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EUs ENERGI- OG KLIMAPOLITIKK 
- En historie om tre kriser 

Småkraftdagane – Bergen 30. august 2022
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Klimakrise Forsyningskrise Priskrise
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Klimakrise

Forsyningskrise Priskrise

Verden fortsatt på feil kurs…
• Går mot rundt 2,5-3 graders oppvarming 
• Ekstremt press på økosystemer og biologisk mangfold

… og EU vil ta et globalt lederskap i klimasaken  
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1) KLIMAKRISE: EU vil lede verden i arbeidet med å kutte utslipp gjennom European Green 
Deal (2020) – høyere mål for utslippskutt…  
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2030 
55% netto utslippskutt 

2050 
Netto null 
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European Green Deal

Historiske data

1) KLIMAKRISE: … og virkemiddelpakken FIT-for-55 skal sikre 55% utslippskutt innen 2030 
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43% 61%
29% 40%

32% 40%

32.5% 36%

Fornybarandel

Utslippskutt ikke-kvotepliktig sektor

Utslippskutt ETS

Energieffektivisering

Fit-for-55
Clean Energy 

Package

B) Tilstramminger i alle deler av eksisterende klimarammeverk
• Utslippskrav til kjøretøy 
• Utbygging av infrastruktur for alternative drivstoff 
• Mer energieffektive bygg  

C) Flere nye virkemidler 
• Karbontoll 
• ETS II for bygninger og veitransport 
• Klimafond 

A) Høyere målsetninger 

D) Nye, langsiktige strategier

2030 - 55% kutt 

EUs klimamål heves fra 40% til 55% kutt innen 2030… 

Offshore 
fornybar energi

Hydrogen
Energieffektive 

bygg

Lavutslippsteknologier for 
maritim og luftfart



THEMA Consulting Group 6

1) KLIMAKRISE: Mer helhetlige vurderinger av klima og miljø og økende verdikjedefokus

VI HAR IKKE BARE EN KLIMAKRISE, 
MEN OGSÅ EN MILJØKRISE… 

…OG DE NEGATIVE KLIMA- OG MILJØEFFEKTENE 
SKJER LANGS HELE VERDIKJEDEN 
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Implikasjoner av EUs svar på klimakrisen…

Forsyningskrise Priskrise

• Enda raskere omstilling av det europeiske energisystemet
• Raskere innfasing av uregulerbar fornybar energi, elektrifisering 

og hydrogen 
• Stor etterspørsel etter fornybar kraft og hydrogen 

• Store muligheter for Norge, men vi trenger folk og energi –
akkurat nå har vi ingen av delene… 
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Klima- og miljøkrisen

Forsyningskrise

Priskrise

Kritisk for EUs gassforsyning kommende vinter

Kort sikt: EU må sikre tilstrekkelig forsyning til vinteren 
Lenger sikt: EU vil kvitte seg med russisk gass
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2) FORSYNINGSKRISE: På kort sikt må EU sikre forsyningssikkerheten til sommeren 2023
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Bindende krav om fyllingsnivå på gasslagre i 
EU 

Regelverk om solidarisk deling av 
gassressurser ved alvorlig knapphet 

Økt LNG-import og etablering av nye 
importhavner

Flere grep er allerede tatt for å sikre gassforsyningene 
frem mot neste sommer… 

…og 26. juli vedtok medlemsstatene 15% frivillig 
gasskutt 
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2) FORSYNINGSKRISE: På mellomlang sikt vil EU fase ut all russisk gassimport – planen 
for å klare det er REPowerEU… 

Mer diversifisering av 
gassimport

Mer energieffektivisering 

Mer fornybar energi
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2) FORSYNINGSKRISE: REPowerEU- Hva kan få størst betydning for norsk kraftsektor?
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1. 1000 TWh ny fornybar kraft til hydrogen – halvparten import  

2. Ytterligere økning av EUs fornybarmål: Fra 40% til 45% i 2030 

3. Storstilt satsning på solkraft - 600 GW innen 2030

4. Raskere søknadsprosesser for fornybar energi 
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2) FORSYNINGSKRISE: REPowerEU peker på hvordan russisk gass kan fases ut på mellomlang 
sikt…  
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Midlertidig økning i 
kull, kjernekraft mm. 

Økt satsning på 
fornybar energi 

Gassimport 
fra andre land

Redusert russisk 
gassimport
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Klima- og miljøkrisen

Implikasjoner av EUs svar på forsyningskrisen…

Priskrise

• Enorm etterspørsel etter norsk gass 
• Enorme ambisjoner på hydrogenområdet
• Enda raskere omstilling til fornybar energi - solkraft, varmepumper og 

biometan

EUs behov for både naturgass og fornybar kraft og hydrogen øker enda mer, 
fra et allerede høyt nivå. Kan Norge levere på dette? 
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Klimakrise

Priskrise

Forsyningskrise

Ekstreme gass- og kraftpriser etter russiske forsyningskutt 

Europeiske myndigheter under sterkt press: 

• På kort sikt skjerme forbrukere og bedrifter mot de høye prisene 
• På mellomlang sikt: Er kraftmarkedsdesignet riktig? 
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3) PRISKRISE: På kort sikt må europeiske forbrukere skjermes mot de høye prisene… 
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Oktober 2021: 
ToolBox – oversikt over støttemuligheter

8. Mars 2022: 
EU klargjør handlingsrom for støtte

10. mars 2022: 
Midlertidig kriserammeverk

«[The EU is] ready to use the full flexibility of 
our State aid toolbox to enable Member 
States to support companies and sectors 

severely impacted»

Margrethe Vestager – Mars 2022

EU har i flere omganger klargjort og utvidet rammene for 
midlertidige støtteordninger det siste året 
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3) PRISKRISE: … og Spania og Portugal har fått lov til å sette et midlertidig tak på 
gasskraftprisen, noe som reduserer engrosprisen for alle forbrukerne  
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Innretning: 

• Staten betaler støtte til gass- og 
kullkraftverk tilsvarende differansen mellom 
et gitt pristak og markedsprisen. 

• Forbrukerne betaler for støtten 

Konsekvenser: 

• Engrosmarkedsprisen synker tilsvarende 
støtten i timene der kull eller gass er den 
marginale produsenter (de fleste timene)

• Lavere inntjening for alle andre 
kraftprodusenter 
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3) PRISKRISE: På lenger sikt kan markedsdesignet for kraft bli endret radikalt fra dagens
system… 

17

This market system does not work anymore. We have 
to reform it. We have to adapt it to the new realities of 

dominant renewables

This is not trivial, this is a huge reform. It will take time, 
it has to be well thought through. 

Ursula von der Leyen – juni 2022



THEMA Consulting Group

3) PRISKRISE: Det er stor usikkerhet knyttet til hvilke endringer som kan bli aktuelle. En del 
radikale forslag får mye oppmerksomhet om dagen…    
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Gruppe 1 
• Elvekraft
• Vind- og solkraft
• Kjernekraft og kraftvarmeverk 
• ++  

Gruppe 2 
• Regulerbar vannkraft
• Gasskraft, kullkraft
• Biokraftverk 
• ++ 

Må inngå langsiktige 
differansekontrakter eller selge til 
sentral kraftkjøpsenhet (priset til 
LCOE). Kan ikke selge kraft i spot

Selger kraft i spot, men all 
produksjon fra gruppe 1 trekkes 
fra forbruket før markedskrysset 

beregnes. 

Formål: Redusere den gjennomsnittlige kraftprisen for forbrukerne gjennom 
å svekke koblingen mellom marginalprisen og gjennomsnittsprisen

Svakheter: Mye uavklart, men trolig svekkede prissignaler og uklare 
implikasjoner for investeringsincentivene. 

Forslaget kan få svært store konsekvenser for elvekraft og 
annen uregulerbar fornybar energi 

Et gresk forslag til nytt europeisk markedsdesign ble lagt 
frem for EUs energiministre i juli… 
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Klimakrise

Implikasjoner av EUs svar på priskrisen…

Forsyningskrise

• Engrosmarkedet er den klart viktigste inntektskilden for norsk 
kraftproduksjon. Endringer i markedsdesignet kan få store konsekvenser 

• Ekstreme priser skaper politisk press for å få endret kraftmarkedet, noe 
som kan føre til forhastede beslutninger 

• Viktig å forstå konsekvensene av og gi innspill til løpende forslag om 
endringer i markedsdesignet – potensielt store endringer for elvekraft 
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Klimakrise Forsyningskrise Priskrise

Stor usikkerhet det kommende året og potensielt svært store konsekvenser for det norske 
energisystemet og småkraften… 

EUs svar på klimakrisen og forsyningskrisen øker viktigheten av norsk fornybar 
kraftproduksjon og hydrogenproduksjon. 

Samtidig øker viktigheten av norske gassleveranser til EU på mellomlang sikt. 

Store muligheter knyttet til å utvikle ny fornybar kraftproduksjon og nye 
lavutslippsverdikjeder, men Norge trenger folk og overskuddsenergi til å levere

EUs svar på den pågående priskrisen 

utgjør en betydelig risiko for norsk 
(små)kraftbransje. 

Det europeiske engrosmarkedsdesignet 
skal opp til vurdering og mange ønsker 

radikale endringer 




