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Oversendt elektronisk til Heidi.Lundberg@oed.dep.no 

Oslo, 07.03.13 

Innspill til regjeringens arbeid med en helhetlig stortingsmelding om energipolitikken 
1. Innledning: Målsetninger for OEDs arbeid med energimeldingen: Det er svært positivt at arbeidet 
med en helhetlig stortingsmelding om energipolitikken gjenopptas av den nye regjeringen. Norwea 
takker for invitasjonen til å oppsummere våre innspill. For at stortingsmeldingen skal ha den varslede 
effekt bør hovedmålene for OEDs videre arbeid inkludere å: (1) Gjøre klare veivalg i energi-, nærings- 
og klimapolitikken på tvers av departementsgrenser. (2) Utarbeide et veikart for dekarbonisering av 
Norge, samt utløse norske verdiskapningsmuligheter ved tettere integrering med europeiske 
energimarkeder. (3) Gjennom langsiktige styringssignaler bidra til investeringssikkerhet for 
fornybarbransjen for perioden 2020-2050. (4) Ikke minst, sikre at meldingen er robust mhb. på vårt 
kanskje viktigste energimarked, EU samt forenelig med EUs policyinitiativer. 
Vi viser forøvrig til vår høringsuttalelse1 om energiutredningen (NOU, 2012:9). Utredningen utgjør 
fortsatt et godt faktagrunnlag for stortingsmeldingen, men fordrer politiske veivalg. Nedenfor gjengir 
vi våre viktigste oppdaterte innspill til konkrete politikkområder meldingen bør omfatte. 
2. Investeringssikkerhet og veivalg: Til tross for at majoriteten av analyser viser muligheter for 
verdiskapning og kostnadseffektiv måloppnåelse ved norsk fornybar produksjon frem mot 2050, 
opphører norsk energipolitikk på mange måter i 2020. Investeringer i produksjon og infrastruktur er 
mer langsiktige og preget av lange ledetider. Prosjekter som skal bidra etter 2020 må ofte utvikles før 
2020. I tillegg krever en fortsatt fornybarsatsning, som utredningen påpeker, robuste veivalg der økt 
produksjon og utslippskutt avveies mot andre målsetninger. Det er derfor viktig at at: 
• Energimeldingen har en tidshorisont frem til 2050. 
• Energimeldingen inneholder ambisjoner som gir incentiver til å fortsette utviklingen av 

produksjonsprosjekter og nødvendig infrastruktur som kan bidra etter 2020. 
• Energimeldingen utgjør et tydelig politisk veivalg på områder der energiutredningen påpeker 

behov for koordinering mellom energimål og andre sektorinteresser. 
3. Ambisjon vis-à-vis og integrering med EU: Energiutredningen understreker at EU er både 
premissleverandør – gjennom direktiver og forordninger – samt handelspartner for bl.a. el- og 
gassprodukter. Verdiskapningsmulighetene som påpekes er betydelige, men fordrer aktiv oppfølging 
og tilpasning fra Norge. Dette er krevende av to grunner: (1) Ettersom EUs politikk med stor 
sannsynlighet fortsatt vil motiveres av hensyn utover klima (herunder; forsyningssikkerhet, 
konkurransedyktighet og redusert importavhengighet) kan det ikke utelukkes at Norge gjennom EØS-
avtalen fortsatt må forholde seg til flere mål og flere virkemidler fra EU-siden. (2) Dersom det hersker 
usikkerhet om Norges ambisjon om å bidra med fornybart er risikoen høy for at EUs medlemsland 

                                                           
1 Høringsuttalelse, Norwea (2012): http://www.regjeringen.no/pages/37592526/Norwea.pdf  
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finner suboptimale løsninger som kapasitetsmekanismer og fordyret utbygging av produksjon på 
dårligere ressursgrunnlag. Konsekvensen vil være redusert norsk verdiskapning. 
Hva gjelder EUs konkrete energipolitikk bør energimeldingen derfor: 
• Signalisere en tydelig ambisjon om å bidra til dekarbonisering av Europa etter 2020, ikke bare 

i gassektoren, men også gjennom økt produksjon av fornybar kraft og fleksibilitetstjenester. 
• Øke ambisjonsnivået for mellomlandsforbindelser som bidrar til verdiskapning, 

forsyningssikkerhet og markedstilgang for norske aktører. En snarlig reversering av 
eierskapsbegrensningene for mellomlandsforbindelser som ble innført i forrige 
regjeringsperiode bør for øvrig ses i denne sammenheng. 

• Støtte Europakommisjonen i tiltak som fremmer markedsintegrering; mer kostnadseffektiv 
måloppnåelse, reduksjon av subsidier til fossilt forbruk/produksjon; samt europeiske 
løsninger fremfor nasjonale tiltak som kapasitetsmarkeder. 

Hva gjelder Norges muligheter for medvirkning i EUs politikkutforming bør energimeldingen derfor: 
• Ta høyde for at EUs politikk kan fortsette å gi opphav til flere mål og flere virkemidler, og 

søke tilpasninger som ivaretar norske interesser og muligheten for fortsatt utbygging 
innenfor dette rammeverket.  Dette inkluderer f.eks. bruk av Europakommisjonens skisserte 
”new governance”-regime for det foreslåtte fornybarmålet i 2030 til å tydeliggjøre norske 
ambisjoner og bryte ned barrierer som forhindrer markedstilgang for norske aktører. 

• Tidlig involvering fordrer en tidlig politisk posisjon. En foreløbig posisjon på rettsakter under 
utforming bør fortrinnsvis tas stilling til i Stortinget langt forut for behandling av endelige 
rettsakter i Stortingets Europautvalg. En tydelig fornybarambisjon i energimeldingen vil lette 
utformingen av posisjon på de enkelte rettsakter. 

• Effektivisere EØS-relevansvurdering og gjennomføring av aktuelle rettsakter, ettersom det 
såkalte etterslepet påvirker norske aktørers markedsmuligheter. 

4. Veikart for dekarbonisering: Gjeldende målstruktur for EU med flere mål for 2020 viser at det er 
behov for infrastruktur- og andre tiltak som sørger for at fornybar kraft faktisk bidrar til substitusjon 
av fossilt forbruk eller annen bærekraftig forbruksvekst. Debatten om det nordiske kraftoverskuddet 
reiser samme problemstilling. Energimeldingen bør derfor også: 
• Systematisk gå gjennom norsk fossilt forbruk med henblikk på subsituering med fornybart 

forbruk der dette er bærekraftig. 
• Fjerne regulatoriske barrierer og subsidier som hindrer substitusjon av fossilt forbruk. 
• Sikre gode rammevilkår for elintensiv industri og nødvendige mellomlandsforbindelser til 

andre markeder slik at økt kraftproduksjon kan tas i bærekraftig bruk. 
5. Nett- og konsesjonspolitikk: Energiutredningen understreker behovet for å styrke sentralnettet og 
sikre mer effektive konsesjonsprosesser. Flere av de interessante tiltakene som innføring av 
tidsfrister for konsesjonsbehandling og reduksjon av dobbeltbehandling i NVE/OED kan ikke med 
sikkerhet forventes å bidra for investeringer forut for 2020, men bør vurderes nøye mhb. på perioden 
deretter. På kort til mellomlang sikt er det viktigste å sikre bedre koordinering mellom energi-, miljø- 
og andre sektormål. Energimeldingen bør derfor på nett- og konsesjonsområdet:  
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• På  kort sikt, sikre bedre konsesjonsprosesser med vekt på: 
o Bedret målstyring gjennom aktiv bruk av tildelningsbrev til direktoratsnivå der 

forvaltningen som helhet ansvarliggjøres for måloppnåels(er). 
o Tydeliggjøring av utredningskrav mv. etter naturmangfoldloven 
o Forenkling av virkemiddelapparatet i konsesjonsprosessene mhb. på effektivisering, 

herunder kulturminneundersøkelser, veiledere, tematiske konfliktvurderinger, 
fylkesdelsplaner, innsigelser, KU-programmer osv. 

o Gi klagebehandling i OED/MD høy prioritet for å sikre økt konkurranse mellom 
miljømessig gode produksjonsprosjekter. 

• Følge opp energiutredningens anbefalinger ved å foreslå lovreformer om bl.a. tidsfrister  som 
vil bidra på mellomlang  til lang sikt. 

• Gjennomgå nettreguleringen og Statnetts mandat mhb. på kostnadseffektiv innfasing av ny 
fornybar elproduksjon. 

5. Havenergi: OED har nedlagt et betydelig arbeid i utvikling av bl.a. havenergiloven for å fremme 
offshore vind-, bølge- og tidevannskraft, men p.t. har redusert politisk moment medført usikkerhet 
for aktører. Gitt norsk kraftbalanse og kostnader ved teknologiene må storskala utbygging forventes 
å ligge langt frem i tid. Imidlertid er mulighetene for teknologieksport betydelig allerede nå, og på 
lengre sikt, etter hvert som Europas havarealer blir knappere og betalingsviljen for fornybar kraft blir 
høyere bør det også vurderes større prosjekter på norske havarealer. Energimeldingen bør derfor 
inneholde: 
• En styrking og koordinering av innovasjonskjeden (inkl. Forskningsrådet; Innovasjon Norge og 

Enova) for å sikre demonstrasjonsprosjekter der norsk petromaritim kompetanse kan 
gjenbrukes til fornybar teknologieksport. 

• Tett dialog med EU og Nordsjøland om muligheten for felles utvikling av 
demonstrasjonsprosjekter og fremtidig nett for offshore vindkraft. 

• En langsiktig ambisjon om å følge opp teknologieksport med å bruke norsk teknologi til å 
høste norsk havenergi på arealene som er identifisert under NVEs konsekvensutredninger 
under havenergiloven. 

 
Norwea takker igjen for anledningen til å oppsummere våre innspill, og ser frem til ytterligere 
dialog med departementet om saken. 

 

 
Øistein Schmidt Galaaen, 
Dir, Norwea    
 


