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Norge vil ha mer vindkraft

46 %

38 %

14 %

2 %

Hovedtall - Hele befolkningen

Norge bør satse 

vesentlig mer på 

vindkraft

Norge bør satse 

noe mer på 

vindkraft

Satsningen bør 

være på dagens 

nivå

Vet ikke

Mer enn 8 av 10 mener at klimakrisen krever økt norsk satsing 
på vindkraft

Kilde: SAE Vinds klima og vindkraftundersøkelse



Hovedutfordringer vindkraft

Økonomi

Utbygging krever støteordninger utover 
forventet fremtidig kraftpris

Investeringstøtte (dagens ordning)

Grønne sertifikater (fra 2012)

Nettkapasitet

Begrenset kapasitet, ny nettutbygging 
påkrevet for mange prosjekter.

Høyspentnettet i Norge

Nye kabler til utlandet

Offentlige tillatelser

Konsesjonsbehandlingskapasitet mv
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Fornybar kraft en del av løsningen– erstatter

fossilt forbruk med fornybar

• Regjering og storting har fulgt 

opp klimameldingen

• Mål om en reduksjon på 15-17 

millioner tonn CO2 skal 

gjennomføres i Norge innen 2020

• 30 TWh ny fornybar energi og 

ENØK innen 2016 

• Vindkraft vil utgjøre en vesentlig 

del av dette

Kilde: Econ Pöyry, EBL

Reduksjonsmål 2020 og potensial for reduksjon i de 

viktigste energisektorene, 

mtonn CO2 eq/år
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Vindkraft forventes konkurransedyktig med 

konvensjonelle teknologier

• Det hersker flere syn på fremtidig 
kostnader og konkurranse kraft for 
de ulike teknologiene 

• På lang sikt forventes vindkraft å 
være konkurranse dyktig med 
konvensjonelle teknologier 

• Viktige drivere for vindkraftens 
konkurransedyktighet

• Teknologiutvikling 

• Lærekurve

• Brenselpriser for konkurrerende 
teknologier

• Kostnad på utslipp av CO2

Note: 

1) Produksjonskostnader fra nye anlegg basert på estimerte 2010  kapitalkostnader og brenselkostnader. Antatt €15/t CO2

Kilde: Nordpool, Statkraft, IEA, Emerging Energy Research
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Teknisk realiserbar utbygging av vindkraft innen 

2015 og 2025

• NVE og Enova har vurdert teknisk 
realiserbar landbasert vindkraft i Norge

• Innen 2015, gitt dagens og fremtidig 
nettkapasitet, er det plass til inntil 4800 
MW ny vindkraftproduksjon

• Fram mot 2025, mulig å bygge ut 
mellom 5800 MW og 7150 MW ny 
vindkraft

• NVE vil foreta regional samordning i de 
regioner det er formålstjenlig

Kilde: NVE og Enovas mulighetsstudie for landbasert vindkraft (2008)

Teknisk realiserbar utbygging av 

landbasert vindkraft i 2015 og 2025 

MW



Sertifikatsamarbeidet med Sverige

• Grønne sertifikater:

• Markedsbasert mekanisme –
produsentene får utdelt 
sertifikater som bevis på at 
produksjon av en viss menge 
fornybar strøm. Forbrukere 
forpliktes til å kjøpe sertifikater 
og sikrer produsentene 
nødvendige ekstrainntekter

• Intensjonsavtale mellom den 
norske og svenske regjering 

• Felles sertifikatmarked for 
Norge og Sverige planlagt 
idriftsatt i 2012

• Overgangsordninger for 
vindkraft og vannkraft

Agder Energi Produksjon åpnet sitt Hunsfoss Øst 
kraftverk i oktober 2008. Dette er den første store 
kraftutbyggingen på Agder på 10 år.-

Det er bra at myndighetene likebehandler 
produksjon fra ulike energikilder



Vindkraft i Agder Energi

• Tjenesteleverandør til SAE Vind, Dalane Vind og 
Statkraft

• Forvalter Agder Energi sin eierposisjon i SAE Vind 
og Dalane Vind

• Forvalter eierskapet og drifter Fjeldskår
vindkraftanlegg



Organisasjon Divisjon Vindkraft

Divisjon Vindkraft

Stab

VindmålingCoE Wind & Site
COE Drift og 

Vedlikehold
Prosjektutvikling



SAE Vind 



Prosjektportefølje Dalane Vind 

SkakksiåBjerkreim Svåheia Stokkafjellet

Konsesjonssøkte prosjekter
Bjerkreim vindkraftanlegg max: 207 MW

Forventet konsesjon innen utløpet av 2009 

Lyse produksjon eier 13,5% av prosjektet

Svåheia Vindkraftanlegg 24 MW

Konsesjon søkt 

Meldte prosjekter
Stokkafjellet Vindkraftanlegg 

80 MW – legges på is pga 

forsvaret

Skakksjå Vindkraftanlegg  

90 MW – legges på is pga 

forsvaret



Agder Energi som tjenesteleverandør 
til SAE Vind, Dalane vind og Statkraft  

• Agder Energi har opprettet spisskompetansesentre 
(COE) innen Vindanalyse og Drift og vedlikehold

• Tidsbegrenset fortrinnsrett på leveranser inn til SAE 
Vind for COEene

• Agder Energi leverer også 
prosjektutviklingstjenester til SAE Vind og Dalane 
Vind



Agder Energis virksomhet innen 
vindkraft på Agder
• Drift og forvaltning av Fjeldskår vindkraftanlegg

• Storheia og Slettheia-prosjektet i Kvinesdal (SAE Vind)

- meldt 120 MW -- konsekvensutredning pågår

• Nystartet prosjekt i Hægbostad/Kvinesdal (SAE Vind)

• Nystartet prosjekt i Lyngdal (SAE Vind)

- Grunneierdialog pågår i begge prosjektene

• Vindmålinger pågår i Vennesla og Evje og Hornes 
kommune.

• Vindforholdene i Agder kartlagt sommeren 2009




