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Fornybarnæringen i Norge gikk sammen om et veikart for videre
muligheter.
Energi Norge leverte veikart til utvalget for Grønn Konkurransekraft i
juni 2016.
Rapporten fra Grønn Konkurransekraft kom i oktober 2016.
– Grønn kraft er skuffende lite nevnt i rapporten, både knyttet til
eksportmuligheter og knyttet til videreutvikling av fornybarnæringen.
Vannkraft og strømnettet er knapt nevnt. Det eneste konkrete forslag
er å slippe andre enn offentlige eiere til i vannkraften.

Fornybarnæringen i Norge
• Fornybarnæringen i Norge består av
1700 bedrifter med en samlet årlig
verdiskaping på rundt regnet 75
milliarder kroner.
• Næringen som består av selskaper
innen kraftproduksjon, nett,
kraftmarked og leverandørbedrifter,
sysselsetter 20000 personer.
• Verdiskapingen i fornybarnæringen var
langt høyere enn for eksempel
fiskeriene inklusiv havbruksnæringen i
2013, og utgjorde nesten 40 prosent av
verdiskapingen i hele
fastlandsindustrien.

Verdiskapingspotensial
• Verdiskapingspotensialet vårt
preges av følgende tre
innsatsområder:
1) innovasjon og modernisering av
eksisterende vannkraftproduksjon og
energiinfrastruktur.
2) behovet for å ta fornybar kraft bedre
i bruk i økonomien.
3) aktivitet utenfor landets grenser.

Foreslåtte tiltak fra fornybarnæringen
• Vi i fornybarnæringen foreslår
tiltak innen følgende områder:
– Verdiskaping gjennom investeringer
i produksjon og transport av
fornybar energi
– Verdiskaping gjennom å ta den
fornybare kraften i bruk
– Robust eierskap og god
kapitaltilgang for verdiskaping i
internasjonale markeder

Foreslåtte tiltak fra fornybarnæringen
• Verdiskaping gjennom investeringer i produksjon
og transport av fornybar energi
– Norge må bidra til å sikre prising av CO2 ved styrking av klimakvotesystemet ETS
gjennom bedre balanse i markedet.
– All støtte til fossil energi og moden fornybar energi fases ut i Europa. Forskning og
utvikling videreføres.
– Omgående endre prinsippene for fastsetting av risikofri rente og dermed
friinntektsrenten i grunnrenteskattesystemet.
– Fornybarnæringen behandles på linje med andre næringer slik at reduksjonene i
selskapsskatten også gjøres gjeldende for vannkraften ved at de ikke motvirkes av
endring i grunnrenteskatten.
– Legge til rette for et demonstrasjonsprosjekt for et pumpekraftanlegg i Norge i
tilknytning til magasiner.
– Legge til rette for prosjektering av ytterligere mellomlandsforbindelser til UK og
kontinentet før 2020 med bakgrunn i forslag til endringer i energiloven.

Foreslåtte tiltak fra fornybarnæringen
• Verdiskaping gjennom å ta den fornybare kraften i
bruk
– Endre Enovas mandat slik at målet er reduserte CO2-utslipp og infrastruktur for
utslippsfri energibruk prioriteres.
– Ikke øke elavgiften ytterligere ut fra miljø- eller klimapolitiske hensyn.
– Utrede konsekvensene av dagens samlede skatter- og avgifter på elektrisitet samt
nettbetaling, herunder forbruketilpasninger sett opp mot andre energibærere.
– Utarbeide nasjonal handlingsplan for utbygging av infrastruktur for utslippsfri
energibruk i transportsektoren i Norge innen 2030 som innarbeides i nasjonal
transportplan.
– Alle offentlige anskaffelser av kjøretøyer og av ferger skal senest fra 2020 baseres på
anbudsinvitasjoner der det stilles krav om utslippsfri energibruk.
– Utvikle en attraktiv virkemiddelpakke for datasentre i Norge, herunder klargjøre
fristilte, regulerte attraktive geografiske plasseringer.
– Videreføre et konkurransedyktig regime for tilgang på rimelig og ren kraft for
industrien.

Foreslåtte tiltak fra fornybarnæringen
• Robust eierskap og god kapitaltilgang for
verdiskaping i internasjonale markeder
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Utvide rammene for pensjonsfonds adgang til å foreta investeringer i nettvirksomhet.
Tilrettelegge for pant i nett.
Øke tilgang til risikokapital.
God gjennomføring av endringer i industrikonsesjonsloven som åpner for privat
minoritetseierskap i ANS og DA i tillegg til AS.
– Opprettholde og forsterke utenlandssatsingen til Statkraft og andre selskaper med
særlige forutsetninger. Dette forutsetter en forutsigbar og stabil finansiering og
utbyttepolitikk over tid.
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