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MANGE ØNSKER OM MER KRAFT, MEN IKKE LIKE STORT 

BEHOV FOR UTBYGGING 
 

Det har kommet flere rapporter som reflekterer at det er mange ønsker om mer kraft for å realisere 

utvikling av industrien og bidra til et grønt skifte. Ifølge Statnett vil Norge få et kraftunderskudd om 

noen få år. 

 

Det er tre problemer i disse analysene. For det første er det ønsker om mer kraft som er tatt med, ikke 

nødvendigvis behov for mer kraft for utvikling av samfunnet. Vi vet at utbygging av mer kraft, enten det 

gjelder vannkraft eller vindkraft, vil hindre målet om å stanse tapet av naturmangfold. Mer 

kraftutbygging må underlegges en vurdering av samfunnsnytten. Er det riktig å ofre norsk natur for å 

skaffe kraft til kryptofabrikker? Er det fornuftig å forsyne olje- og gassinstallasjonene utaskjærs med 

kraft fra land? Her bør Statnett få kriterier for vurdering av hvilke formål som skal få tilgang til kraft. Vi 

registrerer at Statnett etterlyser retningslinjer for å kunne prioritere køen av de som ønsker seg mer 

kraft. Dette må Olje- og energidepartementet gi Statnett. 

 

For det andre er det mange av de nye prosjektene som ønsker seg kraft, som ikke har den industrielle 

kompetansen og erfaringen som trengs. Naturvernforbundet har gått gjennom flere av de prosjektene 

som melder inn ønsker om krafttilgang. Særlig i Nord-Norge er drivkraften forventninger av lavere 

kraftpriser enn i andre områder. Et eksempel kan være ønsket om mye kraft til produksjon av grønt 

stål i Nordland. Det tilsvarende prosjektet i Sverige stiller her langt sterkere. VI ser også at 

lokaliseringen av ulike typer datasentre flytter fra Sør-Norge til Nord-Norge. Vi trenger datasentre, men 

er alle planene realistiske? 

 

For det tredje er det ikke lagt inn mulighetene for energieffektivisering. Her skiller NVEs analyse av 

kraftmarkedet fra 2021 seg ut. NVE har i denne analysen lagt inn 7 TWh fra energieffektivisering, og 

Norge vil fortsatt ha netto krafteksport. Potensialet for energieffektivisering er langt større. Ifølge NVE 

har vi et potensial på 13 TWh bare i bygg. Det er en svakhet ved analysen til Statnett og andre at det 

store potensialet for energieffektivisering ikke er lagt inn. Vi trenger en handlingsplan for 

energieffektivisering, med sterke virkemidler. Enova må få et tydelig mandat for å jobbe med dette og 

mer penger å dele ut, blant annet til husholdningene. Naturvernforbundet har foreslått flere 

regulatoriske virkemidler som NVE bør få for å utløse potensialet for energieffektivisering. Blant dem 

er innføring av energioppfølgingssystem (EOS) for alle bygg og virksomheter med forbruk større enn 

100 000 kWh per år, «Minimum Energy Performance Standards», obligatoriske grønne leieavtaler, økt 

bruk av energisparekontrakter og utredning av en ordning med hvite sertifikater. Slike virkemidler 
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brukes i andre europeiske land. Vi viser til tidligere innspill om energieffektivisering, blant annet eget 

brev sendt 29. august 2022. 

 

Naturvernforbundets analyse er at vi kommer langt med energieffektivisering for å fase ut fossil energi. 

Energieffektivisering er den raskeste, minst konfliktfylte og mest miljøvennlige måten å skaffe til veie 

mer kraft på. Men vi trenger også å bygge ut mer fornybar kraft. Solkraft, oppgradering av 

vannkraftverk og etter hvert havvind vil sammen med energieffektivisering skaffe til veie den elektriske 

kraften vi trenger. 

 

I prosessindustrien har prosjektet Prosess 21 identifisert framtidsrettete teknologier som vil redusere 

klimagassutslippene. Noen av dem vil også redusere energiforbruket. Et av de gode 

industriprosjektene for å redusere klimagassutslippene er Yaras omlegging til grønn ammoniakk på 

Herøya i Porsgrunn. Yara har på lengre sikt ambisjon om å levere grønn ammoniakk til 

transportsektoren. Det interessante er at denne grønne ammoniakken kan produseres ved hjelp av 

uregulerbar kraft som for eksempel havvind. Dette gjør i så fall at denne grønne 

ammoniakkproduksjonen i mindre grad vil påvirke kraftbalansen. 

 

Vi ber Olje- og energidepartementet om å legge disse poengene til grunn for energipolitikken 

framover, der klimagassutslippene skal reduseres og tapet av naturmangfold stanses. 

 

 

Med vennlig hilsen 
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