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Innspill til regjeringens helhetlige energimelding   

Vi viser til tidligere kontakt på e-post vedrørende innspill til regjeringens helhetlige energimelding. 
Fylkesrådet i Nordland ser fram til den varslede meldingen med forventning. Nordland har store 
interesser innenfor nasjonal energipolitikk, og har satt regionale mål for reduksjon av klimautslipp 
og verdiskaping knyttet til energiressursene i fylket. Det anses dermed som viktig å komme med 
innspill som ivaretar fylkets interesser i arbeidet med meldingen.  

Fylkesrådet i Nordland har gjort følgende vedtak i møte 16. desember, og oversender dette som 
innspill til energimeldingen med forbehold om vedtak i fylkestinget i Nordland i februar 2015. 

Fylkesrådets innstilling til vedtak 

Fylkestinget i Nordland har følgende innspill til den kommende energimeldingen: 

1. Fylkestinget i Nordland ser fram til den helhetlige energimeldingen med forventning. 
Nordland ønsker en sektorovergripende politikk med virkemidler som fremmer 
verdiskaping, kunnskapsutvikling, klima og miljø.  

2. Fylkestinget i Nordland ser at det har lenge vært en tett integrering mellom energi- og 
klimapolitiske mål. I den kommende energimeldingen må det også fokuseres på 
verdiskaping og næringspolitikk - både direkte i kraftsektoren og i næringer der energi 
spiller en viktig rolle. Fylkestinget mener at fornybarnæringen må sees på og utvikles som 
en industri i seg selv. 

3. Fylkestinget i Nordland mener meldingen må belyse ulike muligheter knyttet til 
verdiskaping og foredling av kraft i industriell sammenheng. Spesielt bør det sees på 
mulighetene for utvikling av kraftintensiv industri. 

4. Fylkestinget i Nordland mener at langsiktighet og forutsigbarhet er sentrale dimensjoner 
som må ivaretas i klima- og energipolitikken. Næringslivet har lange perspektiver for sine 
investeringer og politikken må være tilsvarende langsiktig om norsk konkurransekraft skal 
styrkes. Fylkestinget ønsker en politikk som styrker norsk konkurranseevne og fremmer 
nye industriinvesteringer i Norge. 

5. Fylkestinget i Nordland er opptatt av at forbruk av kraft lokalisert nær kraftproduksjon, 
«kortreist kraft», må få fordel av sin beliggenhet. Dette vil redusere behovet for 
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investeringer og redusere energitapet i overføringsnettet. Det vil også gi muligheter for økt 
eksportinntekter fra kraftintensiv produksjon. En foredling av kraften gir en mangedobling 
av eksportverdien sammenlignet med eksport av ren kraft. 

6. Fylkestinget i Nordland mener at det er viktig å ivareta balansen mellom ny 
kraftproduksjon, utvekslingskapasitet og kraft til industriell utvikling. Europa trenger 
norsk kraft, men Europa trenger også produkter som silisium og aluminium produsert med 
lavest mulig utslipp. 

7. Fylkestinget i Nordland mener at handlingsrommet som ligger i klimaforliket må utnyttes 
for å fremme grønn konkurransekraft. Det må legges til rette for at det kan etableres ny 
kraftforedlende industri som vil gi globale utslippsreduksjoner. Det må legges opp til en 
helhetlig industri- og energipolitikk som er offensiv og forhindrer karbonlekkasje.  

8. Fylkestinget i Nordland mener det må knyttes virkemidler og rammebetingelser til 
energipolitikken som gjør det mulig å realisere målet om å ta kraften i bruk til 
industriutvikling og –investeringer både regionalt og nasjonalt.  

9. Noen viktige tema: 
a. Norge må ha like ordninger for elavgift for grønne datasentre som Sverige og 

Finland. 
b. Særnorske miljøkrav til norsk eksportindustri må speiles i tilsvarende miljøkrav 

ved offentlige innkjøp, slik at produktene får et fortrinn i det nasjonale markedet. 
Norske myndigheter må jobbe for at slik miljøkrav også blir integrert i 
internasjonal innkjøpspolitikk. 

c. Hele handlingsrommet må utnyttes for å gi industrien kompensasjon for CO2-
avgiften på elkraften de benytter. 

10. Fylkestinget i Nordland vil fremheve at et godt organisert, robust og effektivt strømnett er 
en viktig del av den helhetlige politikken. Det er imidlertid viktig at de store 
nettinvesteringene som iverksettes for å realisere en nasjonal "fornybardugnad" ikke blir til 
ulempe for kraftforedlende industri, annet næringsliv og alminnelig forsyning i 
fornybarregioner som Nordland.  

11. Fylkestinget i Nordland viser til innspillet til Reitenutvalgets rapport «Et bedre organisert 
strømnett», og er sterkt uenig med utvalgets vurdering om at en harmonisering av tariffene 
ikke er viktig. Dagens system fører til stor eksport fra overskuddsområder til større 
markeder. Dette fører til dyrere nettleie lokalt og overføringstap i nettet. Det fremmer ikke 
den nasjonale satsingen på fornybar energi at nettutgiftene legges på innbyggere og 
industri i fornybarregionene. Kostnadene ved en nasjonal satsing må fordeles på nasjonalt 
nivå, og ikke regionalt. 

12. Fylkestinget i Nordland mener det må innføres tariffmodeller som ivaretar hensynet til at 
industrien skal ha forutsigbare og konkurransedyktige energikostnader. Dette må 
implementeres i energimeldingen og den helhetlige energipolitikken. Industriens 
lokalisering, jevne uttak og fleksibilitet har stor verdi for kraftsystemet og reduserer 
nettinvesteringsbehovet. 

13. Det må innføres et gjennomgående tariffsystem for kraftforedlende industri, uavhengig av 
nettnivå. 
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14. Fylkestinget i Nordland mener det må legges til rette for mest mulig forutsigbare plan- og 
konsesjonsprosesser. Forutsetningene for å få dette til er: 

a. Et nasjonalt løft for å etablere et godt kunnskapsgrunnlag og standardiserte 
metoder. 

b. Tydelige krav til tidlig medvirkning, kunnskapsgrunnlag og metode i søknader 
for å skape godt opplyste prosjekter. Dette for å få frem realisme i prosjekter før 
det blir gjort store investeringer. 

c. Effektive prosesser er også avhengig av gode prosesser i 
sluttbehandlingen/ankeprosessene.  

15. Fylkestinget mener at FoU, innovasjon og teknologiutvikling er nøkkelen til bedre 
klimaløsninger og målsettinger knyttet til lavutslippssamfunnet. Energiforskingen må også 
ha et helhetlig perspektiv. Det er viktig å drive fram tverrfaglig forskning, hvor næringen 
selv er med, slik at det bygges kompetanse i regionene der naturressursene er. 
Teknologiutvikling som bidrar til utslippsreduksjoner må prioriteres.  

16. Fylkestinget vil understreke betydningen av at tilstrekkelige ressurser rettes inn mot 
utdanning av fagarbeidere og ingeniører/sivilingeniører. Det må også fortsatt satses på 
yrkes- og realfag. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Tomas Norvoll 
fylkesrådsleder 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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