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Energi Norge 

•  Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for 
energibedrifter tilsluttet NHO  

•  Organiserer 280 energibedrifter som 
produserer, transporterer og selger kraft 

•  Energi Norges medlemsbedrifter står for 
nesten all kraftproduksjon i Norge, og har 
omtrent 2,5 millioner nettkunder (> 90%).  

•  Gjennom Energiakademiet tilbyr Energi 
Norge konferanser, kurs og temadager til 
energibransjen samt tilknyttede bransjer 
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Redusere 
klimagassutslipp 

Sørge for et 
velfungerende 
energisystem 

En bærekraftig omstilling  



Mot en utslippsfri 
europeisk kraftsektor i 2050  
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I 2050 må all energibruk være utslippsfri 

Energiforbruket i fremtiden må baseres på 
utslippsfri energibruk 



I 2050 må all energibruk være utslippsfri – all CO2 tas hånd om på produksjonsleddet 

Energiforbruket i fremtiden må baseres på 
utslippsfri energibruk 



Klimagassutslipp i Norge 
(MtCO2 ekvivalenter, 2009-data) 

Kilde: Statistisk sentralbyrå 

Energibruk er en del av klimaproblemet 
– også i Norge 



Kraftfull europeisk lovgivning 

Forsyningssikkerhet 

Maks 2℃ global oppvarming 
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Det europeiske kvotemarkedet  
er viktig for kraftmarkedet 
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Enorme investeringer i fornybar energi og nett 

 Høy årlig vekst i kapasitet i de nasjonale handlingsplanene                                   
for fornybar energi i Europa (2010-2020) 
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..der anslagene for 
nødvendige nett-

investeringer neste fem år 
er 23-28 milliarder euro 



Kilder til fleksibilitet 

PRODUKSJON 
•  Vannkraft med 

magasinkapasitet 
•  Gasskraft 
•  Kullkraft 

MARKED 
•  Harmonisering av regelverk 
•  Bedre data om sol og vind 
•  Mer handel nærmere 

produksjonstimen 
•  Kapasitetsmarkeder?  

KUNDER 
•  Smart grid 
•  Avanserte målesystemer 
•  Sluttbrukerstyring 
•  Lagring 

TRANSMISJON 
•  Investeringer i ny 

overføringskapasitet 
•  Utvikling av felles regelverk 



Et felles europeisk kraftmarked 

Bygget 
Vedtatt 

•  Hele Nordvest-Europa et felles 
markedsområde fra 2012/13 

•  Hele Europa ett felles 
markedsområde fra 2014 (mål) 



Økt fleksibilitet og forsyningssikkerhet 

Ressursene og 
kompetansen 

 
 

Utveksling, 
markedsløsninger 

og politikk 

Stort marked og 
økende 

etterspørsel etter 
fleksibel og 
utslippsfri 

produksjon 



Vanndirektiv og vilkårsrevisjoner 

•  Alle vannforekomster skal inngå i en 
forvaltningsplan under vanndirektivet 

•  Det er varslet en gjennomgang av 340 norske 
vannkraftkonsesjoner 

•  LVK og en rekke miljøorganisasjoner har 
klaget norske myndigheters gjennomføring av 
vanndirektivet inn for ESA 



Energi- og klimapolitikk  
med stor betydning for kraftprisen 

Kilde : Thema 
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Et norsk - svensk elsertifikatmarked  

•  Felles mål om 26,4 TWh ny 
fornybar energi i 2020 

•  Elsertifikatene finansierer 
forskjellen mellom 
markedspris og kostnad for 
ny produksjon 

•  Markedet avgjør om det blir 
vindkraft, vannkraft eller bio, 
og om investeringene 
kommer i Norge eller 
Sverige,  





Fornybarutbygging gir overskudd 

20 

•  Det er den nordiske 
kraftbalansen som er 
viktig – ikke den 
norske 

•  Fornybarutbygging 
og  kjernekraft – mye 
underveis 

•  Lav 
etterspørselsvekst 
forventet 

•  Vi får et overskudd 
mot 2020 – 
spørsmålet er hvor 
stort -10
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Industrien er en viktig kundegruppe  
for energibransjen 
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•  Kraftkrevende industri utgjør 
rundt 30 % av kraftforbruket i 
Norge 

•  Bred oppfatning at Norden vil 
ha et betydelig kraftoverskudd i 
Norden i 2020 

•  Innføring av kompensasjon for 
indirekte CO2-kostnader vil 
styrke global konkurranseevne 

GWh 

Industriens  
kraftforbruk (SSB) 



Fremtiden er elektrisk! 

•  Rik tilgang på fornybar kraft fremover 
•  Trenger vedtak som sikrer at kraften tas i 

bruk til å fase ut fossil energi 
•  Oljefyring til elektrisitet – i bygg og industri 
•  Gassturbiner offshore til kraft fra land 
•  Videre elektrifisering av transport 
•  Grunnlag for ny industriell virksomhet 
•  Sterkere sentralnett og flere 

mellomlandsforbindelser 

•  Mål og virkemidler må sikre overgang til 
utslippsfrie energibærere 



Bred politisk støtte til 
forsterket kraftnett og flere utlandskabler 

•  Mye dyrere å bygge for sent enn for tidlig 
•  Prosjekter kvalitetssikres av eksterne fagmiljø 
•  Styrke forsyningssikkerheten i sentralnettet 
•  Grønt lys til lønnsomme mellomlandsforbindelser 
•  Restriktiv bruk av jord- og sjøkabler 
•  Endring av konsesjonsbehandligen 



Investeringer regionalnett og distribusjonsnett 
1973-2020 (nominelle verdier) 
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Pågående høringer NVE 
•  Høring - Ny forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen 

•  NVE foreslår med utgangspunkt i et oppdrag fra Olje- og energidepartementet å lage en ny forskrift om forebyggende 
sikkerhet og beredskap i energiforsyningen  

  
•  Høring – Endring av systemansvarsforskriften 

•  NVE foreslår å endre systemansvarsforskriften for å bidra til mer samfunnsmessig rasjonell forsyningssikkerhet.   
  
•  Høring – Forslag til endringer i energilovforskriften 

•  Med bakgrunn i erfaring fra enkeltsaker og revisjoner/tilsyn, ønsker NVE presisere enkelte av bestemmelsene i 
energilovforskriften.. Målet er å bedre forsyningssikkerheten.  

  
•  Høring – Ny forskrift om energiutredninger 

•  NVE ønsker innspill til ny forskrift om energiutredninger. Forskriften vil erstatte gjeldende forskrift om energiutredninger. 
  
•  Høring - Endring av leveringskvalitetsforskriften 

•  NVE ønsker innspill til et høringsdokument med forslag til endring av forskrift 30. november 2004 nr 1557 om 
leveringskvalitet i kraftsystemet. 

•  Høring - Metode for fastsettelse av nettselskapenes kostnadsnorm 
•  NVE foreslår å endre metodene for fastsettelse av nettselskapenes kostnadsnormer. Målet med endringene er å bidra til mer 

forutsigbare økonomiske rammevilkår for selskapene, samt bidra til at den økonomiske reguleringen ikke hindrer en 
hensiktsmessig strukturendring i bransjen. 

  
•  Høring – Endringer i kontrollforskriften 

•  NVE foreslår å endre hvordan referanserenten i den økonomiske reguleringen av nettselskapene fastsettes, og hvordan 
nettselskapenes FoU-kostnader og mer- og mindreinntekt skal håndteres. 

•  Kommer: Høring tarifforskriften (regionalnettsordningen) og endring i energiloven (i 2 omganger).  



Nye myndigheter, nye roller  
og økte krav til uavhengighet 

Sentralnett Distribusjonsnett 
Produsenter 
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Strømsalg 



Stadig nye utfordringer  
for nettselskapene 

•  Økt tilsyn av og rapportering fra 
nettselskapene 

•  Strengere oppfølging med økonomiske 
forføyninger 

•  Større fokus på forsyningssikkerhet og 
nettinvesteringer 
Implementering av EUs eldirektiv 
forplikter Norge 

•  Nye regelverk fra europeiske organer 
(ACER og Entso-E) 



Endringer i inntektsreguleringen  
for nettselskaper fra 2013 

•  Ny modell for vurdering av 
effektivitet 

•  Økte inntektsrammer gjennom 
nye modell for renteberegning 

•  Finansiering av nettselskapenes 
kostnader ved FoU 



Risikoanalyse for et nettselskap 
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Utvikling av et nordisk forbrukermarked  
for strøm 

•  All kundekontakt gjennom 
kraftleverandør 

•  Krever effektive dataløsninger 



Smart strøm i Norge 

•  Stor og krevende utrulling av 
smarte målere i alle hjem 

•  Stiller nye og større krav til 
selskapenes egne systemer 
og kompetanse 

•  Initiativ fra myndighetene om 
et sentralt datanav for hele 
bransjen 

•  Avgrensning 
•  Organisering og finansiering 
•  Markedsmodell 



Risikostyring: krafthandel 

•  Struktur og orden  
•  IT-systemer som fungerer og gir riktig verdi 

på portefølje til enhver tid 
•  Klare ansvars- og rapporteringslinjer 
•  En og samme person kan ikke legge 

strategi, gjennomføre handel og 
rapportere 
•  Absolutt når det gjelder posisjonshandel  

•  Tydelig fullmaktshierarki 
•  Uavhengig kontroll- og 

rapporteringssystem 



Utvikling i kraftbransjens omdømme 2002-2012 
 



Rekrutteringsutfordringene 

•  Stort rekrutteringsbehov i 
bransjen 

•  Økte investeringer og avgang til 
pensjon 

•  Kampen om kompetansen 
hardner til 

•  De unge ser igjen en fremtid i oljå 

•  Utfordringene er særlig store 
i distriktene 

•  Små fagmiljø og få 
utviklingsmuligheter 

 



Enorm vekst i investeringer neste ti år 

Produksjon 

Nett 

Sentralnett 

Kilde: Statnett mfl 



Tilgang på kapital vil bli en knapp faktor for utvikling 
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