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Prioriterte EU-saker

for fornybarnæringen

Knut Kroepelien, adm. direktør 

Energi Norge

Oslo, den 31. mai 2022 

Vi er landets mest produktive næring og selve 

motoren i norsk klimaomstilling. 

Verden skal bli mindre fossilavhengig, og vi 

skal sikre norsk konkurransekraft i det 

grønne skiftet. Vi skal skape nye grønne 

arbeidsplasser og varige verdier for 

felleskapet. 

Det handler om trygghet og hverdag. 

Det handler om oss, hele Norge, på strøm.
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Energi Norge – Hele Norge på strøm

Tett og godt energi- og klimasamarbeid

med EU

Bunnplanken for å sikre 
effektive utslippskutt, 

effektiv ressursbruk og 
økt, grønn verdiskaping. 

Harmoniserte standarder 
og reguleringer er 

avgjørende for å skape 
større markeder for våre 

løsninger. 

Dette fordrer rask 
implementering av EØS-

relevant regelverk i 
Norge 
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Kilde: ec.europa.eu

Europeisk 
energiomstilling på 
speed
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Energi = sikkerhet

• Samarbeid og solidaritet

• Løsningen ligger i Green Deal

• Akselerere og øke

• Elektrifisering, fornybarutbygging 

og energieffektivisering
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• Gjennomføring må gjøres som 

planlagt

Bevar markedet

• Høye strømpriser til tross - kraftmarkedet fungerer, og vi må la det 

fungere. 

• Riktig med støtteordninger i den ekstraordinære situasjonen, men vi 

må ikke tukle med markedsutformingen – det skaper bare usikkerhet. 
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Energi Norge – Hele Norge på strøm7

Energi Norge – Hele Norge på strøm

Vannkraften som tilrettelegger for grønn omstilling

• Sikre gode vilkår for fornybar 
vannkraft i Europa

• Regulerbar vannkraft tilbyr fleksibilitet 
som er en forutsetning for å utnytte 
all vindkraft og solkraft som bygges 
ut i Europa nå. 

• Støtter bærekraftsinitiativer for 
vannkraften – Viktig at vannkraft er 
ivaretatt i taksonomien. 

8



5/31/2022

5

Taksonomien
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«Taksonomiforordningen 

har et veldig godt formål» 
(Energi Norge)

Bidra 

vesentlig 

(SC)
til minst ett av 

de seks 

miljømålene

Møte  

minimums-

vilkår for 

sosiale 

rettig-

heter

Ikke gjøre 

vesentlig 

skade 

(DNSH)
på noen av de 

andre 

miljømålene

1) Begrensning av klimaendringer

2) Klimatilpasning

3) Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser

4) Omstilling til en sirkulærøkonomi

5) Forebygging og bekjempelse av forurensing

6) Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og 

økosystemer

2021

DA for klimatilpasning 
og klimaavbøting, 

virkning fra 1.1.2022 

DA for rapportering 
(art. 8), fortsatt i Rådet

2022

DA for kjernekraft og 
gass (ikke vedtatt, men 

anbefalt inkludert av 
Kommisjonen) 

DA 4 neste 
miljømålene, virkning 

fra 1.1.2023

DA utvidelse

Energi Norge – Hele Norge på strøm

Norge må ta aktiv del i havvindssatsningen, nå
• Vi må melde oss på dugnaden og ta del i de grønne 

verdiskapingsmulighetene. 

• Havvind har potensial til å bli en ny, stor norsk industri 
med tusenvis av arbeidsplasser.

• Ambisjon om 30GW innen 2040.Tempo er avgjørende.

• En havvindstrategi som ivaretar vannkraften

• Realitetsbehandle infrastrukturforordningen TEN-E
• norske aktører må delta når regelverket for Nordsjøen 

utformes. 

• Hybridkabler er en forutsetning for lønnsomme 
prosjekter. 
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Kilde: Equinor
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Støtter oppunder et sterkt ETS

• ETS virker og er det beste virkemiddelet for 
utslippskutt. 

• Essensielt med økt ambisjonsnivå og større 
virkeområde

• Men karbonprisen påvirker strømprisen og er 
en utfordring for kraftintensiv industri. 

• Norge må derfor sikre at EUs 
karbongrensemekanisme (CBAM) må 
inneholde CO2-kompensasjonsordninger som 
legger til rette for fortsatt kraftintensiv industri 
i Europa. 
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Kilde: carbonbrief.org

Energi Norge – Hele Norge på strøm

En tydeligere hydrogensatsing 

• Norge må ta en aktiv rolle som 

leverandør av grønt hydrogen til 

det europeiske markedet. 

• Oppskalering, markedsutvikling

• Kobling havvind og grønn 

hydrogenproduksjon. 
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Kilde: e24
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Energi Norge – Hele Norge på strøm

Europa trenger hydrogen

• Hydrogen til transport, industri og 
utslippskutt

• REPowerEU – 20 mill tonn H2 innen 2030 
– hvorav 10 mill tonn import

• Primært grønt hydrogen – 800 TWh strøm

• Ønsker langsiktige samarbeidspartnere
Hydrogen er driveren for framtidens energisystem. Men Europa 
kommer aldri til å kunne produsere nok på egenhånd og vil være 
avhengig av import – Frans Timmermans
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Hydrogenproduksjon 

- addisjonalitet

• Viktig for Norge at hydrogen 
kan produseres med 
fornybar kraft fra 
eksisterende kraftverk

• Fleksibilitet og 
kapasitetsutnyttelse
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Fornybardirektivet 

RED II
• EU kommisjonen foreslår økning til 45 % 

fornybarmål

• Hydrogenproduksjon – addisjonalitet

• Delegated Act – i prisområder med 90 % fornybar 

regnes hydrogen som grønt

• Detaljerte regler for øvrig «grønnmerking» 

hemmer utvikling av et hydrogenmarked

15 Kilde: op.europa.eu

Energieffektivisering 

EED

REPowerEU: Utrulling solceller og 
varmepumpe

Teknologinøytralitet må vike?

Definisjon nullutslippsbygg EPBD 
krever lokal produksjon
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REPowerEU øker fokuset

Øke energieffektiviseringsmål 
fra 9 til 13 %

Renoveringstakt må opp, 
stimulere ved momsfritak

Bygningsenergidirektiv

EPBD
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Prioriteringer

• Vannkraften som tilrettelegger for grønn omstilling

• Støtte opp under kraftmarkedet, ETS og Opprinnelsesgarantier

• Havvind og hydrogen

• Elektrifisering

• Implementering

17 Kilde, bilde: janolehesselberg.no

Energi Norge – Hele Norge på strøm

Viktig regelverk 
som verktøy til å nå 

klimamål i 2030

Manglende 
påvirkning på 

viktige reguleringer

Regulatorisk 
usikkerhet

Potensielt tapte 
markedsmuligheter

Prioritere fremdrift på regelverk som 
er viktig for et velfungerende marked

EØS-etterslepet skaper utfordringer
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Kilde, bilde:thermalenergy.com
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Energi Norges Brusselarbeid

• Nordic Energy Office

• Team Norway

• Eurelectric
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