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Stavanger
– Fornybarindustrien er ikke 
lenger i startfasen. Det er på 
tide at de snart står på egne 
ben, sier Frank Sivertsen. Fra 
kontorene i Bjergsted leder 
han olje- og gassdivisjonen 
til det tyske energiselskapet 
E.On.

 Det er en varm vindstille 
høstdag. Men selv om det ikke 
blåser rundt kontorene til Si-
vertsen møter vindkraftindus-
trien i Tyskland i økende grad 
hardt vær. 

– Vi i E.On er helt enige i må-
lene og ambisjonene med sat-
singen på fornybar, men ikke 
med gjennomføringen. Dette er 
i ferd med å bli et mareritt for 
Tyskland. Miljømessig er man 
i ferd med å gå feil vei, sier Si-
vertsen.

Tysk energiprogram
Sivertsen viser til det politis-
ke energiprogrammet Energie-
wende. Programmet ble vedtatt 
i 2010 og innebærer noen svært 
ambisiøse klimamål og en stor 

omlegging av den tyske energi-
politikken (se fakta)

Men den siste tiden har flere 
tatt til ordet for at det som kan 
se ut som en grønn suksesshis-
torie, er i ferd med å feile.

– I Tyskland slipper man nå 
ut mer C02 enn tidligere, strøm-
prisene har blitt høyere og sys-
temet mer ustabilt, sier Sivert-
sen.

Siden 2009 har andelen for-
nybar økt fra 17 til 24 prosent. 
Men likevel har ikke Tyskland 
sett en like kraftig reduksjon i 

CO2 utslipp. Tvert i mot. I sam-
me periode har CO2-utslippene 
økt hvert år. Tyske strømkun-
der betaler i dag mest i Europa. 
Årsaken er ifølge Sivertsen den 
voldsomme og raske utbyggin-
gen av fornybar. 

– Fornybar kraft skal benyt-
tes først og skviser ut naturgas-
sen, sier Sivertsen

Lukrative støtteordninger
For å øke andelen fornybar, ved-
tok regjeringen noen lukrative 
støtteordninger. Alle som setter 
opp vindmøller eller solcellepa-
nel og leverer kraft til systemet, 
blir tilbudt en fast og høy strøm-
pris i 20 år. I 2010 var subsidi-
ene på 8 milliarder euro, i 2014 

var subsidiene økt til 24 milliar-
der euro. Nesten halvparten av 
all fornybar produksjon i Tysk-
land er i dag privateid.

E.on er selv store innen vind-
kraft, vannkraft, atomkraft, na-
turgass og kull. Selskapet har 
altså en fot i de fleste energi-
kilder og ble rammet spesielt 
hardt da Angela Merkel etter 
Fukoshima vedtok å stenge alle 
atomkraftverk. I følge tidsskrif-
tet The Economist har det ført 
til at kullfyrt elektrisitet økte 
med 11 prosent fra 2011 til 2013. 
I dag er mer enn 45 prosent av 
Tysklands elektrisitet produ-
sert fra kull.

The Economist skriver vide-
re at bruken av gass i samme 

Tyskland  Fornybar

E.on vil ha kutt i vindsubsidier
hhDet er på tide at noen sier ifra, sier Frank Sivertsen  

i E.On E&P

E.On

hh63.000 ansatte
hhBred energimix med 41 % fra gass, 

20prosen  fra kull, 18 prosent fra 
fornybar, 13 prosent fra atomkraft, 4 
prosent fra olje.
hhTopp 10 i verden innen landbasert 

vindkraft.
hhVerdens tredje største innen off-

shore vind.
hhSelger strøm og gass til 35 millio-

ner sluttkunder. 

E.On i Norge

hhHovedkontoret for divisjonen 
leting og produksjon (E&P) er delt 
mellom Stavanger og London.
hhStavangerkontoret har 100 an-

satte og ledes av Frank Sivertsen.
hhPå norsk sokkel er E.On E&P part-

ner i rundt 30 lisenser og er operatør 
for åtte letelisenser. 
hhE.On E&P har ansvaret tre ho-

vedområder, Norge/Storbritannia, 
Russland og Nord-Afrika. I tillegg 
støtter det opp om E.Ons virksom-
het i Brasil.
hhSelskapet ser også på mulighete-

ne for å bygge ut seks vindkraftverk 
i Norge og har fått tre konsesjoner 
så langt.

Frank Sivertsen, administrerende  
direktør i E.On E&P, er kritisk til  
måten Tyskland har drevet sin dreining 
mot fornybar. Foto: Fredrik reFvem
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Har fått noen 
uheldige 
konsekvenser
Stavanger
Ikke alle resultater av 
Tyskland fornybar  
satsing er grønne.

En av hovedutfordringe-
ne med fornybar er at det 
produseres også når beho-
vet ikke er der. Resultatet er 
overkapasitet i nettverket og 
en del ikke fullt så grønne 
nødløsninger. 
hh Enkelte av vindmøllene er 
ikke koblet til nettet. Pro-
dusenten får likevel betalt 
for strømmen.
hh I enkelte tilfeller er strøm-
kunder bitt betalt for å 
bruke strøm for å lette på 
nettverket.

– Dette handler om et ver-
difullt gode som blir kastet 
bort fordi man ikke har fun-
net et godt nok system for 
fornybar kraftoverføring, 
sier Sivertsen.

Når nettet sprenges er det 
i hovedsak naturgassen det 
går ut over. Et kullkraftverk 
er tungt å stenge ned, den 
fornybare kraften er man 
forpliktet til å bruke. Da blir 
resultatet at gasskraftverk 
stenges ned for å lette på 
trykket. 

I 2011 bygde E.On verdens 
mest miljøvennlige gass-
kraftverk. Men kraftverket 
var knapt i bruk og i 2013 
vurderte E.On å stenge det.

E.On kom etter hvert til 
enighet med nettverksope-
ratøren og gasskraftverket 
ble ikke stengt likevel. 

Inga Sverdrup
inga.sverdrup@aftenbladet.no

periode har sunket med en 
tredel. Årsaken er lav CO2 pri-
sing, høy gasspris og billig og 
mye fornybar kraft. Resultatet 
er økte utslipp. Kull slipper ut 
langt mer CO2 enn naturgass

– Billig kull erstatter nå all 
gass i Europa. Naturgassen 
må ta over for kull dersom vi 
skal nå målene. Gass er ikke 
en overgangskilde, men en del 
av den langsiktige løsningen, 
sier Sivertsen

Finnes løsninger
Ifølge Sivertsen er løsningen 
på det tyske dilemmaet delt.
hh C02- prisen må opp slik at 
utslippsverstingen kull ikke 
lenger blir attraktiv. 

hh Energien må benyttes mer 
effektivt.
hh For fornybar må kostna-
dene ned og effektiviteten 
opp slik at støtteordninge-
ne kan reduseres.

– Det har vært rett å subsidi-
ere fornybar for å få fart på ut-
viklingen, men den fasen er vi 
for lengst forbi. Det er nå på 
tide at vi stiller strengere krav 
til fornybarindustrien. De må 
konkurrere i markedet på linje 
med alle andre. Det er indus-
trien klare for, og i USA driver 
vi vindkraftparker nesten helt 
uten subsidier, sier Sivertsen.

Inga Sverdrup
inga.sverdrup@aftenbladet.no

Stavanger
I dag tar staten 78 prosent av 
regningen for utbyggingspro-
sjekter på norsk sokkel. Leder i 
Rogaland Venstre, Kjartan Ale-
xander Lunde, mener at olje-
selskapene må få plusspoeng 
dersom prosjektene inneholder 
miljøvennlige løsninger. 

I forbindelse med statsbud-
sjettet som blir lagt fram i dag 
vil Venstre derfor be Finans-
departementet beregne bud-
sjettvirkningene av endrede av-
skrivningsregler.

Statsbudsjettet som legges 
fram i dag av regjeringspartie-
ne Høyre og Frp er avhengige 
av støtte fra KrF og Venstre for 
at budsjettet skal vedtas. 

Regjeringen må foreslå gun-
stige avskrivningsordninger 
for enøk-investeringer som iso-
lering og varmegjenvinning på 
sokkelen, krever Venstre.

– Vi må lage avskrivnings-
regler som gjør det attraktivt 
å velge miljøvennlig. Venstre 
kommer til å kreve gjennom-
slag for dette i budsjettfor-
handlingene med regjerings-
partiene, sier Lunde til Aften-
bladet.

– Dette er viktig både for kli-
maet og av hensyn til arbeids-

plasser i industrien. Det er en 
utstrakt hånd til oljeindustri-
en, men også for klimaet, leg-
ger han til.

Mer aktivitet, nye jobber
Lunde mener at dette er et til-
tak som også vil kunne skape 
ny aktivitet i oljeservicebran-
sjen gjennom investeringer i 
nye installasjoner, vedlikehold 
og oppgraderinger. 

– Venstre vil dempe behovet 
for dårligere arbeidskår og opp-
sigelser gjennom å gjøre det 
nødvendig og mer lønnsomt å 
investere i enøktiltak på sok-
kelen. Vi vet at potensialet for 
energieffektivisering på mange 
av installasjonene på sokkelen 
er svært stort, sier han.

Lunde viser til en student-
oppgave på Høyskolen i Sør-
Trøndelag som konkluderte 
med at det bare på boligdelene 
kan spares 450 gigawattimer 
energi, tilsvarende 18.000 hus-
stander. 

– I tillegg kommer varme-
gjenvinning og andre tiltak i 
produksjonen, sier Venstre-le-
deren.

– Krav, ikke incentiver
Også miljøstiftelsen Zero me-

ner at statsbudsjettet må og 
kan være en viktig start på om-
leggingen til utslippsfrie løsnin-
ger. 

Men nestleder Kari Elisabeth 
Kaski er imidlertid ikke enig i 
at oljeindustrien skal belønnes 
med incentiver. 

– Vi har vært opptatt av at ut-
slippene fra oljeindustrien er så 
store at vi må sette krav. Da er 
det viktigst å øke CO2-avgiften. 
I dag ligger denne på 450 kro-
ner per tonn. Vi mener at den 
bør være opp mot 1000 kroner 
per tonn, sier Kaski.

Zero forventer at Høyre og 
Frp legger fram et budsjett 
som viser at de satser på klima 
og miljø.

– Regjeringen har sagt at de 
skal legge fram en strategi for 
karbonfangst- og lagring. Så 
håper vi at det innføres skat-
tefradrag for energieffektivise-
ring i husholdningene slik det 
står i samarbeidsavtalen, og at 
vi får en økt satsing på klima-
teknologi for å utløse potensi-
alet i fastlandsindustrien, sier 
Kaski.

HIlde Øvrebekk lewIS
hilde.ovrebekk.lewis@aftenbladet.no

Statsbudsjett   Klimatiltak

Venstre krever 
grønne oljetiltak 
hhVenstre forventer et grønt skifte i regjeringens budsjett for 2015. 

Olje   SatSing i nOrd

Dong legger 
ned i Tromsø
Det danske energiselskapet 
Dong Energy legger ned kon-
toret sitt i Tromsø, etter åpnin-
gen for knapt to år siden.  Dong 
E&P Norge vil samle ressurse-
ne sine på ett sted. Derfor vil 
noen av medarbeiderne i Trom-
sø bli tilbudt stilling i Stavanger.

– Vår tro på Barentshavet er 
like sterk. Men det er ikke nød-
vendig med et eget kontor i 
Tromsø for å opprettholde det-
te engasjementet, sier selska-
pets administrerende direktør, 
Philip Lafeber.

OSlO

FMC får tysk 
milliardkontrakt
FMC Kongsberg Subsea skal 
bygge det første undersjøiske 
anlegget for den tyske olje- og 
gassprodusenten Wintershall 
på norsk sokkel. Byggingen 
danner grunnlaget for fremti-
dige kontrakter og utbygginger.

Kontrakten er på 1,8 milliar-
der kroner. Dette er Winters-
halls første betydelige kontrakt 
for utvikling av slike produk-
sjonsanlegg for norske opera-
sjoner. Fabrikkveien 2 • Tlf. 51 80 04 14 • Fax 51 80 08 32
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ELFAKAMPANJE!

÷30%
PÅ KOMPLETTE

ELFA INN-
REDNINGER

÷30%
PÅ ELFA
FRONTER

Allmennmedisin
Book time på
resepsjon@vitalhudklinikk.no eller 52 69 70 00

Elixir Glycol Peeling.
Første behandl. Ord.pris.
Få de 6 neste til 30%


