv. Dersom det dreier seg om dyrket mark kan
områdene mellom møllene fremdeles benyttes for både dyrking og beite for dyr.
Det har man gode erfaringer med i Danmark. På Vikna har Nord-Trøndelag
Elektrisitetsverk kjøpt i gjennomsnitt omtrent et dekar for oppstillingsplass og
fundament for hver mølle. I tillegg kommer adkomstvei og eventuelt lager for
reservedeler.
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Det finnes i dag ingen hjemmel i loven for å ekspropriere arealer dersom grunn-
eier motsetter seg salg. Det arbeides imidlertid med en lovendring for å inkludere
vindkraft som et gyldig formål for ekspropriasjon. Dersom denne blir vedtatt, vil
arealene prises i forhold til hvilke tap grunneier lider. Da vil det være avgj ørende
hva arealet brakes til før eventuell utbygging av vindkraft. De fleste aktuelle
arealer vil være uproduktiv mark, som er det billigste. Den prises til under 50
øre/m2. (Mens f.eks. skog av første bonnitet har en pris på omtrent 2-3 kr/m2.)

Nord-Trøndelag everk har ervervet grunn fra to grunneiere til å sette opp sine fem
møller på Vikna, og har betalt omtrent 50-70 øre/m2. Oppmåling, behandlings-
gebyr og tinglysning utgjorde imidlertid omtrent like mye som selve
grunnervervelsen. De har også gjort avtale med en av tre grunneiere i forbindelse
med en vindmøllepark med 10 vindmøller i Nærøy kommune. Også de to siste
grunneierne regner selskapet med å få til en avtale med. De totale arealkostnadene
for hver av parkene ligger på omtrent 20.000 kroner.

Vindkraft Prosjektering tilbyr grunneierne å leie ut arealene istedenfor å seige. For
uproduktiv mark har dette selskapet tilbudt 4-6 promille av bruttoinntektene årlig.
Med en kraftpris på 20 øre/kWh blir det bare omtrent 0.1 øre/kWh. I tillegg får
grunneierne en engangskompensasjon på omtrent 10.000-15.000 kroner for hver
mølle og omtrent 5.000-10.000 kroner for vei, lager mm per mølle. Seiv uten
andelen av bruttoinntekten, er dette tilbudet altså dyrere enn det Nord-Trøndelag
everk har mattet betale. NTE har greid seg med omtrent samme beløp for en hel
park som Vindkraft Prosjektering betaler for hver vindmølle.

For en mølle på 1.5 MW blir arealkostnaden omtrent 3.000 kroner pr. år med en
kraftpris på 13 øre/kWh og omtrent 4.500 kroner årlig hvis prisen blir 20
øre/kWh. Da er det antatt at en 1.5 MW-mølle leverer omtrent 4.5-5 GWh årlig.
Med 20 års levetid og 7% diskonteringssats blir dette omtrent 0.1 øre/kWh. Totalt
får man altså en arealkostnad på 0.2 øre/kWh.

4.2.2 Driftskostnader
En vindmøllepark trenger tilsyn og vedlikehold. Kostnadene ved dette målt pr
produsert kWh i året er svært avhengig av størrelsen på vindmølleparken. Ikke
overraskende er det relativt store muligheter for effektivisering ved større parker.
For mindre anlegg ligger driftskostnadene på omtrent 6-7 øre/kWh, inklusive
innmatingstariffen. Men for parker på omtrent 100 MW kan man tenke seg å
komme ned i 2-3 øre/kWh eksklusiv innmatingstariffen. Vestas sier de kan tilby
service og vedlikehold, dvs dekke driftskostnader eksklusiv nettariffen, for større
parker (20-30 MW) for 5 øre/kWh. Dette inkluderer reparasjoner etter ulykker,
som lynnedslag.

Innmatingstariff

Innmatingspunktet kan enten være i et distribusjons-, regional- eller direkte i
sentralnettet. Uansett vil vindkraftprodusenten bli avkrevet en årlig nettariff for
bruk av nettet. Denne er ment å dekke de reelle kostnadene ved både utbygging og
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bruk av nettet. Det siste omfatter både vedlikehold, utbedringer og nettap. Dagens
nettariffer har et fastledd som avhenger av tilgjengelig vintereffekt. Det er uklart
hvordan man vil definere tilgjengelig vintereffekt for et vindkraftverk som bare
produserer kraft når det blåser. Det arbeides med en mulig omarbeiding av
beregningsgrunnlaget som eventuelt vil senke fastleddet fra dagens 39 kroner pr.
kW merkeeffekt.

I tillegg har tariffen et variabelt ledd (energileddet) som avhenger av sesong og
område. Dette skal baseres på den marginale økningen eller reduksjonen av
nettapene produksjonen forårsaker. Siden vindkraftverk typisk vil ligge langt ute i
nettet og dermed nære forbrukeme, vil vindkraften ofte redusere nettapene. Da blir
energileddet negativt. Sagt med andre ord; vindkraftprodusentene vil motta penger
fra netteier fordi de reduserer nettapene. Størrelsesorden kan være omtrent 1-2
øre/kWh, men i noen tilfeller også høyere. Dette vil variere mellom ulike
utbygginger. Generelt vil spredte vindmøller være gunstigere for nettapene enn
større vindmølleparker. Men igjen vil disse forholdene avhenge av den totale
situasjonen i nettet, og altså være avhengig av annen utbygging, endring i
forbruket osv.

Energidata (1997) påpeker at tariffstrukturen ikke er tilpasset vindkraft, og at man
derfor kan vente en endring i denne når vindkraftens bidrag blir større. Energidata
ender opp med å sette energileddet lik null som en tommelfingerregel. Vi har ikke
gjort noen nærmere studier av disse kostnadene.

4.2.3 System- og reguleringskostnader
En vindmølle produserer bare kraft når det blåser. Det betyr at kraftproduksjonen
vil variere i takt med vindstyrken. Et vindkast kan medføre høyere produksjon en
kort stund. Dette er et problem siden det i et kraftsystem er absolutt nødvendig at
produksjon til enhver tid er lik forbruk. Problemet er imidlertid ikke særegent for
vindkraft. Også en last, f.eks. en smelteovn, som skrues av og på, eller produksjon
fra uregulert vannkraft varierer over tid og skaper det samme problemet.

I det norske kraftsystemet løses dette på flere måter avhengig av varigheten og
forutsigbarheten av variasjonene. Spotmarkedet sikrer at forventet produksjon er
lik forventet forbruk hver time i det neste døgnet. Men siden man ikke kjenner
noen av delene presist i forveien, trenger man systemtjenestene som korrigerer for
avvik fra forventningene. I det helt korte tidsperspektivet er det
«primærreservene» som benyttes. Dersom avvikene blir «langvarige», flere
minutter, eller store vil systemansvarlig kjøpe eller seige kraft i reguler-
kraftmarkedet.

Det er balanseansvarlig, i Norge Statnett, som har ansvaret for at produksjon til
enhver tid er lik forbruk. Men det er ikke Statnett som yter systemtjenestene.
Disse kjøpes fra kraftprodusenter og i noen grad forbrukere. Mesteparten av
Statnetts kostnader ved kjøp av systemtjenester stammer fra bruk av reguler-
kraftmarkedet. Disse kostnadene blir direkte belastet dem som forårsaket behovet
for opp- eller nedregulering. Noen utgifter ved systemtjenestene blir i første
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omgang betalt av Statnett seiv. Disse dekkes i sin tur ved nettariffer og delvis av
Statnetts eiere. I 1997 utgjorde disse kostnadene omtrent 50 millioner kroner. Det
kan være rimelig at vindkraftprodusentene blir belastet en del av dette beløpet
siden de vil være brukere av systemtjenester. Videre er det mulig at kostnadene
ved systemtjenestene vil øke noe hvis man faser inn store mengder vindkraft, men
det vil neppe utgjøre beløp av betydning pr. produsert energienhet.

Men man kan tenke seg at systemytelsene kan bli eksportert når det norske
kraftsystemet blir tettere integrert med Kontinentet. Forenklet sagt vil da utlandet
og vindkraften konkurrere om de samme knappe systemytelses-ressursene. Det
kan føre til at man får en høy alternativkostnad.

I vedlegg 3 er systemtjenestene og hvordan de er implementert både teknisk og
økonomisk nærmere beskrevet.

4.2.4 Miljøkostnader
Produksjon av kraft fra vind gir ingen utslipp av uønskete stoffer til verken vann,
jord eller luft. Den største miljøkostnaden ved vindkraft er sannsynligvis den
visuelle skjemmelsen av omgivelsene. De fleste mennesker synes landskap er
penere uten vindmøller. Verdsettelsen av dette forholdet er problematisk. I tillegg
kaster vingene skygger som beveger seg. Dette oppleves som meget sjenerende
flimmer innendørs dersom skyggene treffer husets vinduer. Ved å plassere
møllene slik at ingen hus treffes av skyggene, er også denne kostnaden i praksis
eliminert.

I tillegg er det visse støyproblemer. Både aerodynamisk støy fra vingene og
maskinell støy fra mølletårnet. Støyen er imidlertid vesentlig redusert ved
forbedret konstruksjon.

Også problemene med gjenstander (vinger) som løsnet i sterk vind er sterkt
redusert fra de første vindmølleparkene. Isklumper som løsner fra vingene
vinterstid kan imidlertid representere en sikkerhetsmessig risiko.

Da de første vindmølleparkene ble bygget var man bekymret for fugle- og
dyrelivet i nærheten. Det har imidlertid vist seg at fuglene raskt venner seg til
vindmøllene og verken kollisjoner med møller eller endring av trekkruter er noe
problem. Heller ikke husdyr ser ut til å bli særlig forstyrret av vindmøller. Det er
fullt mulig å benytte arealet mellom møllene som beitemark.

I Storbritannia har man forsøkt å tallfeste miljøkostnadene ved å bruke betalings-
villighets-undersøkelser. De samlete miljøkostnadene (visuell og støy i praksis)
for to forskjellige parker ble anslått til henholdsvis 2.5 øre/kWh og 0.15 øre/kWh
(ExternE, 1995). Den første parken ligger i et forholdsvis tett befolket område
som i tillegg var attraktivt for turister. Forholdene i Norge vil likne mer på den
andre parken siden vi har en lang og tynt befolket kyststripe. Det er vanlig å anta
at de visuelle miljøkostnadene er økende med økende utbyggingsvolumer,
ettersom mer problematiske Iokaliseringer må tas i bruk, og kanskje også fordi
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vurderingen av om en vindmølle er skjemmende eller ikke endrer seg dersom
antallet på landsbasis er f.eks. 5.000 istedenfor 100.

4.3 Omregning til øre/kWh
Noen av kostnadene ovenfor var oppgitt pr energienhet (øre/kWh), mens andre var
oppgitt pr enhet installert effekt (kr/MW). Det nyttigste kostnadsmålet er pr
energienhet siden det er energi måtet inn i nettet produsentene blir betalt for. Da
kan man direkte sammenlikne inntekter (forventet pris) og kostnader.

For å omregne kostnadene uttrykt pr effektenhet til å måle dem pr energienhet, må
man vite hvor mye energi en mølle med en viss installert effekt kan produsere
årlig. Siden investerings-kostnadene utgjør en så stor andel blir omregningen også
svært sensitiv i forhold til avkastningskravet på kapitalen og beregnet levetid for
investeringene. Det er vanlig å benytte et avkastningskrav på 7% og 20 års levetid.

4.3.1 Gjennomsnittlig årsproduksjon pr kW
merkeeffekt

Den gjennomsnittlige, årlige energiproduksjonen man får fra en vindmølle
avhenger som sagt av vindforholdene på stedet. I figur 4.1 er en effektkurven fra
de fem vindmøllene på Vikna vist. Der ser man at møllene først begynner å
produsere energi ved omtrent 4 m/s eller lett bris. Så stiger produksjonen kraftig
med økende vind. Omtrent ved 12 m/s avtar imidlertid denne økningen. Og etter
14 m/s eller stiv kuling er energiproduksjonen konstant. Dersom vinden blir
sterkere enn full storm (25 m/s) vil vindmøllene kobles ut for ikke å ødelegges. I
det bratte området ser man at økningen i effekten fra møllene f. eks. fra 7 m/s til 8
m/s er fra 500 MW til drøyt 750 MW. For dette intervallet vil en vindøkning på
14% gi en effektøkning på 25%.

Figur 4.1 Effektkurve, vindmølleparken på Vikna

Effekt (kW)

2500 -

2000 -

1500 -

10 15

Vind i m/s

20 25

48



- ECON Senter for økonomisk analyse -
Vindkraft i Norge

Siden effektkurven ikke er lineær, vil årsproduksjonen ikke bare avhenge av
gjennomsnitts vind, men også av fordelingen omkring snittet. Fordelingen er
imidlertid forholdsvis lik for potensielle lokaliseringer, slik at man basert på
gjennomsnittlig vindstyrke og installert effekt kan beregne årsproduksjon. Års-
produksjonen uttrykkes vanligvis uavhengig av installert effekt ved antall drifts-
timer pr. år. Antall driftstimer pr. år angir hvor mange timer møllen måtte
produsere ved maksimal effekt for å få samme årsproduksjon. Møllen vil alltid
produsere kraft i flere klokketimer enn antall driftstimer. Anta at møllen
produserte halvparten av maksimal effekt i hver av årets 8760 timer. Da ville man
si at møllen hadde halvparten så mange (4380) driftstimer. I figur 4.2 er ife's
beregninger av driftstimer for ulike gjennomsnittlige vindstyrker presentert.

Figur 4.2 Beregning av driftstimer for ulike gjennomsnittlige vindstyrker
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På Vikna har man i snitt omtrent 2600 driftstimer Det er to grunner til at man kan
komme høyere enn det. For det første har det skjedd en teknologiutvikling siden
vindmøllene på Vikna ble installert i henholdsvis 1991 og 1993. For det andre kan
vindforholdene være noe gunstigere andre steder i landet. Man kan finne
gjennomsnittlige vindhastigheter opp mot 9 m/s i navhøyde langs norske-kysten.
På Vikna er det 7,2 m/s.

Av de samme grunnene kan man forvente en høyere energiproduksjon pr installert
effektenhet i Norge enn hva de har i Danmark. Der har de også eldre møller og
vindforholdene er generelt noe dårligere enn i Norge. På Jylland ligger
gjennomsnittlige vindhastigheter mellom 6,5 og 9 m/s. En av årsakene til at det
ikke er fullt så gunstige forhold i Danmark, er at de ikke har høyder å plassere
møllene sine på.

Det kan imidlertid være vanskelig å forutsi nøyaktig hvor mye energi man får ut
av vinden på et bestemt sted til tross for gode vindmålinger. Det avhenger også av
den mølletypen man installerer.
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Regneeksempler

Med alle usikkerhetsfaktorene nevnt ovenfor blir det vanskelig å beregne presise
kostnader for vindkraft. Nedenfor har vi laget noen regneeksempler. I tillegg har
vi inkludert to ulike kostnadsanslag innhentet fra aktører i markedet for å vise noe
av usikkerheten omkring anslagene.

Ved å se på ulike kombinasjoner av kostnader for hver komponent kan man
komme frem til noen idéer om hva vindkraft kan koste. Men det er mulig å få
store prisforskj eller ved å endre forutsetningene bare litt. Tabellen nedenfor viser
tre ulike alternativer som viser hvor stor variasjon det man kan få med de
kostnadskomponentene som er angitt over. Alle eksemplene viser en park med ti
store vindmøller. Bare to komponenter er endret, henholdsvis infrastruktur og
vindstyrke. Det viser tydelig at økonomien i ulike prosjekter kan være svært
forskjellig; fra 24.5 øre/kWh til 33.7 øre/kWh. Man ser at prisen er svært følsom
overfor gjennomsnittsvind. Det er ikke vanskelig å lage eksempler som gir
vesentlig høyere energipris. I gjennomgangen ovenfor har vi vist til mange andre
komponenter som kan slå kraftig ut på samlede kostnader.

I tabellen er energiprisen regnet ut med to ulike avkastningskrav og to ulike
levetider. Man ser også at energiprisen er svært følsom overfor disse parametrene.

Tabell 4.1 Kostnader ved vindkraft fra park på 10x1.650 MW, regneeksempler

Kostnadskomponent Billig Dyrere infrastruktur Lavere vind (ca
11% reduksjon)

Installert effekt

Pris på mølle

Brukstid

Transformator v. mølle

Vei og nett

Areal

Transformator til
regionalnett

Marginalkostnad

Energipris, rente 7% og
20 år

Energipris, rente 6% og
25 år

10 x 1.65 MW

7000 NOK/kW

3500 timer/år

10 x 300.000 NOK

10% x møllepris

20.000 NOK

10 x 1.65 MW

7000 NOK/kW

3500 timer/år

10 x 300.000 NOK

30% x møllepris

20.000 NOK

5 øre/kWh

24.5 øre/kWh

21.2 øre/kWh

5 øre/kWh

27.8 øre/kWh

24.1 øre/kWh

10 x 1.65 MW

7000 NOK/kW

2800 timer/år

10 x 300.000 NOK

30% x møllepris

20.000 NOK

5 øre/kWh

33.7 øre/kWh

28.8 øre/kWh

Andre generelle kalkyler
Energidata AS har levert en rapport 18. august 1997 der de kommer frem til en
energipris på 29.5 øre/kWh, basert på 20 års avskrivningstid og 7% kalkulasjons-
rente. Da er alle nettkostnader inkludert. Tallene baserer seg på erfaringene fra
Nord-Trøndelags Elektrisitetsverks utbygging på Vikna. Kostnadene er redusert
bare som følge av stordriftsfordeler ved utbygging av 10 store (1.5 MW) møller.
Siden også utbyggingskostnadene pr. kWh nok er noe redusert er det grunn til å
tro at dette estimatet er vel konservativt.
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I heftet Nye fornybare energikilder (1996) er det angitt et potensiale for vindkraft
på omtrent 14 TWh med kostnader fra 50-70 øre/kWh. Anslagene på de laveste
kostnadene er nå altså i underkant av 25 øre/kWh. Et lite underbygget estimat kan
da være å parallellforskyve kurven fra 50-70 øre/kWh til 25-45 øre/kWh for inntil
15 TWh i gjennomsnittlig årsproduksjon. Det anses imidlertid for å være for
spekulativt.

Eksempler fra det virkelige liv og andre estimater

Kurt Benonisen i NTE har beregnet en pris på omtrent 38 øre/kWh for NTEs nye
mølle på Hundhammerfjellet. Men da er det viktig å merke seg at de har planer
om å bygge inntil ni møller til i det samme området. Kostnadene ved infrastruktur
og dermed energiprisen vil da bli betydelig lavere. Kanskje har de også regnet noe
konservativt. Dette eksemplet er i alle fall ikke representativt for hvor lave prisene
kan bli.

Vestas hevder å kunne bygge store vindmølleparker (20-30 MW) som koster
mellom 25 og 30 øre/kWh inklusive driftskostnader. Også for konkrete prosjekter,
mener de å ha kommet helt ned under 25 øre/kWh. Da har de forutsatt en rente på
6-7% og levetid på 25 år. Til det trenger de gjennomsnittlige vindhastigheter som
i navhøyde (60 meter over bakken) ligger over 7.5 m/s og opp til det maksimale
på 9 m/s. I tillegg til de 25-30 ørene pr kWh kommer nettilknytning og nettariff.
Hvis man regner bare effektleddet av nettariffen og 3.6 GWh per MW vil det bli
omtrent 1.5 øre/kWh i påslag. Hva nettilknytningen kan koste er det ikke mulig å
si noe om uten å vite hvordan parkene vil ligge i forhold til det eksisterende nettet.
Men det vil normalt være nødvendig med noe lengre linje til det eksisterende
nettet fra en såpass stor park. I tillegg kommer en transformator fra 32 kW til
regionalnettsnivå (66 kV eller 132 kV).

Hvis man antar at dette er beregnet med 6% avkastningskrav vil kostnaden stige
fra 25 øre/kWh til omtrent 29.5 øre/kWh hvis man benytter 20 års levetid og 7%
avkastning.

4.4 Inntekter
Kraftprodusentenes inntekt er naturligvis salg av kraft. Som beskrevet i avsnitt
4.3.1 er det stor usikkerhet omkring fremtidig produksjon fra et vindkraftverk seiv
på relativt kort varsel. Det er derfor helt sikkert at vindkraft alene ikke kan selges
som fastkraft. Sannsynligvis vil vindmøllene eies av kraftverk som også har
regulerbar vannkraftproduksjon slik som i NTE. Da kan kraftverket seige fastkraft
som består av både vind- og vannkraft. Men det innebærer at «vannkraft-
avdelingen» selger sin reguleringsevne til «vindkraft-avdelingen» og medfører at
de ikke kan seige all sin vannkraftproduksjon alene til fastkraft. Ved
lønnsomhetsberegninger av vindkraft er det derfor likevel ikke riktig å
sammenlikne kostnadene ved vindkraft med prisen på faste kontrakter. Det er
prisene i spot- og regulerkraft-markedet som er aktuelle. Hvor mye som kan selges
i spotmarkedet og hvor mye produsentene vil benytte regulerkraftmarkedet er
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vanskelig å si. Det avhenger av forutsigbarheten ved vindkraften. Jo mer presist
man kan forutsi produksjonen, jo mer av kraften vil bli solgt til spotpris.

I vedlegg 3 blir det også nevnt at regulerkraften normalt vil bli omsatt til en pris
som er mindre gunstig for de aktørene som avviker fra anmeldt
produksjon/forbruk enn spotprisen. Tilsvarende blir den mer gunstig enn spot-
prisen for dem som aktivt regulerer opp eller ned. Dersom produksjonen reguleres
ned vil regulerkraftprisen ligge lavere enn spotprisen. Men dersom produksjonen
reguleres opp vil regulerkraftprisen ligger høyere enn spotprisen. Grunnen til at
man må regulere opp (ned) ligger primært i at forbruket blir høyere (lavere) enn
planlagt og da må ansvarlig for systemtjenestene kjøpe (seige) kraft til den høye
(lave) regulerkraftprisen. Men saerlig om sommeren kan også uregulert tilsig bidra
til behov for reguleringer.

Hvordan dette vil slå ut for vindkraftprodusenter avhenger av hvor mye
uforutsigbar vindkraft det er, og i hvilken grad denne samvarierer med forbruket.
Hvis uforutsigbarheten i vindkraften blir betydelig i forhold til etterspørselen vil
regulerkraftprisen bli lav ved mye vind og høy ved lite vind. Det motsatte vil være
tilfelle dersom vinden samvarierer med forbruket. Det er kanskje ikke helt
usannsynlig siden vind gjør oppvarmingsbehovet større. Da vil regulerkraftprisen
bli høy ved mye vind og lav ved lite vind. Man ser altså at vindkraften kan bli
både mer og mindre verdt enn spotprisen. Som et rimelig estimat benytter vi
imidlertid spotprisen.

Siden det blåser mer om vinteren enn om sommeren, vil vindkraften få noe høyere
pris enn den gjennomsnittlige spotprisen over året. Prisen i terminmarkedet er
omtrent 3 øre høyere for vinterkraft enn sommerkraft. Et grovt anslag på
fordelingen mellom sesongene for vindkraft er omtrent 75% i vinterhalvåret
(1 .oktober-1 .mars) og 25% i sommerhalvåret. Da kommer man ut med en kraftpris
som ligger 2.25 øre høyere enn gjennomsnittlig spotpris. (Nærmere integrasjon
med det resten av det nord-europeiske kraftmarkedet vil sannsynligvis bidra til at
merprisen på vinteren etterhvert blir redusert). Gjennomsnittlig spotpris i 1997 var
omtrent 13.2 øre/kWh.

Det er mulig å seige kraften i det bilaterale markedet på lengre kontrakter, f.eks.
15 år, som såkalt stokastisk innmating. Slike kontrakter er ikke mye omsatt og det
kan være vanskelig å finne en kjøper. Utgangspunktet for prisen i en slik kontrakt
vil være spotpris veiet med produksjonsmønster. Før man inngår en slik kontrakt
vil man se nærmere på produksjonsmønsteret for den aktuelle parken og
sammenholde denne med prismønstret i spotmarkedet.
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Virkemidler
I dette kapitlet drøftes egenskapene ved ulike aktuelle virkemidler for å fremme
utbygging av vindkraft. Dette gjøres både på teoretisk basis og med bakgrunn i
erfaringene fra andre land, slik det er gjort rede for i kapittel 3. Vi ser også på
hvorvidt eksisterende skatteordninger kan endres. Til slutt drøftes tilskudds-
behovet.

5.1 Målsettinger
Som omtalt i innledningskapitlet er det underliggende målet å bidra til
selvforsyning av fornybar kraftproduksjon i Norge og til å nå nasjonale klima-
målsettinger. Økt utbygging av vindkraft er en aktuell del av en tiltakspakke for å
nå dette målet. I denne rapporten drøftes ikke disse overordnede målsettingene
nærmere, heller ikke hvorvidt støtte til vindkraft er det beste tiltaket for å nå disse
målene. Her er utgangspunktet at man ønsker å stimulere vindkraft, og så er ulike
virkemidler drøftet.

I valg av virkemidler er det viktig å ha for øye at disse kan ha ulike egenskaper i
forhold til to sentrale målsettinger - styringseffektivitet og kostnadseffektivitet.

• Styringseffektivitet defineres som oppfyllelsen av de kvantitative målene
som er fastsatt, i dette tilfelle hvordan man sikrest skal nå et mål om å
produsere en gitt mengde elektrisitet fra vindkraftanlegg på et bestemt
tidspunkt.

• Kostnadseffektivitet defineres som oppfyllelse av et gitt mål på billigst
mulig måte.

Et annet viktig spørsmål er hvor mye man legger vekt på å få raske resultater, og
hvor mye man er villig til å betale i form av lavere kostnadseffektivitet for å
oppnå dette. Videre har det betydning for valg av virkemidler hvorvidt man tror at
støtten til vindkraft først og fremst er et kommersialiseringstiltak i en overgangs-
fase, og at denne kan fases ut ettersom vindkraft blir en etablert del av norsk kraft-
forsyning og ettersom kostnadene ved slik kraftproduksjon reduseres, eller om
støtten anses som mer permanent.
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Faktorer som påvirker lønnsomheten

Dersom utbyggingen av vindkraft i Norge skal få noe omfang av betydning, er det
en forutsetning at anleggene kan drives bedriftsøkonomisk regningssvarende.
Lønnsomheten i prosjektene er avhengig av optimaliteten av investeringer og
drift, og er sterkt utsatt for prisrisiko.

• Investeringer: Siden vindstyrke og regelmessighet i vinden er viktig for
omfanget av kraftproduksjonen, er optimal lokalisering svært viktig, og det
må velges utstyr som er egnet for de lokale forholdene.

• Drift: Effektivitet innebærer maksimal utnyttelse av de tilgjengelige
vindressursene, under hensynstagen til risiko for skader på anlegget. Det er
betydelige skalafordeler på driftssiden. Siden vindkraft ikke kan lagres eller
magasineres, er timingen av produksjonen irrelevant, i motsetning til
vannkraft.

• Pris: Prisrisikoen er todelt, den kommersielle risikoen som henger sammen
med utviklingen i markedsprisen for kraft, og den politiske risikoen som
henger sammen med endringer i offentlige rammebetingelser, først og
fremst evt. subsidier og garanterte priser, men også f.eks. øvrige skatter og
avgifter.

Nedenfor drøfter vi hvordan forskjellige virkemidler påvirker incentivene for
optimale investeringer og optimal drift, og fordeler prisrisikoen mellom aktørene.

5.2 Mulige støttetiltak
De ulike tilskuddsformene vurderes med utgangspunkt i at alle gir samme støtte-
volum. Lavt eller intet investeringstilskudd gir tilsvarende mer produksjons-
tilskudd og vice versa.

Det går et hovedskille mellom tiltak som retter seg mot investeringsfasen, som
investeringstilskudd og fritak for investeringsavgift, og de som retter seg mot
produksjonsfasen, som produksjonstilskudd, garanterte priser eller markeder for
«grønn el».

5.2.1 Investeringstilskudd

Investeringstilskudd, dvs. at myndighetene dekker en nærmere spesifisert del av
investeringskostnaden, reduserer utbyggers finansielle eksponering, og øker
myndighetenes. Dersom fremtidig utvikling i markedsbetingelsene eller de
politiske rammevilkårene skulle bli ugunstige, slik at anlegget i ytterste fall må
stenges, er tapet mindre for utbygger enn dersom dette selskapet sto for hele
risikoen ved investeringen. Å redusere investeringsrisikoen fremheves ofte som et
viktig punkt fra utbyggere av vindkraft, siden denne ses på som en viktig skranke
for å sette igang utbygging.

Å konsentrere støtten om investeringstilskudd reduserer den politiske risikoen
betydelig, siden tilskuddet da er gitt når prosjektet settes i drift, mens
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produksjonsrelaterte tilskudd i utgangspunktet er mer åpne for endringer
underveis. Forventninger om at investeringstilskuddet kan blir redusert over tid,
eller erstattet med andre former for tilskudd, slik erfaringene fra mange land gir
grunn til å tro, kan også innebære at utbyggeren ønsker å handle raskt. Dette er
imidlertid også avhengig av forventningene til utviklingen i kostnader og kraft-
pris.

I den grad det er mulig å substituere mellom investeringskostnader og drifts-
kostnader, gir investeringstilskudd et slikt incitament. Investeringen vris altså i
retning større anlegg med lavere driftskostnader i forhold til et produksjons-
tilskudd.

Investeringstilskuddet kan utformes på to forskjellige måter, enten i forhold til
installert effekt, eller som en prosentandel av investeringskostnadene. Den første
metoden gir bedre incentiver i forhold til å holde investeringskostnadene nede.
Samtidig oppmuntres det til større anlegg (størrelse på hver enkelt mølle,
vindmølleparker fremfor enkeltstående møller), som har lavere enhetskostnader.
Dersom man ønsker å favorisere mindre anlegg, kan man operere med to eller
flere tilskuddssatser, avhengig av størrelse.' Imidlertid er det et generelt problem
at det ikke er noen entydig sammenheng mellom effekt og faktisk produksjon.
Derfor er det vanskelig å fastsette det kriteriet som investeringstilskuddet skal
beregnes ut fra, dersom målet er maksimal produksjon. Dette problemet bortfaller
dersom tilskuddet er direkte knyttet til produsert volum.

«Vind-rushet» i California på 80-tallet, der meget høye investeringstilskudd ble
brukt, førte til en investeringsboom, men det installerte utstyret holdt ofte ikke
mål, eller prosjektene ble dårlig utformet. I California har man på bakgrunn av
disse erfaringene gått over til produksjonsrelaterte tilskudd og skatteincentiver.

Når flere land etterhvert har vridd sine tilskudd over fra investering til drift, kan
dette skyldes dårlige erfaringer med investeringstilskuddene. Det kan også skyldes
at man vurderte det slik at det var viktig å redusere investeringsrisikoen i en tidlig
fase for å fa etablert et vindkraftmiljø av noe størrelse og prøvd ut teknologi, men
at så snart dette var oppnådd, veide den produksjonsrelaterte støttens bedre
effektivitetsegenskaper tyngre.

5.2.2 Produksjonstilskudd
Et produksjonstilskudd pr. enhet gir gode incentiver til å produsere mye og
effektivt. Gevinsten for utbygger ved å produsere en ekstra enhet vil være høyere
enn dersom støtten kanaliseres gjennom investeringstilskudd. Utbygger stilles
overfor en viss politisk risiko, siden satsene kan endres etter politiske vedtak. Det
er mulig å redusere denne politiske risikoen meget betydelig gjennom at det
inngås langsiktige avtaler med den enkelte produsent.

1 Erfaringer fra Nederland tiisier at installert effekt bør beregnes i forhold til det sveipte arealet av vingene.
ikke den oppgitte nominelle effekten på turbinen.

55



- ECON Senter for økonomisk analyse -
Vindkraft i Norge

Størrelsen på produksjonstilskuddet kan enten fastsettes administrativt som et fast
beløp pr. kWh eller gjennom en eller annen form for konkurranse mellom
potensielle produsenter, med det formål å bidra til å presse tilskuddet ned og gi
bedre incentiver til at de mest kostnadseffektive prosjektene bygges ut først. Den
teknologiske utviklingen gjør fremtidige kostnader usikre, og dermed blir det enda
vanskeligere å fastsette en riktig tilskuddssats administrativt. De høye vindkraft-
kostnadene i Tyskland i forhold til Storbritannia kan ihvertfall delvis tilskrives at
det administrativt fastsatte produksjonstilskuddet har vært mye høyere enn det
anbudsfastsatte tilskuddet i Storbritannia.

Et produksjonstilskudd som fastsettes etter anbudsmetoden, slik som i det britiske
NFFO-systemet, har vist seg effektivt i å redusere tilskuddsbeløpet over tid.
California har også innført anbudsprinsippet for nye vindkraftprosjekter. Vind-
kraftprodusentene innvender at den finansielle usikkerheten i prosjekteringsfasen
er betydelig større enn med et fast produksjonstilskudd, siden det er vanskelig å
forutse hva resultatet av anbudsprosessen vil bli. Dette kan legge en demper på
antall prosjekter som deltar i anbudskonkurransen. En annen måte å fremme
konkurranse mellom utbyggerne på er å pålegge kraftforsyningsselskapene å kjøpe
visse mengder vindkraft, noe som kan lede til utviklingen av omsettelige vind-
kraftkvoter. I dette tilfellet er det kraftselskapene som må bære den økonomiske
belastningen.

Dersom man i et auksjonssystem velger å holde det kvantum som tilskuddet skal
utløse fast, har man fra myndighetenes ståsted erstattet usikkerhet om de fastsatte
målsettingene vil bli nådd, med usikkerhet omkring prisen for å nå disse. Som
praksisen i Storbritannia viser, kan man også benytte anbudssystemet uten at man
har noen helt fastsatt totalkvote som skal oppfylles. Ut fra normale budsjetterings-
hensyn vil myndighetene gjerne ha kontroll med de årlige bevilgningene fra
statskassen. Dette er også mulig innenfor anbudssystemet, der man kan holde
subsidiebeløpet konstant og la utbygd volum være variablen. Et fleksibelt system
er ikke rigid i noen av disse retningene, men man justerer de kvantitative
målsettingene skjønnsmessig opp eller ned, avhengig av om den prisen som
kommer ut av anbudssystemet er høyere eller lavere enn forventet.

Man kan la anbudet dreie seg om et bestemt tilskuddsbeløp pr produsert kWh. I så
fall har utbygger risikoen ved variasjonene i kraftprisen. Man kan alternativt
innhente anbudene på basis av en fast pris som betales til leverandøren. Det vil si
at staten dekker mellomlegget mellom denne prisen og markedsprisen, og dermed
overtar markedsrisikoen. Da vil den fremtidige utviklingen i markedsprisen ha
avgjørende betydning for hvor store de faktiske utbetalingene fra staten blir. Dette
skaper altså usikkerhet i statens budsjettering.

Potensielle utbyggere legger stor vekt på forutsigbare rammebetingelser. Det er
noe av grunnen til at de har en forkjærlighet for investeringsstøtte fremfor
produksjonsstøtte. Det britiske anbudssystemet, med sine lange kontraktsperioder,
imøtekommer behovet for langsiktighet. Samtidig er systemet fleksibelt i den
forstand at stadig nye anbudsrunder er i stand til å fange opp nedgangen i
produksjonskostnader. Myndighetenes kostnader ved å ha som mål å øke
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produksjonskapasiteten gradvis vil altså være lavere enn dersom man vil oppfylle
en gitt målsetting raskt.

5.2.3 Garanterte priser
Garanterte priser reduserer utbyggers risiko i meget stor grad, seiv om disse
garantiene også er utsatt for politisk risiko. I Danmark og Tyskland er
leverandøren av vindkraft garantert avsetning til en pris som gjenspeiler en andel
av gjennomsnittlig sluttbrukerpriser. Dette innebærer at kraftselskapene som er
pålagt å kjøpe denne kraften må subsidiere vindkraftverk. I et konkurranse-utsatt
marked som det norske er dette en problematisk løsning, av to grunner. Siden
volumet av vindkraft som vil selges til hvert enkelt kraftselskap vil variere sterkt,
vil selskapene stilles overfor ulike konkurransevilkår, dersom de seiv skal bære
kostnaden ved subsidieringen. Man kan la kraftselskapene overvelte merkostnaden
i nettariffen, slik at det er forbrukerne lokalt som betaler. Dette løser problemet
med vridninger i konkurransebetingelsene, men det er ikke uten videre rimelig at
forbrukere i et område med stor produksjon av f.eks. vindkraft skal betale mer for
sin elektrisitet enn forbrukere i andre deler av landet.

For det andre vil sluttbrukerprisen variere betydelig i et konkurranseutsatt marked,
i motsetningen til det danske og tyske markedet så langt, der prisene har vært
svært stabile og dermed forutsigbare for vindkraftprodusenten. Dersom prisen
virkelig skal være forutsigbar, må den derfor frakobles sluttbrukerprisen.

Dersom man ønsker å bruke garanterte priser som virkemiddel i et konkurranse-
utsatt marked som det norske, er det derfor gode grunner til at det er staten som
direkte må foreta denne subsidieringen, ved å dekke differansen mellom den
garanterte prisen og prisen i spotmarkedet. Det innebærer også at staten overtar
markedsrisikoen.

5.2.4 Oppmuntring av markeder for «grønn el»
I de siste år har kraftselskaper i flere land begynt å markedsføre såkalt grønn el -
dvs miljøvennlig produsert el, gjerne vindkraft, solenergi eller kraft fra mindre
vannkraftverk. Denne markedsføringen er basert på at et betydelig antall
konsumenter er villig til å betale en høyere kraftpris for miljøvennlig produksjon.
I Norge er den første grønne kraftkontrakten inngått mellom Nord-Trøndelag
Everk og Naturvernforbundet. Her betaler kunden 3-5 øre/kWh ekstra for
vindkraft fira Vikna-anlegget.

Dersom et betydelig marked for grønn el kan utvikles, vil det bidra til å redusere
tilskuddsbehovet fra det offentliges side. Imidlertid kan dette være vanskeligere i
Norge med en energiforsyning som er basert på vannkraft, som de fleste vil anse
som relativt miljøvennlig, enn i land der det eksisterer en betydelig opinion mot
en energiforsyning som er dominert av fossile brensler eller kjernekraft. I Sverige
synes markedet for grønn el å ha et relativt stort potensial. Dette må ses på
bakgrunn av den langvarige kontroversen rundt avviklingen av kjernekraften. På
den annen side kan man ikke se bort i fra at strid rundt nye vannkraftprosjekter.
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kan bidra til å skape et slikt marked også i Norge. Det taler også til fordel for et
grønt elmarked i Norge at et slikt marked bare kan fungere med fritt leverandør-
valg. Denne betingelsen er oppfyllt i større grad i Norge enn noe annet land.

I forhold til et grønt elmarked kan myndighetene enten forholdes seg passive eller
gå inn med virkemidler for å oppmuntre det ytterligere, ved på forskjellig vis å
dele merkostnaden ved grønn el mellom forbrukeren og staten. I Nederland gjøres
dette ved at de som kjøper grønn el fritas for «økoavgiften» på 15%. I California
fritas kjøpere av grønn el fra andre økonomiske forpliktelser i forhold til de
deregulerte kraftselskapenes oppsamlede gjeld.

Det kan være administrative merbelastninger ved å la grønne el-kunder få en eller
annen form for rabatt i forhold til å kanalisere tilskuddene direkte til
produsentene.

5.2.5 FoU-tilskudd
Norske myndigheter har i beskjed grad gitt støtte til FoU innen vindkraft, mens
andre land, f.eks. Tyskland har brukt betydelig midler. Det finnes i dag et godt
utvalg av tekniske løsninger, som også bør være velegnet for norske forhold.
Argumentet for tilskudd til slik teknisk utvikling er derfor relativt svakt, ihvertfall
ut fra et rent miljø- og energipolitisk synspunkt. Derimot kan man ha industri-
politiske målsettinger om å få til en nasjonal produksjon av vindkraftanlegg, enten
som importsubstitusjon eller for å bygge opp en eksportnæring. Vi har ikke
vurdert slike aspekter.

Den mest aktuelle kanaliseringen av FoU-midler i Norge er derfor til pilot-
prosjekter for utbygging av vindkraftanlegg, slik at den eksisterende teknologien
kan tilpasses de til dels spesielle værforholdene i Norge. Videre er det viktig å
gjennomføre en bedre kartlegging av landets vindkraftressurser, særlig dersom
man tenker seg en utbygging i stor skala, slik at de beste prosjektene kan bygges
ut først.

Den betydelige interessen for å bygge vindkraftanlegg i Norge dersom de
økonomiske rammebetingelsene er riktige, tyder imidlertid på at bransjen allerede
er klar til å sette i gang, og at støtte til utviklingsprosjekter derfor vil være et
mindre sentralt virkemiddel enn støtte til bygging eller drift av kommersielle
anlegg.

5.2.6 Endringer i skatter og avgifter
Det argumenteres for at vindkraft kan fremmes ved å fjerne noen eller alle skatter
og avgifter. Fra en samfunnsøkonomisk synsvinkel er imidlertid alle selektive
skatte- og avgiftslettelser å regne som en form for støtte. Seiv om apen støtte rent
bokføringsmessig vil fremstå annerledes i de offentlige budsjetter og i vindkraft-
produsentenes regnskaper enn skatte- og avgiftsfritak, endrer dette ikke de
realøkonomiske kostnadene ved å favorisere en type kraftproduksjon fremfor
andre. Fagøkonomer pleier å tilrå at man ikke gjør unntak for generelle skatte- og
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avgiftsordninger, men at all støtte gjøres i form av åpne bevilgninger. En slik
prosedyre skal gjøre det lettere å foreta riktige politiske prioriteringer. I den grad
et fritak for skatter og avgifter maskerer den reelle kostnaden ved tiltaket, kan det
føre til at tiltaket ikke dimensjoneres optimalt utfra kostnadseffektivitetskriteriet.

I dag gjelder generelle skatte- og avgiftsregler for bygging og drift av vindkraft-
anlegg. Vindkraftverk må betale den generelle investeringsavgiften på 7%. Siden
ikke noe annet eksplisitt er slått fast, må man gå ut ifrå at slike kraftverk kan
pålegges kommunal eiendomsskatt i de kommuner som har valgt å ha slik skatt.
Når kraften selges, blir den pålagt elavgift og moms, akkurat som annen kraft.
Produksjon av vannkraft har spesielle og harde skatteregler, bl.a. begrunnet i
ønsket om å trekke inn en del av grunnrenten til det offentlige. Det betales skatt på
vannkraftinntekt, grunnrentebeskatning, konsesjonsavgifter/avgivelse av
konsesjonskraft og eiendomsskatt. Til sammen utgjør disse skattene, som kommer
i tillegg til ordinær overskuddsbeskatning, i gjennomsnitt snaue 3 øre/kWh for
store anlegg, og ca 2 øre/kWh for mindre anlegg som slipper konsesjons-
avgift/konsesjonskraft. Denne særbeskatningen av vannkraft er i samme
størrelsesorden som anslag på dens miljøkostnader.

Fritak for el-avgift

En aktuell form for produksjonstilskudd, som benyttes i Danmark og Nederland,
er å frita vindkraft fra den generelle forbruksavgiften på kraft (el-avgiften). Denne
er for tiden 5,75 øre/kWh i Norge. Dette kan enten gjøres ved at forbrukerne fritas
for å betale avgiften inn, slik som i Nederland (der lavere momssatser også
anvendes, se forøvrig avsnittet om grønn el), eller ved at produsentene får et
tilskudd på samme beløp pr. kWh. I henhold til resonnementet ovenfor anser vi
slike ordninger som et tilskudd som bør fremkomme i offentlige budsj etter. En
annen ulempe med en slikt avgiftsfritak er at størrelsen på produksjonstilskuddet
da blir tilfeldig sart, siden størrelsen på el-avgiften ikke har noen sammenheng
med et optimalt nivå for produksjonsstøtte til vindkraftverk.

Investeringsavgiften

Det finnes en viss presedens for fritak for investeringsavgift med miljø-
begrunnelsen. Miljøinvesteringer i kommunale avfallsbehandlingsanlegg og
mottaks- og behandlingsavfall for spesialavfall er fritatt. Det samme gjelder varer
og tjenester som inngår i tilskuddsberettigede enøk-tiltak. Det finnes også en
mengde andre unntak for investeringsavgiften. På den bakgrunn kan man hevde at
avgiften ikke er å regne som en generell avgift som ikke virker vridende mellom
aktiviteter. Dermed er argumentet mot ytterligere unntak svekket.

Hvis man velger å gi støtte til vindkraftverk i form av investeringsstøtte, skal det
mye til at den optimale støtten er identisk med investeringsavgiften. På den annen
side er det klart at dersom man velger dette virkemiddelet, er det praktiske
argumenter for at man samordner støtten og avgiften, slik at man ikke ilegger en
avgift på 7% og betaler ut igjen f.eks. 10%, men utbetaler differansen.
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Å bruke fritak for investeringsavgift som virkemiddel fører til en viss geografisk
vridning, i og med at all bygg- og anleggsvirksomhet i Nord-Troms og Finnmark
allerede er unntatt for denne avgiften. Dersom man ønsker å videreføre den
generelle distriktspolitiske prioriteringen som dette innebærer, må man også for
vindkraftprosjekter ha bedre betingelser i disse områdene enn i andre.

Norge er det eneste EØS-landet som har investeringsavgift, og det er aktuelt å
fjerne denne, noe bl.a. Næringslovutvalget (1998) har foreslått. Dersom man
innfører eget fritak for investeringsavgift for vindkraftverk, kan dette hevdes å
være en form for investeringsstøtte, mens en fullstendig avskaffelse av
investeringsavgiften ikke virker favoriserende for vindkraften, og derfor ikke kan
regnes som støtte.

På bakgrunn av at en generell avskaffelse av investeringsavgiften i løpet av
overskuelig fremtid ikke er usannsynlig og det store antall unntak som allerede
finnes, synes det rimelig at et unntak for investeringsavgiften inngår som en del av
en tiltakspakke for å oppmuntre vindkraft i Norge. Dette vil bidra til å skape
stabile og sikre rammebetingelser for utbyggerne, i og med at disse ikke behøver å
spekulere i eventuelt fremtidig bortfall av denne avgiften.

Kortere avskrivningstid

Å tillate en forsert avskrivning av vindkraftinvesteringene (slik som i Nederland),
reduserer risikoen ved investeringen og gir redusert skattebelastning for selskapet.
Bruken av dette virkemidlet vil derfor være nært knyttet til valget mellom
investerings-relaterte og produksjonsrelaterte støttetiltak. Generelt kan vi si at
siden verdien av forsert avskrivning er avhengig av hvilken skatteposisjon det
enkelte selskapet er i, vil dette virkemidlet slå ulikt ut, og gi vridninger mellom
prosjekter som ikke er basert på deres kostnadsegenskaper.

5.2.7 Andre hensyn
Ved siden av de målsettingene som er gjort rede for i innledningskapitlet og
avsnitt 5.1, kan flere hensyn påvirke utformingen av virkemidlene.

Hvem skal bygge ut?

I Danmark har man ønsket å oppmuntre mindre private, (i praksis gjerne
kooperative) vindkraftutbyggere. En av grunnene til dette er å sikre en lokal
forankring og dermed redusere motstanden mot utbygginger. Dersom man ønsker
å skille mellom ulike utbyggere, kan det relativt enkelt gjøres ved å variere
styrken på det/de økonomiske virkemidler man anvender. Dette har da en kostnad,
ved at man må bruke sterkere virkemidler for å oppnå samme mål enn dersom
man ikke har noen diskriminering mellom utbyggergrupper.
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Lokalisering

Det er to aspekter ved lokaliseringen av vindkraftanlegg. Det ene er at kostnadene
ved å få kraften inn på nettet varierer avhengig av lokaliseringen, som vi har sett i
kap. 4. Dette hensynet ivaretas gjennom at utbygger betaler for tilslutningen og
gjennom utformingen av nettarifferingen. Det andre hensynet er visuell
forurensning, som kan reduseres ved å konsentrere vindkraftutbyggingen til
enkelte steder. Det siste hensynet synes enklest å ivareta gjennom konsesjons-
behandlingen, ikke ved hjelp av økonomiske virkemidler. Riktignok kan man i
den grad miljøulempene kan sies å varierer fra sted til sted, justere for dette ved å
variere tilskuddssatsene (ikke for auksjonsprinsippet), men dette fanger ikke opp
hovedproblemstillingen, nemlig hvorvidt det er bedre med få, men store
vindmølleparker, fremfor mange mindre anlegg.

Hvem skal betale ekstrakostnadene?

Kostnadene ved å oppmuntre vindkraft kan enten dekkes av det offentlige
gjennom ulike former for tilskudd eller skattefritak, eller av de øvrige kraft-
selskapene. En apen subsidie over offentlig budsjetter medfører at kostnadene ved
et politisk motivert tiltak betales at skattebetalerne, og at disse kostnadene klart
fremkommer. Dette er fordelaktig i beslutningsprosessen, fordi regningen for
vedtaket direkte presenteres dem som har vedtatt tiltaket, dvs. politiske
myndigheter. En overveltning på tredjepart, i dette tilfelle kraftforsyning-
selskapene, kan skape en illusjon om at tiltakene er billige eller gratis. Vi legger til
grunn at ekstrakostnadene skal dekkes av staten, ikke kraftselskapene. Det faller
utenfor rammene av denne rapporten å vurdere hvordan staten dekker sine utgifter,
f.eks. om man øker avgiftene på kraftsektoren eller anvender generelle
skattemidler.

I land med stort innslag av fossile brensler kan man hevde at siden det viser seg
praktisk vanskelig å pålegge kraftprodusentene å betale for de miljøskader som
deres aktivitet medfører, f. eks. gjennom passende produksjons- eller CO2-
avgifter, så er det bare rimelig at disse selskapene må belastes tiltak for å få frem
fornybar energi. Slike argumenter er svakere i det norske vannkraftbaserte kraft-
forsyningssystemet, hvis man da ikke mener at miljøskadene ved vannkraften kan
sammenlignes med utslippene fra fossile kraftverk.

I et deregulert kraftmarked som det norske, må man uansett, dersom kraft-
selskapene skal bære en økonomisk belastning, sørge for at denne fordeles likt, og
ikke tilfeldig i forhold til hvilket selskap som fysisk tar i mot vindkraften. Pålegg
om å kjøpe en viss andel vindkraft er en måte å oppnå dette på.

5.2.8 Rekkefolge på utbyggingen - vindmålinger
Som beskrevet i kapittel 4 er det store forskjeller i vindkraftkostnadene ved ulike
prosjekter. En viktig grunn forskjeller i vindstyrken. Dersom de billigste
prosjektene skal kunne bygges ut først, trengs mer kunnskap om den geografiske
variasjonen i kostnadene.
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I dag foreligger det vindmålinger for mange lokaliseringer. Disse er delvis foretatt
på offentlig initiativ, delvis av kraftsel skaper som Statkraft og Nord-Trøndelag
Elektrisitetsverk, og delvis helt nylig av nye entreprenører i vindkraftmarkedet.
Det er minst tre fordeler med å gjennomføre en mer uttømmende kartlegging av
vindkraftressursene i offentlig regi. For det første får man bedre grunnlag for å
beregne potensialet for vindkraft, og dermed tilskuddsbehovet for å nå et gitt mål.
For det andre kan lokale myndigheters arealplanlegging lettes gjennom en slik
oversikt, noe som i neste instans gjør det lettere å behandle konkrete utbyggings-
søknader. For det tredje blir all informasjon åpent tilgjengelig for alle aktører, noe
som gir bedre muligheter for å få til en utbygging som er bedre i samsvar med
plasseringen på kostnadskurven. En mulig ulempe er at arealkostnadene da kan
øke gjennom om flere utbyggere lettere kan konkurrere om de mest attraktive
lokaliseringene. Dette vil trolig ikke ha stor betydning for de totale kostnadene,
særlig ikke dersom man innfører hjemmel for ekspropriasjon.

5.2.9 Nettariffering
Vi har ovenfor gått ut fra at det enkelte vindkraftanlegg skal betale en tariff som
tilsvarer de kostnadene som anlegget påfører nettet. Dette er nærmere behandlet i
kapittel 4. Dersom det er ønskelig å støtte vindkraftutbygging, gjøres dette mer
effektivt gjennom de generelle virkemidlene, ikke f.eks. gjennom fritak for å
betale slike kostnader, siden man da vil ødelegge incentivene til å bygge ut
vindkraftanlegg med små nettkostnader fremfor dem med store.

5.2.10 Oppsummering
Bruken av ulike former for tilskudd i andre land er oppsummert i tabell 5.1.
Skatteincentiver er også regnet som tilskudd.

Tabell 5.1 Støtte til vindkraft i ulike land, 1998

Tilskuddsform Land

Produksjonstilskudd - fast beløp pr. kWh USA, Danmark, Sverige, Spania

Produksjonstilskudd - anbud USA, California, Storbritannia, Irland

Investeringstilskudd Tyske og italienske delstater, Nederland,

Sverige, Spania

Garanterte priser California, Tyskland, Danmark, Italia

Rabatter/avgiftsfritak til kjøpere av grønn el California, Nederland

De ulike støttetiltak har forskjellige virkninger, og man må velge blant disse ut fra
hvilke virkninger som er viktigst. Det er ikke gitt at ett enkelt virkemiddel er det
beste. Det kan godt være at man når de samlede målsettinger best gjennom en
kombinasjon av ulike virkemidler. I de fleste land benyttes en kombinasjon av
virkemidler. Bare i Storbritannia og Irland er et produksjonsrettet anbudssystemet
rendyrket.

Generelt kan vi si at investeringstilskudd er populært blant utbyggere, særlig fordi
dette virkemidlet bidrar til å redusere risikoen. Det er mulig at dette virkemidlet

62



- ECON Senter for økonomisk analyse -
Vindkraft i Norge

gir raskere utbygging enn produksjonsrettede tiltak. En slik politikk vil imidlertid
koste mer i forhold til å forsøke å oppnå målsettingene over lengre tid ved hjelp av
produksjonstilskudd. Dette skyldes flere forhold: Incentivene for optimal
lokalisering, dimensjonering og drift av anleggene er svakere. Tidlige resultater
innebærer større forskjeller mellom produksjonskostnadene for vindkraft (som er
fallende), og markedsprisen (som trolig er stigende, særlig dersom man forutsetter
klimatiltak i hele regionen).

Den mest defensive strategien myndighetene kan legge til grunn er at vindkraften
på grunn av disse kryssende utviklingsforløp etterhvert vil bli lønnsom uten
tilskudd, og derfor avvente denne utviklingen. En mer offensiv strategi vil være å
gi støtte som kan forsere vindkraftutbyggingen, men med mulighet til å fase ut
tilskuddene over tid. Gitt at forskjellen mellom produksjonskostnadene og
markedsprisen er synkende, vil den offensive strategien koste mer. På den annen
side kommer vindkraften tidligere på markedet, og vil derfor tidligere bidra til å
styrke selvforsyningen. Det blir også tidligere bygd opp vindkraftkompetanse i
Norge, både hos kraftprodusentene og i leverandørindustrien. Det siste er
imidlertid minst like mye en næringspolitisk som energi- og miljøpolitisk
vurdering. Til slutt vil en offensiv strategi passe best dersom man legger vekt på
muligheten for at vindkraft ikke vil bli lønnsom uten offentlig støtte i overskuelig
fremtid, altså slik at støtten ikke anses som en midlertidig ordning for å hjelpe
vindkraften inn på markedet, men en mer permanent ordning som kan være
begrunnet med selvforsynings- og/eller miljøhensyn.

Ut ifrå et kostnadseffektivitetshensyn synes det gunstigst at en eventuell offentlig
støtte til en omfattende utbygging av vindkraft i Norge består av to elementer:
fritak for investeringsavgift og et produksjonsavhengig tilskudd. En anbudssystem
etter britisk mønster vil sikre både at utbyggingen skjer på en kostnadseffektiv
måte og at nedgang i vindkraftens produksjonskostnader reflekteres, og gi
myndighetene gode muligheter til kontroll både med de årlige belastningene på
budsjettene og oppfyllelsen av de kvantitative målsettingene. Markedsnsikoen kan
plasseres enten hos utbygger, ved at anbudet dreier seg om et tilskudd pr. kWh,
eller hos myndighetene, ved at anbudet dreier seg om en total salgspris for
vindkraften.

5.3 Tilskuddsbehovet
I vedlegg 4 har vi beregnet kraftprisen i 2010 ved hjelp av ECONs nordiske
kraftmodell i et referansescenario. Modellberegningen gir oss en antatt markeds-
pris på 21 øre/kWh i 2010. Som beskrevet i avsnitt 4.4, vil vindkraft i stor grad bli
produsert på vinteren, da prisene er høy ere. I vedlegget har vi også gjort rede for
at en eventuell intensivering av klimatiltak i de nord-europeiske kraftmarkedene
sannsynligvis vil øke engrosprisen på kraft. Dermed reduseres støttebehovet. Det
er ikke grunnlag for å kvantifisere denne økningen i kraftprisene nærmere.

I kapittel 4 er kostnadskomponentene gjennomgått og det fremkommer at totale
kostnader som vil bli belastet vindkraftverket (inkl nettariffer, men ikke miljø-
kostnader og andre systemkostnader) i dag vil være i størrelsesorden 25-35
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øre/kWh. Dersom store mengder vindkraft skal bygges ut, må man forvente noe
høy ere gjennomsnittskostnader, siden man da også må ta med mer marginale
prosjekter. Dersom investeringsavgiften på 7% fjernes, reduserer dette kostnadene
i størrelsesorden 1,5-2 øre/kWh.

Kostnadsutviklingen fremover

Siden vindkraften fikk sin renessanse fra midten av 80-tallet har kostnadene fait
med mer enn en faktor på 6. I mange land har betydelige midler blitt tilført
vindkraftforskningen, og en rekke kommersielle selskaper har videreutviklet både
utstyr og hele vindkraftprosjekter. Det er ikke mulig å fastslå med sikkerhet
hvorvidt det sterke fallet i kostnader kommer til å fortsette. En rimelig og utbredt
oppfatning er at kostnadene fortsatt vil falle, men på langt nær i samme takt som
tidligere. NYTEK (1996) anslår at en ytterligere kostnadsreduksjon på 40-50% er
mulig, ved hjelp av optimalisering av plassering, mer avanserte vinger og variabel
vingehastighet, lettere konstruksjon og større enheter. NYTEK viser også til det
amerikanske forskningsinstituttet EPRI som forventer at vindkraft i løpet av 10-12
år vil produsere billigst elektrisitet av alle energikilder. European Wind Energy
Association antar at turbinkostnadene, som er den viktigste kostnads-
komponenten, vil bli redusert med opptil 30% fra 1996 til 2000. Danske BTM
Consult forventer en årlig kostnadsreduksjon på 3% de nærmeste årene.

På den annen side er det også faktorer som trekker i motsatt retning i de land som
allerede har utnyttet de mest attraktive vindressursene. Dersom vindkraft-
utbyggingen skal øke radikalt i forhold til i dag, må nemlig mer marginale
plasseringsalternativer tas i bruk. Særlig aktuelt er utbygging offshore, der
kostnadene synes å ligge betydelig over kostnadene på land. I Norge, i praksis
uten vindkraft, vil ikke nødvendigheten av å ta i bruk mer marginale ressurser
virke kostnadsøkende, seiv om det også her er tilfelle at et høyt utbyggingsnivå vil
føre til høyere gjennomsnittskostnader enn et mer moderat utbyggingsnivå.

For et ellers likt prosjekt kan man med stor sikkerhet anta at utbyggings-
kostnadene er lavere i 2005 og enda mer i 2010 enn i dag. Vi har ikke funnet
grunnlag for å kvantifisere en sannsynlig prisnedgang nærmere.

Oppsummering

Det er svært vanskelig å gi noe presist anslag for hvor stor offentlig støtte som
skal til for å frembringe et gitt volum vindkraft i Norge. Til det vet vi for lite om
kostnadene ved det enkelte konkrete prosjekt, om størrelsen på det antatte fallet i
produksjonskostnadene fremover, og om utviklingen i markedsprisen på kraft.

Et utgangspunkt ved et moderat ambisjonsnivå (1-2 TWh/år) kan likevel være et
anslag for dagens kostnadsnivå for vindkraft (fratrukket investeringsavgiften) på
ca. 28 øre/kWh og en antatt markedspris på kraft på 18 øre/kWh i 2005 og 21
øre/kWh i 2010. Da blir antatt tilskuddsbehov ca. 10 øre/kWh i 2005 og 7
øre/kWh i 2010. Det betyr at de årlige kostnadene ved å oppnå en vindkraft-
produksjon på 2 TWh i 2005 vil være 200 mill. kroner, eller 140 mill. dersom man
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forskyver målåret til 2010. Dersom det inngås kontrakter med utbyggerne med 15
års varighet, vil den totale kostnaden for staten dermed kunne bli i størrelsesorden
2,5 milliarder (løpende) kroner i denne perioden (eller ca. NOK 1,8 milliarder,
neddiskontert med 7%).

Imidlertid er det flere faktorer som tilsier at dette er et for høyt anslag.

• Prisen for vinterkraft, da mesteparten av vindkraftproduksjonen foregår, er
høyere enn gjennomsnittsprisen. Det er mulig at denne merprisen vil bli
redusert gjennom økt integrasjon mellom det norske kraftmarkedet og
Kontinentet. Merprisen kan ligge i størrelsesorden 1-2 øre/kWh.

• Den teknologiske utviklingen vil med høy grad av sikkerhet bidra til å
redusere kostnadsnivået. Dersom de støtteberettigede prosjektene fases inn
over tid, betyr det at støttenivået reduseres gradvis. Dersom kostnadene pr
produsert enhet kan reduseres med 25% frem til år 2010, noe som på
bakgrunn av den historiske kostnadsutviklingen må anses som fullt muiig,
kan kostnadene komme ned i ca 21 øre/kWh.

• Eventuelle kraftigere klimatiltak overfor kraftsektoren i Nord-Europa vil
trolig bidra til å heve engrosprisen og dermed redusere støttebehovet.
Utslaget blir trolig vesentlig større i 2010, da klimaavtalen skal oppfylles og
kvotehandel antakelig er i gang, enn i 2005.

Det er langt fra umulig at disse faktorene til sammen vil slå såpass kraftig ut at
man i 2010 kan produsere moderate mengder vindkraft uten offentlig støtte.
(Staten vil likevel måtte bære kostnadene ved langsiktige forpliktelser som er
inngått tidligere).

På den annen side vil et høyere ambisjonsnivå øke den gjennomsnittlige
produksjonskostnaden og dermed støttebehovet pr. kWh. Dersom målsettingen er
å produsere 5-10 TWh vindkraft eller mer, må man derfor regne med at det er
nødvendig med offentlig støtte i lang tid fremover.

A Iternativet investeringsstøtte

Det er ovenfor lagt til grunn at man anvender en kombinasjon av fritak for
investeringsavgift og et produksjonsrelatert tilskudd etter anbudsprinsippet, og at
dette har de beste effektivitetsegenskapene. Modeller med sterkere vekt på
investeringstilskudd vil ha to hovedvirkninger. For det første vil det totale
tilskuddsbehovet øke, dersom vi har rett i at disse i mindre grad oppmuntrer
kostnadseffektiv utbygging, og at en større del av utbyggingen kommer på et
tidligere tidspunkt, da forskjellene mellom produksjonskostnader og markedspris
er større.

For det andre vil tilskuddet komme tidligere til utbetaling og dermed ha andre
budsjettvirkninger for det offentlige. Et regneeksempel kan illustrere den siste
effekten. Vi tar utgangspunkt i anslaget om produksjonsstøtte på 10 øre/kWh
f.o.m. 2000 t.o.m. 2009 og 7 øre kWh f.o.m. 2010 t.o.m. 2014. (Dette er som vist
ovenfor et pessimistisk utgangspunkt). Gitt at 2 TWh skal produseres, vil
utbetalingene fra statskassen i denne perioden, neddiskontert med 7%, bli på i alt
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1.769 mill. Første året blir utbetalingen NOK 200 millioner, mens den i 2015 er
nede i NOK 51 mill. Gir man isteden hele støtten som investeringstilskudd, vil det
altså tilsvare 885 mill/TWh. (Vi har redegjort for problemene med å finne det
riktige kriteriet å fordele investeringsstøtten på grunnlag av tidligere.) Siden
poenget med investeringsstøtte trolig vil være å få til en rask utbygging, vil
utbetalingen av en slik støtte komme konsentrert tidlig i perioden, f.eks. i løpet av
to-tre år. Budsjettvirkningene av å velge investeringsstøtte fremfor produksjons-
støtte kan altså bli betydelige.
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Vedlegg I: Kostnader ved vindkraft i
andre land

Det er stor forvirring rundt beregningene av vindkraftkostnader. For det første
brukes det ulike metoder for å ta hensyn til inflasjonen. Dersom kostnaden
uttrykkes i konstante kroner, dvs. uten å ta hensyn til inflasjonen, undervurderes
vindkraftens lavere driftskostnader i forhold til fossile kraftverk.

Det er ulike metoder for å beregne investeringskostnadene. Noen regner bare med
kostnadene til selve utstyret. Noen av de investeringskostnadskalkylene vi viser til
er basert på kroner pr kW, andre pr m2 sveipt areal. Den første refereres til som
årlig kapasitetsfaktor, mens den andre omtales som spesifikk ytelse. Den siste er
en bedre indikator på ytelse fordi den ikke er avhengig av oppgitt kapasitet, som
ofte er et spørsmål om skjønn og derfor apen for manipulering fra fabrikantens
side. Den spesifikke ytelsen er utelukkende en funksjon av turbinytelse og
vindregime.

Andre problemer i kostnadskalkylene er skjulte subsidier. Variasjoner kan også
skyldes lengden på de leveringskontrakter som er inngått. Prosjekter med
langsiktige kontrakter (10-15) har lavere kostnader, siden de kan oppnå gunstigere
finansieringsordninger enn prosjekter med kun kortsiktige leveranser.

På tross av disse problemene er det mulig å trekke noen generelle konklusjoner
omkring kostnadene ved vindkraft, både når det gjelder investeringskostnadene pr.
enhet effekt og når det gjelder gjennomsnittlige, totale kostnader pr. kWh.

Investeringskostnader

For små og mellomstore turbiner reduseres investeringskostnadene relativt sett
med økende størrelse. For rotorer med diameter over 20 meter er skalafordelene
mindre. Kostnadene ved å installere enkeltstående turbiner er gjennomgående
høyere enn ved å bygge vindmølleparker. Det finnes unntak fra dette i områder
der veier og nettilknytning allerede finnes, og der vindmølleparker ville kreve
ekstrainvesteringer i infrastruktur som ikke er nødvendig ved bygging av enkelt-
turbiner.

Det finnes mange anslag for investeringskostnadene, regnet pr. kvadratmeter
basert på rotorens diamater. Gipe (1995) fant at gjennomsnittlige kostnader i
Europa og California tidlig på 1990-tallet var $500/m2, med et intervall fra $470
til $600. I henhold til David Milborrow, teknisk konsulent i Windpower Monthly,
var kostnadene for et typisk anlegg i Tyskland i 1996 ECU 480 ($437) pr. m2,
mens de var ECU 390/m2 i Storbritannia. Omtrent en firedel av forskjellen kunne
tilskrives høyere turbin-priser.

British Wind Energy Association (BWEA) oppgir investeringskostnadene pr kWh
til £700-900, mens Gipe oppgir et intervall på $1.100-$ 1.240 for mellomstore
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turbiner (450-500 kW) turbiner fra produsentene Enercon, Bonus, Nordtank,
Tacke og Vestas.

I henhold til BWEA kan kostnadene ved en typisk 5 MW vindmøllepark i 1997
deles opp på følgende måte:

Turbin
Veier og annen infrastruktur

Elektrisk infrastruktur (kraftlinjer, transformatorer etc.)

Nettilknytning

Prosjektledelse

Installasjon

Juridiske kostnader

Forsikring

Bankgebyrer

Byggerenter

Utviklingskostnader

64%

13%

8%

6%

1%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

Totale produksjonskostnader
Gjennomsnittelige drifts- og vedlikeholdskostnader i USA og Danmark ligger på
ca. $0,0l/kWh, men variasjonene er stor - fra $0,004 til $0,019/kWh. Dette
gjennomsnittstallet utgjør omtrent halvparten av kostnadene til drift, vedlikehold
og brensel til kull- og kjernekraftverk, og omtrent en tredel av gasskraftverkene
driftskostnader (Gipe, 1995). (Dette er gjennomsnittstall, svært mye taler for at
nye norske gasskraftverk har betydelig lavere kostnader). BWEA oppgir disse
kostnadene til å være £0,008-0,01/kWh.

Totale produksjonskostnader for vindkraft i nominelle kroner er i dag mindre enn
$0,05/kWh under de beste betingelser (vindfulle lokaliseringer, flatt terreng,
enkelt nettilknytning etc) (Gipe, 1995). Basert på kontraktprisene i NFFO-4
anbudet, mener BWEA at totale kostnadene ved vindkraft i England er i området
£0,031 -0,038/kWh, og i Skottland £0,028/kWh.

I henhold til David Milborrow, er gjennomsnittskostnadene i Tyskland 80%
høyere enn i Storbritannia. Det finnes flere grunner til dette. For det første er
investeringskostnadene, som vi så ovenfor, 25% høyere. For det andre er kraft-
produksjonen i Storbritannia i gjennomsnitt 43% høyere, noe som har
sammenheng med at vindstyrken i Storbritannia i gjennomsnitt er 7,6 m/s, mot 6,2
m/s i Tyskland. For det tredje er driftskostnadene, seiv om de er i samme
størrelsesorden, spredd på et mindre antall kWh i Tyskland. Driftskostnadene er
altså ikke proporsjonale, men fallende, med produsert mengde.

Dersom man sammenligner med konvensjonell varmekraft, kommer vindkraft
gunstigere ut dersom man tar hensyn til kostnadene over hele levetiden. Det er
f.eks. langt mindre kostbart å fjerne et vindkraftverk enn et som er fossilt fyrt, for
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ikke å snakke om nedstengningkostnadene ved kjernekraftverk. I tillegg kommer
miljøfordelene ved vindkraft.

Kostnadene ved vindkraft i norsk sammenheng drøftes nærmere i kapittel 4.
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Vedlegg II: Teknisk utvikling
Turbiner

I de siste årene har turbin-designen blitt mer mangfoldig, snarere enn konvergert.
Dette skyldes i høy grad at man har erkjent at forskjellige lokaliseringer og
vindregimer gir behov for turbiner som er spesielt tilpasset lokale forhold.
Lokalisering på fjerntliggende steder tilsier f.eks. lavt vedlikeholdsbehov. Tett
befolkede områder, som Nederland, stiller krav til støysvake anlegg. På værharde
plasser må tårnene og maskinhusene være lett tilgjengelig for servicearbeid året
rundt og under alle værforhold. Der det er kaldt må man bruke oljebaserte
varmeenheter og oppvarmede vindmålere, områder som er utsatt for flom må ha
høyereliggende transformatorer og instrumentbokser etc.

To klare trender i de senere år har vært den gradvis økningen i turbinstørrelse og
bruken av ulike moduler i sammensetningen av nye vindkraftverk. Turbin-
produsentene baserer seg, i likhet med sine kolleger i computer-bransjen, mer og
mer på å sette sammen tilgjengelige komponenter fremfor å lage alle original-
delene i sine maskiner seiv. I stadig større grad skreddersys anleggene i henhold
til kundenes krav ut fra et utvalg «hyllevarer». Det er tegn som tyder på
diversifiseringen i utformingen av anleggene vil fortsette. De spesielle behovene
til utviklingsland og offshore-anlegg kan føre til enda flere varianter. Radikale
gjennombrudd i total ytelse er imidlertid usannsynlig, seiv om man kan forvente
kontinuerlige forbedringer. FoU-støtte fra det offentlige, samt samarbeid innen
FoU innen industrien antas å øke takten i forbedringene. Utviklingen bremses noe
av at de fleste vindmølleprodusenten har mer eller mindre holdt seg til sine
opprinnelige konsepter, og er tilbakeholdne med å introdusere større endringer
som kan medføre nye problemer eller usikkerheter.

Nedenfor beskriver vi enkelte elementer i den teknologiske utviklingen.

Turbinstørrelse

Økningen i turbinstørrelsen har vært motivert av ønsket om å øke produktiviteten
av hver enkel lokalisering. Opp til et visst punkt gir store turbiner mer energi fra et
gitt landareal enn mindre turbiner. Denne skalafordelen reduseres imidlertid
gradvis fordi store turbiner er vanskeligere og mer kostbare å installere, og de må
plasseres lengre fra hverandre på grunn av den turbulensen de skaper. Det er
fremdeles ikke gitt noe definitivt svar på hvilken størrelse som er optimal.

Gjennomsnittlig turbinstørrelse i de land vi har undersøkt var sist år på 600 kW.
Noen eksperter mener at den optimale størrelsen for turbiner i vindmølleparker vil
være 600-1.000 kW. Imidlertid lager mange produsenter maskiner på 1.500 kW,
noe som gjenspeiler at man i Europa er mer opptatt av å få mer energi ut av
enkeltstående vindmøller fremfor å bygge vindmølleparker. Stater med store land-
arealer, som USA og Canada, og der det er aktuelt med store vindmølleparker med
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turbiner som står i parallelle rekker, kan det være fordelaktig med noe mindre
turbiner.

Turbintyper

Det finnes i utgangspunktet tre typer turbiner som reguleres på forskjellig måte:
«Stall» og «pitch» maskinene er laget for å operere under konstant hastighet.
Pitch-regulering innebærer at vingene kan vris slik at man oppnår god virknings-
grad over et stort hastighetsområdet. Stall-regulering innebærer at vingene er
faste. Effektiviteten avtar med høye vindhastigheter for å unngå overbelastning.
Den siste typen er turbiner med variabel hastighet. Noen turbiner med konstant
hastighet har gir-bokser som gir dem mulighet til å operere under to hastigheter.
Når vindhastigheten beveger seg i et visst omfang over eller under den
gjennomsnittlige vindhastigheten som turbinen er designet for, vil ytelsen fra
turbiner med variabel hastighet være høyere. Disse og pitch-regulerte turbiner vil
tendere til å være mer effektive under variable vindregimer. Turbiner med variabel
hastighet har også andre fordeler. Den dynamiske lasten blir redusert, noe som
bidrar til å forlenge maskinens levetid, og støyen reduseres. Det lages store
turbiner (over 1.000 kW) av alle tre turbintypene.

De fleste mellomstore turbinene opererer ved, eller nesten ved, konstant hastighet,
og produserer dermed kraft med konstant frekvens, noe som er nødvendig for
innmating i transmisjonsnettet. Mens danske turbiner for ti år siden ofte byttet
mellom to hastigheter ved å være knyttet til to generatorer, har de aller fleste
turbinene i dag bare en generator. Generatorene blir mer effektive ettersom de blir
større, men størrelsen på masseproduserte generatorer er begrenset. Som et
alternativ til å skreddersy en stor generator, har noen større turbiner doble
generatorer.

Generatorer med variabel hastighet produserer kraft med ulike frekvenser, og
elektroniske innretninger brukes til å opprettholde konstant frekvens. Det siste
innebærer ekstrakostnader, og ikke alle er overbevist om at den økte ytelsen fra
slike turbiner rettferdiggjør denne ekstrakostnaden. Det er flere typer generatorer
med variabel hastighet, som i ulik grad fanger opp variasjoner i vindhastigheten.

Det forventes at det vil bli stadig vanligere med direktedrift av generatoren
istedenfor bruk av gir-bokser. Dette vil kunne redusere vedlikeholdskostnader og
størrelsen og tyngden på tårnet.

Rotorer

Bare to av turbinprodusentene lager sine egne rotorer. I alt finnes det åtte rotor-
produsenter, hvorav danske LM Glasfiber er klar markedsleder. Debatten om det
optimale antall vinger fortsetter. Tobladede rotorer veier mindre, koster mindre, er
lettere å installere og kan kjøres under høye vindhastigheter. Trebladede rotorer
gir mindre støy, jevnere drift, mindre dynamisk last og (påstår noen) mer
produsert energi. Støy fra vingene har vært et mye diskutert problem. Det finnes
to måter å redusere denne på, enten gjennom å operere turbinen under variabel
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hastighet, eller gjennom å endre profilen til rotoren. En annen utfordring er å
hindre lynnedslag. I enkelte områder blir opptil 6% av turbinene truffet av lynet
hvert år, og det er særlig vingetippene som er utsatt. Problemet møtes enten ved å
forsøke å begrense skaden til vingetippen, eller å blande materialer i vingene som
leder elektrisiteten ned i grunnen.

Standarder

International Electrotechnical Commission (IEC) er i ferd med å utforme
standarder for kvaliteten av elektrisiteten levert fra vindkraftverk. Disse bør føre
til en økt forståelse mellom vindkraflprodusentene og kraftselskapene, og fjerne
hindringer for å få vindkraften inn på nettet.
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Vedlegg III: Systemtjenestene
Spotmarkedet likner et hvilket som helst råvaremarked. Man har produsenter som
tilbyr varen og forbrukere som etterspør varen. Så dannes det en pris som gjør at
tilbud er lik etterspørsel. Noe som gjør kraft spesielt er kravet om simultanitet
mellom produksjon og forbruk. Derfor har man tilbydere og etterspørrere av kraft
for hver time. Man kan si at det handles minst 24*365=8760 forskjellig produkter
i spotmarkedet i løpet av ett år. Hver dag handles det minst 24 forskjellige
produkter, ett for hver time i det kommende døgnet. Men det kan bli flere
produkter dersom det blir flere prisområder på grunn av begrenset overførings-
kapasitet. Da vil man få ulik spotpris i ulike områder av landet for en og samme
time. Man kan si at man får flere produkter slik at man samlet sett får mer enn
8760 produkter i løpet av et år.

Systemtjenestene benyttes dersom man likevel ikke får likhet mellom produksjon
og forbruk Spotmarkedet klareres slik at man forventer å få like mye produksjon
som etterspørsel. Det kan skyldes et havari i en produksjonsenhet eller simpelthen
høyere forbruk enn forventet, f.eks. som følge av et uventet temperaturfall. Det
kan også skyldes at forbruket varierer gjennom timen. Egentlig burde man ha en
kontinuerlig justering til likevekt. Av praktiske hensyn er imidlertid tiden
diskretisert til timer. Så blir den helt kortsiktige reguleringen foretatt av primær-
reservene, mens de noe mer langvarige skjer gjennom sekundærreguleringen.

Primærreservene er implementert ved at produksjonsenhetene har tilkoblet
sensorer på nettet. Systemets frekvens vil til enhver tid være et mål på ubalansen i
systemet. Dersom primærreservene oppdager avvik i frekvens fra det spesifiserte,
vil de øke eller senke produksjonen. Dette skjer altså helt automatisk i løpet av
bare noen sekunder.

I 1997 fikk de produsentene som yter primære systemtjenester (regulerstyrke)
27.5 mill kroner fra balanseansvarlig. Det er en kompensasjon for den energien de
produserer når de regulerer opp, samt de tåpene de har ved opp- og nedregulering.
Balanseansvarlig henter på sin side disse pengene over sine vanlige tariffer som
alle brukere betaler. Denne kostnaden på 27.5 mill kroner årlig er fremkommet
ved forhandlinger mellom partene (forbrukere og produsenter) og er altså ikke en
markedsbasert «riktig» pris. Det er vanskelig å fastslå kostnadene ved denne
ytelsen, men det er meget mulig at dette beløpet vil stige.

Hvis awikene fra produksjon eller forbruk som «planlagt» i spotmarkedet blir
varige vil systemansvarlig benytte regulerkraftmarkedet. Det likner svært på
spotmarkedet, men har kortere varsel (15 minutter mot 12-36 timer). Aktører som
ikke produserer eller forbruker som «avtalt» i spotmarkedet, vil bli avregnet for
midlere differanse over timen mellom anmeldt og faktisk produksjon/forbruk etter
prisene i regulerkraftmarkedet. Disse vil normalt være mindre gunstige enn spot-
prisen slik at det ligger et incentiv til å oppgi riktig effekt i spotmarkedet.
Tilsvarende vil de som aktivt regulerer sin produksjon bli godtgjort i henhold til
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prisene i regulerkraftmarkedet. Siden de som aktivt regulerer godtgjøres for hvert
bidrag mens de som avviker belastes for middelavvik ligger det en nettokostnad
for systemoperatøren. Dette er en del av spesialreguleringene som totalt koster
omtrent 17 millioner kroner.

For å sikre at det alltid er effektreserver tilgjengelig, kan balanseansvarlig beordre
noen produsenter til ikke å anmelde hele sin effektkapasitet i spotmarkedet. Da får
de en godtgjørelse på 22% av spotprisen. Hvis de faktisk må produsere, får de
narurligvis også reguleringskraftpris. Dette skjer normalt bare noen få timer i løpet
av et år, men kostnadene ved dette kan variere mye mellom ulike år. De kan være
i størrelsesorden 5-10 millioner kroner.

Til sammen kommer man altså til at de systemtjenestene som ikke avregnes
mellom forbruker og tilbyder av tjenestene koster omtrent 50 mill kroner pr. år,
men det er stor usikkerhet omkring hva disse vil blir i fremtiden. Det er i alle fall
helt sikkert at tjenesten er vesentlig dyrere i termiske systemer. Det skyldes
forskj eller i virkningsgradsprofiler mellom de ulike typene verk. Vannkraftverk
har normalt den høyeste virkningsgraden ved 80-90% av maksimal ytelse. Det
betyr at produsentene foretrekker å kjøre verkene sine slik at de har 10-20%
reservekapasitet. Termiske verk er derimot vanligvis konstruert slik at de har best
virkningsgrad ved maksimal ytelse. Kravene til reserver medfører da at verkene
må kjøres med lavere virkningsgrad enn det som er optimalt. Preussen-Elektra
kunne spart omtrent 300-500 millioner kroner årlig ifølge Bakken (1997) hvis de
slapp å holde reserver. Det gjelder for en årlig produksjon som er lavere (omtrent
65 TWh i 1993) enn den norske. Beløpet er imidlertid ikke direkte
sammenliknbare med Norges 50 millioner kroner. De omfatter noen kostnader
som i Norge betales av dem som forårsaker reguleringen. Et høyt anslag på dem er
20 millioner kroner slik at man totalt får omtrent 70 millioner kroner årlig. Dette
gir en viss pekepinn på systemkostnadene slik de er i dag, og hvordan de er i
termiske systemer.

En innfasing av vindkraft vil ikke få noen spesielle konsekvenser for spot-
markedet. Det er ennå ikke klart hvordan vindkraften vil selges, men det er
nærliggende å tro at en vindkraftprodusent vil seige sin forventete kraftproduksjon
i spotmarkedet. Alternativt kan man tenke seg at all kraften mates inn i nettet uten
forvarsel og at systemtjenestene benyttes for å opprettholde balansen.

Det er noe usikkert hvorvidt 5 eller 10 TWh årlig vil medføre behov for å styrke
de primære systemtjenestene. Dette er det ikke mulig å avgjøre uten å gå nærmere
inn på det totale systemet. Vi har ikke funnet noen studier av dette, men samtaler
med folk i bransjen tyder på at det kanskje vil holde med det som allerede er
installert. For en vindkraftproduksjon på omtrent 2 TWh årlig synes dette å være
forholdsvis uproblematisk. Det er imidlertid noe usikkert hvorvidt vindkraft-
produsentene vil bli nødt til å betale for de primære systemtjenestene. Fra parker
med minst ti vindmøller vil de helt kortsiktige produksjonsvariasjonene jevne seg
ut. Men disse kan naturligvis endre seg gradvis over tid og bli ikke-neglisjerbare
etter anslagsvis ti minutter. Fordi det er så stor usikkerhet omkring dette, og siden
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beløpene neppe gjør store utslag, velger vi imidlertid likevel å se bort fra det i våre
beregninger.

Heller ikke for regulerkraftmarkedet vil vindkraft få noen prinsipiell betydning.
Men det kan være at behovet for å beordre noen aktører til å holde reserver vil øke
og at de tariffbetalte kostnadene ved sekundærtjenesten vil øke noe fra dagens
beløp. Men det vil også henge sammen med andre ting som den generelle kraft-
balansen og ikke minst prisvariasjonene mellom lastavsnitt.

Dersom vindkraftproduksjonen blir så stor at dens uforutsigbarhet påvirker det
totale behovet for opp- eller nedregulering, vil det ikke være riktig å benytte spot-
pris som prisestimat for vindkraft. Da vil produsentene normalt få en dårligere pris
for kraften. Det samme vil være tilfelle dersom vindkraftproduksjonen
samvarierer med uventet forbruksendringer på en slik måte at man normalt vil
regulere opp ved lite vind og ned ved høy vind.

Endelig skal det nevnes at når det norske kraftsystemet blir tettere integrert med
Kontinentet kan man tenke seg at det er mulig å eksportere systemytelser.
Forenklet sagt vil da utlandet og vindkraften konkurrere om de samme knappe
systemytelses-ressursene. Det kan føre til at man få en høy alternativkostnad.
Systemtjenester likner imidlertid litt på forsikring. Man trenger ikke dobbelt så
store reserver for å yte tjenester til dobbelt så stort forbruk.
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Vedlegg IV: Referansescenariet
Nedenfor er ECONs nordiske kraftmarkedsmodell benyttet til å beregne
utviklingen i kraftprisen i Norge og de nordiske land i 2010 under gitt
forutsetninger.

Forutsetninger

Økonomisk vekst og industriproduksjon

Vekst i økonomisk aktivitet og inntekt er av stor betydning for utviklingen i el-
etterspørselen. Det antas å være relativt liten forskjell i den økonomiske veksten i
de nordiske landene fram til 2010. I Norge antas veksten i BNP å ligge på i
underkant av 2% i gjennomsnitt for perioden fra 1996 til 2010. Den vil være på
omtrent samme nivå i Danmark men noe høyere i Sverige og særlig i Finland på
grunn av nedgang i arbeidsledigheten og bedret balanse i offentlige finanser.

Figur IV. 1 BNP-vekst etter land, årlig prosentvis vekst i perioden 1996 til 2010.

3 r

2,5 -
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0,5 -

Norge Danmark Sverige Finland

Kilde: ECON

I Norge, Sverige og Finland er dessuten veksten i kraftforbruket sterk følsomt
overfor markedsutviklingen i kraftintensiv industri. Det er lagt til grunn en
betydelig vekst i kraftforbruket i treforedlingsindustrien både i Sverige og
Finland. Dette samsvarer med «referansescenarier» publisert av NUTEK i Sverige
og det finske nærings- og energidepartementet. Forbruksutviklingen i energi-
intensive næringer er eksogent bestemt i modellen.

I Norge antas elektrisitetsforbruket i aluminiums- eller ferrolegeringsindustrien å
forbli konstant, mens forbruket øker noe i treforedling. Forbruksveksten som følge
av leveranser til Troll terminalen (3 TWh/år) er også lagt inn som eksogent anslag
i modellen. For Sveriges vedkommende er det lagt til grunn en forbruksvekst fra
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1996 til 2010 i «basindustrien» på 5 TWh fra 1996 til 2010 og i Finland hele 9
TWh.

Figur IV. 2 Forbruk i kraftintensive industri1 (1996 og 2010), TWh og årlig %-
vis vekst

2,5 %

Norge Sverige Finland

Kilde: ECON

I Medregnet treforedlingsindustrien i alle land og Troll terminalen i Norge

Investeringer i ny kapasitet

Ny produksjonskapasitet er i analysen bestemt eksogent. Anslagene er delvis
basert på opplysninger om igangsatte eller annonserte utbyggingsprosjekter og
delvis på grunnlag av egne skjønn. Videre har vi lagt til grunn beslutninger som er
tatt om utfasing av eksisterende produksjonsanlegg.

Danmark

I Danmark øker kapasiteten i de sentrale verkene (ELSAM og ELKRAFT) med
800 MW. Nyinvesteringer av et slikt omfang er allerede vedtatt. I tillegg øker
produksjonen fra desentrale kraftvarmeverk og vindmøller med rundt 10 TWh/år.
Av den eksisterende, eldre og hovedsakelig kullfyrte kapasiteten, er det antatt at i
overkant av 1 prosent skrotes årlig, noe som til sammen utgjør 1.200 MW i 2010.
Dette tilsvarer raten i perioden 1982 til 1995. Denne 'skrotingstakten' er høyere
enn det produsentene seiv har publisert av planer for utfasing, men vesentlig
lavere enn det Energistyrelsen har som målsetting.

Dette betyr at Danmark i 2010 har en produksjonskapasitet på rundt 65 TWh i
årlig produksjon mot 57 TWh i 1996. Det mest av ny produksjonskapasitet vil
være gasskraft, og brenselsforbruket vil delvis dekkes med norsk gass. Norsk gass
antas å komme inn til Danmark via en grenledning fra Europipe 2.

Sverige

Vi har lagt til grunn at de to reaktorene i Barseback fases ut før 2010. Dette
reduserer produksjonskapasiteten i Sverige med 1.200 MW. tilsvarende 8 TWh i
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årlig produksjon. Svenske myndigheter har annonsert at dette bortfallet dels skal
dekkes ved enøktiltak og dels ved at kraftforbruket fra store elektrokjeler frigjøres
til alminnelig forsyning.

Vi antar videre at det bygges to gasskraftverk med kapasitet på 700 MW på vest-
kysten i tilknytning til det eksisterende gassrøret fra Danmark. Det ene gasskraft-
verket Iegges til Barseback. Det antas å være tilstrekkelig kapasitet i den
eksisterende rørledningen mellom Danmark og Sverige og internt i Sverige til å
transportere gassen. For det andre verket vil det imidlertid bli nødvendig å
oppgradere kapasiteten for transport av gass gjennom Danmark fordi tilførselen av
gass også i dette tilfellet må komme fra grenledningen til Europipe 2.

Finland

Den aktuelle kraftmarkedsbalansen i Finland og forventninger om vekst i
etterspørselen tilsier et betydelig behov for å øke produksjonskapasiteten før 2010.
Det eksisterer flere planer basert på kull, gass og kjernekraft. Vedtatte
investeringer de nærmeste årene tilsvarer nesten 1.500 MW. Ett kjernekraftverk
oppgraderes tilsvarende 220 MW. Industriell kraftvarme bygges ut med 425 MW
og kapasiteten i sentrale varmekraftverk øker med 780 MW (bl.a. Vuosaari B med
en effekt på 472 MW).

Norge

I Norge bygges to gasskraftverk med en årlig produksjon på 5,5 TWh. I tillegg
bygges det ut 2,5 TWh ny vannkraft som vil stå ferdig før 2010. Til den
engrosprisen som er gjeldende i 2010 er det imidlertid lønnsomt å bygge ut
(medregnet oppgradering) 7,5 TWh vannkraft sammenlignet med 1996, men 5
TWh av dette kommer altså først i produksjon etter 2010. Disse anslagene er
basert på NVEs data om kostnader for utbygging av ny vannkraft (unntatt Samlet
Plan kategori II og vassdrag som er varig vernet).

Overføringskapasitet

I tillegg til dagens overføringskapasitet mellom landene i regionen er følgende nye
forbindelser lagt inn i modellberegningene:

• De allerede besluttede forbindelsene fra Norge til Kontinentet på til sammen
1800 MW.

• Økt overføringskapasitet fra Norge til Sverige på 1000 MW.

• Forsterkning fra Sverige til Finland på 1.500 MW og 1.200 MW i vestlig
retning fra Finland til Sverige.

Forsterkninger mellom Sverige og Finland på 200 MW henholdsvis retning vest
og 500 MW retning øst er allerede vedtatt, mens tilgangen på 1000 MW er vårt
anslag basert på forventet kraftbalanse og overføringsbehov i perioden fram til
2010. Dersom denne overføringskapasiteten ikke øker, vil det oppstå flaskehalser
og høyere engrospriser i Sverige og Finland enn i Norge i høylastavsnittene. (Det

83



- ECON Senter for økonomisk analyse -
Vindkraft i Norge

betyr også at dersom norsk kraftproduksjon øker under topplast, f.eks. som følge
av mer vindkraft, vil dette slå ut i enda lavere priser innenlands).

Den finske importen fra Russland vil være ren grunnlast. Handelen mellom Norge
og Kontinentet vil følge forskjellen mellom nordisk børspris og marginale
kostnader på kontinentet og vil ventelig bære preg av sterkt varierende prisene
mellom forskjellige lastavsnitt på Kontinentet (se tabell IV. 1). I den grad det er
eksport fra Norge under høylast og import i lav- og mellomlast, vil det i sum gi
netto import til Norge. Dette har sammenheng med at høylastperiodene bare utgjør
25 prosent av tiden, mens 75 prosent av tiden er lav- og mellomlast. Det er
imidlertid ingenting i veien for at det i tilsigsmessige ekstremsituasjoner vil være
full eksport eller import fra Kontinentet. Således kan det i våtår være en vesentlig
eksport fra Norge til Kontinentet, mens vi i tørrår kan få import til det norske
systemet også i høylastperioder.

Tabell IV. 1 Driftsavhengige kostnader i Nederland/Tyskland bestemmende for
utvekslingen med Norge. (NOK øre/kWh).

Alle perioder

Lavlast 12,5

Mellomlast 15

Høylast 30

Kilde: ECON

I tillegg til de driftsavhengige kostnadene i produksjonen, kommer en
overføringskostnad sått til 2,5 øre/kWh ved import.

Resultater

Prisnivå

For 2010 viser modellberegningene følgende gjennomsnittlige priser i et
tilsigsmessig normalår i de enkelte landene.
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Figur IV 3 Spotpris referert kraftstasjons vegg etter område (2010). øre/kWh.
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Prisene stiger fra et nivå på rundt 15 øre/kWh til 21 øre/kWh i Norge og Sverige,
til 22 øre/kWh i Finland og til rundt 18 øre/kWh i Danmark. Årsaken til pris-
stigningen er at forbruket vokser i noe raskere takt enn de antakelsene som er gjort
om investeringer i ny kapasitet i det nordiske kraftmarkedet. En mer detaljert
redegjørelse om selve kraftbalansen følger i avsnittene under.

Produksjon

Med de forutsetningene som er lagt til grunn for utvidelser av produksjons-
kapasiteten, blir kraftproduksjonen i Norden som vist i figur IV.4.

Figur IV. 4 Produksjon etter land (2010), TWh
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Kilde: ECON

Note: Produksjon av vindkraft er inkludert i de danske tallene

Produksjonen i Norge øker fra 112 TWh til 120 TWh i 2010, hvorav 114,5 TWh
er vannkraft. I Sverige produseres til sammen over 154 TWh, hvorav nesten 30

85



- ECON Senter for økonomisk analyse -
Vindkraft i Norge

TWh i varmekraftverk. Kjernekraftproduksjonen reduseres til 61,5 TWh. Den
danske produksjonen ligger på 57,6 TWh, og den finske på 81,3 TWh.

Forbruket

Forbruksutviklingen påvirkes av det økonomiske aktivitetsnivået i de forskjellige
landene, og av prisene på elektrisitet (inklusive overføringstariffer og avgifter) og
prisen på olje (til oppvarmingsformål).

Det er antatt konstante el-avgifter. De danske avgiftene er skjønnsmessig økt med
10 øre/kWh, jfr my ndighe tenes bestrebelser på å ho lde forbruksveksten nede. I
Sverige er det antatt at enøk-tiltak reduserer forbruket tilsvarende 3 TWh (forutsatt
uendrede energipriser). Det er videre antatt at avgiftene på fyringsolje i Norge og
Sverige økes for å unngå overgang til mer oljefyring i oppvarmingsmarked. Dette
er miljøpolitisk begrunnet. Når det gjelder den kraftintensive industrien, er det
gjort egne anslag for forbruksutviklingen (se figur IV.2).

Utviklingen i samlede bruttoforbruket i hvert enkelt land er vist i figur IV.5.

Figur IV. 5 Samlet kraftforbruk i 2010, TWh og årlig prosentvis vekst i perioden
1996 til 2010.
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Til sammen er forbruket i 2010 anslått til 430 TWh. Den samlede veksten i
Norden vil i så fall ligge mellom 1 og 2 prosent årlig. Dette er vesentlig lavere enn
de årlige vekstratene vi har hatt i etterkrigstiden. Årsakene til den lave vekstraten
er både antagelsen om en noe lavere underliggende økonomisk vekst, og i tillegg
at sluttbrukerprisene på både elektrisitet og olje stiger i beregningene. Prisveksten
slår sterkest ut i Norge som i utgangspunktet har det laveste prisnivået i
alminnelig forsyning.

Handel
Forbindelsene mellom Norden og Tyskland/Nederland brukes til utveksling basen
på forskjeller mellom nordiske spotpriser og marginalkostnadene i de andre
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systemene (eventuelt børspriser hvis også disse markedene åpnes opp for
konkurranse). Prisene på Kontinentet i forskjellige lastavsnitt er referert i tabell
IV. 1.

Figur IV.6 viser utvekslingen mellom Norden og Kontinentet i 2010 (et
tilsigsmessig normalår). Resultatene for Norge viser et klart mønster med eksport
under høylast og import under lavlast. Videre viser beregningene at kabel-
kapasiteten utnyttes fullt ut i alle lastavsnitt. Det vil si at i et tørrår må prisene opp
i over 30 øre/kWh før nettoimporten øker p.g.a. redusert topplasteksport.

Figur IV. 6 Krafthandel mellom Norden og Kontinentet i 2010, TWh

• Eksport

_ Import

"Norge Finland—

Kilde: ECON

Figur IV. 7 Krafthandel mellom de nordiske landene i 2010, TWh
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Figur IV.7 viser handelen mellom de nordiske landene. Også her utnyttes linje-
kapasiteten fullt ut til eksport fra Norge under høylast, men antakelsen om 1000
MW økt overføringskapasitet mellom Norge/Sverige/Finland gjør at pris-
forskjellen mellom landene blir begrenset. Handelen preges av utveksling mellom
det norsk/svenske vannkraftsystemet og det finsk/danske varmekraftsystemet.

En del av leveransene fra Norge til de andre nordiske landene blir transittert videre
til Tyskland og Nederland siden det ikke er etablert overføringskapasitet til
Estland eller Polen, og siden strømmen mellom Finland og Russland bare går en
vei, nemlig inn til Finland.

Figur IV.7 viser videre at Sverige netto importerer betydelige mengder fra
Danmark. Dette reflekterer en fortsatt betydelig overkapasitet i det danske
systemet i 2010. Det er rimeligere for svenskene å importere kraft fra Danmark
enn å ta i bruk sine egne oljekondensverk.

Virkningen av klimatiltak

Referansescenariet ovenfor er basert på forlengelse av eksisterende politikk. I en
viss grad ligger klimahensyn til grunn for denne politikken. Imidlertid er det
grunn til å tro at dersom Norge og EU skal nå målsettingene fastlagt i klima-
avtalen i Kyoto i desember 1997, så må det sterkere virkemidler til i kraftsektoren.
Norge har fått anledning til å øke sine utslipp av de seks klimagassene som er
omfattet av avtalen (CO2, metan, N2O, HFK, PFC og SF6) med 1% fra 1990 til
2010, mens EU-landene samlet skal redusere med 8%. På bakgrunn av det vi i dag
vet, har vi ikke funnet tilstrekkelig grunnlag for å gjøre en modellberegning av
virkningen av nye klimatiltak på kraftprisen i Norden. Dette skyldes stor
usikkerhet om en rekke forutsetninger. For det første er det langt fra avklart hvor
store utslippsreduksjoner som skal oppnås i de nord-europeiske kraftmarkedene:

• Fordelingen av utslippsreduksjonene innen EU er ikke endelig fordelt på
land, og heller ikke er det gjort noen nasjonal fordeling mellom CO2 og de
andre fem gassene, såvidt vi kjenner til.

• Det er ikke klart hvor stor andel av reduksjonene i CO2-utslippene som skal
tas i kraftsektoren, hvor mye som skal tas i andre sektorer, og i hvilken grad
kvotehandel vi redusere behovet for innenlandske utslippsreduksjoner. Den
endelige utformingen av regelverket for kvotehandel er ikke fastlagt, og vil
tidligst bli avklart ved den neste store klimakonferansen i Buenos Aires i
november 1998.

• Kyoto-avtalen har meget små sjanser til å bli ratifisert i sin nåværende form,
hovedsakelig fordi USA forlanger at u-landene også på en eller annen måte
skal omfattes av avtalen, noe toneangivende u-land som Kina bestemt
motsetter seg. En avtale som ikke er ratifisert av USA og der det er uklart
hvor sterke tiltak det er politisk mulig å gjennomføre i USA, vil kunne
påvirke også ambisjonsnivået i EU-landene, som har vært pådrivere for en
enda mer ambisiøs avtale. Med få konkrete tiltak i USA og Japan, er det
langt fra opplagt at EU vil gjennomføre kostbare tiltak på egen hand.
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• Basis-året 1990 er problematisk for nordisk kraftproduksjon, siden dette var
et ekstremt våtår og den fossile kraftproduksjonen var uvanlig lav. Et
sektormål basert på dette året vil derfor være vanskeligere å nå enn dersom
utslippene fra sektoren justeres i forhold til et normal-år. En slik justering er
sannsynlig innenfor klimaavtalen, men ikke endelig avklart.

Sammensetningen av virkemiddelpakken

Virkningene på engrosprisene er ikke bare avhengig av ambisjonsnivå, men også
av sammensetningen av virkemidlene. Dagens virkemiddelbruk er sannsynligvis
ikke tilstrekkelig. Valget av ytterligere virkemidler/forsterkning av eksisterende
vil ha stor betydning for engrosprisen på kraft. Særlig gjelder dette valget mellom
tilbudsside- og etterspørselsside-virkemidler og balansen mellom disse.

Reduksjon i etterspørselen

Økningen i kraftforbruket kan dempes gjennom å øke sluttbrukerprisen, gjennom
intensiverte enøk-tiltak og gjennom forhandlede avtaler mellom myndighetene og
næringslivet. Alle disse tiltakene vil trolig bli brukt. Dersom en vesentlig nedgang
i kraftforbruket (og ikke bare en bremsing av veksten) skal oppnås, er det
vanskelig å komme unna en betydelig økning i sluttbrukerprisen. Dette kan
oppnås gjennom tilbudssidetiltak, eller gjennom en forbruksavgift.
Sannsynligheten er stor for at økte forbruksavgifter vil bli foretrukket, siden dette
gir bedre muligheter til å differensiere mellom brukergrupper, særlig for å holde
industriens konkurranseevne oppe, og i tillegg gir inntekter til statskassen.

Tilbudssidetiltak

CO2-avgifter på kraftproduksjon, med det formål å vri produksjonen fra fossile til
ikke-fossile energikilder er et mulig tiltak, men det er ikke sannsynlig at det vil bli
brukt i stort omfang. Som nevnt vil dette indirekte medvirke til økninger i engros-
prisen for alle sluttbrukere. Dette vil i de fleste land bli ansett som industripolitisk
uønsket. Nettovirkningen på de globale utslippene av klimagasser av høyere
kraftpriser for industrien blir også redusert av at dette kan føre til utflytting av
produksjon, særlig til land som ikke er omfattet av klimaavtalen og derfor ikke
behøver å gjennomføre tiltak rettet mot kraftsektoren og industrien. En annen
viktig politisk hindring for slike avgifter er at de fører til radikale endringer i
konkurranseforholdet og den finansielle stillingen til ulike kraftforetak.

De fleste aktuelle land (Danmark, Tyskland, Nederland, Sverige) har allerede
betydelige støtteprogrammer for fornybar energi, særlig vindkraft og biomasse, og
utbygging av kraftvarme oppmuntres også via ulike tiltak. En kan forvente en
intensivering av denne støtten som et ledd i en ambisiøs klimapakke.

Ved siden av avgiftsvirkemidlet og subsidier kan myndighetene gripe mer direkte
inn i sammensetningen av produksjonskapasiteten. Direkte investerings- eller
nedleggingsbeslutninger kan iverksettes gjennom offentlig eierskap, gjennom mer
uformelle band mellom energisektoren og politisk myndigheter, eller i form av
særskilte lover og politiske vedtak. Forbud mot bygging av nye kullkraftverk er
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aktuelt, og er allerede innført i Danmark. Et slikt forbud kan også komme på EU-
nivå. På 1970-tallet vedtok EU et direktiv som stoppet bygging av gasskraftverk.
Forsert utfasing av kullkraftverk er aktuelt i en rekke land. Kjernekraftkapasiteten
er sterkt politisk styrt. Et mulig, men ikke sannsynlig, tiltak er at utfasing av
kjernekraften forsinkes av klimahensyn.

Utslippsansvar ved krafthandel

Det er ikke formelt sett avklart hvilket land som får ansvaret for utslippene ved
krafteksport, men dette blir høyst sannsynlig produsentlandet. Det er også rimelig
grunn til å tro at det blir foretatt en justering for normalår, som særlig i sy sterner
med sterkt innslag av vannkraft, som det nordiske kraftmarkedet, har stor
betydning.

Et viktig spørsmål blir hvordan et eksportland (som f.eks. Danmark) vil forholde
seg til at eksport av kraft fører til at nasjonale utslipp øker og dermed betinger
tiltak i andre sektorer eller eventuelt kjøp av kvoter. Det er rimelig å tenke seg at
en eksportnasjon vil forlange en form for kompensasjon for dette, f.eks. i form av
en høyere pris eller at importøren skaffer til veie tilsvarende utslippskvoter.
Importprisen på fossil kraft vil dermed øke, og dette vil dra med seg prisen på
fornybare energikilder og den innenlandske engrosprisen.

Oppsummering

Virkningen av opptrappede klimatiltak på engrosprisen på kraft er i høy grad
avhengig av sammensetningen av etterspørselsdempende tiltak på den ene side og
tiltak som kan redusere tilgangen på fossil kraft og øke tilgangen fra fornybare
energikilder på den annen. Den samlede virkningen er usikker. Imidlertid tilsier
utslippsansvaret for produsentlandet ved krafteksport at engrosprisen vil øke. Vi
anser derfor en moderat økning i engrosprisen på kraft i det nordiske kraft-
markedet som det mest sannsynlige resultat av intensiverte klimatiltak i denne
sektoren.
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