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Hovedprinsipper 
Fjern alle utslipp fra energibruk: 
• Erstatt all fossil energibruk med rene 

energibærere 
• Skaff til veie nok fornybar energi gjennom ny 

produksjon og enøk 
• Gjør klimahensyn til selvstendig kriterium for 

nettutbygging 
• Ligg i forkant med nett- og fornybarutbygging  



Hovedprinsipper 
• Bygg nullutslippssamfunnet ved å ta 

miljøteknologien i bruk 
• Grip muligheten som ligger i klimapolitikk 

som verdiskaping 
 



• Gjør plass til grønne, smarte forbrukere 

Hovedprinsipper 



Hovedprinsipper 
• Ta posisjon som leverandøren av 

fornybarløsninger til Europa. Vi har fantastiske 
fornybare muligheter. 

 



Milepæler og kontrollstasjoner 
• Milepælene: 2020, 2030,2050 

 
 
 
 
 
 
 

• Kontrollstasjon minst hvert 4. år 
• Basisår – 2012 
• Klimaforliket gjennomført i 2020 
 

2020           Fossilfri kraft-              13,2 TWh ny                2 nye mellom-             5 TWh ENØK 
                     og varmesektor         fornybar                        landsforbindelser 
  
2030           50 % redusert              15 TWh ny                   3-4 nye mellom-          10 % ENØK (utover                                                        
                     fossil energibruk        fornybar (utover        landsforbindelser       2020) 
                                                                2020)                              (utover 2020)                               
 
2050            Null utslipp fra 
                      bruk av fossil  
                      energi.  



• Bygg nullutslippssamfunnet ved å ta 
miljøteknologien i bruk 

• Grip muligheten som ligger i klimapolitikk som 
verdiskaping 
 

2020           Fossilfri kraft-              13,2 TWh ny                2 nye mellom-             5 TWh ENØK 
                     og varmesektor         fornybar                        landsforbindelser 
  
2030           50 % redusert              15 TWh ny                   3-4 nye mellom-          10 % ENØK (utover                                                        
                     fossil energibruk        fornybar (utover        landsforbindelser       2020) 
                                                                2020)                              (utover 2020)                               
 
2050            Null utslipp fra 
                      bruk av fossil  
                      energi.  

• Ta posisjon som leverandøren av fornybar-
løsninger til Europa. Vi har fantastiske fornybare 
muligheter. 

 

Fjern alle utslipp fra energibruk: 
• Erstatt all fossil energibruk med 

rene energibærere 
• Skaff til veie nok fornybar energi 

gjennom ny produksjon og enøk 
• Gjør klimahensyn til selvstendig 

kriterium for nettutbygging 
• Ligg i forkant med nett- og 

fornybarutbygging  • Gjør plass til grønne, smarte forbrukere 
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