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21/1362 Høringsbrev - Fornybardirektiv 

Innledningsvis vil Industri Energi påpeke at for mange høringsinstanser er det svært vanskelig å ta 

stilling til komplekse direktiver og forordninger som sendes ut på engelsk uten en gjennomgang og 

spesifikk forklaring på norsk hva endringene medfører for Norge. Industri Energi vil minne 

departementet om at Utredningsinstruksen fra 2016 også gjelder for innføring av EU Direktiv og 

Forordninger. 

Det forsterkede forslag til målsetting i fornybardirektivet om minst 40 prosent fornybarandel i 

forbruket for EU samlet innen 2030 vil medføre en betydelig utbygging av ny fornybar 

kraftproduksjon, samtidig som forventingene til elektrifisering i blant annet Green Deal og fit for 55 

pakken vil medføre stor økning i kraftetterspørsel, også i Norge.  

Siden Norge er fullt integrert med systemer og i et kraftmarked med våre naboland står vi også rustet 

til å ta betydelige markedsposisjoner i den europeiske energiomstillingen, som leverandører i 

havvindsatsingen, med hele verdikjeder i produksjon av grønt og blått hydrogen og leverandører av 

teknologi og tjenester knyttet til kraftsystem.  

Forutsetningen er imidlertid markedsadgang, men også mest mulig like rammebetingelser i 

reguleringen av kraftmarked og system. Rask norsk implementering og tett og tillitsfullt 

energisamarbeid med EU er derfor ikke bare avgjørende for at næringen skal ha forutsigbare 

rammebetingelser hjemme, men også for at man skulle kunne ta posisjoner som leverandører av 

teknologi og kompetanse i den europeiske energiomstillingen. 

Industri Energi vil fremheve EUs kvotesystem som det viktigste verktøyet for klimamål og 

virkemiddel, fremfor egne mål på både klima, fornybar, energieffektivisering og overføringskapasitet. 

Industri Energi mener også at det er viktig at Norge støtter opp initiativer til å la fornybardirektivet 

dekke lavkarbon drivstoff og blått hydrogen. 
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Med hilsen 

 

Frode Alfheim       Maria Schumacher Walberg 

Forbundsleder       Leder Samfunnspolitisk Avdeling 

 

 

 


