
«Det vises til Europakommisjonens fremlagte forslag til endring i Europaparlaments- og rådsdirektiv 

2018/2001/EU av 11. desember 2018 for å fremme bruken av fornybar energi (omarbeiding), forslag 

til endring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU av 25 oktober 2012 om 

energieffektivisering og forslag til endring av Europadepartements- og rådsdirektiv 2010/3/EU av 19 

mai 2010 om bygningens energiytelse. Samtlige regelverk er fremdeles ikke ferdigbehandlet og i EØS-

prosess i Norge. 

Forslagene ble lagt frem av Europakommisjonen 18. mai 2022. Forslagene er tilknyttet EUs arbeid 

under REPowerEU, i tråd med EUs ambisjoner om å gjøre seg uavhengig av energiimport fra 

Russland. Høye energipriser har også bidratt til et større behov for energieffektiviseringstiltak og 

raskere utbygging av fornybar energi.» 

 

Slik innledes høringsbrevet av 9. juni 2022. 

I lys av at EU har uttalt at gass er grønn energi ser man et stadig minskende behov for å bygge ut 

vindkraft i Norge. 

Regjeringen har en vanvittig plan om å bygge ut opp mot 2000 vindturbiner offshore i Norge uten at 

det skal foretas en grundig utredning på dette i forkant om konsekvenser. 

Vi ser at Norge har tilstrekkelig med kraft om vannkraften oppgraderes. 

Vi ser at vi har et Storting som har oppkonstruert et grønt skifte som gjør at det koster den norske 

stat ufattelige beløp, som ene og alene har til formål å selge ut konkurransefortrinnet til industrien 

vår, slik at den må legge ned.  Norges befolkning påføres noen utrolige kostnader i forbindelse med 

de økte strømkostnadene som er et resultat av de mange utvekslingskablene til Europa.  Norge har 

ikke råd til å fortsette å rasere norsk villmark.   

Vi vet at en turbin kaster ut 60 kg mikro- og makroplast i året.  

Vi vet at vi er i ferd med å rasere miljøet for klima sin vinning. 

Vi ser at når man i EU ser at de får et problem, så friskmelder man gassen slik at de ikke får 

strømproblem - hvor er da troverdigheten til EU i dette konstruerte grønne skifte. 

Vi vet at da Reiten fikk endret energiloven pr. 1.1.1991, da VAR Norge ferdig med sitt grønne skifte 

og landet var fullt elektrifisert. 

Norge er i den heldige situasjon at vi har tilstrekkelig fornybar energi gjennom vannkraften. Og vi har 

potensiale til å oppgradere. Nå strides de forskjellige instanser og miljø, men fra det laveste anslaget 

hos de som brenner for å rasere naturen vår til uavhengige organisasjoner som antyder opp mot 

30TWh. 

Norge har ikke behov for vindturbiner, det er nå på tide at Stortinget innser det og stopper sin iver 

etter å bli Europas grønne batteri.   

Vi kan ikke la EU sette opp turbiner i Norge.   

Vi må avslutte strømsamarbeidet eller reforhandle disse avtalene, IKKE EN WATT SKAL EKSPORTERES 

FØR BEDRIFTER OG HUSHOLDNINGER I NORGE HAR FÅTT DEKKET SINE STRØMBEHOV.   

Oslo INP (Industri- og næringspartiet) tar fullstendig avstand fra at det nevnte direktiv skal innføres i 

Norge.  Norge som selvstendig nasjon SKAL ha tilbake full råderett over egne naturressurser.  


