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Grunnleggende

2

Økt energieffektivisering 

og utvikling av energi- og 

klimateknologi.

Samtlige områder i norsk 

samfunnsliv 

På lag med de som vil gå 

foran
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Klima Forsyningssikkerhet Verdiskaping
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Stimulere grønn
innovasjon

Utløse grønne
prosjekt

Bedre beslutninger

Endre 
markedet
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• Innovative energi- og klimaprosjekt

• Fornybar energi, effektiv energibruk

og reduserte klimagassutslipp

• Fullskala prosjekt, involvere

sluttbruker

• Redusere risiko

• Enova dekker opp til 50% av

investeringskostnadene

• Har støttet prosjekter fra 1 til 1500 

millioner kroner

Stimulere grønn innovasjon
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• Markedsintroduksjon av nye energi-

og klimaløsninger

• Effektiv energibruk, 

energigjenvinning, konvertering og

økt bruk av fornybar energi

• Finansiell støtte for å sikre

tilstrekkelig økonomi i prosjektene

• Fra husholdningsstøtte på kr 5000 til

støtte i kraftintensiv industri på kr

400 millioner

Utløse grønne prosjekt
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Bedre beslutninger

• Rådgivning basert på erfaring fra

mer enn 5000 prosjekt

• Støtte etablering av energiledelse

• Rådgiving og svartjeneste for 

sluttbrukere

• Informasjon og opplæring
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• Bidra til mer velfungerende 

markeder for effektive energi- og 

klimaløsninger.

• Bygge ned barrierer

• Utløse endring

• La markedet virke

• Innenfor rammene av 

statsstøtteregelverket

Endre markedet



Energisituasjonen i et langsiktig 

perspektiv
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54 Mt2015

Klima
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54 Mt- 20 %- 40 %2030

Klima
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Lavutslipps-

samfunnet
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Befolknings-

vekst

Velferds-

samfunnet
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Ny 

verdiskaping

700 000 

000 000
kr i verdiskaping

300 000
sysselsatte

6
TWh kraft



En melding i tre deler:

• Norges utgangspunkt

• Perspektiver for 

energisystemet

• Energipolitikken mot 

2030

• Nærmere om Enova  
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Del I - Norges utgangspunkt
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• Energibruk i Norge

• Hovedtrekk i den norske 

energiforsyningen

• Virkemidler på energiområdet

• Energi og næring

• Europas betydning for den norske 

energiforsyningen

Beskrivelse av utgangspunktet, historisk utvikling og nåsituasjonen i energiforsyningen 



Del II - Perspektiver for energisystemet
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• Globale energimarkeder

• Perspektiver for det europeiske 

kraftmarkedet

• Perspektiver for energibruken i 

Norge

• Perspektiver for kraftmarkedet i 

Norge og Norden

• Ny teknologi i det norske 

kraftsystemet

• Grunnlaget for fornybar 

energiproduksjon i Norge

• Utviklingstrekk mot 2050

Gjennomgang av utviklingstrekk og forutsetninger for energiforsyningen fremover 

Tysk vind-og solkraftproduksjon og 

kraftpris uke 36 i 2015



Del III - Energipolitikken mot 2030
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Forsyningssikkerhet, klima og 

næringsutvikling ses i sammenheng

• Forsyningssikkerheten skal styrkes

• Lønnsom utbygging av fornybar 

energi

• Mer effektiv og klimavennlig bruk av 

energi

• Effektiv utnyttelse av lønnsomme 

fornybarressurser som gir grunnlag for 

næringsutvikling og verdiskaping

Tydeligere mål, retning og prioriteringer



Energisystemet i Norge



Nye utfordringer

CO2 CO2

• Energisektoren må rustes opp

• Store omstillinger i energimarkedene

• Vekst i industri og befolkning

• Klimautfordringen



Fire områder av interesse

Styrket 

forsyningssikkerhet

Lønnsom 

produksjon av 

fornybar energi

Mer effektiv og 

klimavennlig bruk av 

energi

Næringsutvikling og 

verdiskaping gjennom 

effektiv utnyttelse av 

lønnsomme 

fornybarressurser



Styrket forsyningssikkerhet

• Fleksibilitet gjennom markedsløsninger

• Styrket nordisk samarbeid 

• Nye teknologiløsninger og styrket IKT sikkerhet

• Store investeringer i overføringsnettet



Lønnsom produksjon av fornybar energi

• Velfungerende markeder og mindre 

subsidier

o Ikke videreføre elsertifikatene etter 

2021

• Ta vare på Norges fortrinn – vannkraften

• Forenkler rammer for fornybar produksjon

• Langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft



Mer effektiv og klimavennlig bruk av energi

• Enova viktigste virkemiddel, styrket 

satsing på klima

• Transportsektoren særlig viktig

• Nytt mål for energieffektivisering

• Effektiv overgang fra fossil til fornybar 

energi



Næringsutvikling og verdiskaping gjennom effektiv 

utnyttelse av lønnsomme fornybarressurser

• Fornybarnæringen skal skape verdier

• Tilgang til nye markeder - krafthandel

• Aktiv Europapolitikk – effektivt markedsdesign

• Konkurransefortrinn for kraftintensiv industri

• Endring i industrikonsesjonsloven



Nærmere om Enova

• Ny avtale mlm OED og Enova for perioden 2017-2020, basert på den eksisterende 

styringsmodellen.

• Enovas overordnede mål skal være reduserte klimagassutslipp og styrket forsyningssikkerhet 

for energi, samt teknologiutvikling som å lengre sikt også bidrar til reduserte klimagassutslipp.

• Enova kan rekruttere prosjekter fra alle sektorer.

• Et kvantitativt mål for reduserte klimagassutslipp og for styrket forsyningssikkerhet for energi 

vurderes nærmere



Enova bidrar til lavutslippssamfunnet

• Et sentralt virkemiddel i utviklingen av 

fremtidens energisystem og 

lavutslippssamfunnet

• Prosjekter som gir reduserte 

klimagassutslipp prioriteres, inkludert 

teknologiprosjekter som kan gi 

reduserte klimagassutslipp globalt

• På veien mot målet om å bli et 

lavutslippssamfunn er det samtidig 

viktig å ivareta forsyningssikkerheten 

for energi
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En tydeligere og viktigere plass i energipolitikken 



Styringsmodell

• Bidrar til effektiv utnyttelse av ressursene 

Enova har til rådighet

• Stor faglig frihet til å utvikle virkemidler og 

tildele støtte til enkeltprosjekter

• Enovas innsikt og arbeidsform er viktig for å 

drive frem markedsendringer som kan bli 

varige

• De langsiktige rammene gjør det mulig å gå 

inn i enkelte store prosjekter og mange 

forskjellige satsinger på enkeltområder

• For stor grad av politisk øremerking 

undergraver muligheten til effektiv 

måloppnåelse
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Særskilte områder

• Energieffektiv og klimavennlig industri

• Bredt tilbud til utvikling av energi- og 
klimateknologi

• Satsing på energi- og klimateknologi 
i industrien kan bidra til reduserte 
klimagassutslipp når teknologien tas 
i bruk og spres, også i andre land.

• Prosjekter både i eksisterende og 
nye industrier, samt i olje/gass

• En mer miljøvennlig transportsektor

• Bidra til reduserte klimagassutslipp i 
transportsektoren

• Innsats der mulighetene for å 
påvirke utviklingen er størst, i 
samspill med det øvrige 
virkemiddelapparatet
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Oppsummert utfordringer

• Behov for mer fornybar kraft

• Energisektoren må rustes opp

• Store omstillinger i energimarkedene

• Vekst i industri og befolkning

• Klimautfordringen
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