
Mandat 
 
Utvalget skal utrede og vurdere energi- og kraftbalansen for Norge fram mot 2030 og 
2050. Produksjonen av kraft, størrelsen på kraftutvekslingen med utlandet og forbruket 
i ulike sektorer er eksempler på sentrale størrelser i energi- og kraftbalansen. 
Energibalansen skal omfatte det stasjonære energiforbruket medregnet 
petroleumsvirksomheten og energiforbruket i transportsektoren. Regionale energi- og 
kraftbalanser skal vurderes for å kunne bedømme det langsiktige behovet for 
utbygging av nettkapasitet. Effektforbruk og effekttilgang skal tas inn i vurderingene 
der det er naturlig. 
  
Vurderingene av energi- og kraftbalansen skal ta utgangspunkt i ulike framskrivinger 
av energiutviklingen og ressursgrunnlag.  
 
Utvalget skal kartlegge viktige ytre forhold som vil påvirke energi- og kraftbalansen i 
Norge, herunder konsekvensene av klimaendringer. Med et så langt tidsperspektiv vil 
det også være naturlig å se på utviklingsperspektiver der energipolitikken ikke er 
bundet av dagens rammevilkår. Utvalget må gi en grundig gjennomgang av de 
internasjonale perspektivene og rammene for energiutviklingen. Det gjelder særlig 
miljø- og klimapolitikk, krav som settes til Norge gjennom EØS-avtalen, den tekniske 
og naturvitenskaplige kunnskapen og kunnskapen om konsekvensene av naturinngrep, 
blant annet naturmangfoldet, ved energianlegg.  
 
Utvalget skal legge til grunn dagens vernepolitikk for vassdrag, herunder verneplan I-
IV og senere suppleringer.  
 
Utvalget skal gi en sammenfattet presentasjon av energiutviklingen siden 1980.  
 
Utvalget bes videre vurdere sammenhengen mellom energiutviklingen og mulighetene 
for verdiskaping, sysselsetting, kompetanse- og teknologiutvikling i energisektoren, i 
næringslivet for øvrig, i offentlig sektor og i husholdningene.  
 
For å legge til rette for en bred drøfting av muligheter og begrensninger i utviklingen 
av et bærekraftig energisystem skal utvalget utrede de energimessige konsekvensene 
av forslag til tiltak og virkemidler. Utvalget skal i denne forbindelse også vurdere 
virkningene av ulike tiltak for klima, miljø, sysselsetting og for industri og annet 
næringsliv.  
 
Det skal vurderes hva som skal til for at de regionale kraftbalansene gir grunnlag for 
like, stabile og forutsigbare strømpriser over hele landet, herunder produksjon og 
linjer. 
 
Det må legges særlig vekt på å få vurdert hva som kan gjøres for å begrense forbruket. 
Det vil derfor være behov for å drøfte hva energi og elektrisitet vil bli brukt til i 



framtiden. Det er blant annet viktig å få belyst hvordan det faktiske energi- og 
elektrisitetsforbruket avhenger av ulike myndighetstiltak.  
 
Utvalget forutsettes å ha kontakt med ulike faggrupper og interessegrupper. 
 
Utvalget skal overlevere sin innstilling til Olje- og energidepartementet innen 1. mars 
2012. 

 


