
 

 

Olje- og energidepartementet  
Postboks 8148 Dep   
0033  Oslo   
 
postmottak@oed.dep.no  

 
 
Oslo, 24.03.2015 

 
 
 
Høring - Europakommisjonens melding om EUs energiunion 
Innspill fra Norsk Teknologi 
 
Norsk Teknologi viser til høringsbrev fra Olje- og energidepartementet, datert 25. februar 
2015, der det anmodes om innspill knyttet til Europakommisjonens melding om EUs 
energiunion. Ifølge høringsbrevet ønsker departementet innspill med henblikk på løpende 
norske posisjoner. 
 
En sentral målsetning med EUs energiunion er å sikre europeiske husholdninger og 
næringsliv en sikker og bærekraftig tilgang til energi, samt at energien skal leveres 
sluttbruker til en overkommelig pris. Samtidig beskriver Kommisjonen en tydelig visjon 
om å utvikle nye innovative næringer som leverer energieffektiviseringstjenester og 
lavkarbonteknologier, både i og utenfor Europa. EUs energiunion handler altså ikke bare 
om å skape velfungerende markeder for energi, men også velfungerende grense-
overskridende markeder for energieffektivisering. Norsk Teknologi har i en årrekke pekt 
på energieffektivisering som et område med betydelig potensial for grønn verdiskaping i 
Norge. Når Kommisjonen nå tar initiativ til en akselerert utvikling av dette markedet på 
EU-nivå, er det viktige at norske myndigheter legger forholdene til rette for markedsvekst 
også her hjemme. 
 
I dag har Norge en viktig rolle som leverandør av olje og gass til Europa. Vi vil imidlertid 
advare mot å formulere norske innspill til Kommisjonens forslag ensidig ut ifra dette 
perspektivet. Vinteren 2014/2015 har vi observert en radikal nedgang i etterspørselen i 
norsk petroleumssektor. Regjeringen har i den forbindelse varslet kutt i både velferd og 
lønninger dersom Norge ikke klarer å gjennomføre en omstilling og bli mindre olje-
avhengige. Norsk Teknologi mener at Europakommisjonens forslag til en europeisk 
energiunion må vurderes som en gavepakke til et Norge i omstilling. Omstillingen handler 
imidlertid ikke bare om å erstatte fossil energi med fornybar energi. Det ligger også et 
betydelig verdiskapingspotensial i det å legge til rette for effektiv energibruk og fleksibel 
energibruk. Det er dette markedet Norsk Teknologi ønsker å gjøre tilgjengelig for sine 
medlemsbedrifter. 
 
Norsk deltakelse på det europeiske markedet fordrer imidlertid at norske aktører kan drive 
næringsutvikling under samme rammebetingelser som våre europeiske konkurrenter. I dag 
er dette dessverre ikke tilfelle. Norge har ikke et politisk rammeverk som fremmer 
utviklingen av et velfungerende marked for energieffektivisering. Faktisk er Norge det 
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eneste landet i hele EØS som ikke har et nasjonalt mål og nasjonal handlingsplan for 
energieffektivisering. 
 
Energieffektivisering handler nemlig ikke bare om det å spare energi. For oss handler dette 
om å legge til rette for økonomisk vekst og etablering av nye næringer, forretningsområder 
og arbeidsplasser, på tvers av ulike bransjer og fagfelt. Dersom norske myndigheter ikke 
tilrettelegger for utviklingen av et nasjonalt hjemmemarked for energitjenester vil norske 
bedrifter ikke kunne legge grunnlaget for å hevde seg i et fremtidig integrert internasjonalt 
marked. Norsk Teknologi ser allerede i dag tydelige tegn på «lav-karbonlekkasje» der 
muligheter innen grønn verdiskaping gradvis forsvinner ut av landet til europeiske 
konkurrenter. 
 
Det råder nå en stor usikkerhet, både blant våre medlemmer og i markedet for energi-
tjenester generelt, i hvilken grad myndighetene er villig til å følge opp den satsingen på 
energieffektivisering som ble signalisert i politisk plattform for Regjeringen (Sundvollen-
erklæringen). Vi håper imidlertid at Kommisjonens forslag til energiunion kan være en 
inspirasjon for norske myndigheter og at Norge snarest mulig starter arbeidet med å 
implementere det rammeverket vi så sårt trenger, herunder energieffektiviseringsdirektivet 
og revidert bygningsenergidirektiv. Implementeringen av disse direktivene vil også være 
viktig for at Norge skal kunne utøve generell innflytelse på EUs klima- og energipolitikk.  
 
Vi kan ikke forvente å ha innflytelse på utformingen av EUs energiunion, all den tid vi 
ikke lever opp til de forpliktelser som det europeiske felleskapet allerede har etablert for 
sine medlemmer. 
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