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Stortingsmelding om en helhetlig energipolitikk – oppfølging etter møte 3. mars 
2014 
 

Det vises til oppstartmøte 3. mars 2014 der Norsk Industri blant flere fikk mulighet til å 
fremme synspunkter på hva den kommende stortingsmeldingen bør belyse.  Nedenfor 
følger en kort utdypning av budskapet. Norsk Industri arbeider også med et noe større 
underlag som vi ønsker å presentere overfor departementet på et senere tidspunkt.  

Bakgrunn 
I en periode har det vært fremlagt flere meldinger, proposisjoner og utredninger som 
først og fremst har hatt et sektorutgangspunkt og som det har vært stor grad av politisk 
enighet om. Vi deler Regjeringens vurdering om at det nå er behov for å belyse de 
sektorovergripende sammenhengene i energi, klima og næringspolitikken. Forholdet 
mellom energi og klima har lenge vært erkjent. Det viktigste, og den største merverdien 
med en slik melding, er etter vår mening å belyse de næringsmessige konsekvenser og 
muligheter av energi- og klimapolitiske valg. For globalt konkurrerende industri vil dette i 
hovedsak dreie seg om konkurranseevne. Norsk Industri er derfor opptatt av at 
meldingen belyser hvordan endringer i konkurranseevne påvirker måloppnåelsen på 
energi- og klimaområdet.  En regional/nasjonal klima- og politikk som svekker 
konkurranseevnen vil kunne føre til totale utslippsøkninger, mens en helhetlig klima-, 
energi- og industripolitikk som styrker konkurranseevnen kan bidra til totale utslippskutt.   

En klima- og energipolitikk som ikke tar høyde for de konsekvenser og muligheter som 
kan skapes for nåværende og framtidige bedrifter, eller som ikke tar hensyn til 
betydningen av endringer i konkurranseevnen mellom ulike land og regioner, vil neppe gi 
de ønskede resultater i form av totale utslippsreduksjoner 

Det må understrekes at politikken på disse områdene må ses i et internasjonalt og 
globalt perspektiv. Norge har et åpenbart ansvar for egen nasjonal utvikling på de 
aktuelle områdene, men i tillegg er Norge en viktig aktør i andre lands energiforsyning og 
Norge er en betydelig eksportør av energiintensive produkter som for eks. aluminium og 
silisium.  Dette har betydning for arbeid med å oppnå globale utslippsreduksjoner. Det er 
derfor nødvendig å se på alle aspekter ved Norges rolle og hvordan norske disposisjoner 
griper inn i andre lands mulighet til å realisere globale klimamål. Slik sett bør også norsk 
petroleumsvirksomhet ha en plass i meldingen. 

Internasjonale rammer for en nasjonal politikk 
De globale utslippene av klimagasser har aldri økt raskere enn i perioden etter at 
klimakonvensjonen ble vedtatt. At utslippene fra norske industribedrifter i denne 
perioden har blitt redusert med 38 % betyr lite i global sammenheng. Norsk Industri 
legger allikevel til grunn at arbeidet med å få etablert internasjonale bindende avtaler må 
fortsette. Uten framtidige globale løsninger er det vanskelig å se for seg tilstrekkelig 
kraftfulle, totale reduksjoner i globale utslipp til at 2-gradersmålet kan oppnås. Men 

NOTAT 

 



norsk politikk kan ikke basere seg på at internasjonale forpliktende avtaler i nær fremtid 
vil utløse en global pris på klimagassutslipp.  Stortingsmelding vil bli utarbeidet i en 
periode hvor ”nedenfra og opp”-tenkningen er den eneste globale rettesnor å forholde 
seg til for EU og for Norge. Det innebærer at en fokuserer på hva Europa og den enkelte 
nasjon kan gjøre uavhengig av overordnede avtaler og hva andre land forplikter seg til. 
EU blir derfor en sentral premissgiver for norsk politikk.  

Både i nærings-, klima- og energipolitikken er Norge i realiteten integrert i EU og må 
forholde seg til EØS-avtalens rettsakter. EU meisler nå ut veien mot 2030 gjennom 
Kommisjonens Energi og klimapakke som ble fremlagt 22. januar 2014. I pakken ligger i 
tillegg til mål og føringer for energi- og klimapolitikken også en rapport om 
energikostnader, priser og konkurranseevne og en melding om en industripolitikk for en 
industriell renessanse. Dette bør etter vår oppfatning være godt tilpasset intensjonene 
med den kommende stortingsmeldingen. Meldingen bør derfor gi signaler om hvordan 
Norge vekselsvis bør benytte alle muligheter for å gi innspill til utformingen av energi-, 
klima- og industripolitikken i EU, herunder regelverket for statsstøtte for energi og miljø 
hensyntatt føringene fra EUs politikkutforming på disse områdene. Hensikten må være å 
ivareta  
• norske naturgitte, ressursmessige og næringsmessige forutsetninger, 
• implementere EØS-relevante rettsakter uten unødig forsinkelser, og 
• påvirke utformingen av og ta i bruk teknologi- og investeringsfremmende 

incentivordninger og konkurranseutjevnende tiltak for å motvirke karbonlekkasje, 
som følge av kostnadsdrivende regionale klimapolitiske mål og virkemidler. 

 
Eksempelvis har Europas andel av verdensproduksjonen av aluminium falt fra 18 % i 
2004 til 11 % i 2011, mens Kinas andel av verdensproduksjonen har økt fra 21% til 
41%. I samme periode har primærproduksjonen av aluminium falt i Europa, mens 
nettoimporten til Europa har økt kraftig, slik vi viste i vår presentasjon på oppstartsmøtet 
3. mars 2014.  Konsekvensen av dette er økte globale klimagassutslipp, dvs. 
karbonlekkasje fra Europa. 
  
Kommisjonens forslag til klimamål for 2030 – reduksjon med 40 % ift 1990, uten å regne 
inn tiltak i andre deler av verden – innebærer en kraftig akselerasjon i 
utslippsreduksjonene fra 2020 til 2030 og det vil være en betydelig utfordring å utforme 
en klima-, energi- og næringspolitiske rammebetingelser som samtidig kan ivareta global 
konkurranseevne og hindre karbonlekkasje. 
 
Regjeringen har gitt signaler om at den vil føre en proaktiv Europa-politikk. Dette bør 
særlig gjelde på dette området. Prosessen i EU har startet og Regjeringen må være 
aktive uavhengig av arbeidet med meldingen. Mot dette bakteppet bør følgende belyses i 
meldingen: 
  
Effektiv kraftforsyning en premiss for bærekraftig nærings- og klimapolitikk 
Sikker og kostnadseffektiv krafttilgang og kraftdistribusjon er helt avgjørende premisser 
for industrien. Det er viktig at meldingen legger grunnlag for et helhetlig samspill mellom 
investeringer i ny produksjon og utbygging og drift av kraftnett, slik at forutsigbarhet 
sikres. I dag skjer investeringsbeslutninger for produksjon og distribusjon av kraft hos 
uavhengige beslutningstakere. Produsenter av kraft opererer i et marked, mens 
kraftoverføring skjer gjennom monopol.  Det faktum at staten og offentlige virksomheter 
setter politiske rammebetingelser og i stor grad er eier av både nettselskaper og 
produksjon må utnyttes til større grad av kostnadseffektive helhetsløsninger hvor 
lokalisering av ny produksjon, overføringskapasitet og forventet forbruksendring sees i 
sammenheng. Feilslutninger som reduserer forutsigbarhet kan føre til karbonlekkasje ved 
industri legger ned eller velger å lokalisere seg andre steder enn i Norge. 
 

 



Regjeringen arbeider nå med mulig endringer i nettstrukturen blant annet ved arbeidet i 
Reiten-utvalget og ved implementeringen av EUs 3. energimarkedspakke. Dette er 
endringer som tar tid og må adresseres i meldingen. Det er viktig at dette håndteres på 
en så smidig måte som mulig ved at vi får en helhetlig tariffmodell som baserer seg på 
prinsipper i Statnetts tariffmodell for sentralnettet. med vektlegging av ytelser til nettet 
knyttet til fleksibilitet, stabilitet og lokalisering uavhengig av nettnivå. Dette er forhold 
som må adresseres i meldingen.  
 
Fornybar energi som et konkurransefortrinn. Foredling av kraft nær kilden er 
klimamessig fornuftig. 
Kraftproduksjon og distribusjon er i seg selv viktig næringsvirksomhet i Norge. Det må 
legges til rette for investering og verdiskaping i denne bransjen.  Hovedmålet for 
energipolitikken i et næringsperspektiv må likevel være rettet mot muligheten til å gjøre 
energiforsyningen til et konkurransefortrinn for norsk industri og øvrig 
næringsvirksomhet. 
 
Norges rolle i andre lands energiforsyning 
Meldingen må reflektere klimakonsekvenser av vår rolle som leverandør av kraft, 
teknologi og olje og gass. 

Dynamikken i nabolands energipolitikk 
Dynamikken i nabolands energipolitikk/-marked må adresseres i meldingen. Stikkord er 
skifergassrevolusjonen, fornybarsatsingen, reintroduksjon av kull, etc. Blant annet endrer 
den massive introduksjon av fornybar i Tyskland strukturen i kraftmarkedet og dermed 
også regnestykket for lønnsomheten i en mulig utenlandskabel analyseres. Introduksjon 
av såkalte kapasitetsmarkeder kompliserer ytterligere. Dette er forhold som må 
analyseres i energimeldingen. Norsk Industri har også adressert disse problemstillingene 
i høringsuttalelsen til Statnetts konsesjonssøknader på kabelprosjekter til henholdsvis 
Tyskland og UK. 
 
Nasjonal klimapolitikk må vurderes i forhold til den globale virkningen. 
Viktig at meldingen belyser sammenhengen konkurranseevne, karbonlekkasje og 
klimaresultat. Alle nasjonale- og regionale tiltak som berører klima må sees i lys av sin 
globale virkning. Det vil nødvendiggjøre tiltak som hindrer konkurransevridning som 
skaper karbonlekkasje. I denne forbindelse er det etablert eller diskutert tiltak som 
kompensasjonsordninger (innført i Norge) og innføring av en karbontoll.  
 
Norge og EU 
Meldingen må drøfte hvordan Norge best skal utøve aktivitet i forhold til EU-prosesser og 
globale prosesser. 

Teknologiutvikling og investeringer i industrien 
Meldingen må drøfte erfaringene og fremme forslag til videreføring og videreutvikling av 
næringsrelevante tiltak på energi- og klimaområdet og andre rammevilkår som fremmer 
teknologiutvikling og investeringer i industrien. 
 
 

 


