
Energimeldingen – visjonen for 

Norsk verdiskaping i 2050 

FNs Klimapanels siste rapport viser oss at det er en sterk, konsistent og nesten 
lineær sammenheng mellom utslippene av klimagassen CO2 og forventet global 
oppvarming. De slår fast at CO2-utslippene må reduseres til null innen utgangen 
av dette århundredet.  

For å få dette til må Norsk kraftforbruk bli 100% fornybart innen 2050. Dette 
innebærer en full energiomlegging i løpet av de neste tiårene gjennom; 

• Storstilt energieffektivisering i industri, bygg og husholdninger.  

• Utfasing av fossil kraftbruk i transport, petroleum og industri.  

• Økt produksjon av fornybar energi fra vind, vann og andre fornybare kilder. 

En helhetlig energimelding som skal se sammenhengen mellom næringsutvikling, 
energiutvikling og klima må inneholde tiltak i alle de sektorene som er med på å 
definere vårt fremtidige bruk og produksjon av energi og energiprodukter.  

Vekst i norsk kraftkrevende industri og økt krafteksport vil styrke etterspørselen 
etter fornybar energi, men vil ikke være nok til å ta unne et økende 
kraftoverskudd eller drive frem omstillingen til fornybarsamfunnet. Det er derfor 
nødvendig med en langsiktig og forutsigbar energi- og klimapolitikk som 
inneholder konkrete tiltak for å sikre energieffektivisering og erstatte fossil 
energibruk med fornybar energi.  

Omstillingen til fornybarsamfunnet gir Norge unike muligheter for 
teknologiutvikling, videreutvikling av kraftkrevende industri og krafteksport. 
WWF vil foreslå tre grupper av tiltak til energimeldingen som kan sikre Norges 
fornybare konkurranseevne samtidig som klimagassutslippene reduseres både 
her hjemme og hos våre naboland. 

WWFs innspill til regjeringens energimelding 



1) Energiomstilling for klimaet  

Energimeldingen må beskrive hvordan Norge skal redusere energiforbruket, øke 
elekstrisitetsforbruket og erstatte fossil kraftbruk for å redusere klimagassutslipp.  

• Still krav om elektrifisering av alle nye petroleumsinnretninger, og legg til rette 
for tilkoblingsmuligheter for havvindparker i tråd med DNV GLs forslag.  

• Erstatt innsatsfaktorer i prosessindustrien med ikke-fossile materialer gjennom 
prioriterte satsinger i klima og teknologifondet.  

• Sett tidsbestemte og bindende energieffektiviseringsmål for alle sektorer.  

 

2) Muligheter for norsk verdiskaping og konkurransekraft  

For å sikre nye markeder for norsk fornybar strømproduksjon må Norge knyttes 

tettere til det europeiske energimarkedet. Norge må også etablere målrettede 

støttesystemer for å kommersialisere fornybar energiteknologi og kompetanse.  

• Sett ned en innovasjonsgruppe som skal lage et veikart til hvordan teknologi 

og kompetanse fra petromaritim sektor kan brukes til bærekraftig 

verdiskaping og økt konkurransekraft for Norge. 

• Teknologinøytrale støtteordninger undergraver kvalifisering av ny teknologi. 

Etabler nye støttesystemer fra 2020-2050 hvor nye teknologier som sol og 

marin fornybar energi får spesifikk støtte til kommersialisering og 

oppskalering.  

• Etabler et hjemmemarked for kvalifisering av marin fornybar teknologi ved å 

utlyse en konsesjonsrunde for havvind basert på allerede utpekte områder.  

• Etabler en pilotpark for storskala testing av marin fornybar energi, i Sørlige 

Nordsjø I eller II.  

• Satsingen på havvind må ses i sammenheng med markedsintegrasjonen med 

våre naboer. Norge må legge til rette for et masket nett mellom landene i 

Nordsjøen hvor vindparker og petroleums-installasjoner kan kobles på.  

 

 

 



• Planlegging av fremtidige mellomlandsforbindelser etter 2020 må starte 
allerede nå. Energimeldingen bør derfor inneholde en tydelig politisk strategi 
som inkluderer ambisjoner ut over allerede planlagte mellomlands-
forbindelser. 

3) Tiltak for å sikre den mest sårbare naturen  

Det er avgjørende at klimaomstillingen skjer på en måte som samtidig sikrer unike 
naturverdier. All utbygging av fornybar energi gir også naturinngrep.  

• Sektorlovene som danner rammene for konsesjonssystemet, sentrale 
veiledere og nasjonale retningslinjer for fornybar utbygging på revideres for å 
møte kravene i vanndirektivet og naturmangfoldloven. Revidert KU-forskrift, 
ny forskrift om miljøvurderinger av tiltak etter sektorlover, energilovgivingen 
og vassdragslovgivingen må gi klare kriterier for hvordan miljøhensyn skal 
utredes, overvåkes og vektlegges. Bedre planlegging og klare miljøkriterier vil 
sikre naturverdier samtidig som utbyggere og forvaltning sparer ressurser ved 
å utrede de beste prosjektene.  

– Utbygging som får store konsekvenser for Internasjonale og nasjonale 
naturverdier må ikke tillates. Dette gjelder nøkkelarter, verneområder, 
prioriterte arter, utvalgte naturtyper, ansvarsarter, nasjonalt viktige bestander 
av sårbare og truede arter, naturtyper av nasjonal verdi (A), nasjonalt viktige 
friluftsområder og utvalgte kulturlandskap. 

– Utbygging som får store konsekvenser for regionale naturverdier, som 
regionalt viktige bestander og forekomster av sårbare og truede arter og 
natyrtyper,  kan tillates dersom det stilles krav om alternativ lokalisering og 
tilpasning av prosjektet slik at skadeomfanget blir minst mulig.  

– Utbygging som får store konsekvenser for lokale naturverdier kan tillates 
under forutsetting av at det iverksettes avbøtende tiltak (f.eks. sikring av 
erstatningsareal). 

• De definerte standard miljøvikårene som i dag gjelder for alle nye 
vannkraftkonsesjoner bør også gjøres gjeldene for alle gamle kraftverk.  
 

• Opprust og utvid eksisterende kraftverk der miljøtilstanden samtidig kan 
bedres til godt økologisk potensiale, slik Norge har forpliktet seg til. 
 

• Etabler et økologisk grunnkart for Norge gjennom Artsdatabanken. Dette vil 
sikre bedre ressursbruk for utbyggere og forvaltning gjennom økt kunnskap og 
bedre utvelgelseskriterier tidlig i planleggingsprossesen.  

 

 

 



Norge må utnytte sine fortrinn som fornybar 

energinasjon til å skape konkurransefortrinn. 

27% 
13,5 TWh 

7 TWh 
2400 arter  

Petroleumssektoren står 

for 27% av Norges 

klimagassutslipp 

Energieffektivisering  

har stort teknisk og 

økonomisk potensiale i 

Norge. I bygg alene er  

det lønnsomme 

potensialet 13,5 TWh i 

2020.  

Elektrifisering av transportsektoren 

vil kreve 7 TWh per år. Norges 

forventede kraftoverskudd i 2020 er 

30-50 TWh.  

Er truet av 

utryddelse i Norge.  


