
 

 

 

Innspill til utviklingsminister Anne Beate Tvinnereim  

Hvordan bør Norge satse på solenergi for å nå klima- og 

utviklingsmål? 

Vi har muligheten til å kutte utslipp og gi folk tilgang til strøm – både raskt og 

kostnadseffektivt 

Solenergiklyngen representerer 125 bedrifter med virksomhet både i Norge og 

internasjonalt. Den norske solbransjen er sammensatt; vi har medlemmer som utvikler, 

drifter og finansierer solkraftverk, teknologileverandører av bl.a. løsninger for flytende sol og 

systemoptimalisering, forskning og utviklingsaktører, installatører av solpaneler for tak og 

fasader til private og kommersielle kunder og tilbydere av løsninger innen distribuert energi 

som spenner fra lamper og små systemer til minigrids og større anlegg.  

Solenergiklyngen deltok i innspillmøtet 13 januar i regi av UD og seminaret i samarbeid med 

Tekna, Klima, Zero, NABA og Solenergiklyngen 10 februar, og det har kommet inn mange 

gode innspill.  Vi vil understreke at det gjøres mye bra, bransjen applauderer dobling av 

energibistandbudsjettet og realisering av klimainvesteringsfondet, og det er positivt at 

næringspolitikken også blir mer klimarettet.  Det blir viktig å videreføre og oppskalere 

satsingen for å sikre kontinuitet og forutsigbare rammevilkår for næringslivet. Vi ønsker også 

å trekke frem at det er positivt at Norad ser på hvilken sentral rolle bistand kan spille i å 

utløse investeringer gjennom ulike former for blandet finansiering, så vi anbefaler å følge 

opp forslagene i deres ferske rapport i samarbeid med næringslivet. 

I vårt innspill til utviklingsministeren ønsker vi å løfte frem løsninger som har stort potensiale 

for å bidra til å nå målene i Parisavtalen og bærekraftsmålene (særlig nr. 7), men hvor vi ser 

at det er behov for bedre tilpassede virkemidler og rammebetingelser for å utløse flere 

investeringer. 

Utfordringene 

760 millioner mennesker mangler tilgang til elektrisitet, og om lag 600 000 av disse bor i 

Afrika. Per i dag evner ikke elektrifiseringen å holde tritt med befolkningsveksten, og uten ny 

kurs vil det være minst like mange uten tilgang i 2030 som det er i dag. Afrika har 40% av 

potensialet for solenergi, men bare 1% av solpanelene.  Samtidig er kraftproduksjon en stor 

kilde til C02 utslipp, og kullkraft står for 30% av verdens klimagassutslipp. Tilgangskrisen er 

hovedsakelig Afrika, og det er avgjørende at den sosioøkonomiske utviklingen skjer basert på 

en helt annen energisammensetning en dagens. Kullkraftverkene ligger hovedsakelig i Asia, 

mens problemet med små og store diselgeneratorer eksisterer i høy grad på begge 

kontinenter.   



 Solenergi er den raskest voksende energikilden i verden, billigste formen for 

strømproduksjon, og teknologien er klar til å brukes. I 2050 vil 70% av strømmen komme fra 

sol og vind. IEA sjefen sier at Solar is King, og Bård Vegar Solhjell: We are living in the solar 

century. Solenergi er med dette sentral del av løsningen på både tilgangskrisen og 

klimakrisen. Hvordan kan Norge bidra til at utbyggingen skjer raskt nok og der den trengs 

mest? 

Løsning 1: Satse på distribuerte løsninger for solenergi 

Distribuert energi er nødvendig både for å nå de fattigste og for å bygge ut kraft raskt til 

husholdninger, bønder og annen næringsvirksomhet utenfor byer og bynære strøk.   

Distribuert energi er også bra for næringslivet som allerede er koblet til strømnettet da de 

kan få en billigere, renere og mer stabil kraftforsyning.  

Distribuerte løsninger gjør det mulig å bygge ut kraften nær konsumenten, og vil spare 

samfunnet for store investeringer og tidskrevende utbygging av nett. Selv om bygging av 

solkraftverk har blitt billig, så koster det 4-6 ganger så mye å distribuere strømmen via 

strømnettet til nye kunder i forhold til hva det koster å produsere den. Solenergiklyngen i 

samarbeid med Zero og Kirkens Nødhjelp kartla mange av fordelene og gapene for 

finansiering av distribuert energi i rapporten «Cheaper, faster, cleaner» fra 2019.  Her ble 

det beregnet at kostnaden blir 4-40 ganger høyere dersom de strømløse husholdningene 

skal få strøm gjennom utbygging av strømnettet enn via distribuerte løsninger.  

Det er ikke mangel på gode løsninger, men mangel på et økosystem for skalering. Vi får 

tilbakemelding fra våre medlemmer om at de må finne opp kruttet for hvert prosjekt, da det 

ikke er en oppgått sti for hvordan finansiere distribuert energi.  

For å styrke mulighetene for å nå utviklings- og klimamålene, og sikre at begrensede midler 

anvendes økonomisk optimalt og rettferdig, så må støttemekanismene for distribuert energi 

utvikles til å være på linje med den støtten som ytes til utbygging av strømnett. Bygging av 

solkraftverk og investeringer i nettinfrastruktur vil sikre mer strøm og bedre tilgang til byer 

og bynære strøk, men dersom man skal nå SDG7 og samtidig maksimere effekten på 

klimagassutslippene så er distribuert solenergi en sentral del av løsningen. 

For å stimulere til økte investeringer og raskere utrulling av distribuert solenergi kan man 

bygge på hva som gjennom en årrekke er etablert for å sikre utbygging av nettstrøm. Så godt 

som alle land i Afrika subsidierer nettstrøm – noen med opptil så mye som 80% - for å dekke 

gapet mellom hva det koster å levere strømmen ifht hva kundene kan betale for den. I tillegg 

påtar myndighetene seg alt ansvar for å distribuere strømmen til kundene. For å sikre at det 

skal være tilstrekkelig trygt å investere i ny kraftproduksjon inngås kraftkjøpsavtaler med 

fastpris, støttet av stats- og andre garantier. Til slutt etableres det støtteprogrammer ala 

GetFIT som gir en ekstra inntekt til kraftprodusentene på toppen av det de får betalt for 

strømmen de selger til det nasjonale strømselskapet. 

Distribuert energi bør få et selvstendig fokus, med likeverdig støtte basert på: 

• Kraftige, risikoreduserende virkemidler som garantier og førstetapsfond som vil bidra 

til å gjøre inntektsstrømmene mer forutsigbare og tryggere for investorer.  

https://288856-www.web.tornado-node.net/wp-content/uploads/2021/02/distributed-solar_differ_webres.pdf


• Løsninger ala GetFIT som betaler for produsert og lagret strøm, og/eller yter 

kompensasjon for verifisert ny tilgang til bærekraftig energi som kan bidra til å dekke 

gapet mellom hva det koster å levere strøm til klodens fattigste iht SDG7 og hva de 

evner å betale 

• Ta i bruk karbonkreditter for distribuert energi i utviklingsland under Art. 6 i Paris-

avtalen. Ved å inngå avtaler med utvalgte land kan Norge kjøpe karbonkreditter fra 

desentralisert solenergiproduksjon og slik bidra til å utløse investeringer, erstatte kull 

og diesel samt skape mange nye arbeidsplasser. Sverige har eksempelvis inngått en 

tilsvarende avtale om utslippsreduksjoner med Ghana som vi kan lære av. 

• Et klimafond som (også) har midler til å investere i distribuert energi i Afrika for å 

redusere klimagassutslippene knyttet til veksten på dette kontinentet,  

• Fornybar energi bør være integrert som normalkrav også i annen bistand der det er 

naturlig. Helse etc.  

Det er viktig at virkemiddelapparatet i større grad enn i dag vektlegger hvordan 

strømgodene fordeles (tilgang), og ikke har for ensidig fokus på hvor mye strøm man gjør 

tilgjengelig (MW). For å få utnyttet det enorme potensialet som ligger i distribuert solenergi 

med tanke på fattigdomsreduksjon, jobbskaping utenfor byene og kutt av klimagassutslipp 

er også viktig å sikre at distribuert sol får konkurrert på like vilkår med nettstrøm og diesel. 

Hvordan er dagens virkemidler egnet til distribuerte løsninger? 

Garantiordningen: I dag er det en nedre grense på 1MW i avtalen med MIGA. Det utelukker 

mange prosjekter, inkludert f.eks. helefasiliteter og det meste av næringsvirksomhet og 

jordbruk på landsbygda – tillegg til alle bærekraftige løsninger for tilgang til lys og koking for 

husholdningene. Vi vil hevde at det ikke er hensiktsmessig med nedre grense på kapasitet 

per installasjon, men heller se på hvordan en portefølje av mindre prosjekter kan håndteres 

basert på total størrelse på prosjektet. 

Det er også viktig at garantiordningen ikke krever en statlig motpart slik det gjør idag, da 

faller alle prosjekter med private, kommersielle og industrielle kunder bort. 

Klimafondet: Det er hevet over tvil at det hadde hatt betydelig positiv effekt dersom 

utbygging av fornybare kraftverk stopper utbyggingen av kullkraftverk, men dette vil vi ikke 

vite før om lang tid. Vi har selv nylig erfart hva som kan skje dersom man ikke har 

tilstrekkelig med grunnlast (typisk fossil energi) i et strømnett med økende grad fornybar og 

uforutsigbar energi. Man risikerer derfor at videre utbygging av nettstrøm vil øke behovet 

for fossil energi som grunnlast. Derfor er det viktig at klimafondet også sikrer at vi erstatter 

andre store kilder til klimagassutslipp fra energisektoren med fornybar energi, og da primært 

bruken av diesel-/bensinaggregater.  

Løsning 2: Adressere regulatoriske barrierer gjennom programmer som energi for utvikling 

Dette initiativet er en god mulighet til å stryke Norges posisjon som god og langsiktig 

samarbeidspartner for å få dialog med myndigheter om hva som skal til for å bedre vilkårene 

for fornybar utvikling og privat deltakelse, og øke tilgangen til bærekraftig energi for alle. 

Hva som kreves av myndighetene (for eksempel knyttet til regulering, integrert 



energiplanlegging med en balanse mellom strømnettutvikling og distribuert energi osv) er 

kjent, men klare budskap og balansering av ulike interesser skal til for å få fag og politikk til å 

møtes og gjennomføre det. Ikke minst er det viktig å få frem hvilke muligheter for en 

fornybar fremtid som foreligger, og fordelene landene kan få ved en grønn omstilling.  

Solenergiklyngen jobber mye med å fjerne regulatoriske barrierer for solenergi i Norge, men 

regulatoriske hinder står i veien for utbygging av solkraft i mange utviklingsland. 

Reguleringer hindrer bl.a energibrukere å signere PPA med private selskaper i en rekke 

afrikanske land.  En annen viktig regulatorisk barriere er fraværet av såkalte 

nettmålingskontrakter (netmetering) med det lokale distribusjonsselskapet. Det gjør at man 

ikke får solgt evt overskuddstrøm tilbake til det lokale strømselskapet. Når man ikke har 

denne muligheten må energibrukeren betale for ubrukt strøm, noe som gjør investeringen 

mindre lønnsom. Norads program energi for utvikling er en god mulighet til å adressere slike 

barrierer og gjøre det mer attraktivt å satse på distribuert solenergi. 

 

 


