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Innspill fra Agder Energi  



Energimeldingen.  
Overordnet perspektiv. 

 

• Vi går sakte men sikkert mot et felles europeisk kraftmarked 
drevet av EUs klima, energi og fornybarpolitikk. 

• Norges nylige aksept på EUs krav om 67,5 % fornybarandel viser 
at uavhengig av hva vi måtte ønske, blir vi trukket inn i det 
europeiske energimarkedet. 

• Utvikling av kraft som handelsvare mot Europa, vil kreve økt fokus 
på infrastruktur, produksjonsanlegg og rammevilkår. Vi trenger 
tilstrekkelig overføringskapasitet før 2020. 

  

 



Vesentlig styrking av utvekslingskapasiteten til 
utlandet må realiseres så raskt som mulig 

• Nye utenlandsforbindelser er avgjørende for å sikre avsetting av det 
betydelige kraftoverskuddet som er forventet frem mot 2020, motvirke 
ekstrempriser og sikre mer stabile og forutsigbare priser for norske 
strømkunder. 

• Statnett må realisere lønnsomme kabelprosjekt på tross av 
kapasitetsbegrensninger i det norske nettet. Statnett har selv pekt på at 
slike løsninger finnes. 

• For å sikre utenlandsforbindelser i tråd med stortingsflertallets forventning, 
må andre aktører enn Statnett også kunne utvikle, finansiere, bygge 
og/eller eie kabelprosjekter. 

• Kraftkrevende industri må sikres bærekraftige rammebetingelser 
gjennom samme ordning knyttet til CO2 lekkasje som resten av Europa, og 
ved at kostnader for nettforsterkninger dekkes av dem som har størst nytte 
av forsterkningene. 



Norske kraftressurser må anerkjennes som 
handelsvare i et felles europeisk kraftmarked 

 

• 100 prosent trygg og 100 prosent fornybar norsk vannkraft er 
verdifull som balansekraft for europeisk vindkraft, og kan spille 
en viktig rolle i realiseringen av EUs klimamålsettinger. 

• Dette gjør norsk kraft til en viktig handelsvare med stadig 
stigende etterspørsel og betalingsvillighet. 

• Dagens handelsmodell og infrastruktur stimulerer ikke til videre 
utbygning av effekt ift det forventede norske og europeiske 
behovet for effekt.  

• Handelsmodellen må innebære et langsiktig marked for effekt, 
for å gi større sikkerhet for inntjening for investering i ny effekt. 



Akseptable rammevilkår for 
nettvirksomheten 

• Statnett beskriver i nettutviklingsplanen omfattende 
investeringer i innenlandsnettet frem mot 2020. Investerings-
behovet er opptil 40 mrd kroner.  

• I tillegg forventes store investeringer for de regionale 
nettselskapene. Tall fra Energi Norge viser at nettselskapene 
må investere 80 milliarder kroner i regional- og 
distribusjonsnettet fram mot 2020. 

• For å gjøre det mulig for netteier å foreta disse omfattende 
investeringene, må de økonomiske rammevilkårene for 
nettselskapene forbedres vesentlig. Eksempelvis skal Agder 
Energi frem mot 2020 alene investere 5,2 milliarder kroner, 
mens bokført kapital i dag er 2,9 milliarder kroner. 



Vi trenger politiske grep som sikrer 
næringsutvikling i den norske kraftbransjen 

• Kraftbransjen har et betydelig potensial i uforløste 
synergieffekter både i produksjon og drift og i en mindre 
fragmentert og mer effektiv organisering. 

• Statkrafts handlingsrom er innlåst som følge av eierskaps-
begrensninger og de regionale kraftselskapene klarer ikke å skaffe 
nødvendig kapital til å gjennomføre prosjekter som er nødvendige 
for å videreutvikle kraftsektoren. Dette har satt en effektiv stopper 
for nødvendig restrukturering.  

• Det er derfor stort behov for å se på nye modeller for finansiering 
og eierskap som kan skape flere sterke aktører i bransjen. 

• Det bør også vurderes hvorvidt den norske fornybarsatsingen blir 
tilstrekkelig ivaretatt med dagens organisering, der kraftnæringen 
og petroleumsnæringen er underlagt samme departement.  



Tydeligere og mer uavhengige roller 
for NVE, OED og Statnett 

• Det er problematisk at NVE legger Statnetts angivelse av 
nettkapasiteten til grunn for sin vurdering av hvorvidt et prosjekt vil 
kunne tilknyttes nettet. 

• Statnett blir da den viktigste premissleverandøren for NVEs 
konsesjonsbehandling. Samtidig eies Statnett av OED, som også er 
ankeorgan for NVE og øverste konsesjonsgivende myndighet. 

• EUs tredje energimarkedspakke, som også skal implementeres i 
Norge, stiller klare krav til uavhengighet mellom regulator, 
konsesjonsgivende myndighet og systemoperatør(er).  

• Det må derfor utredes hvordan Norge kan implementere den 
tredje energipakken på en måte som sikrer redusert 
behandlingstid, økt forutsigbarhet og transparens i 
konsesjonsbehandlingen.  

 



Oppsummering 

• Styrket overføringskapasitet til utlandet er den viktigste 

faktoren for å nå de overordnede nasjonale målene for 

kraftforsyningen - økt forsyningssikkerhet og mer stabile 

kraftpriser. 

• Nasjonale og internasjonale klimaforpliktelser må kobles til 

de industrielle og kommersielle mulighetene som følger av 

de unike norske kraftressursene. 

• Det er bred enighet fra alle partier i energi- og 

miljøkomiteen på Stortinget for en slik energipolitikk! 

• Og, det er avgjørende at energimeldingen fastslår klare 

målsettinger for fornybarsatsingen og utviklingen av 

energisektoren. 

 



Takk for  
oppmerksomheten! 



Janne Stene, leder program for renere energi 

INNSPILL TIL ENERGIUTVALGET 

22/09/2011 



2050: STORE KARBON-

BEGRENSNINGER 

• Her jobber jeg med en graf. Men poenget er: vi har et 

karbonbudsjett på 565 Gt CO2 frem mot 2050 for å nå 2 

graders målet, og utslippene må gå nedover innen 2015. 

BAU gjør at vi overskrider dette budsjettet allerede i 2027.  

22/09/2011 

50% global reduksjon dersom likt 

fordelt per person: 

Rike land: - 82%  

Fattige land: - 6% 

2-GRADERSMÅLET 



BELLONAS MÅL? 

 

 

NORGE MÅ BLI KARBONNEGATIV I 2050 

 

Hvordan? 

 

BÆREKRAFTIG BIOMASSEPRODUKSJON OG CCS 

22/09/2011 



SENTRAL FORUTSETNING 

FOR UTVALGETS ARBEID 

 

TO-GRADERSMÅLET 

• Europa 2050: Utslippsreduskjon: 80% og 95% med CDM og CCS 

• Utslippene må begynne å gå nedover innen 2015. DET HASTER!! 

 

MÅ VÆRE BASIS FOR 

ALLE PROGNOSER OG FREMSKRIVNINGER ! 

 

HVOR BLE DET AV DE 2 GRADENE I MANDATET? 

 

22/09/2011 



ENERGIMIKSEN MÅ ENDRES 

SKAL VI NÅ VÅRE KLIMAMÅL 

• Til tross for stor 

fornybar 

energiproduksjon i 

Norge, fremdeles stor 

andel av fossil i bruken 

• Helt sentralt å se på 

hvordan denne andelen 

kan reduseres kraftig 

• Noen utslipp er 

vanskelig å fjerne, 

energisektoren må 

derfor overoppfylle  

 

 22/09/2011 

Fornybar 
45 % 

Fossil 
55 % 

Samlet energiforbruk 2008. Kilde: Nasjonalbudsjettet 2011 



Utveksling og Utveksling og 

eksport 

 Distribusjon 

Globalt 2-gradersmål styrer 

Gammel 
fornybar 

Næringsbygg 
og 

husholdninger 
Industri 

Petroleum Transport 

Fossilt  

 

Fossilt  
energi 

Olje&gass 

Smart Grid Smart Grid 

Rammevilkår: Globalt, regionalt og nasjonalt 

Forbruk Forbruk 

Ny 
fornybar 

Energiproduksjon 

Energi-

effektivisering 

Energi-

effektivisering 

Rene 

energibærere 

Rene 

energibærere 

CCS CCS 



NY FORNYBAR ENERGIPRODUKSJON 

- IKKE GLEM: 

• Potensialer innenfor de ulike energiteknologiene 

basert på forskjellige forutsetninger om pris og 

kostnadsutvikling 

• Flaskehals i konsesjonssystemet for utbygging.  

Hvordan bedre? 

• Hvordan sikre at distribusjonsbehovet styrer 

nettutviklingen og ikke at nettbegrensninger 

styrer produksjonen? 

• Ressurstilgang på bærekraftig biomasse 

 

 22/09/2011 



ENERGIEFFEKTIVISERING 

• Potensialet for næringsbygg og husholdninger 

er allerede utredet av Arnstadutvalget 

• Spørsmålet er: 

 

 

Finnes det politisk vilje til å 

utløse dette potensialet? 
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VIRKEMIDDELBRUK - HUSK 

Basic økonomisk teori:  

 

Innovasjon:  

- Underinvestering på samfunnsnivå dersom ikke støtte  

- Mao tidsbegrenset FoU og investeringsstøtte 

 

Korrigering for negative eksternaliteter (eks: forurensing): 

- Avgift 

- Subsidie 

- Dersom subsidie: Kontinuerlig støtte 

- Hva foretrekkes – subsidie eller avgift? 

 

22/09/2011 



KONKLUSJON  

• 2-gradersmålet som forutsetning 

• Energimiksen må bli ren 

• Mange faktorer – alle skal med!  

• Konklusjonene må være klare nok til å skape en bred 
virkelighetsforståelse for våre fremtidige energivalg 

• Ingen motsetning mellom ambisiøse energi- og klimamål 
og en sterk norsk industri 

• Når målene er satt, må virkemiddelbruken defineres 

• Utvalget må være åpne på hvilke forutsetninger som 
legges til grunn i sine utregninger og analyser  

• Bellona bidrar gjerne i utvalgets fremtidige arbeid 

 

22/09/2011 



Utfordringer for energiforsyningen 

Høringsmøte energiutvalget 22.09.2011 

 

Per Harald Agerup og Terje Engvik 



Norges Bondelag og energisatsing 

• 62.000 medlemmer over hele landet 

• Fagleg og næringspolitisk organisasjon 

• Matproduksjon og tilleggsnæringer basert på gardens 
ressurser 

• Vi er grunneiere 

• Energiproduksjon viktig tilleggsnæring med vekstpotensiale 

• Vi er i hele verdikjeden - råstoffleverandør, produsent og 
bruker. 

 

 



• Husdyrgjødsel, skogråstoff, småkraft, vind-, sol- og 

jordvarmeressurser 

 

• Klima, energi og verdiskaping 

 

• Energistrategi med mål om å gå fra 10 til 30 

TWh grønn energi fra landbruket innen 

2020 



Viktige momenter for energiutvalget 
 

• Fokuset på varmeproduksjon og bioenergi må oppgraderes 

• Økt satsing på fornybar energi og økt satsing på energisparing 
må gå hånd i hånd 

• Innsats for å få aksept for kompleksiteten i norsk 
energiforsyning og energibalanse 
– Både klimahensyn, verdiskapingshensyn og miljøhensyn må vektlegges 

• Forsyningssikkerhet 

 

 

 

  

 



Bioenergi - utfordringer 

• Bioenergi har fått for lite fokus i den politiske debatten – 
drukner i olje og vann 

• Biomasse-energien må få sin rettmessige plass i en nasjonal 
energistrategi 

 

• Norges Bondelag forventer at bioenergi blir en 
viktig del av en framtidig energipolitikk 
 

 



Rammebetingelser 

• Rammebetingelsene indikerer for liten satsingsvilje og for 
dårlig forutsigbarhet 
– En flisstøtte som vurderes år for år innbyr ikke til storskala satsing 

 

• El-sertifikatordningen bra, men fører til en 
konkurransevridning som favoriserer kraftproduksjon framfor 
varme- og biogassproduksjon 

 



Bioenergi – flaskehalser og tiltak 

• Det mangler infrastruktur 

• Insitamentene til utbygging av fjernvarme er for svake 

• Det mangler krav om løsninger for fornybar varme ved 
oppføring av nye bygg 

• Teknologien for utvikling av gårdsbaserte biogass-løsninger er 
for dyr 
– Behov for utviklingsarbeid 

• Tiltak for å redusere transportkostnadene vil styrke 
konkurransekraften til bioenergi 



Småkraft og vindkraft – felles utfordringer 

• Viktig at bygdene som disponerer ressursgrunnlaget får sin del 
av verdiskapingen ved realisering av kraftproduksjon gjennom 
direkte eierskap, avtaler og driftsansvar 

• Økning av den fornybare el-produksjonen er avhengig av 
kapasitetsutvidelser i linjenettet 

• Krav til tempo i nettutbygging og saksbehandling for at nye 
prosjekter skal komme med i elsertifikatordningen 

• Ulike tidsfrister i norske og svenske elsertifkatregler 
problematisk 

• God grunneierorganisering og gjennomarbeidete 
utbyggingsavtaler er nødvendig 

 



Småkraft og vindkraft - flaskehalser og tiltak   

 

• Småkraft/ vindkraft og nett 
– Kapasiteten må økes på alle nettnivå  - også når det gjelder 

utvekslingskapasitet med utlandet. 

– Anleggsbidragsordningen må ikke innrettes slik at ønskete 
fornybarprosjekter ikke blir økonomisk gjennomførbare 

– Forbrukerne i produksjonsområdene må ikke få hele regningen 

• Grunnrenteskatten for småkraft 
– Regelverket må endres. Det fører til dårlig ressursutnytting og bryter 

med grunnleggende prinsipper når skatteprosenten kan bli over 100 

• Konsesjonskø i NVE 
– Behov for nedkorting av saksbehandlingstiden 

 





Møte hos OED 22. sept 2011 
Innspill til Energiutvalget 

  

Energieffektivisering av eksisterende 
bygg 

 

Caroline Khoury 

Byggenæringens Landsforening 

BNL 

 

 



Energieffektivisering av bygninger; 
Arnstadutvalgets forslag til mål 

 

 

 10 TWh/år innen 2020, 
herav 8 TWh i eksisterende            

 bygningsmasse 

  

 

 

 

80 
TWh 70  

TWh 

40  
TWh 

2010 2020 2040 



Energiforbruk i bygninger i Norge 2007 



Varige og robuste tiltak 

• Passive tiltak på 
bygningskroppen har 
lang levetid. 

• Har umiddelbar virkning 

• Trenger ingen 
teknologisk utvikling 
eller utprøving for å 
virke 

 

 

 

 

 



 

Se forskjellen…Se forskjellen…  

University of Strathclyde, Glasgow 



Virkemidler 

 

Det er nødvendig med økonomiske insentiver 
til byggeierne for å utløse potensialet i 

eksisterende bygg. 
 

Enova støtter ikke energieffektiviseringstiltak 
med energimål under 100 000 kWh/år* 

 
 
 

 



Samfunnsøkonomiske betraktninger 

 

 
Merkostnaden for energieffektiviseringen vil i perioden 2010-20: 

 

– Utløse nytt marked på ca. 80 milliarder kroner.  

– Gi momsinntekt til staten på 15 milliarder kroner.  

– Gi økt omsetning på ca. 80 000 nye årsverk dvs en 
sysselsettingseffekt på ca. 8000. 

– Gi økt skatteinngang som følge av nye årsverk 



Nødvendige tiltak for å lykkes med 
energieffektivisering 

Det settes et nasjonalt mål for 
energieffektivisering av bygg i Norge 

Endring i tildelingskriteriene i Enova. 
Betydelig økning av tilskudd til 

energieffektivisering i husholdningene og 
mindre bygg 

Andre insentiver for energieffektivisering i 
boliger og andre bygg utredes og 
implementeres snarest. 
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Innspill til Energiutvalget fra CEDREN 
Tor Haakon Bakken, 22.09.2011 

http://www.sintef.no/default.aspx?id=114
http://www.ntnu.no/
http://uni.no/
http://www.nhm.uio.no/


Utdanning! 



Dagens 
energisystem i 
Norge 

Natural lakes used as reservoirs 

Multi-year reservoirs 



Hvor mye vann er nok? 



Økt effektkjøring 

 Unngå senking av vannstanden hurtigere enn 13 cm/time 

 Unngå senking av vannstanden i dagslys om vinteren 

 Flere andre råd som bør implementeres i driften av våre 
kraftverk – noen har allerede gjort dette frivillig 

 Mer forskning på langtidseffekter viktig 



 Fugl og vindkraft –  
 på død og liv en konflikt? 
 
 
 
 
 



Vindkraft og fugl – et steds- og 
artsspesifikt problem 



Kraftlinjer og fugl 

Kollisjonsfare  Elektrokusjon 
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Status i 2050 I 

følge EWEA 

 

Hvordan 

kommer vi dit? 
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Simulert vindkraftproduksjon i Nordsjøområdet i 2030 –  
100 000 MW installert kapasitet 



Vannkraftmagasin – 

et fornybart batteri 



Det er stor interesse for Norges “blå batteri” fra utlandet, 
spesielt Tyskland som trenger fornybar balansekraft til sin 
“energirevolusjon” der de skal bli 80 prosent fornybare. 



B. Blåsjø – Svartevatn – Otramagasinene 

B1 Pumpe Bossvatn – Blåsjø 

B2 Pumpe Bossvatn – Svartevatn 

B3 Pumpe Bossvatn – Urarvatn 

B4 Pumpe Vatnedalsvatn – Urarvatn 

B5 Pumpe Suldalsvatn – Sandsavatn – Blåsjø 

B6 Pumpe Suldalsvatn – Blåsjø 

B7 Effektverk Blåsjø – Jøsenfjorden 

Muligheter for 
balansekraft 



Næringsutvikling 

 For produsenten (kjøpe billig, selge dyrt) 

 Anleggsdrift (tunneldrift) 

 Utstyrsleverandører 

 Konsulenttjenester 

 Handel 

 Støttetjenester  

Utbygging av 20 000 MW effekt over 15 år vil 

gi store muligheter for næringsutvikling: 

 

•  Doblet utbyggingstakt i forhold til  

   “storhetstida” (1960-1990) 

•  30 000 årsverk 

•  Milliardinvesteringer 
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Miljøvirkning og samfunnsaksept 



Utfordring: 
Vise at norsk balansekraft 
erstatter karbon-intensiv 
kraftproduksjon 

Samfunnsaksept for å bruke norske 

vannkraftmagasin ? 



Oppsummert 

Vi kan i dag designe vannkraftanlegg slik 

at vi oppnår “mye miljø og mye kraft”. 
 

 

 

 

Balansekraft  (“blått batteri”) innebærer et 

enormt mulighetsrom for Norge. 

 

 

 

Vi trenger mer kunnskap for å utnytte 

dette på en best mulig måte og 

derigjennom skape samfunnsaksept. 
 



….takk for oppmerksomheten! 
 

Tor Haakon Bakken 

Atle Harby 
 

www.cedren.no 



  

Naturopplevelser for livet 

 1 Formål 

 

Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for et enkelt, 

aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av 

friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.  



Naturopplevelser for livet 

DNT DNT --  medlemsutviklingmedlemsutvikling  DNT DNT --  medlemsutviklingmedlemsutvikling                      2000 

         

         1990  

        

 

         

 

        

                1980 

                   1970 

      

 

          1960 

              1950 

                1940 

       1930  

          1920       

1868  1880  1890  1900  1910 

2010: 240 000 



  

Naturopplevelser for livet 

20 000 km sommerstier / kvistede skiløyper 20 000 km sommerstier / kvistede skiløyper   



  

Naturopplevelser for livet 

44 betjente hytter, med 44 betjente hytter, med 
matservering.matservering.  

  

185 selvbetjente hytter, 185 selvbetjente hytter,   

utstyrt med proviantlager, gass utstyrt med proviantlager, gass 
og vedog ved  

  

8 fyr8 fyr  

  

235 ubetjente hytter235 ubetjente hytter  



  

Naturopplevelser for livet 

  
 

10 000 fellesturer og aktiviteter hvert år10 000 fellesturer og aktiviteter hvert år  

30 000 medlemmer i DNT ung30 000 medlemmer i DNT ung  

20 500 medlemmer i Barnas Turlag20 500 medlemmer i Barnas Turlag  

  

   

 





  



  



  

Naturopplevelser for livet 



  



  



Innspill til Energiutvalget 22.09.11 

Fra 

EL & IT Forbundet 

Ved 

Hans O. Felix 

© EL & IT forbundet, fredag, 23. september 2011 

Lysbilde nr.: 1 



Hva kan Energiutvalget bidra med i 

energidebatten? 
• Åpen for innspill fra ulike interesser og 

aktører 

• Mer helhetlig – mindre fragmentert 

energipolitikk 

• Mer fokus på industrielle spørsmål - 

markedsregulering 

• Kraftforsyningen viktig infrastruktur – men 

også viktig næring 

 
© EL & IT forbundet, fredag, 23. september 

2011 

Lysbilde nr.: 2 



EL & IT Forbundet mener 
• Nett viktig 

 - Økt kapasitet 

 - Mer ”intelligente” nett 

 - Mer robust nett 

 - Eierskap viktig 

 - Økonomi 

© EL & IT forbundet, fredag, 23. september 

2011 

Lysbilde nr.: 3 



EL & IT Forbundet mener 
• Forsyningssikkerhet 

• Konsolideringsmodellen er bra, men 

begrensninger på utleie er nødvendig 

• Eksportkapasitet viktig, men også andre 

hensyn 

• Erstatte fossilt energiforbruk med el 

• Styrke FOU på fornybar kraft nett 

© EL & IT forbundet, fredag, 23. september 

2011 

Lysbilde nr.: 4 



Møte med Regjeringens Energiutvalg 

22. September 2011 

 

Stiftelsen Elektroforum 

 

 



Energi Norge 
(270 medlemmer – 17 000 arbeidstakere) 

Industriens forening for elektroteknikk og 
automatisering 
(200 medlemmer – 12 000 arbeidstakere 

Elektroforeningen 
(150 medlemmer – 4 000 arbeidstakere) 

Norsk Teknologi 
(1 700 medlemmer – 33 000 arbeidstakere) 

Norsk Industri 
(2 000 medlemmer – 110 000 arbeidstakere) 

Rådgivende Ingeniørers Forening 
(260 Medlemmer – 7 500 arbeidstakere) 



Ny fornybar 

energi 

Energi-

effektivisering 

Elektrifisering 

Kraftintensiv 

industri 

Fleksibilitet i 

kraftsystemet 

Forbruksvekst 

Kraftutveksling 

Elektroforum representerer hele verdikjeden: 
… produksjon, distribusjon og sluttbruk.  



Ny fornybar 

energi 

Energi-

effektivisering 

Elektrifisering 

Kraftintensiv 

industri 

Fleksibilitet i 

kraftsystemet 

Forbruksvekst 

Kraftutveksling 

Vår felles tilnærming:  
…Samfunnsmål (klima og fors.sikkerhet) gjennom verdiskapning. 

Forsynings-
sikkerhet 

Verdiskaping 

Klima 



IPCC - maks 2 tonn CO2ekv per innbygger i 2050 
 - dette må vi planlegge for - i dag 
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Produsentene tar hånd om CO2 fra fossil energi og…  
…sluttbrukere får levert CO2 frie energibærere. 

Varme 

Elektrisitet 

Hydrogen 

Bioenergi 

Fornybar 

Fossil 

Atom Sluttbruk 

“Electricity will play a central role in the low 
carbon economy. The analysis shows that it 
can almost totally eliminate CO2 emissions 
by 2050, and offers the prospect of partially 
replacing fossil fuels in transport and 
heating.” 

Europakommisjonen - A Roadmap for moving to a competitive 
low carbon economy in 2050 

Evt CO2 

(ETS og CSS) 

Energi- 

produksjon 



Elektrisitet  
- dagens politikk skaper usikkerhet 

 Regjeringens politikk skaper usikkerhet om elektrisitetens rolle i 
det fremtidige energisystem.  

 Elektrisiteten fremstilles som klimaproblem (byggsektoren) og 
viktigste klimaløsning (bl.a transportsektoren). 

 Oppfyllelse av energi- og klimaforpliktelsene blir vanskeligere og 
dyrere når myndighetene har oppfatninger og holdninger som: 

KRD – begrensning bruk av elektrisitet i TEK10: 
• Beregningene er basert på et CO2-utslipp fra 

elektrisitetsproduksjon på 350 g/kWh. 

BE – høringsuttalelse Klimakur 2020: 
• Det er økende aksept for at elektrisitet brukt i 

Norge belastes med CO2-utslipp tilsvarende 
nordisk miks. 

Enova - høringsuttalelse Klimakur 2020: 
• Stiller seg kritisk til Klimakurs grunnleggende 

forutsetning om at bruk av elektrisitet i Norge 
behandles som tilnærmet klimanøytralt 

 
 

NVEs energimerkeordning (el og fossil = rødt) 
 



Energiomlegging – et begrep i endring 
  
 

Fra kommentarene til Energimerkeordningen 
      ”Komiteen forstår dette slik at oppvarmingsmerket skal gi informasjon 

om i hvilken grad det vil være mulig å dekke varmebehovet i bygg med 
andre energikilder enn strøm, olje og gass” (Innst. O. nr. 52 (2008–2009) 
  

til Soria Moria II 
Det er et mål for regjeringen at folk i framtiden ikke skal være 
ensidig avhengig av strøm til oppvarming 
 

 til innstillingen til statsbudsjett 2011 
      Komiteens flertall: …. er det viktig med en 

energiomlegging som innebærer en utfasing av 
bruk av fossil energi til oppvarming av bygg  
(Innst. 9 S (2010–2011)).  



 
Politikerne trenger et kunnskapsgrunnlag for å: 
 
 Føre en aktiv politikk for konvertering og 

elektrifisering av energiforbruk 
 

 Sikre at elektrisitet bredt blir anerkjent som 
viktigste energibærer for å nå klimamålene.  
 Omlegging fra elektrisitet er en kortslutning 

 

 Sikre at lover og forskrifter gjennomgående 
bygger på: 
 Forurenser betaler prinsippet 
 Energien brukes så effektivt som mulig i alle ledd – 

fra produksjon til sluttbruk  
 Fleksible sluttbrukermarkeder – åpent for bruk av 

CO2-fri energi innen alle forbruksområder 

Vårt budskap 
- vi trenger et nytt syn på elektrisitet  



 
Næringspolitisk åpningsseminar 4. juni 2012.  
 
Takk for oppmerksomheten! 

Velkommen til Eliaden – 4.-7. juni 2012 



Innspill fra Energi Norge 
Energiutvalgets innspillskonferanse 22.september 2011 

Administrerende direktør Oluf Ulseth, Energi Norge 



Hovedbudskap 

• En bærekraftig omstilling mot 2050 krever en helhetlig 

klima- og energipolitikk, som tar hensyn til klima, 

forsyningssikkerhet og verdiskaping 

 

• En balansert utvikling av kraftsystemet fordrer en 

nettutvikling i forkant 

 

• Norge som fornybar energinasjon gir 

verdiskapingsmuligheter for energi-, industri- og 

leverandørbedrifter 



Et langsiktig perspektiv 

 

• Analysene peker mot et betydelig 
kraftoverskudd i Norge og Norden i 
2020-2030 

 

• Utvalget må legge til rette for en 
balansert utvikling der produksjon, 
forbruk og nett utvikles i takt 

 

• Tiltak som iverksettes på kort og 
mellomlang sikt må støtte opp om de 
langsiktige mål for energisystemet 

 

• Potensial for utvikling av mer fornybar 
energi også etter 2030 

Forrige energiutvalg 

planla med betydelig 

kraftunderskudd 



Europeiske rammebetingelser for Norge 

• Økende integrering av 

markeder og kraftfull 

politikk for å redusere 

utslipp 

• Utvikling av forpliktende 

europeisk regelverk og 

institusjoner  

• Utfordring med 

målkonflikter i politikk- og 

institusjonsutviklingen 



Energisystemet avgjørende 

• Et velfungerende energisystem er 

avgjørende for å nå målene både på 

klima, forsyning og verdiskaping 

• Klimautfordring og mulig kraftoverskudd 

gir store muligheter for konvertering og 

elektrifisering 

• God tilgang på ren kraft gjør det 

attraktivt å produsere kraftintensive 

produkter i Norge 

• Mellomlandsforbindelser vil styrke 

forsyningssikkerheten og kunne øke 

verdiskapingen av norsk vannkraft 

 

Energi-

systemet 

Forsynings-

sikkerhet 

Verdi- 

skaping 

Klima 

Energi-

systemet 



Hvordan nå et bærekraftig energisystem i 2050? 

• Må kutte de fleste kjente utslipp 
innen 2050 

• Basere energisystemet på CO2-
nøytrale energibærere 

• Sikre et velfungerende 
energisystem 

• Behovet for fleksibilitet og 
robusthet vil øke 

• Kunnskapsutvikling gjennom 
forskning og utvikling  

• Bedrifter som vil og kan investere 

 



Hovedbudskap 

• En bærekraftig omstilling mot 2050 krever en helhetlig 

klima- og energipolitikk, som tar hensyn til klima, 

forsyningssikkerhet og verdiskaping 

 

• En balansert utvikling av kraftsystemet fordrer en 

nettutvikling i forkant 

 

• Norge som fornybar energinasjon gir 

verdiskapingsmuligheter for energi-, industri- og 

leverandørbedrifter. 



Sterke virkemidler på tilgangssiden må balanseres 

Ny fornybar 

energi

Ny fornybar 

energi 

Energi

effektivisering

Energi-

effektivisering 

ElektrifiseringElektrifisering 

Kraftintensiv 

industri

Kraftintensiv 

industri 
Velfungerende  Velfungerende  

marked 

ForbruksvekstForbruksvekst 

Kraftutveksling Kraftutveksling 



Nettutvikling i forkant 

• Forsinket nettutvikling koster mer enn å ligge i forkant 

• Et robust kraftnett i hele Norge 

• Stort behov for modernisering og for å knytte opp ny fornybar 

frem til 2020 

• Mellomlandsforbindelser 

• Behov for styrket forsyningssikkerhet, som også vil gi en jevnere 

prisutvikling over året og mellom år.  

• Norsk vannkraft er fleksibel og fornybar, og kraftutveksling med 

utlandet gir både klimagevinst og økt verdiskaping. 



Bro inn i fremtiden – CO2 kompensasjon 

• På mellomlang sikt kan karbonlekkasje 

presse industrien ut av Norge med fare 

for bortfall av store forbruksvolumer. 

• Behov for ordninger inntil internasjonale 

utslippskostnader eksisterer 

• Norge må ta i bruk de virkemidler EU 

foreslår.   

• Prosessindustri basert på fornybar energi 

vil ha stort konkurransefortrinn når 

klimakostnadene internaliseres 



Hovedbudskap 

• En bærekraftig omstilling mot 2050 krever en helhetlig 

klima- og energipolitikk, som tar hensyn til klima, 

forsyningssikkerhet og verdiskaping 

 

• En balansert utvikling av kraftsystemet fordrer en 

nettutvikling i forkant 

 

• Norge som fornybar energinasjon gir 

verdiskapingsmuligheter for energi-, industri- og 

leverandørbedrifter 



Verdiskapingsmuligheter 

• Klimautfordringer krever 

elektrifisering 

• Økende etterspørsel etter 

fleksibel kraftproduksjon 

• Økende etterspørsel etter 

råvarer produsert med ren 

energi 

• Norden vil ha potensial for mer 

fornybar energi 2030 - 2050 

 



Hovedbudskap 

• En bærekraftig omstilling mot 2050 krever en helhetlig 

klima- og energipolitikk, som tar hensyn til klima, 

forsyningssikkerhet og verdiskaping 

 

• En balansert utvikling av kraftsystemet fordrer en 

nettutvikling i forkant 

 

• Norge som fornybar energinasjon gir 

verdiskapingsmuligheter for energi-, industri- og 

leverandørbedrifter. 
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Energiutvalgets innspillsmøte 
22. september 2011 

 
Innspill til fra Energiveteranene 
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Energiveteranenes 

”energimelding 2011” 

Energipolitikken må balansere mellom flere 
hensyn som forsyningssikkerhet, klima, 
miljø- og naturvern og akseptable 
strømpriser for husholdninger og næringsliv. 
Vanskelige avveininger må også gjøres 
mellom lokale og nasjonale interesser på den 
ene side og internasjonale forpliktelser og 
globale hensyn på den andre.  

Med vår ”energimelding” i 13 punkter inviterer 
vi til en debatt om en helhetlig energipolitikk 
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6 punkter fra 

”energimeldingen” 

• Kraftbalansen sett i lys av el-
sertifikater og EUs fornybardirektiv. 

• Energieffektivisering.  
• Biobrensel ikke CO2 nøytralt innenfor 

aktuell tidshorisont. 
• Utvikling av CCS teknologien. 
• Strømpriser 
• Eierskap til vannkraften 
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Kraftbalansen sett i lys av el-

sertifikater og EU’s fornybardirektiv 

• I dagens situasjon er det i et middelår et 
lite kraftoverskudd i Norge. 

• To kalde vintre og svikt i svensk 
kjernekraft har tidvis og stedvis medført 
meget høye kraftpriser 

• Dårlig samordning av kraftkontrakter til 
oljeindustrien, ny produksjon  og 
linjeutbygninger har medført vanskelige 
kraftsituasjoner i Midt-Norge og i 
Bergensområdet. 

Bakgrunn: 
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Kraftbalansen sett i lys av el-

sertifikater og EU’s fornybardirektiv 

• bygge ut mer fornybar kraft 
• effektivisere energibruken 

• redusere CO2 utslippene offshore og i 
industrien 

Selv om Norge har en akseptabel 
kraftballanse bør vi av hensyn til føre var 
prinsippet angående CO2 problemet: 
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Kraftbalansen sett i lys av el-

sertifikater og EU’s fornybardirektiv 

• Norge har inngått avtale med Sverige om 
el-sertifikater, som medfører 26.4 TWh 
fornybar kraft i de to land. 

• Norge har forhandlet ferdig implementer-
ingen av EU’s fornybardirektiv. Vi har 
forpliktet oss til å øke vår andel av 
fornybar energi fra ca 60% til 67.5%, dvs 
ca. 15 TWh fornybar kraft eller en 
tilsvarende energieffektivisering 
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Energieffektivisering. 

• En kWh spart er mer verd enn en kWh 
produsert fordi den slipper overføring, 
den spares mest når det er kaldest og 
trengs og den er uten miljøulemper. 

• Støtten til energieffektivisering må 
derfor være minst like høy som 
subsidieringen av ny produksjon, og det 
må ikke være et argument mot støtte at 
tiltaket er lønnsomt i seg selv. 
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Norge får et kraftoverskudd 
som vi må ta stilling til 
hvordan skal brukes 
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Biobrensel ikke CO2 nøytralt 
innenfor aktuell tidshorisont. 

• For å ha 50% sjanse til å klare 2 
gradersmålet må: 
- klimagassutslippene reduseres med  
  50-85% innen 2050. 
- og toppen være nådd innen 2015 

• Biobrensel gir et momentant CO2 utslipp 
som er vesentlig større enn brenning av 
naturgass. 

Tiden for ettervekst og absorbering av den 
CO2 som er sluppet ut tar så lang tid  at den 
ikke har betydning for 2 gradersmålet 
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Utvikling av CCS teknologien. 

Bare CCS – teknologien kan gi verden en 
utslippsfri kraftproduksjon som i volum 
kan erstatte dagens forurensende 
produksjon og være et alternativ til en 
kjernekraftutbygging. Utvikling og 
utbygging av denne teknologien er derfor 
meget viktig, og vi bør få en prosess hvor 
de store industriselskapene i verden så 
raskt som mulig blir interessert i å delta i 
å bygge storskala anlegg også Norge. 
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Utvikling av CCS teknologien. 

• Dyrt å bygge integrert i et 
igangværende oljeraffineringsanlegg. 

• Utviklingsmodellen gjør selskaper med 
egen teknologi uinteressert i å delta i 
konkurransen   

Mongstadprosjektet har to uheldige 
sider: 

Andre selskaper burde ha vært invitert til å 
realisere sine teknologier på andre steder i 
Norge. For eksempel Aukra og Hammerfest. 
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Strømpriser/insentiver 
Det er viktig at markedsaktørene får riktige 
insentiver som kan bidra til en 
samfunnsmessig riktig energiutnyttelse. Det 
gjelder både produsenter og forbrukere.  

Med dagens tariffstruktur, hvor største-
parten av forbrukerne har kortsiktige 
kontrakter har produsentene ingen insentiver 
til å sørge for en akseptabel leveringssikker-
het. De kan i en vanskelig situasjon tappe sine 
magasiner ned, uten å frykte fremtidige 
konsekvenser 
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Strømpriser/insentiver 

Nedtappede magasiner fører til høyere priser 
og høyere fortjeneste. Selv om produsentene 
da lever opp til sine mål om å tjene mest mulig 
penger, fører dette til dårlig 
samfunnsøkonomisk utnyttelse pga av de 
ulemper forbrukerne blir påført, og de skader 
sterkt nedtappede magasiner medfører.  
Dette er forhold som forsterkes etter hvert 
som utenlandsforbindelsene styrkes og 
mulighetene for eksport økes. 
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Strømpriser/insentiver 

Olje- og energidepartementet/NVE bør 
derfor anbefale mer bruk av fastprisavtaler 
for å oppnå at slike avtaler får et stort nok 
volum til at kraftprodusentene vil opptre 
med større ansvarlighet for kraftpriser og 
leveringssikkerhet i fremtiden.  

Med AMS kan fastprisavtaler suppleres med 
avtaler om tilbakesalg til spotpris, slik at 
forbrukerne beholder insentivet til 
strømsparing 
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Strømpriser II 

    
Påslag på strømprisen til vanlig forbruker som er 
begrunnet ut fra miljø- og klimatiltak er ca 40 
øre/kWh. CO2 avgift, elektrisitetsavgift, ENOVA-
avgift, elsertifikater (fra 2012) og nye 
sentralnettledninger. Alt med påslag av mva. 
(Samlet ca 30 milliarder kr/år) 

Avgifter og tariffer burde vris slik at de som 
forårsaker problemene, eller har glede av 
utbygningene burde ta en større del av utgiftene. 
F.eks burde oljeindustrien, som har forårsaket 
problemene i Midt-Norge og i Bergensområdet 
betalt betydelig anleggsbidrag for 
nettforsterkningene der. 
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Eierskap til vannkraften 

Gjennom 14 år har det vært Energi-
veteranenes viktigste sak å 
argumentere for norsk offentlig 
eierskap til vannkraften. 
(Muligens unødvendig å minne om 
dette nå, men kanskje ikke om 2 år) 
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Eierskap til vannkraften 
• Vannkraften er fornybar. 
• Vannkraftverkene har meget lange levetider 

(flere hundre år) med lave rehabiliterings- og 
driftskostnader. 

• Effekten i vannkraftverk er hurtigere, 
billigere og enklere å regulere enn i noe annet 
produksjonsalternativ. Dette er meget 
verdifulle egenskaper i samkjøring med andre 
typer kraftproduksjon. (Termisk, vind,..) 

• Vannkraften er forurensningsfri 
• Forventede klimaendringer vil medføre økt 

produksjon uten nye investeringer. 
 
Vår vannkraft er som en evighetsmaskin med 
stigende produksjonsverdi! 
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Salg av kraftverk er ikke bare galt overfor 
kommende generasjoner, det er også 
økonomisk dumt siden et salg ikke vil 
innbringe mer enn en utleie for ca 30 år. 

Over 90% av vannkraften er offentlig eiet. 
Ingen enkelt generasjon har rett til å 
frata fremtidige generasjoner denne 
eiendoms- og disposisjonsrett til våre 
felles evigvarende ressurser. 

Eierskap til vannkraften 



Innspill til Energiutvalget i forbindelse 

med høringsmøte 22. september 



Hvem 

 Unge forskere innen miljøvennlig energi 

 Blogg: www.gronnfase.blogspot.com 

 Energipris 

 

http://www.gronnfase.blogspot.com/


Hvorfor 

 Dagens klimagassutslipp må reduseres 



Hva 

 Bruk de utredningene som allerede 
eksisterer: 
 NOU 1998: 11 - Energi- og kraftbalansen mot 

2020 

 Lavutslippsutvalget 

 Klimakur 2020 

 

 Fokuser på implementering av 

miljøteknologi 

 Prioriteringer av eksisterende tiltak 

 Forskning og utdanning 

 



Hvordan 

 Årsplaner for fornybarsatsninger, heller enn langsiktige utslippsmål 

 Modeller for hvordan de ulike løsningene for fornybar energi kan 

implementeres i samspill med eksisterende energiløsninger 

 Forutsigbare og langsiktige økonomiske støtteordninger for 

energieffektivisering og utbygging av fornybar energi 

 Sammenheng i klima-, nærings- og energipolitikken 

 Flere pilot- og demonstrasjons prosjekter 

 Helhetlig og global energipolitikk, der Norge er eksportør av 

klimateknologi og fornybar energi  

 Satsing på utdanning og forskning innen energieffektivisering og 

fornybar energi 

 



LO-forbundet 
Industri Energi  

Innspill til Energiutvalget 
22. September 2011 

 
55 000 medlemmer i 

konkurranseutsatt industri 



Strømforbrukernes interesser må 
ivaretas 

     Temperatur, begrenset 
infrastruktur for alternative 
energikilder og etablert 
verdiskaping langs kysten -
basert på kortreist strøm - 
gir høyt strømforbruk i 
Norge målt mot andre land i 
Europa. 

Norske strømkunder har 
Behov for: 
• Rimelige strømpriser og 

nettleie 
• Stabile forutsigbare 

strømpriser og nettleie 



Helhetlig energi, industri, klima og 
miljøpolitikk 

 

     Energinasjonen Norge må 
sees i et globalt perspektiv 

     Helhetlig politikk og 
forståelse av hvilke 
konsekvenser handling på 
ett område gir for andre 
områder, f. eks: 

• Avveining mellom 
klimatiltak og naturvern 

• Karbonlekkasje ved utfasing 
av industri 

 

 



Stans nye sjøkabler til utlandet 
• Norge har mer en nok utvekslingskapasitet 

(5400 MW som tilsvarer 46 TWh) 

 

• Enkle tiltak for magasindisponering vil sørge 
for forsyningssikkerhet som nå svekkes 
grunnet grådighet 

 

• Fornuftig regulering av magasinene vil gi oss 
mindre volatile priser samt bedre akvamiljø 
og biomangfold 

 

• Etter atomkraftulykken i Japan er  fremtiden 
for atomkraftverk svært usikker både i Norden 
og i Europa. Det forventede kraftoverskuddet i 
Norden baseres i stor grad på atomkraft  



Stans elektrifiseringen 
  

• Norge har i økende grad underskudd på kraft 
grunnet elektrifiseringen av olje-gass 
terminaler og plattformer. Dette har ført til 
import av CO2 intensiv kraft og høye 
kraftpriser. 

• Ekstrem nedbør i sommer er unntaket. 
Kablene til utlandet går for fullt og magasinene 
er i skrivende stund 5 % under medianen. 

• Elektrifiseringen er argumentert med CO2 
reduksjoner, men både i 2009 og 2010 ble det i 
hovedsak import kraft med høy CO2 intensitet 
fra Tyskland via Sverige. 

• Eventuell fremtidig elektrifisering kan være 
fornuftig dersom Norge kommer i en langsiktig 
og stabil overskuddssituasjon. 



Gassressurser –  gir klimavennlige 
industrimuligheter i hele landet 

Globalt klimaperspektiv 

fremmer økt innenlands 

industriell bruk av gass 

Eks: 

• Ironman på Tjeldbergodden vil bli 
verdens mest klimaeffektive og 
miljøvennlige jernverk 

 

• Aluminiumsproduksjon i 
Finnmark vi kunne gi store 
reduksjoner i globale CO2 utslipp 

Bilde: Salten verk 



• Statnett har argumenter med at 
anleggsbidrag må legges til grunn for de 
store investeringene de planlegger. Dette 
stiller Industri Energi seg bak. 

  
• Industri Energi ivrer for norsk olje og gass 

utvinning, men kryssubsidiering av 
oljeindustrien fremstår som sosialt svært 
urettferdig og uforståelig 

 
• Sima - Samnanger, Aurskog - Fardal og en 

mulig nytt strekk fra Ofoten til 
Hammerfest er delvis begrunnet 
elektrifisering - og anleggsbidrag må 
ilegges 

Anleggsbidrag må ligge til grunn for nye 
kraftmotorveier og regionalnett  i Norge 



OEDs Energiutvalg 
Møte 22. september 2011 

  

Kraft- og energibalansen frem mot 2030 – 2050 

 
Næringspolitisk rådgiver Kristin H. Lind, 916 03 694 

Energipolitisk rådgiver Niklas Kalvø Tessem, 915 71 046 



KS Bedrift 

• Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon  

• 120 medlemsbedrifter fra energibransjen – 500 totalt  

• Virksomhet innenfor nett, kraftproduksjon, kraftsalg, 

bredbånd og fjernvarme 

 

 

 

 



Nordisk sluttbrukermarked 

• Effektivisere datautveksling mellom aktørene  

• Bør se på videreutvikling av NUBIX 

• Leverandørsentrisk modell favoriserer få store aktører? 

• Beholde lokal tilknytning til nettselskap – høyere 

servicegrad 

• Mer småskala kraftproduksjon tilknyttes 

distribusjonsnettet  behov for lokal energistyring  
 



Nettinvesteringer & smarte nett 

• I dag har reguleringen fokus på effektivisering  

• Økt innmating av lokal kraft 

• Toveis kommunikasjon nett - kunde 

• Smart styring – energieffektivisering 

• Helhetlig nettplan og investeringsincentiver på nordisk 

og europeisk nivå  

• Dagens modell fanger ikke opp behov for investeringer 
 



Utenlandskabler 

• Norsk vannkrafts primæroppgave – sikre egen 

elforsyning  

– Kabler vil øke forsyningssikkerheten og verdiskapning 

i det norske produksjonssystemet  

• Økt produksjon av fornybar energi – elsertifikater og EU-

målsetning, forslag til energieffektiviseringsdirektiv  

• Utfasing av kjernekraft i Tyskland  

• Utrede konsekvenser av økt kraftoverføring til utlandet – 

priser, nettkapasitet, natur og egen kraftbalanse 

• Anleggsbidrag fra både industri og kraftproduksjon 

 
 

  
 
 
 

 



1. Landssamanslutninga av 
Vasskraftkommunar - LVK 

• 174 medlemskommuner 

• Stiftet i 1978 

• Ivareta medlemskommunenes interesser i alle 
spørsmål av miljømessig, distriktspolitisk og 
økonomisk karakter knyttet til 
vannkraftutbygging 



Medlemskart 



2. Utviklingstrekk mot 2050 

• Mindre fossilt og mer fornybart 

• Mer småskala energianlegg (småkraft, jordvarme, 
solenergi) 

• Ulike miljøverdier i konflikt (lokalt naturmiljø vs 
globalt miljø) 

• Energiforsyningen internasjonaliseres 

• Større teknologiutvikling de neste 40 år enn de 
foregående 40 år (klimaproblemet altoverskyggende 
og energisektoren løsningen) 

23.09.2011 



3. Langsiktig energiutvikling i Norge 

• Norge er en av verdens største energibanker 

• Skal Norge bli en internasjonal leverandør av 
energiråvarer? 

• Olje, gass og havvind – ja, hvis klimavennlig 

• Vannkraft, landbasert vind, bio mv 

23.09.2011 



4. Langsiktig vind– og vannkraft i Norge – 
det lokale perspektivet 

• Forutsetter bruk av lokale naturressurser 

• Bør bare finne sted i samspill med de distrikter som avstår 
sine naturverdier 

• Ingen vil avstå sin naturkapital uten rimelig vederlag 

• Vertskommunenes politiske vetorett er dypt rotfestet i norsk 
energipolitikk 

• Kraftutbyggeren som vår viktigste distriktsutbygger bør 
videreføres 

• “Grønne batterier”, pumpekraftverk, elvekraftverk, 
vindkraftanlegg, overføringslinjer for kraftutveksling er alle 
nye energitiltak uten forankring i gjeldende lovverk 

• Ny energipolitikk krever ny energilovgivning! 

 23.09.2011 



5. Langsiktig vind- og vannkraft i Norge - 
miljøperspektivet 

• Bruk av norsk natur til krafteksport reiser nye 
spørsmål i norsk energipolitikk 

• Bruk av norsk natur som bidrag i den globale 
klimapolitikken må bygge på fullstendige kost/-
nytteanalyser: naturmiljøet må gis autoritative 
verdsettelsesmetoder 

• Og klimabidraget må konkretiseres: Utbygging av 
gjenværende norsk vassdragsnatur vil gi 
bagatellmessige bidrag i det europeiske 
klimaregnskapet 

 
23.09.2011 



6. Norsk energipolitikk som bred 
samfunnsutvikler 

• Vår velstandsutvikling bygger på våre 
energiressurser 

• Hele landet har nytt godt av verdiskapingen 

• Hovedtyngden av industrisektoren bygger på 
energiressursene 
 

 Energiutvalgets arbeid må bli plattform for en ny 
bærekraftig energipolitikk med miljø-, industri- og 
distriktsutvikling som viktige pilarer 

 

23.09.2011 



Innspill til Energiutvalget 

Silje Lundberg,  

Nestleder i Natur og Ungdom 

Silje Lundberg, 22. sept 2011 

Innspill til Energiutvalget 



Har store utfordringer frem mot 2050 

 Halvparten av energiforbruket er fossilt 

 Innen 2050 – utslippene må reduseres med 

85 prosent 

 Siden 1990 – utslippene har økt med over 

10 prosent 

 

 Det haster, vi ligger bakpå 

Silje Lundberg, 22. sept 2011 

Innspill til Energiutvalget 



Ny kurs i oljepolitikken! 

 75 % av all oppdaget olje-, kull- og 

gassreserver må bli liggende. 

 Utvinningstempoet må ned. 

 Elektrifisering av nye og eksisterende felt. 

 Lovfestet, men blir det fulgt? 

 2 gradersmålet og norske målsetninger 

 

Silje Lundberg, 22. sept 2011 

Innspill til Energiutvalget 



Fornybar og bærekraftig 

energiproduksjon 

 3 forurensende gasskraftverk 

 Mobil gasskraft i Møre og Romsdal 

 Støttesystem etter 2020 

 FoU 

 

Energieffektivisering 

 Mest miljøvennlige energien er den som 

ikke blir brukt 

 Hvor skal Enova og hvilke støttesystemer 

kan man tenke seg? 

 

 

Silje Lundberg, 22. sept 2011 

Innspill til Energiutvalget 



Nettutbygging 

 Trenger utbygging for å utløse vindkraft og 

elektrifisering 

 Hensynet til naturmangfoldet, ikke 

synlighet, må prioriteres 

 Konsesjonspraksis  

 

Silje Lundberg, 22. sept 2011 

Innspill til Energiutvalget 



En framsynt energipolitikk 

 Se klimamål i sammenheng med de største 

forurenserne 

 Hvordan henger regjeringas nåværende 

energipolitikk sammen med 

klimapolitikken? 

 Kan ikke ekskludere oljeindustrien fra 

regnestykket 

 

Silje Lundberg, 22. sept 2011 

Innspill til Energiutvalget 



www.naturvernforbundet.no 

Energiutvalgets høringsmøte 
 
 

Holger Schlaupitz 
fagleder – energi, klima og samferdsel 

Naturvernforbundet 
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1 kWh spart er bedre enn 
1 kWh produsert! 

Energieffektivisering: Høyverdig kraft frigjøres til bruk 
for bl.a. utslippskutt, med minimale konsekvenser for 
naturmangfoldet 

Mye dokumentasjon på potensialet, bl.a. rapporter fra 
Enova og Norsk Industri (industrien) og Lavenergi-
utvalget (byggsektoren) m.m. 

Energieffektivisering er ofte gratis miljøtiltak i et lengre 
tidsperspektiv, og de må ses i sammenheng med øvrige 
investeringer som gjøres i industrien eller bygnings-
massen 

Norge må sette seg mål om energieffektivisering, f.eks. 
Lavenergiutvalgets anbefalinger 
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"Krafttak for riktig kraftbruk" 

Naturvernforbundet gjennomførte i 2010 en studie 
sammen med Norsk Industri og NITO for å se på 
framtidig kraftbalanse og bruk av "overskuddskraft" 

I studien framskriver vi kraftbalansen i 2020 og 2030, 
under forutsetning av økt energieffektivisering 
(Lavenergiutvalget) 

I studien legger vi elsertifikatene til grunn (til tross for 
at Naturvernforbundet ønsker at "stor vannkraft" bør ut 
av ordningen) 

Vi finner kraftbalansen regionvis og peker deretter på 
tiltak som den økte krafttilgangen kan brukes til, som 
gir utslippkutt på ca. 10 Mt CO2-ekv. 
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Endringer i kraftbalansen 
 

Gitt kraftig energieffektivisering og "sannsynlig utvikling" på 
andre områder 

Tabell: Endring i krafttilgangen fra 2008 til 2020 og 2030 (TWh/år), forutsatt normalårsproduksjon 

 2020 2030 

Forbruk i industri (før energieffektivisering) -6 -5 

Energieffektivisering i industri og primærnæringer 11 17 

Husholdningene og tjenesteytende næringer 8 21 

Produksjon (økt kapasitet og økt tilsig) 15 17 

Sum 29 49 
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Endringer i tilgang og bruk i 2020 

 

Øst-

Norge 

Sør-

Norge 

Vest-

Norge 

Midt-

Norge 

Nordl. + 

Troms 

Finnm. 

Oppvarming: Varmepumper erstatter fossil energi 0,8 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 

Petroleum: Kraft fra land til offshore-installasjoner  1,2 3,0 1,8   

Petroleum: Kraft fra nettet forsyner landanlegg (Klimakur)   1,3   0,8 

Kraftproduksjon: Kårstø omgjøres til reservekraftverk   1,4    

Veitransport: Elbiler erstatter vanlige biler 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

Persontransport: Mer eldrevet kollektivtransport 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

Godstransport: Eldrevne godstog erstatter vogntog 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Flytransport: Eldrevne tog erstatter fly 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sjøtransport: Skip til kai får elektrisitet fra land 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0  

Ferjer: Batteridrift erstatter forbrenningsmotorer   0,1 0,1 0,1  

Industri: Varmepumper erstatter fossil energi 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 

Sum: Endring i forbruk som følge av ovennevnte tiltak 2 2 6 3 0 1 

Endring i tilgjengelig kraftmengde 9 2 6 6 5 0 

Endring i kraftbalansen 7 1 -1 4 5 -1 

 
Tabell: Regionvis endring i kraftforbruk og kraftbalanse fra 2008 til 2020 (TWh/år) 
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Endringer i tilgang og bruk i 2030 

Tabell: Regionvis endring i kraftforbruk og kraftbalanse fra 2008 til 2030 (TWh/år) 

 

Øst-

Norge 

Sør-

Norge 

Vest-

Norge 

Midt-

Norge 

Nordl. + 

Troms 

Finnm. 

Oppvarming: Varmepumper erstatter fossil energi 0,6 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 

Petroleum: Kraft fra land til offshore-installasjoner  1,1 2,7 1,6   

Petroleum: Kraft fra nettet forsyner landanlegg (Klimakur)   0,6   0,9 

Kraftproduksjon: Kårstø omgjøres til reservekraftverk   1,4    

Veitransport: Elbiler erstatter vanlige biler 1,9 0,5 0,5 0,5 0,3 0,1 

Persontransport: Mer eldrevet kollektivtransport 0,6 0,2 0,2 0,2 0,1 0,0 

Godstransport: Eldrevne godstog erstatter vogntog 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

Flytransport: Eldrevne tog erstatter fly 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sjøtransport: Skip til kai får elektrisitet fra land 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0  

Ferjer: Batteridrift erstatter forbrenningsmotorer   0,1 0,1 0,1  

Industri: Varmepumper erstatter fossil energi 0,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 

Sum: Endring i forbruk som følge av ovennevnte tiltak 4 2 6 3 1 1 

Endring i tilgjengelig kraftmengde 17 5 10 9 7 0 

Endring i kraftbalansen 13 3 4 6 7 -1 
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Fortsatt stort overskudd! 

Krafttilgangen er ingen hindring for å sette i verk 
konvertering fra fossilt til strøm 

For å oppnå tilstrekkelige utslippskutt og hindre 
strømprisfall må overskuddet eksporteres, gjennom 
varer/tjenester og kabler 

For å minimere behovet for ny overføringskapasitet og 
oppnå lavest overføringstap bør overskuddskraft i nord 
eksporteres gjennom varer/tjenester, mens det ligger 
bedre til rette for eksport gjennom kabler i sør 

Summen av energieffektivisering og energiomlegging 
vil kunne gi Norge en fornybarandel på 78 prosent 
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Flere virkemidler nødvendig 

Naturvernforbundet mener prisområder og differensiert 
nettariff er viktige virkemidler for å sikre riktig 
lokalisering av f.eks. kraftkrevende industri eller 
datasentraler 

Flere virkemidler for lokalisering bør brukes, f.eks. 
differensiert anleggsbidrag, konsesjonspolitikk etc. 

Det trengs også flere grep for å utjevne effektbehovet, 
f.eks. AMS 

I tillegg kan det være fornuftig med geografisk 
differensiering av tiltak og virkemidler for 
energieffektivisering og ny produksjon, for å redusere 
behovet for ny overføringskapasitet 
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Hensynet til naturmangfoldet 

Formålsparagrafen i energiloven må endres, for å 
styrke hensynet til naturmangfoldet og tydeliggjøre 
sektoransvaret – og for å understreke verdien av 
energieffektivisering 

Vi trenger områdeplaner for vind- og småkraft, som 
definerer ja- og nei-prosjekter, både ut ifra 
naturverdiene lokalt og ut ifra samla vurdering (jamfør 
naturmangfoldlovens  10)  

Kunnskapen om naturmangfoldet må styrkes. Det må 
gjøres flere registreringer av naturverdier samt 
forskning på konsekvensene av utbygging, som skal 
resultere i retningslinjer for konsesjonsbehandling og 
bedre avbøtende tiltak 
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Hensynet til naturmangfoldet 

Naturvernforbundet ber om at alle kraftprosjekter må 
underlegges både energivurderinger (NVE) og 
inngrepsvurderinger (DN) 

 



Innspill til Regjeringens 

Energiutvalg 

Per Erik Løvholm, NITOs hovedstyre 
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Høring i Regjeringens Energiutvalg, Oslo, 22/9-2011 

 

Kompetanse 

• Energibransjen er kunnskapsintensiv – trenger 
høyere teknologisk utdanning 

 

• Dårlig rekruttering – stadig ”forgubbing” – særlig 
blant kvinner 

 

• Rekruttering til ingeniør og teknologifag – NITO 
foreslår et utvalg med NHD, Kunnskaps-
departementet, industrien og fagforeningene 
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Høring i Regjeringens Energiutvalg, Oslo, 22/9-2011 

 

Energieffektivisering 

• Fyrtårnsak og satsingsområde i NITOs 
samfunnspolitiske engasjement de 5 siste årene 

 

• Vurdere helheten i forvaltningen og det statlige 
virkemiddelapparatetet som skal støtte opp under 
arbeidet med energieffektivisering  

 

• Vurdere om de støtteordningene som finnes for 
industrien i dag er tilstrekkelige  
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Høring i Regjeringens Energiutvalg, Oslo, 22/9-2011 

 

Teknologiutvikling 

• Utfordre kraftbransjen til å satse enda mer på annen 
fornybarenergi enn bare vannkraften  

 

• Vurdere hvordan staten og norske kommuner utøver 
sitt eierskap i kraftselskapene i dag – finnes det kapital 
til infrastruktur og teknologiutvikling? 

 

• Norsk kraftbransje er verdensledende på vannkraft 
og besitter teknologier og kompetanse som er sterkt 
etterspurt mange steder i verden.  



MØTE 
ENERGIUTVALGET 

22.september 2011  
 
 

Cato Kjølstad, Daglig leder 
Lars Granlund, Energipolitisk rådgiver  

Norsk Bioenergiforening (NoBio) 
 



NORSK BIOENERGIFORENING 
Organiserer over 200 bedriftsmedlemmer i hele bioenergiverdikjeden  
pluss 150 enkeltmedlemmer: 

 

• Bønder og skogeiere  
• Skogeierandelslag 
• Produsenter av ved, flis, briketter og pellets 
• Utstyrsleverandører til hele bioenergisektoren 
• Biovarmeprodusenter og –distributører 

– Fjernvarme 
– Nærvarme / lokale energisentraler 

• Skogsindustri- og andre næringsaktører 
• Biogassaktører 
• Biodrivstoffaktører 
• Konsulentselskaper og lignende med relasjon til bioenergi 
• 150 enkeltmedlemmer  

 

Vår arbeidsform 
• Næringspolitisk påvirkning for bedre rammevilkår 
• Informasjon og kommunikasjon (www.nobio.no)  
• Bransjenettverk (kurs/konferanser) 
• Nordisk samarbeid med Svebio, Danbio, Finbio og medlem i AEBIOM 

(europeiske org) 

 

http://www.nobio.no/


Kommersielle bioenergiområder 
 

• Biovarme 
• Fjernvarme 

• Lokale energisentraler 

• Industrivarme 

• Husholdninger / Næringsbygg / gardsvarme /Offentlige bygg   

• Biokraft / CHP 
• El- og varmeproduksjon (stikkord er el sertifikater fra 1. januar 2012) 

• Biodrivstoff 
• Biodiesel, bioetanol, biogass 

• Biogass 
• El, varme og drivstoff 
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Varmeenergimarkedet i Norge 

Varmeenergimarkedet i Norge er på om lag 55 TWh.  
- I overkant av 15 TWh er biobasert varmeenergi 

- Av dette dekker ved om lag 7 TWh 
- Resten dekkes av elektrisitet og olje 
 



B I O V A R M E A L T E R N A T I V E N E 

– BIOVARMEBASERT FJERNVARME (flis, briketter, avfall, pellets…) 
• Konsentrerte boligområder 

• Næringsbygg/Industriområder 

• Offentlige bygg mv 
 

– NÆRVARMELØSNINGER (lokale energisentraler basert på flis, 
pellets, briketter  mv.) 
• Borettslag/boligsameier 

• Gardsvarme 

• Næringsbygg/industriområder 

• Offentlige bygg mv 
 

– HUSHOLDNINGSMARKEDET  
• Pelletskjeler, vedkjeler, pelletsovner og rentbrennende vedovner i 

boliger mv. 
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NORGE GROR IGJEN…………. 

Norsk skog har en årlig tilvekst 
på 25 mill kbm, mens 
avvirkningen ligger på om lag 
10 mill kbm  
 

Norge har et stort potensial for økt 
bruk av biomasse til: 

• treforedling 

• bioraffinering ( voksende 
marked )  

• papirproduksjon 

• biobrensel (voksende 
marked ) 
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Hvorfor biobasert varmeenergi  

– Større forsyningssikkerhet – sikker varmeproduksjon 
 

– Kan gi lavere strømpris  
 

– Mer lokal varmeproduksjon – mindre avhengighet av nasjonal 
strøm 
 

– Fleksibel energikilde – varme, strøm, drivstoff 
 

– Raskere innfrielse av nasjonale og internasjonale krav til 
fornybar energi og reduksjon av fossile CO2-utslipp 
 

– Økt lokal verdiskaping - nye verdikjeder og lavere 
energikostnader 
 

 



Bioenergi og forsyningsikkerhet (I) 

 
• Vinteren 2010 og 2011: Mangel på varmeenergi bidro til høye strømpriser for 

bedrifter og husholdninger.   
 
 

• Bioenergi kunne reddet oss unna denne prekære prissituasjonen i energimarkedet og 
redusert behovet for å importere kullkraft og atomkraft til elektrisitetsforsyningen.  
 
 

• Klimakur (18. febr 2010) fremlagt. En av konklusjonene i klimakur er at det må satses 
kraftig på bioenergi i årene fremover. Bioenergi  kom ut blant de mest 
samfunnsøkonomisk riktige klimatiltakene i industri- og energisektoren.  
 

• Varmeenergimarkedet i Norge er på 55 TWh.  
– 15 TWh er biobasert varmeenergi 
– Resten dekkes av elektrisitet og olje 

 
• Dermed grunnlag for både energieffektivisering og økning av biovarmeandelen 

 

9 



Effekttopp  

Effektbunn 

Varmeenergi
i  

GRUNNLAST 

Bioenergi og forsyningssikkerhet (II) 

 
• Fjernvarme, nærvarme og ved “reddet” 

Oslos strømkunder sist vinter: dekket 
over 25% av effektbehovet  
 

• Fjernvarme :30% av effektbehovet i 
Trondheim, kan yte opp mot 40% 

 
• De mest kostbare investeringene  i 

elnettet er den effekten som skal sikre 
varmen de kaldeste dagene.  
De største tapene ligger her. 

 
• Denne effekten kan leveres av 

fjernvarme eller lokal varme.  
 

• Varmepumper i bygg gir ikke redusert 
effektbehov. Installert effekt må være 
like stor som max uttak på kaldeste dag.  
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Bioenergi og virkemidler (I) 
• Biovarme 

• Virkemidler (finansiering) 

• Bedrifter: Enova, Innovasjon Norge og egenkapital 

• Husholdningsmarkedet: Direkte støtte til kjøp, felles kampanjer mv. 

  

• Biokraft / CHP 
• Virkemidler 

• Enova (investeringsstøtte) på varmedel og infrastruktur. 

• El-sertfikater på strømdel (fra 2012).  

• Biodrivstoff 
• Ingen nye avgifter for å gi biodrivstoff et løft 

• Støtte til teknologiutvikling mv. 

• Biogass 
• Enova og Innovasjon Norges virkemidler må styrkes. Sannsynligvis med 

direkte støtte tidligere i verdikjeden.   

11 



Bioenergi og virkemidler (II) 
 

• Investeringsstøtten fra Enova til biovarme  tilsvarer om lag  3 
øre/kWh, mens el-sertifikatprisen ligger på 20 - 25 øre/kWh.  
• For å unngå en sterk  konkurransevridning mellom kraft og varme må 

varmeenergimarkedet sikres med tilstrekkelige virkemidler fra ENOVA og Innovasjon 
Norge nærmere elsertifikatprisen – det vil sikre en samfunnsøkonomisk lønnsom 
energiutbygging i Norge.  

  

• Enova må forpliktes av Regjeringens  bioenergimål - 28 TWh 
bioenergi  produsert pr .år  innen 2020(dvs 14 nye TWh målt 
fra 2008 da dette ble uttalt i bioenergistrategien).   
• Må avtalefestes mellom OED og Enova i løpet av 2011 (Avtalefesting av bioenergimål 

står allerede oppført i Soria Moria II).  
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• Biomasse må håndteres effektivt 

• Effektivitet i alle ledd i verdikjeden 
er derfor avgjørende 

•  Ny teknologi og løsninger som er 
bærekraftige med hensyn på miljø, 
økonomi og energieffektivitet er 
fokus i FoU arbeidet 

 

• Energi21 peker på følgende 
hovedområder for FoU: 

• Fremtidens brensel 

• Effektiv konvertering og distribusjon 

• Bærekraftig produksjon og høsting 
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FoU – et viktig bidrag til realisering av ny bioenergi i 
Norge! 



Hva er handlingsrommet til myndighetene i forhold  
til offentlige virkemidler 

 
• Økonomiske incentiver/subsidier 

– Enova, Transnova og Innovasjon Norge 
 

• Avgifter – fiskale og ”grønne skatter/avgifter” mv. 
 
– Høyere avgifter på forurensing og lavere på kapital og arbeid 

 
• FoU – helt sentralt for å lykkes i fremtiden 
 

– Norsk senter for bioenergiforskning  
– Pilotanlegg 
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Markedsinstrumenter i fornybarmarkedet 
• Grønne sertifikater 

– Felles sertifikatmarked med Sverige fra og med 1. januar 2012. Kan gi nye 
biobaserte kraftvarmeverk  (elektrisitet og varme). 

 



OPPSUMMERING 
• Enovas vilkår (finansieringsløsninger) må styrkes. Dette omfatter: 

– Fjernvarme  og fjernvarmeinfrastruktur 

– Nærvarme / Lokale energisentraler både i bygg og industri 

– Husholdningsstøtte  

– Energiomlegging til mer vannbåren varme 
 

• Innovasjon Norge (bioenergiprogrammet) virker: 
– Opplegget må opprettholdes, videreutvikles og styrkes. 

 

• Øk grønne skatter  
– Øke elavgiften (forbruksavgiften) 

– Økte avgifter på fossile produkter som olje- og gass.  
 

• Forskningsinnsatsen må forsterkes 

 

• Bioenergisektoren må kunne samspille med Enova i deres og våre 
egne markedstiltak. 
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Takk for oppmerksomheten ! 
Bioenergi og klimanøytralitet - 

FN’s klimapanels 4. hovedrapport: 

 

“I det lange løp vil bærekraftig skogbruk som tar sikte på 
å vedlikeholde eller øke skogens karbonlager samtidig 

som det årlig produseres virke til tømmer, fiber og 
bioenergi gi størst klimaeffekt.” 
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Kort om skogeiersamvirke 

 40 000 eiere – personlig eierskap 

 8 skogeierandelslag 

 Dekker hele landet 

 Omsetning: 

  6-7 mill m3 tømmer (75% av norsk hogst) 

  2,5-3 milliarder kr 
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Hva kan utvalget bidra med ? 

• Helhetlig framtidsrettet bilde av energisituasjonen 

• Veien fra fossil energi til fornybar energi 

• Framskaffe tilstrekkelig og sikker energi 

• Forutsetninger for å kunne utvikle energileveransene 

• Behovet for kompetanse om fornybare energikilder 
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Skogbruk og fornybar energi 

•Produserer biomasse 

 

• Arealer for overføringslinjer 

• Arealer for vindkraft 

• Arealer for vannkraft 

•Skogeierne er viktige for framtidens 
produksjon av fornybar energi: 
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Bioenergi 

 Større forsyningssikkerhet – sikker varmeproduksjon 
 

 Kan gi lavere strømpris  
 

 Mer lokal varmeproduksjon – Effektavlastning i nettet 
 

 Fleksibel energikilde – varme, strøm, drivstoff 
 

 Raskere innfrielse av nasjonale og internasjonale krav til 
fornybar energi og reduksjon av fossile CO2-utslipp 
 

 Økt lokal verdiskaping - nye verdikjeder og lavere 
energikostnader 
 

 Forutsetning for lønnsomt skogbruk  
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Tilvekst og uttak fra Norske 
skoger i 2010 

Ikke utnyttet

Avvirkning

Ved

15,5 mill m3 8,3 mill m3 

3,2 mill m3 

TOTAL TILVEKST: 27 mill m3 

= 30 TWh 
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Kan bioenergi bety noe ? 
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Er bioenergi økonomisk 
interessant ? 

Økning i bioenergi fra 2009 - 2010 

 
 

127 TWh  141 TWh   
 

 = 14 TWh 
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Oppsummering 

      Bioenergi er en del av løsningen ! 
 

• Bioenergi har en plass i energiforsyningen 

• Trenger forutsigbare rammebetingelser 

• Bioenergi er rask og billig å realisere 

• Positive synergi med dagens energisystem 

• Bioenergi reduserer utslipp av fossil CO2 

• Økt verdiskaping basert på norsk skog  

• Norske skogeiere er klare til å bidra !! 



 

Norsk Energigassforening  

Styreleder Arne Rannestad 

Sekr. leder Tore Woll 



Hva er de viktigste utfordringene for 

energiforsyningen fram mot 2050? 

• Energi som grunnlag for økonomisk vekst  

• Vår energibruk i forhold til miljø- og 

klimautfordringene 

– Miljøutfordringen er lokal 

• NOx 

• Støv og partikler 

• SO2 

– Klimautfordringen er global  

• CO2, metan, lystgass og andre klimagasser 

• Energisikkerhet 

 

 

 

 



Hvordan kan vi møte disse 

utfordringene? 

• Energiøkonomisering 

• Utnytte energikilder som gir minimale utslipp lokalt 

og globalt 

• Helhetlig planlegging og bruk 

– Må se kraftbalansen og energibalansen i Norge i 

sammenheng: 

• Utbygging av gass og fjernvarme i Norge reduserer behovet for ny 

kraftproduksjon og overføringsnett 

– Se energibruken i Norge i sammenheng med resten av 

Europa 

– Komplekst spørsmål, ikke ett svar, men kunne ta i bruk 

mange løsninger etter behovet innen det enkelte område. 

 

 



Hva kan utvalget bidra med i 

energidebatten? 

• Utarbeide en utredning som tar inn over seg og 

belyser kompleksiteten og mangfoldet i norsk 

energiforsyning 

• Ha både nasjonalt og internasjonalt perspektiv 

• Gjøre helhetlige vurderinger basert på 

samfunnsøkonomiske betraktninger 

• Skape godt faglig grunnlag for den politiske 

prosessen i etterkant 

 



Gassbransjens bidrag 

• Et velutviklet distribusjonssystem for gass er en forutsetning for 

effektiv innfasing av biogasser 

• Gass gir effektiv og ren forbrenning og bidrar til 

energieffektivisering   

• Gass er det brenselet som gir lavest utslipp både lokalt og 

globalt  

• Gir det viktigste bidraget til reduksjon av våre NOx-utslipp 

• Gass er fleksibelt og har svært mange bruksområder 

• Gass utgjør en vesentlig del av vår energibruk og produksjon, 

og bidrar på den måten til økt forsyningssikkerhet 

• Etablert bransje i Norge med høy kompetanse 

 

 

 



Gassbruk i Norge 2010 

Næring Volum i TWh 

Netto innenlandsk forbruk 

(naturgass, LPG, biogass) 

  7.5 

Råstoff   5.4 

Kraftproduksjon og 

fjernvarme 

10.1 

Olje og gassutvinning 

(også offshore) 

46.2 

Totalt 69.2 

Kilde: SSB og EGF 



Samfunnseffekt av naturgass 

• Det ble i 2007 anvendt 2,4 TWh naturgass i Norge 

innen netto sluttforbruk 

• I forhold til alternativet er utslippene redusert med 

42.000 tonn CO2 i Norge 

• 375.000 tonn CO2 totalt i Norge og i utlandet 

• 2.177 tonn Nox 

• 396 tonn SO2 

• 53 tonn partikler 

 

Norsk Energi 2008 

 



 
Energisystemet 2050 

  

 
Klima  

 Global oppvarming -> ekstremvær 

 Kulde i nordområdene 

Demografi -økonomi 

 Befolkningsvekst mot 7 mill 

 Sentralisering og leiligheter 

 Økonomisk vekst-> økt energiforbruk 

Teknologi 

 Toveiskommunikasjon og aktivhus 

 Energieffektivisering i =energisystem + bygg 

 Enklere og sikrere løsninger 

 Nye produkter 

Politikk 

 Krav til miljø og Forsyningssikkerhet 

 Helhetlig energisystem 
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Økende overskudd av fornybar energi i TWh fra kraft og varme, 

men ikke av effekt 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

FV og Lokal oppvarming Prosessvarme (Brutto) Elproduksjon

Norge

Finland

Danmark

Sverige

TWh

30 % 

39 % 

10 % 

10 % 

energibærere 2020 estimat 10 TWh 

CHP 1% 

avfall 30% 

bio 39% 

VP 10% 

ind. varme 
10% 

elkjel 10% 

2 

 

 

 

Mye uregulert kraft-> redusert fleksibilitet, volatile priser 

Vindkraft og småkraft gir ikke nok effekt i kuldeperioder 

Fjernvarmen i Oslo og Trondheim sikret  elsystemet 

vinteren 2010/2011 til lavere pris for kunden. 

2010: 5 TWh fjernvarme – 2500 MW 

2020: 10 TWh fjernvarme – 5000 MW 

2050: 20 TWh fjernvarme – 10000 MW 

 



2030-2050: Fra smarte byer til 0-utslippssamfunnet  
 

 

 

 Mindre ressursbruk 

 Effektknapphet og mindre fleksibelt kraftsystem 

Krevende brukere 

Trenger 

Fornybar fjernvarme som effektreserve:  

Avlaster elnettet 

Varmelagring 

Smartgrid for kraft og varme  

Systemoptimering energiforsyning og bygg- 
kombinerer lavere energibehov og fleksibilitet 

Kollektive løsninger i byer vs individuelle i distriktene 
 

Nye bruksområder: 

   Kraft:  industri, offshore, fjernvarme, transport 
   Varme: hvitevarer, gatevarme, komfortvarme, kjøling 

 Bruk sekundærvarmen først i varmemarkedet 

 Trenger de passivhus på Island? 

Termisk energi til alle vannbårene systemer 
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http://www.zazzle.com/reuse_reduce_recycle_t_shirt-235675006396840308?gl=holiday_tshirts&style=basic_tshirt_organic&color=natural&context=mfong&group=mens&lifeStyle=all&rf=238064794261377576


Fremtidens energisystem?         

Autonomt 

system 



Norsk Ornitologisk Forening 

NOF 

Miljøvernorganisasjon 

Fuglevernforening – formål: 

§2.1 Verne om naturen, særlig fuglefaunaen 

§2.2 Fremme interessen for og bedre 

kunnskapen om fuglene og deres livsmiljø 

 

10.000 medlemmer 

 



BirdLife international 

• Nettverk i >100 land 

• > 2,5 mill. medlemmer 

• 10 mill. støttemedlemmer 

• > 4000 ansatte  

• > 2 mill. barn årlig engasjerte i aktiviteter 

• > 1 mill. ha naturområder innkjøpt 

• BL-Int.’s Position on Climatic Change 

• NOF medlem siden 1992 



NOF og arealinngrepssaker 

• Kunnskapsleverandør for naturverdier 

• Høringspart for allmenne interesser innen 

arealbruk og inngrepssaker, bl.a. 

energianlegg 

• Vindkraft – konsekvent etterlyst 

lokalisering til lavkonfliktsområder 

• Småkraftverk – etterlyst sumeffekter 

 



Energiutvalgets mandat 

• Kraftproduksjon og utbygging av nettkapasitet 

skal vurderes 

• Energipolitikken ikke bundet av dagens 

rammevilkår 

• Vekt på naturvitenskapelig kunnskap og 

kunnskap om konsekvenser for naturmangfold 

• Utvikling av bærekraftig energisystem 

• Begrensning av forbruket  



Sentralt for konsekvensvurdering 

• Vedtatte nasjonale miljømål 

• Internasjonale forpliktelser gjennom konven-

sjoner og avtaler 

• Verdisetting med vekt på helhet og funksjon 

• «Føre-var»-prinsippet 

• Kunnskapsbasert vurdering og beslutning 



Konsekvensvurderingsgrunnlag 

• Overordnede planer/helhetsplaner 

• Målrettet kunnskapsinnsamling 

• Minimumskrav til tidsperioder og omfang 

av data om naturverdier 

• Krav til vurdering av sumeffekter 



Erfaring energianlegg - høring 

• Konflikter med sårbare arter og ansvarsarter 

• Lokaliseringskonflikter med områder av 

høy naturverdi (også i internasjonal skala) 

• Mangel på helhetsvurderinger og sumeffekt 

• Mangelfullt kunnskapsgrunnlag 

• Detaljfokusering 

• Konfliktnøytralisering gjennom matrisering 



Særlig konfliktfylte konsesjoner 

• Smøla vindkraftverk – innklaget for 

partsmøtet i Bernkonvensjonen – 2001, 

2007, 2009 («On-the-Spot-Appraisal») 

• Havsul I – Klagesak avvist 

• Høg-Jæren 



Bernkonvensjonen 2009 

• «On-the-Spot Appraisal» ekspertrapport 

• Vedtak i møte 23-26. november 2009 

• Rekommendasjon i 10 punkt til den norske 

regjering om plan-og godkjenningskrav til 

vindkraftsaker 



Konklusjon 

• Bør legges stor vekt på krav til plan- og 

godkjenningsprosesser for nye energianlegg 

for å unngå tap av viktige naturverdier 

• Internasjonal standard for krav til kunnskap 

om naturverdier bør implementeres 

• Rekommendasjonene fra partsmøtet i 

Bernkonvensjonen 2009 bør gi viktige 

bidrag til kravsforbedring 



Energiutvalget - innspillsmøte  
 

 

 
Norsk Teknologi 

22. september 2011 

 

Tore Strandskog 

 

 





Vår interesse:  
Energieffektivisering i utvalgets arbeid 

• […] 
 
Det må legges særlig vekt på 
å få vurdert hva som kan 
gjøres for å begrense 
forbruket. Det vil derfor være 
behov for å drøfte hva energi 
og elektrisitet vil bli brukt til 
i framtiden.  
 
[…] 



20 % fornybar 20 % fornybar 
energibruk 

20 % energi- 20 % energi- 
effektivisering 

20 % reduserte 20 % reduserte 
klimagassutslipp 

-Fornybardirektiv 2 -Kvotehandelsdirektivet 
-Decision 406/2009/EC 
-IED directive 
 

-Handlingsplan (2011) 
-Økodesigndirektiv 
-Energimerkedirektivet 
-Bygningsenergidirektiv 2 
-Kogenereringsdirektivet 
-Energitjenestedirektivet 
 

Klima- og energimål i EU Klima- og energimål i EU 
(20-20-20 i 2020) 

 

 

Energieffektiviseringsdirektivet 

Valg av tilnærming 



 Medlemslandene skal sette nasjonal målsetning for 
energieffektivisering i 2020 

 Renovering av bygningsmassen i offentlig sektor,  
tre prosent hvert år fra 1. januar 2014.  

 Forslag om høye energieffektiviseringskrav ved 
offentlige kjøp av bygninger, produkter og tjenester.  

 Medlemslandene skal vedta planer for 
energieffektivisering knyttet til infrastruktur.  

 Medlemslandene skal innføre en ordning der 
energileverandører forpliktes å spare 1,5 %/år av 
energimengde de leverer til sluttforbruk. Alt. ordninger 
som gir like store energibesparelser kan etableres. 

 Medlemslandene skal fremme markedet for 
energitjenester og bedre tilgangen til disse markedene 
for små- og mellomstore bedrifter. 

 
 Legg til rette for rask implementering av  

EUs kommende Energieffektiviseringsdirektiv 

Direktivutkast presentert 22. juni 

2011.  



 Energieffektiviseringsdirektivet stiller ikke krav til nivå 
på den nasjonale målsetningen.  

 EU kommisjonen anslår at EU kun vil oppnå halvparten 
av målet på 20% økt energieffektivitet innen 2020 hvis 
man fortsetter som nå. 

 I 2014 vil Kommisjonen vurdere om EU-landenes måltall 
samlet sett vil medføre en besparelse på 20 % i EU. 

 Dersom dette ikke er tilfelle har Kommisjonen i revidert 
handlingsplan for energieffektivisering uttalt at man vil 
vurdere å pålegge nasjonale måltall for alle land etter 
samme modell som nasjonale krav under 
fornybardirektivet. 

 

Nasjonal målsetning, frivillig måltall, men… 

EUs handlingsplan for 

energieffektivisering fra 8 mars 

2011. 
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Flat andel Vektet andel 

Mulige nasjonale krav til energieffektivisering i 2013 
- Ved byrdefordeling etter modell fra Fornybardirektivet 
Uautorisert beregning: Hva blir Norges forpliktelse? >25 %? 



 Vi ber Energiutvalget gi politikerne kunnskapen 
de trenger for å: 

 Implementere energieffektiviseringsdirektivet. 

 Sette politiske mål for energieffektivisering for 
2020, 2030 og 2050. 

 Fastesette hvilke økonomiske virkemidler man 
skal satse på for å utløse potensialet i markedet, 
på kort, mellomlang og lang sikt.  
 
Alternativer: 

 Sjablong- og rettighetsbasert 
tilskuddsordning hos Enova. 

 Hvite sertifikater (energisparebevis). 

 EnergiFunn (skattefradragsordning). 

 

Nasjonal målsetning og 

handlingsplan for 

energieffektivisering for 

bygg, industri og transport 

Arnstad utvalget 

Energieffektivisering er stemoderlig behandlet i norsk 
energipolitikk. Vårt budskap: styrket innsats er nødvendig 



Energiutvalget 

Innspillsmøte 22. september 2011 

Avd. dir. Trygve Østmo 



God ressursanvendelse fordrer helhetlig 
politikk! 
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Verden trenger mer CO2-fri energi - og 
materialer og produkter fremstilt med CO2-
fri energi 
 

• Norges rike tilgang på fornybare energiressurser 
må utvikles slik at virkningen blir reduserte 
globale klimagassutslipp, og grunnlag for ny 
industriproduksjon nær energikildene   

23.09.2011 3 



Avgjørende perspektiver for 
industriutvikling, noen momenter 

• Kraftbalansen, overskudd, kraftkontrakter 

• Klimaregimet i EU, kvotetildeling og CO2- 
kompensasjon 

• Nettkostnader, tariffering, anleggsbidrag 

• Eksport av energiintensive produkter - den mest 
effektive måten å eksportere kraft. 

 

Utenlandsforbindelser, kraftutveksling 

 Riktig og  balansert utvikling av 
utenlandsforbindelsene en viktig del av bildet.  

 - Finansiering  

 - Virkning på kraftprisen 
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Betydelig nordisk kraftoverskudd fra 2015 
Produksjonsøkning fra fornybarsatsing, klimaendringer og ny 
kjernekraft 

• Klimaendringene gir mer produksjon og lavere 

etterspørsel 

• El-sertifikatetmarkedet og RES-direktivet gir ny kraft fra 

småkraftverk og vind 

• Nordens modne økonomier og enøk-tiltak gir lav 

etterspørselsvekst 

• Fall i nordisk industris kraftetterspørsel etter finanskrisen 

• Trussel fra klimapolitikken – karbonlekkasje? 

 

       Riktig disponering av ressursene gir rom for ny økt 

produksjon av industriprodukter basert på kortreist kraft 

23.09.2011 
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Kilde: Norsk Hydro 



Historically: Strong and significant transfer 
factor 

23.09.2011 

DM-344868 
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Kilde: Thema 

• Main drivers for Norwegian power price level are 
 Coal price 

 Deviation from normal reservoir filling 

 CO2 price 

• The regression analysis shows strong explanatory power 
and a narrow confidence interval 

 

 

For a CO2 cost of 10 €/ton, the power price increase in Norway 

has historically been 6,7 €/MWh (appx. 5 øre/kWh) 

EUA price (January 2011) 14,3 €/ton  9,6 €/MWh or 7,5 øre/kWh  

Estimated transfer factor: 0,67 ton CO2/MWh 



Nye 100 år? 

23.09.2011 
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Kilde: Norsk Hydro 

Kilde: Norsk Hydro 



Nasjonal klimapolitikk har bare mening hvis 
den gir en global gevinst 

23.09.2011 

DM-336594 
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÷Nedbygging av industrien i Norge gir økte        

globale utslipp 
 

+ Industriutbygging i Norge gir reduserte 

globale utslipp 



Eksport av energiintensive produkter er 
energieksport 

• Eksport av norskproduserte energiintensive 
produkter er i realiteten eksport av fornybar kraft 

 

• Kraftforbruk nær kraftproduksjon er 
energieffektivt og bra for klima og miljø 

 unngår naturinngrep pga linjebygging  

 betydelig reduksjon i nettap 
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Fleksibilitet i kraftsystemet 

23.09.2011 10 

Ny fornybar 

energi 

Energi-

effektivisering 

Konvertering 

til elektrisitet 

Kraftintensiv 

industri 
Fleksibilitet i 

kraftsystemet 

Forbruksvekst 

Kraftutveksling 

• Balansert utvikling mellom ny kraftproduksjon, 
industriproduksjon og kabler til utlandet. 

• Sikkerhet for finansieringsmodell og prisvirkninger 
knyttet til eventuelle kabler. 
 
 

 
  



Hoveddrivere for økning i industriens 
nettkostnader  

• Fornybarpolitikken  

 Inkludert oppgradering av nettet og 

strategi for krafteksport   
 

• Betydelig økning i Statnetts 
investeringsplaner de siste årene  

 18 milliarder kroner i 2008 

 40 milliarder kroner i 2010  
 

• Kabling i stedet for luftlinjer  

 

• Utenlandsforbindelser 

 

             Avgjørende at anleggsbidrag 
 innføres som prinsipp for 
 finansiering av nettutvikling.            

Statnetts nettutviklingsplan framover 
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Industriproduksjon og kraftutveksling – ja 
takk begge deler! 

 Innenfor rammen av Statnetts planer for 
utenlandsforbindelser gir fornybarsatsningen 
muligheter for:   

• Ny næringsutvikling, fornybarindustrien 

• Økt satsning på kraftforedlende industri 

• Økt utnyttelse av system- og prisforskjellene i 
Norden og på kontinentet i form av økt 
kraftutveksling.  

         

  Norske fornybarressurser i en global kontekst  - 
en del av en internasjonal arbeidsdeling    
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Innspill til Energiutvalget 

Norsk solenergiforening 

ved Åse Lekang Sørensen, Generalsekretær 

Høringsmøte, 22.09.11 

 



Om Norsk solenergiforening 

 Stiftet i 1981 

 Samlende miljø – tverrfaglig kontakt 

 Energi-, nærings- og forskningspolitikk  

 Informasjon og kunnskapsformidling 

 Nyhetsbrevet Solgløtt  

 www.solenergi.no 

 Solenergidagen og European Solar Days 

 Norsk seksjon av International Solar Energy 
Society – ISES 

 Omlag 190 medlemmer, 10% bedrift 

-
frivillig basis arbeider for økt kunnskap om, 
og økt bruk av solenergi i Norge

- En ikke-kommersiell organisasjon som på 
frivillig basis arbeider for økt kunnskap om, 
og økt bruk av solenergi i Norge 



Hva kan energiutvalget bidra med i energidebatten? 

 Helhetlige vurderinger  

 Energiproduksjon og infrastruktur for distribusjon av energi 

 Strøm og varme 

 Hvordan produksjonen kan foregå nærmere brukerne 

 Samordnede energisparetiltak 

 Hvordan best å kutte forbruket av fossile energibærere  

 Hvordan best å utnytte alternative energikilder 

 

 Kunnskapsbasert informasjon om eksisterende alternativer 

 Ta i bruk dagens teknologi 

 Erfaringer fra land med lignende klimatiske forhold 

 

 Hvilke stimuleringstiltak kreves for raskere overgang til fornybare energikilder 

 Forutsigbare og rettighetsbaserte 

 Enklere regelverk 



De viktigste utfordringene for den norske 

energiforsyningen fram mot 2050 

 Norge må bort fra ikke-fornybare energikilder 

 

 Det vil bli større kompleksitet i energisystemet siden flere energikilder må 

kombineres  

 

 Det er behov for et større fokus på distribuert energiproduksjon og et økt 

fokus på varmeløsninger 



Hvordan bør vi møte disse utfordringene? 

 Mer helhetlig tenking må til 

 Moden teknologi må tas i bruk, i tillegg til utvikling av ny teknologi 

 Stimuleringstiltak 

 Støtte fra Enova må være rettighetsbasert 

 Miljøavgifter må øremerkes til å utvikle og bygge ut ren, fornybar energi og 

energisparende tiltak 

 Statlige langsiktige finansieringsordninger (forslagsvis gjennom Husbanken) må 

på plass, både for PV og termiske solenergianlegg i boliger og næringsbygg 

 Prosessene rundt utbygging av fornybar energi må forenkles 

 Statlige og kommunale eiendommer bør være ledende når det gjelder overgang til 

fornybar energi  

 Hvis alle helse- og institusjonsbygg ble pålagt å ta i bruk fornybar energi til 

oppvarming av forbruksvann og lokaler, ville det gi et solid startgrunnlag for å 

etablere et mangfold av tekniske løsninger, og til å bygge opp lokal kompetanse 

 



Solenergi:  

Kortreist og fornybar varme- og strømproduksjon 

 Varme fra termiske solfangere 

 Varme til vann- og boligoppvarming 

 Et solvarmeanlegg kan dekke minst 30 % av 

varmebehovet og 50 % av varmtvannsforbruket i en 

norsk bolig 

 Kostnad: Typisk fra 60 øre/kWh for en enebolig. 

Lavere for større varmebrukere 

 Rundt 300 til 400 kWh energi per m2 

 

 Elektrisitet fra solceller 

 Elektrisitet til eget bruk eller solgt til nettet 

 Kostnad: Typisk fra 3 til 4 kr/kWh. Reduseres stadig 

 Rundt 100 kWh energi per m2 

 

 

IEA SHC, task 39 database 

Foto: Oddmar Ole Steinsvik 

Arkitekt: Steinsvik Arkitekt kontor AS 



Solenergi i Norge og andre land 

 Dagens solenergiteknologi kan dekke store deler av 

et byggs energibehov, både elektrisitet og varme 

 Solenergi er velegnet til å kombineres med andre 

energikilder 

 Solinnstrålingen i Sør-Norge er ikke særlig ulik 

innstrålingen i Sverige og Danmark, men vi bruker 

mye mindre solenergi  

 

 Noen eksempler fra Tyskland og Canada: 

 Tyskland er blitt verdensledende både innen 

solcellemarked, forskning og industri, på grunn av 

gode feed-in tariffer 

 

 Ontario har kombinert gode og langsiktige feed-

in-tariffer med “buy local”-reglement 

 mange nye arbeidsplasser og solcelleanlegg 

 Verdens største solcelleanlegg på 80 MW 

bygd i 2010 



Takk for oppmerksomheten 

Kontakt: 

 Norsk solenergiforening 

 www.solenergi.no  

 

 Åse Lekang Sørensen, 
Generalsekretær 

 Epost als@solenergi.no 

 Mobil 45268682 

http://www.solenergi.no/
mailto:als@solenergi.no


Norske energiutfordringer og -

muligheter frem mot 2050 
  

SINTEF og NTNU’s innspill til Energiutvalget 

 

22. September 2011 
 

Professor Arne Bredesen, NTNU 

Direktør Sverre Aam, SINTEF Energi 



1. Globale utfordringer 

2. Forsyningssikkerhet med 
klimahensyn 

3. Muligheter i norske 
energiressurser 

4. Norske muligheter i et 
internasjonalt energi- og 
teknologimarked 

5. Oppsummering 

Innhold 



Globale ufordringer 

 Helt avhengig av energi for å dekke grunnleggende 

menneskelige behov – mat, klær, hus, arbeid, transport, 

helse, rekreasjon – Hvordan skaffe NOK energi og REN 

energi til en voksende befolkning 

 Krevende avveining mellom hensynet til energibehov og 

hensyn til klima og miljø – Følgende områder viktig: 
– Forsyningssikkerhet med klimahensyn 

– Muligheter i norske energiressurser 

– Norske muligheter i det internasjonale energi og teknologimarkedet 

 



2 Forsyningssikkerhet med klimahensyn 

 Energieffektivisering bygg/industri 

– Teknologiske og sosiale utfordringer 

– Inkl. optimal energiutveksling i 

industriklynger 

– Inkl. innovative kjøle- og 

varmepumpeteknologier  

Økt nettkapasitet og fleksible 

energisystem (SmartGrids) 

– Utbyggingsplanlegging/markedsdesign 

– Ny transmisjonsteknologi og smarte 

komponenter (internet of everything) 

– Politisk styring og 

samfunnsengasjement og –aksept. 

 



3.   Muligheter  i norske energiressurser 

 Energiintensiv industri : 
– Prosesser med alternative reduksjonsmidler, lukkede 

kretsløp, minimum energiforbruk 

– Et løft for petrokjemi, kjemisk industri og papirindustrien  

– Satse oppstrøms innen solenergi 

 Kraft og systembetraktninger: 
– Verdien av norsk vannkraft; Øke effektkapasiteten, 

installere pumpekraft, forsterkninger i nettet samt flere 

kabelforbindelser til Europa, videreutvikle 

kraftmarkedene 

– Naturgass som buffer 

– Fornybar kraft; Dekke behov for Norge, bidra med 

energi til Europa 

– Klima og energipolitikk; Forstå hvordan klima- og 

energipolitikk til Norges handelspartnere påvirker 

prisnivå for produkter fra kraftintensiv industri, 

balansekraft og kraft som sådan 

 



3.   Norske muligheter i det 

internasjonale energi- 

og teknologimarkedet 

 Integrasjon av offshore vindkraft 

– Effektive teknologier for 

energiomforming, ny kabelteknologi 

– Demonstrasjonsprogram for offshore 

vindkraft, 700 MW i2012 – 2020 

 Fremtidens elektriske nett 

– Kraftelektronikk, SmartGrids, SuperGrid 

 CO2-fangst, -transport og –lagring 

– Lagring, gasskraft, industrielle prosesser, 

bioCCS 



Oppsummering 

 Rammer som gjør at norske FoU-miljø kan hevde seg 

på den internasjonale arenaen 

 Sterk kobling forskning og utdanning – ny kunnskap 

tilgjengelig for utdanning av mennesker som gjør noe 

 Videreutvikle sterke bånd mellom norsk industri og 

forskningsmiljø 

 Gjøre Norge attraktiv for internasjonal storindustri 

 Hindre karbonlekkasje 

 Styrke innsatsen rundt FME og etablere 3 nye innen 

SmartGrids, energieffektiv industri og fremtidens 

kraftnett 

 Helhetlig virkemiddelapparat fra utdanning, forskning, Helhetlig virkemiddelapparat fra utdanning, forskning, 

piloter og demo piloter og demo   

 Øke FoU-finansieringen ytterligere  

 Eget kap. om utdanning og FoU i Energiutvalgets 

rapport 

 



Hjertelig takk for oppmerksomheten !  



Vest-Agder fylkeskommune 
Rogaland fylkeskommune 

Listerrådet 

Innspill til Energiutvalget 22. september 2011 



EUs klimamål 

23.09.2011 Side 2 

 The European Council reconfirmed in February 2011 the EU 

objective of reducing greenhouse gas emissions by 80-95% by 2050 

 

1 230 mill tonn CO2  

Region Sørvest 

 

     EU vil frem mot 2050; 
 

 i stadig større grad få sin 

kraft fra uregulerbare 

kilder som vind og sol 
 

 trenge ”grønne batteri” 

for utjevning av variasjoner 

i kraftproduksjonen 

 

 

 



”Grønt batteri” og rammevilkår 

 Norge kan være et ”grønt batteri” for Europa: 

 Har kapasitet for produksjon av store mengder regulerbar kraft 

 Har betydelige reservoarer for lagring av fornybar kraft 

 Potensial for etablering av ny pumpekraft 

 Nærhet til produksjons-  og forbrukssentre i Europa 

 

 Etablering av et ”grønt batteri” vil både være klimavennlig og 

samfunnsøkonomisk. 

 

 Utfordringen er mangel på gode rammevilkår for; 

 etablering av nye kabler 

 styrking av fastlandsnettet 

 etablering av ny effektkraft 

 etablering av pumpekraft 

 

 

Region Sørvest 



Region Sørvest Norge 

 Nærhet til Europa 

 

 Stort potensial for; 

 lagring av uregulerbar kraft  

 levering av toppkraft  

 

 Politiske mål om å bidra til 

fremtidens nullutslippssamfunn 

 

 Ansvar for god industriutvikling 

og fornuftig naturforvaltning 

Region Sørvest 



Helhetlig plan og konsekvensutredning 

 

 

 Krav om helhetlig planlegging og konsekvensutredning 

 Redusere naturinngrepene i så stor grad som mulig 

 Berørte lokalsamfunn må gis sin rettmessig andel av verdiskapningen 

 

 Den kraftintensive industrien må utvikles gjennom å;  

 bli gitt muligheten til å utnytte store kvanta uregulerbar kraft 

 slippe å betale de klimavennlige investeringene i overføringssystemet  

Region Sørvest 



Budskap 

 Det bør være et uttalt mål i den norske energi- og klimapolitikken 
at Norge må påta seg rollen som et ”grønt batteri” for Europa.  

 

 Dette målet må være langsiktig, og det må utformes nødvendige 
rammevilkår for å nå det.  

 

 Regionen - Sørvest Norge - må være med i utformingen av 
rammevilkårene. Hensynet til natur og lokalsamfunn må ivaretas. 
 

 
Thore Westermoen Odd Omland og Thor Jørgen Tjørhom Tom Tvedt 

Fylkesordfører 

Vest-Agder fylkeskommune 

Leder og Nestleder 

Listerrådet 

Fylkesordfører  

Rogaland Fylkeskommune 

Region Sørvest 



Småkraften i framtidas energibalanse 
Oslo, 22. september 2011 

 

Småkraftforeninga 
Henrik Glette, daglig leder  



• Stiftet i 2001 
• Organiserer private utbyggere av småskala vind- og vannkraft 
• Arbeider for at grunneierne selv skal utvikle og eie egne 

småkraftressurser. 
• Driver en aktiv næringspolitikk som ivaretar medlemmenes 

interesser. 
• Har om lag 600 medlemmer 
• Mer enn 210 kraftverk i produksjon 
 

Småkraftforeninga: 





Rammevilkår og forutsigbarhet 

• Sertifikatmarkedet tok nesten ti år 
• Grunnrentebeskatning innført, innskjerpet, reversert              

og nå stabil 
• Eiendomsskatt tyngre enn for annen næring 
• Rammevilkår lite tilpasset sårbare nyutviklinger 
• Lite forståelse for forskjellen mellom småkraft, 

uregulert, regulert vannkraft 
• Småkraftnæringen bygget opp av pionerer uten noen 

form for statsstøtte 
 

 



Konsesjonsbehandling og planverk 

• Konsesjonsbehandling tar i dag 5-6 år.  
• Detaljplanen tar 1 år 
• Bestillingstid turbin og utstyr 1-2 år 
• Byggetid 1 år 
• Evt klagebehandling 1 år 
 

 

 



Nett – fornybar infrastruktur 

• Betydelig etterslep 
• 40 mrd investeringer i sentralnettet innen 2020 
• 30-40 mrd i underliggende nettnivåer 
• «Ventespill» mellom produsent og netteier 
• Finansiering føles urettferdig 
• Uheldige eierstyringer, lite strategisk eierskap 
• 85 selskap i regionalnettet 
 

 

 



Omdømme og legitimitet 

• Omdømme og god forankring kritisk for utvikling 
av ny fornybar energi 

• Forsømt av energibransjen 
• Behov for enhetlig og langsiktig politikk 
• Energiutvalget MÅ skape og delta i gode 

offentlige debatter 
• Skap legitimitet for systemer og satsning             

= god klimapolitikk 
 

 

 



Takk for oppmerksomheten! 



 
 
 
 
 
 
 
 

Innspill fra Statsbygg 

 
Energiutvalgets innspillsmøte, 22.09.11 

 
Avd.dir. Bjørne Grimsrud, Strategi- og utviklingsavd 

 



Dagens rammer for energibruk i Norge 

 EØS-baserte bestemmelser om opprinnelsesgarantier og 

varedeklarasjon er reflektert i energiloven med forskrifter.  

 

 Norsk energibruk betinges dermed av europeisk energimarked.  

 

 Norske opprinnelsesgarantier solgt til Tyskland og Frankrike. 

 

 Resultatet er at energi i Norge ikke er særlig klimavennlig.  
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Statsbygg 



Opprinnelsesgarantier 
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Statsbygg 

 Norske forbrukere del av marked med energiutveksling, og handel med 

opprinnelsesgarantier. 

 

 En sammensatt energileveranse må derfor også være reflektert i 

klimagassberegningen for bygg.  



Status norsk varedeklarasjon 
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Statsbygg 

 Netto fornybarandel som levert energi til norske bygg varierer, også som 

produkt av etterspørselen etter opprinnelsesgarantier i Europa.  

 

 Videreutvikling av metoder for å beregne klimaavtrykk ved levert energi er 

sentralt for en stor energibruker som Statsbygg.  

 

 Statsbygg kjøper opprinnelsesgarantier. 



Nettkapasitet 

 

 EUs nye Bygningsenergidirektiv: Nesten-nullenergibygg for offentlig 

sektor fra 2018, og alle bygg fra 2020. Videreutvikling i retning av 

energipositive bygg.  

 

 Dette forutsetter energiproduksjon- og/eller lagring i forbindelse med 

bygget.  

 

 Nødvendig med avklaring av rammebetingelser for bygningsbasert 

energiproduksjon og overføring av ‘overskudd’.   
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Statsbygg 



Smartgrid 

 AMS i alle husstander og bygg innen 2017 i Norge. Norge i forkant av 

EU (2020).  

 

 Viktig å avklare rammebetingelser for bygningsbasert 

energiproduksjon og utveksling mot nett.  

 

 I tillegg til teknologiutvikling for selve nettet, vil bygningsrelatert 

teknologi gi bedre grunnlag for energistyring og energioppfølging i 

byggene.  
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Statsbygg 



Utfordring for nytt energiregime:  
Energiproduserende bygg som ‘prosumenter’ 

 Et nytt energiregime må være forberedt på å håndtere mer 

sammensatte energilaster. 

 

 Avklaring av roller og ansvar for produksjon og nett, og nye byggs 

innpassing i et energisystem.  

 

 Avklaring av roller og ansvar når bygg som energiforbrukende 

enheter også blir produsenter; utvikling av ‘prosumentrollen’.  
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Statsbygg 



Inspill til energiutvalget 
Norsk Energi og Miljøteknisk forening – VVS-foreningen 

 

Jo Helge Gilje - styreleder 



Om VVS-foreningen 

Norsk VVS Energi- og Miljøteknisk Forening har som formål å bidra 

til en samfunnsmessig fornuftig bruk av våre ressurser, god 

hygiene, og et vern av det indre og ytre miljø.  

 

Foreningen er en ideell organisasjon med 3.500 personlige medlemmer 

fra VVS bransjen og organiserer årlig en rekke arrangementer i alle 

lokallag fordelt over hele landet. 

 

Foreningen er 100% uavhengig av bransjeaktører, teknologiløsninger og 

politisk partier 



Hvordan kan vi møte utfordringene frem 

mot 2030 – 2050? 

Vi vet ikke hva som vil være energikildene i fremtiden – våre løsninger MÅ være 

energifleksible 

 

Vi må tenke energi-kvalitet – ikke opp bruk en edel energiform til en simpel 

oppgave (strøm kan brukes til mye og er derfor svært edel, mens lavtemperert 

vann i utgangspunktet kun kan brukes til oppvarming og er således mindre del 

selv om energiinnholdet kan være det samme) 

 

Det må være en dynamikk i energiflyten – små produsenter (til og med 

enkeltbygg) må kunne selge energi – på denne måten kan man i fremtiden bygge 

effektive pluss-bygg. Dette er i dag en politisk begrensning.  

 

Vi MÅ få på plass insentivordninger for å energieffektivisere eksisterende bygg. Å 

få på plass nye forskrifter for nye bygg er ikke nok til å nå målene… 

 

 



Hva kan energiutvalget bidra med? 

Etablere langsiktige forutsigbare rammer for en økt utbredelse av 

energifleksible løsninger 

 

Øke bevisstheten omkring ulike energibæreres kvalitet/edelhet 

 

Øke Norges fokus på bidrag til den globale miljøkampen (og ikke bare 

vurdere utslippsreduksjoner som et lokalt anliggende) – dette betyr økt 

energisamarbeid med utlandet og økt fokus på primærenergifaktorer 



WWFs innspill til Energiutvalget  

• Vi trenger en energipolitikk i Norge, ikke to!  

  

• Reduksjon av CO2-utslipp er en forutsetning. 

 

• Fornybart må erstatte fossilt.  

 

• Effektivisering – en viktig del av løsningen. 

 

• Naturkostnader - nasjonale planer for energi. 

 

Høringsmøte hos OED  

22.9.2011 

23 September 2011 



Zero Emission Resource Organisation 

Miljøvern og naturvern, to sider av samme sak ? 
Einar Wilhelmsen.  



Vår visjon 
En moderne verden uten utslipp  
som skader natur og miljø 



Generelt 

Vi trenger mer fornybar energi og mer nett 

 

 

 



Nett som klimatiltak 

“Nett er forutsetning for klimatiltak som 
monner.’ 

 

- Klima som føring for hvor nettet 
 bygges.  

- Samkjøring av prosesser.  

- Ta utgangspunkt i mål om kraftige 
klimakutt. 

- Mer nett forutsetning for betydelige 
klimakutt 

- Offshore 

- Industri 

- (Oppvarming og transport) 

- Bedre at nettet synes enn konflikter 
med biomangfold 

MEN:  

- Se opp for plusshus. Nettet må tåle 
distribuert produksjon og “prosumers”.  

 



Bygg overføringskabler 

Kabler kan realisere betydelige klimakutt. 

 

  

- Enighet om veien framover  

- Hva skal vi eksportere 
(kraft/effekt)?  

- Betydning i Norge  

- Hvilke reduksjoner er realistiske? 

 

 

 



Sats offshore 

 

 

  

- Trenger støtteregime for fornybar 
energi der sertifikater ikke er 
tilstrekkelig.  

 

- Enova må styrkes i satsing på nye 
fornybare teknologier.  

 

- Mål om teknologiutvikling framfor 
storskala produksjon i første omgang. 
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