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

Oslo, 10.09.21 

Svar på høring - forslag til revidert fornybardirektiv II 

1. Innledning – viktig forslag med stor betydning for norsk energi- og klimapolitikk: Norwea takker 
for anledningen til å komme med våre innspill til en viktig sak for energisektoren. Forslaget til revidert 
fornybardirektiv er en sentral del av EUs tiltak knyttet til Europas «grønne giv», den økte målsetningen 
om 55% utslippsreduksjoner innen 2030 og klimanøytralitet innen 2050.  

Forslaget og de øvrige lovgivningsinitiativene under «Fit for 55» er av vesentlig betydning for Norge og 
norske aktører. Dette skyldes at de griper inn i et omfattende europeisk samarbeid på klima- og 
energiområde vi i stor grad allerede tar del i. Lovgivningen vil dessuten påvirke energimarkeder vi 
handler med. Ikke minst er det vesentlig utfordring for norsk fornybarnæring dersom rammevilkårene 
i andre europeiske markeder over tid avviker vesentlig fra tilfellet i Norge.  

Overordnet er det viktig at norske myndigheter tidlig utformer posisjoner om forslag til EU-regelverk 
som ivaretar norske interesser, og bidrar til effektiv gjennomføring av EØS-relevant regelverk i norsk 
rett, alternativ bruker EØS-avtalens mekanismer for frivillig samarbeid der dette tjener norske 
interesser. Denne høringen er positiv i så måte. 

Fornybardirektiv II og «Ren energi»-pakken er fortsatt i EØS-prosess, og vi viser i den forbindelse til vår 
høringsuttalelse om «Ren energi»-pakken fra 2019.1 Her argumenterer vi for betydningen av å finne 
gode løsninger for like rammevilkår i EØS-området og norsk deltagelse på arenaer for energi- og 
klimapolitisk samarbeid som etableres under pakken.  

Det siste er spesielt viktig – at europeiske land i stadig større grad etablerer samarbeidsarenaer 
regulert av europeisk rett uten at Norge nødvendigvis har formell adgang gjør det krevende å ivareta 
norske interesser. 

2. Målsetninger – positivt fornybarmål og elektrifiseringsfokus: Forslaget på høring har et sterkt fokus 
på elektrifisering og innebærer en skjerping av fornybarmålet til 40% i 2030. Fornybarmålet er etter 
vårt syn passende og nødvendig gitt EUs økte klimamålsetning, og den sentrale rollen fornybar energi 
og elektrifisering må spille for en kostnadseffektiv gjennomføring. Forslaget fortjener i så måte tydelig 
støtte fra politisk hold i Norge.   

Slike målsetninger sikrer forutsigbarhet og langsiktig mobilisering av industri-, teknologi- og 
kapitalmiljøer på fornybar/elektrifiseringsfeltet. Dette skaper også internasjonale 
forretningsmuligheter for områder der Norge har konkurransefortrinn.  

Det er naturlig å starte nasjonale vurderinger av hvordan tilsvarende ambisjoner kan defineres i Norge. 
Tydelige fornybar- og elektrifiseringsambisjoner nasjonalt vil virke positivt også for Norges 
klimamålsetninger. Samtidig sikres forutsigbarhet for næringen og berørte miljø/samfunnsinteresser 

 
1 Høringsuttalelse fra Norwea av 22.02.2019, tilgjengelig på 
https://www.regjeringen.no/contentassets/0dec892bf753473ca05063271e160241/norwea.pdf?uid=NORWEA  



 

  
Norwea | Wergelandsveien 23B | 0167 Oslo | www.norwea.no | post@norwea.no 

 

2

gjennom sikkerhet knyttet til aktuelle utbyggingsvolumer mv. Dette er er ikke i strid med en 
markedsbasert tilnærming til utbygging og finansiering. 

3. Spesifikke bestemmelser – viktig å vurdere virkninger for konsesjonssystem mv: Like viktig som 
europeiske målsetninger for klima- og fornybarandeler er nasjonale tiltak for effektiv måloppnåelse og 
koordinert utrulling av teknologier, nett samt fornybarproduksjon. Forslaget inneholder oppdaterte 
krav og reguleringer på områder som påvirker fornybarsektoren. Generelt kan direktivet anses som et 
«hjelpedirektiv» som legger til rette for integrering av fornybar energi på i stor grad markedsbaserte 
betingelser. 

Flere av bestemmelsene er også relevante for Norge, og fortjener særlig oppmerksomhet, fire 
sentrale eksempler er: 

1. Tiltak for å strømlinjeforme og effektivisere konsesjonsbehandling for nett og fornybar energi 
er relevant også for norske målsetninger. Norske myndigheter bør følge utviklingen i europeisk 
regelverk,  herunder bruk av tidsfrister og «one-stop-shops» nøye. Andre markeders 
tilnærming er relevant også for norske diskusjoner om konsesjonssystemet for bl.a. vindkraft. 

2. Føringer om internasjonalt energisamarbeid øker. Dette fremstår for det første som i tråd med 
norske prinsipper om mer samarbeid, mer infrastruktur og mer marked i klima- og 
energipolitikken. For det andre er formalisert samarbeid, og reguleringen av såkalte 
hybridprosjekter svært relevant dersom norske havvindprosjekter skal kunne realiseres 
kostnadseffektivt. Samtidig er det usikkert om «pliktige» samarbeidsprosjekter nødvendigvis 
ivaretar samfunns- og miljøhensyn.  

3. Opprinnelsesgarantier er en sentral ordning for å ivareta forbrukerfrihet, og skal ifølge 
forslaget utstedes uavhengig av om teknologien mottar støtte. Samtidig åpnes det for 
utstedelser av opprinnelsesgarantier til ikke-fornybare teknologier. Norwea mener i 
utgangspunktet at dette kan bidra til et forbedret marked. Temaet bør følges nøye fremover. 

4. Langsiktige kraftsalgsavtaler (PPAer) har vært helt avgjørende for utrullingen av fornybar 
elektrisitet i Norge og andre markeder. PPAer bidrar til langsiktighet og sikkerhet for 
kraftprodusenter så vel som kraftforedlende industri. Det er positivt at markedet for PPAer 
skal videreutvikles og arbeidet med å fjerne administrative barrierer fjernes. 

Vi takker igjen for anledningen til å komme med innspill, og ser frem til ytterligere dialog med 
departementet. 

 

For Norwea 

Øistein Schmidt Galaaen 
Direktør, Norwea 

 


