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Utskrift av intervju med Respondos styreleder Ragnar Ottosen, 25.01.2023: 
 

Hva er Respondos planer? 
 
Respondo skal etablere en plattform for investeringer i Virtuelle solenergikraftverk VSPP (Virtual Solar 
Power Plant) 
 
Hva er VSPP? 
 
Det er mange som bruker dette ordet, men for Respondo betyr det at en investor betaler en eier av et 
kraftverk for en rett til å disponere den kraften som produseres. Denne kraften selges til markedet og 
anvendes til å betale kraftverkseieren og til avkastning for investoren. En VSPP kan sammenlignes 
med et lån hvor kraftverkseieren får penger i dag og betaler tilbake ved å overlate salgsinntekten fra 
strømsalget til den som betaler ham pengene. 
 
Er det egentlig bare en form for lånevirksomhet? 
 
Det kan det være. Men det kan også være en helt vanlig handel hvor det kjøpes og selges kraft. Et 
VSPP er jo basert på at det faktisk produseres og selges og kjøpes strøm. Dette er et 
definisjonsspørsmål, men er viktig for å avgjøre om det kreves konsesjon for låneformidling, eventuelt 
konsesjon for krafthandel og med betaling av MVA. Det har i flere tiår vært en diskusjon om 
krafthandel er fysisk handel eller om det er finansiell virksomhet. Slik det tolkes i dag, er det Respondo 
selv som definerer og bestemmer dette. 
 
Og hva har Respondo bestemt seg for? 
 
Respondo har ikke bestemt seg ennå, noe som har ført til forvirring både hos selskapets bank, hos 
Finanstilsynet og til og med i pressen. Det må derfor understrekes at Respondo ikke har startet opp 
virksomheten ennå og egentlig ikke i en posisjon til å besvare dette. Løsningen vil også foreløpig være 
en forretningshemmelighet. Respondo har her et fortrinn basert på sine erfaringer - selskapets 
nøkkelpersoner var de første som startet med kommersiell handel med kraft, allerede i mai 1992. 
 
Hvordan tjenes det penger på dette? 
 
Kraftverkseieren får betalt for strømmen Up front, dvs som et forskudd på fremtidig inntekt. Dette 
sikrer han økonomisk med fast kraftpris og gir også en gunstig finansieringsløsning ved at penger 
kommer på bok straks framfor å vente på salgsinntekter over flere år. 
 
Investoren som kjøper strømmen tar på seg risiko, etter som det jo er usikkert hva prisen blir i tiden 
framover. Men samtidig gir dette kjøperen en gevinstmulighet dersom prisen på strøm øker i 
framtiden. Og det er det jo mange som tror, bla det norske Oljefondet, som nettopp kjøpte seg inn i et 
stort solkraftanlegg i Spania. 
 
Etter som det er Respondo som eier og driver plattformen, må investoren betale en avgift. Denne skal 
dekke Respondos kostnader og kunne gi eierne i Respondo en avkastning. 
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Hvordan sikres pengene til den som investerer? 
 
Dette er alltid et sentralt spørsmål og vi får mange spørsmål bla fra vår egen bank om 
pengestrømmene. Respondos rolle blir ofte misforstått og selskapet må bruke mye tid på å forklare 
dette, også til kontaktpersoner i selskapets bank.  

Investeringen blir en sak mellom investor og kraftverkseieren. Her bruker vi samme løsning som 
anvendes i såkalt Folkefinansiering (Crowdfunding). Dette er allerede et system som har stor 
utbredelse internasjonalt. Respondo anvender en profesjonell leverandør som JustCoded/LenderKit og 
vil også anvende MangoPay, en internasjonal betalingssentral.  

Dette systemet er regulert av finansmyndighetene og sørger for trygg pengeoverføring. Respondo ser 
aldri noe til disse pengene og får kun betalt for sine gebyrer. 
 
 
Når er det klart til oppstart? 
 
Her har det vært mange misforståelser. Vi har gjennomført et pilotprosjekt, som kun er et internt 
arbeid med formål å kvalitetssikre og teste alle systemer. Vi har imidlertid ikke markedsført og solgt 
noen prosjekter til markedet.  

En rekke spørsmål må avklares før vi setter i gang. Vi hverken kan eller vil gi svar på alle spørsmål nå. 
Vi har som eksempel ikke bestemt oss ennå for hvordan de endelige kontraktene vil se ut. Vi har 
imidlertid bestemt å anvende oss av den internasjonale standarden til European Federation og Energy 
Traders (EFET), en organisasjon som nøkkelpersoner i Respondo var med å etablere for over 20 år 
siden. I tillegg vil det anvendes relevante standardkontrakter for folkefinansiering. 
 
Er det ingen risiko ved slike investeringer? 
 
Det vil alltid være en viss risiko og investoren får full informasjon om denne. Respondo vil redusere 
risikoen ved å anvende standardiserte kontrakter som anvendes internasjonalt, slik at juridisk risiko 
og uenighet om betaling kan reduseres. Respondo vil også kun invitere økonomisk solide 
kraftverkseiere, slik at investoren har rimelig sikkerhet for at de får levert den strømmen som de skal 
selge videre. Salget av strømmen skjer deretter på en kraftbørs av samme type som NordPool og som 
gir garantert oppgjør.  
 
Og hvor mye kan man tjene på en slik investering? 
 
Det vet man ikke. Det som mange synes er den beste grunnen til å investere i et VSPP, er at man vil 
tjene penger på at prisen på strøm stiger. Det er jo hyggelig for de som er bekymret for høye 
strømregninger. Det pilotprosjektet som ble gjennomført i 2022, basert på faktiske kostnader, priser 
og kraftproduksjon i Spania, gav en dokumentert avkastning på 20 % dette året. Det er imidlertid ikke 
sikkert at avkastningen blir like høy framover, kraftprisene var jo ekstremt høye i 2022. 
 
Hvorfor velge prosjekter som Respondo har og ikke andre? 
 
Vi mener at en investor gjerne skal velge mange prosjekter og hos flere plattformer, bla for å ha en 
portefølje med alle mulige grønne investeringer. Men plattformens suksess er likevel avhengig av å 
ha prosjekter med god lønnsomhet. Og her er nettopp solenergi i Spania helt i toppen. Det ser man jo 
også ved at Oljefondet nettopp har valgt investeringer i solenergi i Spania. Og de må man anta vet 
hva de snakker om!  
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Respondo legger vekt på at dette ikke bare handler om økonomi, men også miljø. Hvordan? 
 
Når solen står opp og det produseres strøm fra et solkraftverk, betyr dette at noen andre må redusere 
produksjonen. Dette fordi et kraftsystem alltid må balansere, noe som den såkalte systemoperatøren 
passer på. I dag er det slik at det er kraftverk som drives med fossile brensel som reduserer 
produksjon og dermed reduseres utslipp av CO2 for hver kWh som solkraftverket produserer.  

Hvilket kraftverk som reduserer produksjonen, kan imidlertid variere time for time. Det er derfor ikke 
enkelt å finne et korrekt svar på hvor mye utslippene reduseres. Det er f.eks. laget internasjonale 
standarder basert på gjennomsnittstall for hele land og for hele året. Disse innebærer en forenkling 
og anvendes i dag av de fleste aktører når de rapporterer utslippsreduksjoner.  

Problemet er imidlertid at disse anslagene ikke reflekterer de faktiske forhold - de kan faktisk ofte gi 
et helt feil bilde. Mange har derfor ønsket å komme fram til modeller som rapporterer korrekte tall 
time for time. Respondo har laget en løsning nettopp for dette. Gjennom plattformen kan man time 
for time se utslippsreduksjonen av å produsere sin egen strøm! Dette er en tjeneste som er meget 
etterspurt og hvor det er svært få som sitter på slike modeller og systemer som Respondo har utviklet. 
 
Ved å kjøpe et VSPP vil investorene også få tildelt såkalte Opprinnelsesgarantier, som dokumenterer 
at man har tilgang til fornybar energi. Disse kan igjen selges på markedet, akkurat som man selger 
strøm, og gi tilleggsinntekter for investoren. 
 
Hva er planene nå framover til oppstart? 
 
Selskapet har brukt flere år på å utvikle selskapet og selve konseptet basert på egen finansiering fra 
aksjonærene. Vi planlegger nå en mindre kapitalinnhenting i løpet av våren, samtidig som 
plattformen åpnes for global anvendelse. 

 


