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Marius Arion Nilsen
-37 år, opprinnelig fra Askøy utenfor Bergen
-Elektro, serviceelektronikk og romteknologi utdannelse 
fra videregående skole
-Energi og elkraftteknikk ingeniørgrad
-Industriell økonomi og teknologiledelse mastergrad

-Jobbet med salg og ledelse i 10 år, både nasjonalt og 
internasjonalt
-Siste jobb var salgssjef for teknologibedrift med omsetning på rundt 
150 MNOK, leder for 8 ansatte

-Nå Energi og miljøkomiteen



Viktige saker – Fornuftsbasert politikk
Elektrifisering til 50 mrd for Equinor aleneCo2 fangst til 22 Milliarder

Klimaplan 2030 – En varslet katastrofe for 
velferdssamfunnet

Avgift kun for Norske selskaper, ikke EU 
selskaper



Hvordan skaffe nok energi til det grønne skiftet

Utvikle Norsk olje og 
gass

Ikke bruke 15 TWH på å elektrifisere 
sokkelen



Hvordan skaffe nok energi til det grønne skiftet

Utvide, oppgradere og 
bygge ny vannkraft

Energieffektivisering/EN
ØK



Hvordan skaffe nok energi til det grønne skiftet

Støtte og tilrettelegge 
for  ny kraftproduksjon 
og nye energibærere

Lave skatte- og avgiftsnivåer som 
bevarer vår konkurransekraft 

utnytter vår rene fornybare kraft



Hvordan skaffe nok energi til det grønne skiftet

Kjernekraft - Thorium Energipolitikk som sørger for 
forsyningssikkerhet, 
basisproduksjon ++



Småkraften generelt som næringsaktivitet 
Bedrifter og næringsliv 

trenger fornuftige, 
forutsigbare skatter, 

avgifter og betingelser

EU og Brussel kan ikke definere Norsk 
vannkraft som ikke bærekraftig og utenfor 

gunstige finansieringbetingelser. 



Småkraften generelt som næringsaktivitet 
-FrP vil bygge ut mer miljøvennlig vannkraft og forenkle 
konsesjonsbehandlingen
-FrP er positive til ytterligere utbygging av vannkraft og oppgradering 
av eksisterende vannkraftanlegg
-FrP vil styrke og oppbemanne NVE
-FrP vil redusere saksbehandlingstiden
-FrP ønsker gunstige skatte og avgiftsregimer som sikrer optimal 
produksjon, ikke suboptimal skattetilpasset produksjon
-Flere hundre småkraftverk som har fått konsesjon men som ennå ikke 
er bygd ut – Vi ønsker dialog her for å få fram politikk som realiserer 
disse

Norsk småkraft produserer nær 11 TWh i dag
Potensial for 8TWH til – iflg NVE



Synspunkter på prisforskjellene internt i 
Norge mellom de ulike prisområdene

Skulle vi hatt et Nye Nettforbindelser?



Synspunkter på prisforskjellene internt i 
Norge mellom de ulike prisområdene

Underdimensjonert strømnett stopper mange 
prosjekter og utnytter ikke kraftoverskuddet 

man har i nordre del av Norge per i dag

Situasjonen vi ser i dag med priser på 
flere kroner/kwh i sør, og en brøkdel i 
nordre del av landet er ikke gunstig



FrP om nye utenlandskabler



Vannkraft

Over hele landet har vannkraft bygd 
samfunn og industri, vært viktig for 
lokal næringsutvikling og ikke minst 
anleggsnæring i distriktene.

-Fremskrittspartiet ønsker å realisere 
lønnsom utbygging av fornybar energi. 

–Vi vil legge til rette for 
næringsutvikling og verdiskapning 
gjennom effektiv utnyttelse av 
lønnsomme fornybarressurser som 
småkraften er


