
Hvordan kan Norad og regjeringen

gjennom målrettet, blandet finansiering

utløse addisjonelle investeringer i

energiprosjekter?



Utviklingsgarantier

1. Øke garantiutstedelseskapasiteten til organisasjoner med særlig fokus på Afrika 
og ikke-statlig sektor, eksempel Africa Guarantee Fund. Jobbe aktivt med AGF 
for å sikre at garantimidlene også kommer prosjekter med private motparter og 
med installert kapasitet < 1 MW til gode

2. Styrke kapasiteten til TCX (The Currency Exchange Fund) som tilbyr tilbyr
produkter som skjermer mot valutarisiko. 

3. Begrense valutarisiko etter samme rasjonale og logikk som støtten til 
garantipremier. Dersom man i utgangpunktet har tilgang på lån i USD på 10% 
rente, men ønsker eller må sikre valutarisikoen (dette er noe enkelte av långivere 
krever og kan således sammenlignes med en garanti). Denne hedging-kostnaden 
kunne vært dekket helt eller delvis av NORAD* 

*Se vedlagt regneeksempel i excel



Utviklingsgarantier

3. Garantier på porteføljenivå: For å redusere 
transaksjonskostnader og diversifisere risiko anbefales en 
ordning der garantier mot f.eks. kontraktsbrudd utstedes 
til porteføljeinvesteringsselskap. Det kan være 
hensiktsmessig å samarbeid med SIDA som nylig har 
lansert en slik ordning

4. Øke rammen for Norads søknadsbaserte ordning for 
delfinansiering av garantipremien som utviklerne betaler 
til den garantiutstedende organisasjon

https://cdn.sida.se/app/uploads/2021/09/10135911/CEOI-Sida-Guarantee-Financial-Intermediaries-Renewable-Energy-Explanatory-Document.pdf


Forslag til tiltak for gjennomføring
• Dedikert team: Etablere et dedikert team i NORAD med 

fokus på implementering av prioriterte tiltak og med klare 
målsetninger for resultater innen distribuert energi, i tett 
samarbeid med relevante aktører. Teamet bør ha 
nødvendig fagkompetanse eller knytte seg mot miljøer 
som har det i videreutvikling av nye produkter og 
instrumenter

• Åpne utlysninger med SDG7- fokus: Ha åpne utlysninger 
med primært fokus på resultater i form av tilgang til 
energitjenester fremfor installert kapasitet: tilgang er 
sentralt under SDG7; klimaeffekt og jobbskaping er også 
viktigere måleparametre enn MW.



Andre forslag (utenom rapport)

Karbonkreditter:

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

Parisavtalen. 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.



Bedriftstøtteordningen

• Idag settes mål utifra utløste investeringer, antall 
jobber skapt og installer kapasitet (MW). Vi foreslår 
følgende tilleggsparametre for å måle resultater:

• Nettoøkning i tilgang til pålitelig og bærekraftig
moderne energi, målt i antall tilkoblede enheter*

• Måle nettoreduksjon i utslipp (f.eks målt i C02-
ekvivalenter

• * Husholdninger, virksomheter, bønder, definisjoner brukt av BGFA eller ESMAP?



Enhetssubsider

• Enhetssubside: Det finnes som nevnt en rekke RBF-program med 

enhetssubsidier for SHS og små produktive installasjoner rundt om., f.eks Beyond 

the Grid. Norge kan vurdere å bruke NEFCO eller Power Africa til å sette opp 

tilsvarende i norske fokusland.

• RBF ala GetFit: Resultatbasert finansiering etter GetFit modellen kan passe for 

C&I prosjekter med leveranser og betaling over en lengre tidsperiode. Det vil si 

en fast betaling f.eks hvert kvartal over de første årene for å bedre IRR til 

selskapet, men man kan holde den langsiktige kostand per måned lavere for 

kunder med svak/usikker eller varierende betalingsevne


