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Først: En veldig kort oppsummering av Vinterpakken
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Vinterpakken består av 8 lovforslag som grovt sett kan deles i tre kategorier…

Fornybardirektivet 

Energieffektiviseringsdirektiv

Bygningsenergidirektivet

Elmarkedsforordningen

ACER-forordningen

Forordning for risikoforebygging

Elmarkedsdirektivet

Fornybar- og EE-mål 2021-2030
Elmarkedsdesign 2021-2030

Styringssystemforordning

Nytt regelverk for å sikre måloppnåelse
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Trilogforhandlinger Loven er vedtatt av EU
Forhandlingsposisjon 

Parlamentet

Forhandlingsposisjon 
Rådet

EØS-prosess

Lovforslag

November 2016: 
Vinterpakken fremlagt

Uklar 
tidshorisont

…Vinterpakken er i hovedsak ferdig i EU, og EØS-prosessen har nå startet…

Desember 2018: Enighet om alle 
lovforslagene i Vinterpakken
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Et norsk fornybarmål for 2030 Støtte til norsk fornybar fra utlandetFornybare energisamfunn

I dag er fokus rettet mot tre tema… 

Muligheter for å skape økte verdier for 
småkraftverk? 
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Et norsk fornybarmål for 2030 Støtte til norsk fornybar fra utlandetFornybare energisamfunn

I dag er fokus rettet mot tre tema… 

Driver for utbygging av ny småkraft? 
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Et norsk fornybarmål for 2030 Støtte til norsk fornybar fra utlandetFornybare energisamfunn

I dag er fokus rettet mot tre tema… 

Driver for utbygging av ny småkraft? 
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Et norsk fornybarmål for 2030 Støtte til norsk fornybar fra utlandetFornybare energisamfunn

Fornybare energisamfunn… 



THEMA Consulting Group

Småkraftverk vil trolig kunne passe godt med EUs definisjon av fornybare energisamfunn 
fra Vinterpakken… 

9

…en definisjon som trolig vil kunne passe 
mange småkraftverk og området rundt

I Vinterpakken er et fornybart 
energisamfunn definert som en juridisk 
enhet som… 

Småkraftverk eies og drives gjerne av folk som bor i 
området rundt verket. Når andre eier verket, eies 
fortsatt fallretten som regel av lokale.  

…er kontrollert av deleiere eller medlemmer som er 
lokalisert i nærheten av fornybarprosjektene som eies 
eller utvikles av den juridiske enheten
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Småkraftverk vil trolig kunne passe godt med EUs definisjon av fornybare energisamfunn 
fra Vinterpakken… 
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…en definisjon som trolig vil kunne passe 
mange småkraftverk og området rundt

I Vinterpakken er et fornybart 
energisamfunn definert som en juridisk 
enhet som… 

Småkraftverk eies og drives gjerne av folk som bor i 
området rundt verket. Når andre eier verket, eies 
fortsatt fallretten som regel av lokale.  

Mange småkraftverk/fallretten eies av grunneiere  

…er kontrollert av deleiere eller medlemmer som er 
lokalisert i nærheten av fornybarprosjektene som eies 
eller utvikles av den juridiske enheten

…eies/styres av enkeltpersoner, mindre foretak eller 
lokale myndigheter 



THEMA Consulting Group

Småkraftverk vil trolig kunne passe godt med EUs definisjon av fornybare energisamfunn 
fra Vinterpakken… 
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…en definisjon som trolig vil kunne passe 
mange småkraftverk og området rundt

I Vinterpakken er et fornybart 
energisamfunn definert som en juridisk 
enhet som… 

Småkraftverk eies og drives gjerne av folk som bor i 
området rundt verket. Når andre eier verket, eies 
fortsatt fallretten som regel av lokale.  

Mange småkraftverk/fallretten eies av grunneiere  

Småkraftverk bygges gjerne ut for å skape verdier for 
lokalområdet 

…er kontrollert av deleiere eller medlemmer som er 
lokalisert i nærheten av fornybarprosjektene som eies 
eller utvikles av den juridiske enheten

…eies/styres av enkeltpersoner, mindre foretak eller 
lokale myndigheter 

…har som hovedformål å skape miljømessig, 
økonomisk eller sosial verdi for eiere eller 
lokalområdet, snarere enn finansiell profitt. 

Om småkraftverk vil falle 
innenfor den endelige 

definisjonen vil avhenge av 
nasjonal tilpasning i Norge
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…men hvilke rettigheter skal så et energisamfunn ha? Vinterpakken definerer
rettighetene på et overordnet nivå… 

12

Retten til å produsere, 
forbruke, lagre og selge 

fornybar energi

Retten til å dele produsert 
fornybar energi mellom 

medlemmene i det lokale 
energisamfunnet

Retten til å delta i alle 
relevante energimarkedet 

på en ikke-diskriminerende 
måte

…og det åpnes for eierskap og 
drift av eget nett 

Medlemsstatene kan gi 
energisamfunn retten til å bygge, 

drifte og eie egne 
distribusjonsnett

En del generelle rettigheter skal gjelde alle energisamfunn…
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…men hvilke muligheter det vil være for økt verdi fra et småkraftverk i et fornybart 
energisamfunn, vil avhenge av detaljene knyttet til norsk fortolkning av direktivet… 

13

§?Rettferdige, proporsjonale og transparente prosedyrer

Nettariffer som reflekterer kostnadene

Skatter og avgifter som sikrer at de bidrar på en adekvat 
måte til å dekke de overordnede systemkostnadene
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Trafo

Forbrukere

Småkraftverk

Grendenett 2.0?

Overliggende nett

Avregningspunkt

Lokalt nett

Fornybart energisamfunn
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Trafo

Fornybart energisamfunn

Forbrukere

Småkraftverk

En del potensielle fordeler tegner seg…

Overliggende nett

Avregningspunkt

Lokalt nett

Potensielle fordeler

Nettoavregning mellom overliggende 
nett og lokalt energisamfunn vil 
potensielt kunne gi:

• Lavere samlet nettleiekostnad 
• Lavere energibaserte avgifter
• Fleksibelt forbruk, aggregatorrolle 

etc. kan styrke disse effektene

Potensielle fordeler

Koordinering av nytt forbruk og 
produksjon kan forenkle
nettprosesser
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Trafo

Forbrukere

Småkraftverk

En del potensielle fordeler tegner seg, men det meste avhenger av detaljene i norsk 
regulering, som vil bli utarbeidet i årene som kommer…

Overliggende nett

Avregningspunkt

Lokalt nett

Rettigheter og plikter for de ulike 
aktørene må avklares regulatorisk.

Hvilken verdi skaper fornybare 
energisamfunn for resten av kraftsystemet? 

Potensielle fordeler

Nettoavregning mellom overliggende 
nett og lokalt energisamfunn vil 
potensielt kunne gi:

• Lavere samlet nettleiekostnad 
• Lavere energibaserte avgifter
• Fleksibelt forbruk, aggregatorrolle 

etc. kan styrke disse effektene

Fornybart energisamfunn

Potensielle fordeler

Koordinering av nytt forbruk og 
produksjon kan forenkle
nettprosesser
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THEMA og Multiconsult har laget 
en rapport for NVE om lokale 

energisamfunn.

Rapporten kan leses her

http://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2019/eksternrapport2019_01.pdf
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Et norsk fornybarmål for 2030 Støtte til norsk fornybar fra utlandetFornybare energisamfunn

Et norsk fornybarmål for 2030?
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Fornybarandel 2020: 20%
- bindende nasjonale mål
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32%
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Fornybarandel 2020: 20%
- bindende nasjonale mål

Fornybarandel 2030: 32%
- bindende på EU-nivå

Foreløpig ingen 
bindende nasjonale 

fornybarmål
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Hvert medlemsland skal foreslå sitt eget fornybarmål for 2030 i de integrerte klima- og 
energiplanene… 

21
*Basert på kompromissteksten mellom Parlamentet og Rådet pr. 28. juni 2018 (Artikkel 5 1d i-v)

• Jevn fordeling
• Relativ velstand
• Fornybarressurser
• Mellomlandsforbindelser
• Begrensninger
• Alle andre relevante omstendigheter

…og skal da blant annet tenke på… 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10307-2018-ADD-2/en/pdf
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Deretter følger en prosess mellom medlemslandene og Kommisjonen for å sikre at EUs 
samlede mål setning på 32% i 2030 nås… 

22
*Basert på kompromissteksten mellom Parlamentet og Rådet pr. 28. juni 2018. 

Hvert land forslår egen 
fornybarandel 2030

Kommisjonens ser 
om samlet innsats gir 

32% for EU

= 32%?

Hvis ikke sammenholder 
Kommisjonen hvert lands eget 

forslag mot en benchmark

Kommisjonen bruker benchmark  i 
dialog med medlemslandene der 

målet er å sikre 32% for EU. 

32%

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10307-2018-ADD-2/en/pdf
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*Basert på kompromissteksten mellom Parlamentet og Rådet pr. 28. juni 2018. 
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Deretter følger en prosess mellom medlemslandene og Kommisjonen for å sikre at EUs 
samlede mål setning på 32% i 2030 nås… 

24
*Basert på kompromissteksten mellom Parlamentet og Rådet pr. 28. juni 2018. **Se artikkel 27 i på kompromissteksten for 
styringssystemforordningen mellom Parlamentet og Rådet pr. 28. juni 2018 

Hvert land forslår egen 
fornybarandel 2030

Kommisjonens ser 
om samlet innsats gir 

32% for EU

= 32%?

Hvis ikke, sammenholder 
Kommisjonen hvert lands eget 
forslag mot en benchmark**

Kommisjonen bruker benchmark  i 
dialog med medlemslandene der 

målet er å sikre 32% for EU. 

32%

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10307-2018-ADD-2/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10307-2018-ADD-2/en/pdf
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*Basert på kompromissteksten mellom Parlamentet og Rådet pr. 28. juni 2018. **Se artikkel 27 i på kompromissteksten for 
styringssystemforordningen mellom Parlamentet og Rådet pr. 28. juni 2018
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målet er å sikre 32% for EU 

32%

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10307-2018-ADD-2/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10307-2018-ADD-2/en/pdf


THEMA Consulting Group 26
*Basert på kompromissteksten mellom Parlamentet og Rådet pr. 28. juni 2018. **Se artikkel 27 i på kompromissteksten for 
styringssystemforordningen mellom Parlamentet og Rådet pr. 28. juni 2018 

Hvert land forslår egen 
fornybarandel 2030

Kommisjonens ser 
om samlet innsats gir 

32% for EU

= 32%?

Hvis ikke, sammenholder 
Kommisjonen hvert lands eget 
forslag mot en benchmark**

Kommisjonen bruker benchmark  i 
dialog med medlemslandene der 

målet er å sikre 32% for EU. 

32%

Basert på denne «benchmarken» kan et tenkt fornybarmål for Norge beregnes…. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10307-2018-ADD-2/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10307-2018-ADD-2/en/pdf
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12.0%

27
*Basert på kompromissteksten mellom Parlamentet og Rådet pr. 28. juni 2018. **Basert på Annex Ia

20% 32%CFlat CPotential CIntercoCGDP

3.6% 3.6% 3.6% 1.2%

Kraftutvekslings-
kapasitet

Prosentpoeng 
økning for EU28

Fornybar-
potensial

Velstand
Samme for 

alle

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10307-2018-ADD-2/en/pdf
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*Basert på kompromissteksten mellom Parlamentet og Rådet pr. 28. juni 2018.  1Antatt at alle land får en lik økning målt i prosentpoeng – dvs. 3.6 prosentpoeng. 2Basert på 
gjennomsnittlig, kjøpekraftjustert BNP pr. innbygger 2013-2017 pr. land som andel av gjennomsnittet for EU28 slik dette fremgår av Eurostat (2018). Norge har et nivå som ligger mer 
enn 1,5 ganger høyere enn EU-snittet. 3Basert på forskjellen mellom fornybarandel 2020 og 2030 i EU Reference scenario 2016, der økning i prosentpoeng måles mot snittet i EU28. 
Alle lands økning i fornybarandel er justert prosentvis for å sikre at EU-landenes samlede fornybarøkning tilsvarer en økning på 3,6 prosentpoeng for EU samlet sett.   4Forenklet 
tilnærming hvor det er antatt at Norge, har minst 1,5 ganger høyere utvekslingskapasitet pr. installert kapasitet enn snittet i EU28. 

67,5% CFlat CPotential CIntercoCGDP

Hvordan ser dette ut for Norge hvis vi bruker noen enkle forutsetninger?  

3.6 prosentpoeng 
økning som alle 

andre1.

Norge > 1,5 x EU2 og 
får dermed blant de 
høyest bidragene.

Antar samme som 
Sverige = på topp i 

EU3.

Norge > 1.5 x EU og får 
dermed et av de 

høyeste bidragene4. 

Norsk fornybarmål 
for 2020

Norsk fornybarmål 
for 2030

…

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10307-2018-ADD-2/en/pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00114&plugin=1
https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/energy-modelling
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2020 2030

Back-of-the-envelope-beregning av en «tenkt» norsk fornybarandel gir 88% i 2030….

29

*Basert på kompromissteksten mellom Parlamentet og Rådet pr. 28. juni 2018. Beregningene er gjort basert på en rekke antagelser og forenklinger som klargjort på foregående 
plansjer. Teksten i Annex Ia i kompromissteksten etterlater noe rom for fortolkning, og det kan derfor ikke utelukkes at beregningene skal gjøres på en annen måte.  

88%

3,6%

2020 GDP

1,8%

Flat

5,4%

Potensial

10,1%

Interconnector 2030

67,5%

Beregning av norsk fornybarmål 2030*

3.6 prosentpoeng 
økning som alle andre

Norge > 1,5 x EU og 
får dermed blant de 

høyest bidragene

Antar samme 
som Sverige = 
på topp i EU 

Norge > 1.5 x EU og får 
dermed et av de høyeste 

bidragene. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10307-2018-ADD-2/en/pdf
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Det er flere store usikkerhetsmomenter som foreløpig ikke er avklart…

30
*Basert på kompromissteksten mellom Parlamentet og Rådet pr. 28. juni 2018. **Utdrag fra artikkel fem i styringssystemforordningen slik 
den frem går i kompromissteksten mellom Parlamentet og Rådet pr. 28. juni 2018 

Hvordan skal Norge forholde 
seg til EUs 2030-rammeverk?

Hva er Norges fornybarpotensial? 

Hva er Norges Cpotensial?

Hvilke andre relevante 
omstendigheter må tas høyde for?

Article 5
Member States' contribution setting process in the 

area of renewable energy

1. When setting their contribution for their share of 
energy from renewable sources in gross final 
consumption of energy in 2030 […] Member States 
shall take into account the following:

[…]

(d) any relevant circumstances affecting 
renewable energy deployment […]**Politiske høringer har 

startet

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10307-2018-ADD-2/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10307-2018-ADD-2/en/pdf
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Et norsk fornybarmål for 2030 Støtte til norsk fornybar fra utlandetFornybare energisamfunn

Støtte til norsk småkraft fra utlandet… 
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Norsk småkraftutbygging har det siste tiåret fått støtte gjennom elsertifikatordningen –
en samarbeidsordning mellom Norge og Sverige… 

32

Tanken har vært å sikre at fornybar kraft bygges ut der 
forholdene ligger best mulig til rette for det…

…mens begge land betaler like mye hver, og får en 
like stor andel fornybar energi å telle mot EU-
målsetningene 

14,2 TWh 
fornybar kraft

14,2 TWh 
fornybar kraft
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…i Vinterpakken har Kommisjonen arbeidet for at flere land gjør som Norge og Sverige 
og åpner nasjonale støtteordninger for fornybarprodusenter fra andre land….

33
*https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:151772eb-b7e9-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

…fordi en fornybarutbygging som er basert 
på nasjonale landegrenser…

…vil være dyrere enn en utbygging som er 
optimalisert på tvers av Europa

Og Norge har blant de 
beste fornybar-

ressursene i Europa

Risiko for at  fornybar 
bygges ut pga. landegrenser 

heller enn ressurskvalitet

Dersom prosjekter fra hele 
Europa kan søke støtte, vil 

de beste ressursene 
utnyttes først
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Kommisjonen foreslo derfor å innføre en gradvis åpning av nasjonale støtteordninger i 
Vinterpakken… 

34
*https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:151772eb-b7e9-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

Obligatorisk åpning av nasjonale 
støtteordninger: 
• 10% mellom 2021-2025
• 15% mellom 2026 og 2030
• Andelen skulle kunne endres i 2025 

dersom formålstjenlig

…men Rådet og Parlamentet endret 
dette til en frivilling ordning.

Medlemsland kan åpne for internasjonal
deltagelse i nasjonale støtteordninger.  

Indikative andeler settes til
• 2023-2026: 5% 
• 2027 – 2030: 10%

Kommisjonen ville gjøre en slik 
åpning obligatorisk…. 

Innen 2023 skal Kommisjonen vurdere 
omfanget av en slik åpning av 
støtteordninger for internasjonal 
deltagelse, og om det er behov for 
obligatoriske krav. 

Men frivilligheten skal 
revurderes innen 2023 
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En slik åpning av støtteordninger er veldig interessant for Norge, som er blant landene i 
Europa med best fornybarressurser….

35
*https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:151772eb-b7e9-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF

Eksempelvis ville auksjoner på fornybar kraft 
i Tyskland…

…kunne gjort det mulig for norske fornybarprodusenter 
å konkurrere om deler av denne støtten

10 GW 1 GW
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EU har blitt enige om innholdet i Vinterpakken – nå starter EØS-prosessen og norsk 
implementering for alvor...

Desember 
2018

?

Januar/Februar 2019
Norsk høring om RED, EED 

og styringssystem-
forordningen

Det europeiske regelverket… …må nå vurderes i en EØS- og norsk kontekst




