
WWFs innspill til 
Energimeldingen 

Vi trenger langsiktige og stabile politiske rammeverk for 
energipolitikken hvis Norge skal klare å utnytte sine fortrinn som 
energinasjon. Dagens energipolitikk er basert på et skarpt skille 
mellom petroleumspolitikk og øvrig energipolitikk. Det fører til at 
Norge ikke klarer å utnytte våre totale energiressurser på en måte 
som både støtter opp under fremtidig næringsutvikling og 
reduserte klimagassutslipp.  

Energiproduksjon og forbruk må sees i sammenheng med 
klimagassreduksjoner  

• Energimeldingen må etablere målsetninger for klima- og 
energipolitikken i tiden frem til 2030 og 2050.  

• Energimeldingen må inneholde en plan for hvordan økning i 
fornybar energiproduksjon og energieffektivisering virker 
sammen for en målrettet og systematisk utfasing av fossil 
energibruk i Norge og EU.  

• Energimeldingen må vise hvordan videre utvikling av norsk 
sokkel gjøres konsistent med nasjonale klimamål, inkludert 
reduksjon av utslipp fra petroleumssektoren. 

• Paralelt med implementeringen av energimeldingen bør Norge 
vedta en klimalov. En slik lov vil stimulere næringslivet til å 
legge langsiktige investeringsstrategier hvor vi unngår faren for 
«stranded assets» fordi det vil lønne seg å satse på ny 
utlisppsreduserende teknologi tidlig.  

 



 

Ny fornybar energiproduksjon må erstatte fossile energikilder  

• Prioriter utbygging av kraftnett som bidrar til fornybar energiutbygging 
og økt eksport av fornybar energi.  

• Still krav om elektrifisering av alle nye felt på  norsk kontinentalsokkel.  
• Lag en nasjonal plan for elektrifisering av transportsektoren.  
 
Forbruksstyring er en sentral del av løsningen  
• Norge må sette tidsbestemte og bindende energieffektiviseringsmål for 

alle sektorer.  
• EUs energieffektiviseringsdirektiv må også gjøres gjeldende for Norge. 
• Norge må øke antallet mellomlandsforbindelser til våre naboland slik at 

insentivene til energisparing ikke forsvinner i det norske 
kraftoverskuddet.  

 
Norge må satse på ny teknologi i nye energimarkeder  
• Innfør langsiktige støtteordninger for marin fornybar energi gjennom 

ENOVA, som kan utløse noe av det enorme potensialet vi har for 
vindkraft til havs. 

• Etabler en pilotpark for storskala testing av marin fornybar energi, 
finansiert over statsbudsjettet.  

• Sett ned en innovasjonsgruppe som skal lage et veikart til hvordan 
teknologi og kompetanse fra petromaritim sektor kan brukes til 
bærekraftig verdiskaping for Norge. 

• Bare i norske områder av Nordsjøen er potensialet anslått til 50 GW 
 
Gjennom god energiplanlegging på tvers av sektorer kan vi redde mye 
sårbar natur 
• Opprett et økologisk grunnkart for Norge gjennom Artsdatabanken.  
• Basert på dette bør NVE avvise alle søknader som er lagt til områdene 

med mest sårbar natur 
• Still krav om at utbyggingav store vassdrag ikke foretas med mindre  

total miljøtilstand i vannforekomsten heves til godt potensiale. 
Opprusting av eksisterende kraftverk i vassdraget må være et krav før 
ny utbygging vurderes. 
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