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Næringspolitikken stresses
� Statsstøtte, konkurransepolitikk og offentlige 

innkjøp regulert via EØS. Stort handlingsrom!
� Krisene i Europa, klimamålene og supermaktkonflikt 

presser frem hardere virkemidler
� Strategiske industri- og energipartnerskap mv. 

mellom Norge og EU/medlemsland, blir stadig 
viktigere

� Screening av utenlandske oppkjøp
� IRA i USA utfordrer EU og Norge, både på 

investeringer og handel
� En hardere verden utfordrer tenking og pengebruk
� Energistøtte til tysk industri utfordrer norsk regjering
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Kraftkrise - hva nå?
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Krisetiltak på 
kort sikt -

industrien, 
ringvirkninger

Hvordan få 
forutsigbare og 

rimelige 
kraftpriser igjen?

EU - nå går det 
fort - gass og 
kraftutveksling



Det grønne taktskiftet

Norge går mot 
kraftunderskudd
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Klar tale fra Energikommisjonen

MER AV ALT –RASKERE 
� Behov for et taktskifte for å sikre et kraftoverskudd i normalår
� Mer effektiv og fleksibel energibruk
� Utløse investeringer i mange typer fornybar kraft
� Øke nettkapasiteten for å få kraften frem
� Tilgang til energi er for et hvert land en helt avgjørende og 

strategisk ressurs

Innen 2030 minst 40 TWh økt produksjon
minst 20 TWh energisparing
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Det haster, hva gjør vi?

Markedsdesign Kabeldisponering, vanndisponering og prissetting under lupen
Presset på vannet øker – den eneste reserven vi har

Vannkraftproduksjon Må ha kraftoverskudd, krav ev. forpliktende avtale med 
kraftprodusentene

Havvind
1,5 GW på Utsira nord. Tempo forseres, volum økes fra 1,5 til 
minst 3 GW bunnfast i Sørlig Nordsjø II, virkemidler og 
regulatoriske forhold raskt på plass, differansekontrakter.

Sol på tak og på bakken Obligatorisk for næringsbygg m.fl.

Landvind Sterkere incentiv til kommunene for landvind

Prissetting i sluttbrukermarkedet Kommer en utredning. Sikre prisnivå og begrense volatiliteten.

15.02.2023 6

Ledetider for kraft og nett Forsering utover kraftnettutvalgets innstilling. Staten som 
risikotaker


