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FORORD
Innovasjon Norge har i vinter mobilisert aktører i alle regioner
og næringer til å diskutere et nødvendig «drømmeløft» for norsk
innovasjon og omstilling. I mars i år ba Innovasjon Norge Norsk
Klimastiftelse om å legge til rette for at fornybarnæringene får ta
del i Drømmeløftet.
Hvilke mål bør vi ha på fornybarnæringenes vegne frem mot 2050, og hva skal til for å
komme dit? Hvilke endringer må til i innovasjonspolitikken for å lykkes? Hva er fornybarnæringenes Drømmeløft?
I løpet av noen hektiske uker har Klimastiftelsen gjennomført en ekspertundersøkelse,
arrangert en rundebordskonferanse og samlet skriftlige innspill fra ulike bidragsytere.
Resultatet av vårt arbeid finner dere i denne rapporten.
Fornybarnæringene representerer ingen homogen gruppe selskaper. Spennet er stort – fra
små oppstartsbedrifter til Europas største produsent av fornybar energi. Vi har derfor ikke
gjort forsøk på å sende over et omforent innspill til Innovasjon Norge, men i stedet systematisert de tankene og ideene som har kommet frem i denne prosessen.
Det er nok av gode forslag å ta tak i for de som ønsker å løfte fornybarnæringene i Norge.
Tusen takk til alle dere som har delt deres kunnskap, erfaringer og meninger med oss.
God lesing!
AV: LARS-HENRIK PAARUP MICHELSEN,
daglig leder i Norsk Klimastiftelse

Norsk Klimastiftelse støttes av:
Norsk Klimastiftelse ble opprettet
i 2010. Stiftelsen arbeider for kutt i
klimagassutslippene gjennom overgang til
fornybar energi og andre lavutslippsløsninger.
Stiftelsen er basert i Bergen og har støtte
fra et bredt nettverk i næringsliv, akademia,
organisasjoner og offentlige institusjoner.
Stiftelsens styre ledes av Pål W. Lorentzen.
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Dette er en rapport fra et rundebordsmøte om fornybarnæringene hos Innovasjon Norge 24. mars 2015. Møtet var
ledd i Norsk Klimastiftelses arbeid med å samle innspill fra fornybarnæringene til Innovasjon Norges #drømmeløft.
Deltakerliste nederst i teksten. Rapporten ble publisert som artikkel i nettmagasinet Energi og Klima 8. april 2015.

HVORDAN KICKSTARTE
NORGES GRØNNE NÆRINGER?
Store vyer og konkrete ideer for et grønt skifte finnes det mange av.
Spørsmålet er om tilstrekkelig mange i Norge merker behovet for
omstilling – og om det er politisk vilje til å framskynde den. Rapport
fra rundebordsmøte om fornybarnæringene.
AV: OLAV ANDERS ØVREBØ,
redaktør i Energi og Klima

Potensialet for grønn innovasjon er enda større enn mange tror, mener Johan Sandberg i
DNV GL. Når olje- og gassnæringen presenteres for ideer om kraftproduksjon med offshore vind, ser de muligheter folk med bakgrunn fra fornybar ikke har drømt om.
– En fornybar tanke kan bringes rett inn i hjertet av olje og gass, sa Sandberg på et rundebordsmøte arrangert av Norsk Klimastiftelse i Oslo 24. mars.
Et 30-talls representanter for store og små bedrifter, institusjoner og organisasjoner deltok på møtet (se liste nederst i artikkelen). Målet var å bringe fram innspill og synspunkter til Innovasjon Norges #drømmeløft-prosjekt om hvordan Norge skal klare skiftet fra
en oljedominert økonomi til et næringsliv basert mer på grønne næringer – som produksjon og tjenester relatert til fornybar energi og energieffektivisering.
FORNYBAR VEKST VIA OLJE

Et grønt skifte i Norge kan bli en smertefull prosess med tap av mange arbeidsplasser. I
en spørreundersøkelse Klimastiftelsen nylig gjennomførte blant et panel på 55 eksperter,
var likevel optimismen til stede: Åtte av ti sa seg helt eller litt enig i at fornybarnæringene
og andre grønne næringer kan kompensere for nedgangen i oljesektoren med nye arbeidsplasser og verdiskaping.
På rundebordsmøtet presenterte Sandberg fra DNV GL et konkret prosjekt der et grønt
skifte så å si bygges inn i oljesektoren. Produksjon av olje på modne felt (haleproduksjon)
krever mye energi når vann skal pumpes inn i brønnene. Denne energien kan leveres av
flytende vindmøller, og vil være billigere enn konvensjonelle løsninger, ifølge Sandberg.
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På den måten kan Norge bidra til å modne en teknologi som senere kan bygges ut i kyst- og
havområder over hele verden. Kombinasjonen av flytende vindkraft og oljeproduksjon vil
bare være relevant for de neste 10-15 årene, framholdt Sandberg. Deretter står vindkraften på egne bein.
– Vi må bruke kompetansen som finnes i olje og gass inn mot fornybart, sa Sandberg.
Dette var flere opptatt av på rundebordsmøtet. Med prosjektet Transferit vil flere organisasjoner systematisk overføre kompetanse og teknologi fra olje- og gass-sektoren til andre
næringer, fortalte Terje Sletnes fra Tekna. Modellen går ut på å føre sammen personer fra
ulike fagområder i idelaboratorier.
Denne kompetanseoverføringen blir ikke lett, advarte Jon Dugstad fra Intpow. Fortsatt
lav arbeidsledighet gjør at kompetansen er ”låst” der den er – fremfor alt i den fremdeles
lønnsomme olje- og gassindustrien.
– Finnes det politisk vilje i Norge til å tenke den tanken at noen av ressursene vi har må
flyttes, på et eller annet vis, fra nedgangsindustrien olje og gass til en oppgangsindustri,
spurte Dugstad. Informasjonen om alle mulighetene i de grønne framtidige vekstnæringene har nemlig ikke nådd olje- og gassmiljøene.
ET DESENTRALISERT SKIFTE

Et grønt skifte gjennom kontinuitet eller brudd – hva er mest sannsynlig? Internasjonalt
er energibransjen sterkt preget av et strukturelt skifte fra en sentralisert til en desentralisert modell. Jens Ulltveit-Moe beskrev hvordan tyske kraftselskaper har sovet i timen,
undervurdert den raske utbyggingen av sol- og vindenergi, og nå blir straffet for det.
Einar Wilhelmsen fra Forskningsrådet framholdt de positive sidene ved å legge til rette for
en desentralisert modell. Den norske klimapolitikken har med sin satsing på kutt i utslipp
gjennom kvotekjøp og skogvern i utlandet vært elitistisk og fjernt fra folks hverdag, sa
Wilhelmsen. Kontrasten er den tyske politikken for å utvikle solenergimarkedet. Tung
statlig intervensjon gjorde et hjemmemarked mulig. Så ble markedet brukt som læringsarena i et samspill mellom markedsaktører og forbrukere. Flertallet av solcelleanlegg ble
finansiert av folk flest – bønder og privatpersoner.
– Energiewende er populært fordi folk kan delta, sa Wilhelmsen. Med en desentralisert
modell frigjøres kapital, og klimapolitikken blir populær. Det gir politikerne armslag.
Klimapolitikken bør fokusere mindre på kostnadseffektivitet, som fungerer handlingslammende, mener Wilhelmsen. En bør ”plukke alle eplene på klimatreet”, bruke markedet
for å kommersialisere ny teknologi og åpne klimafeltet for alle typer investorer.
Det samme ønsker Vegard Laukhammer med prosjektet GreenStat, der målet er å etablere
et stort norsk fornybarselskap der folk flest kan investere.
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VIRKEMIDLER FOR INNOVASJON

Sju av ti i Klimastiftelsens ekspertpanel ønsker mer statlig støtte til grønn innovasjon og
utvikling av nye miljøteknologier. Også på rundebordsmøtet var det stemning for en aktiv
statlig rolle, men varierende synspunkter på utformingen av støtteordninger og politikk.
Fra pilot til marked: Flere aktører pekte på at norsk innovasjonspolitikk mangler et ledd.
Teknologiutvikling støttes inntil et pilotanlegg er bygd, men så er det stopp. Det er mye
vanskeligere å få støtte til demonstrasjonsanlegg som kan bringe teknologien helt fram til
markedet. – Veldig mye av støttemidler i Norge har stoppet altfor tidlig i den lange verdikjeden for innovasjon, sa Dag Arthur Aasbø fra Borregaard.
Verdikjede i Norge: Den potensielle verdiskapingen i norsk forskning og utvikling realiseres ofte ikke fordi teknologien ikke kommersialiseres, framholdt også Ingrid Lomelde
fra WWF-Norge. Aktører må kvalifisere teknologien sin før de kan gå ut i eksportmarkedet. Derfor trengs det et hjemmemarked i Norge. Harald Dirdal fra Havgul Clean Energy
pekte på at skal du skape store volumer av arbeidsplasser i Norge, må verdikjedene også
finnes her. Havgul har fått avslag fra NVE på bygging av Siragrunnen offshore vindpark.
Knyttet til prosjektet er en fundament- og installasjonsfabrikk for produksjon av vindkraftverk i Farsund som ifølge Dirdal kan generere 1100 arbeidsplasser.
Norske innovasjonsmidler i utlandet: Det er stadig en utfordring at utvikling av prototyper som er støttet med norske midler må skje i Norge, ifølge Dugstad i Intpow. En løsning
på dette kan være å tillate at midlene brukes i utlandet.
Verden er hjemmemarkedet: Håvard Vaggen Malvik fra Statkraft advarte mot krav om
store statlige subsidier til fornybarnæringene. Verden er hjemmemarkedet – vi skal bygge
ny fornybar, men det er ikke i Norge det skal skje, sa han. Statkraft investerer i dag mest
utenfor Europa, der etterspørselen etter energi øker. Midler gå til eksportrettede prosjekter, hjulpet av ordninger som Giek og Norfund.
Norge ikke en øy: Bør det altså ikke bygges mer fornybar i Norge? Andreas Aasheim fra
vindkraftforeningen Norwea var uenig. Kraftoverskuddet forsvinner når en ser på hele
kraftmarkedet som Norge er en del av, framholdt Aasheim. Han viste til at Norges store fornybarressurser kan utnyttes, slik den kraftkrevende industrien ble bygget opp på
vannkraften. ”Svanemerket” aluminium og eksport av kraft til utlandet via kabler er to av
mulighetene Aasheim trakk fram.
HVILKE TEKNOLOGIER OG BRANSJER?

Hvor skal arbeidsplassene komme? Hvilke teknologier og bransjer er lovende i en norsk
kontekst? Her var innspillene mange:
Ikke tenk snevert: Fornybarnæringene er mer enn energiproduksjon, framholdt Aasbø
fra Borregaard. Dersom man vil utforme virkemidler for en næringsklynge, bør den ikke
defineres så snevert at spennende virksomhet faller utenfor. Selve energien vil antakelig
være billig framover, mente han. Skal Norge vokse i grønne næringer, må vi enten lage mer
avanserte produkter med høyere verdiskaping eller avansert teknologi.
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Byggsektoren: Flere pekte på byggsektoren som en bransje med potensial for mange
arbeidsplasser. Einar Wilhelmsen nevnte som eksempel eksportpotensial for plusshus og
løsninger for vinduer og fasader.
Vannkraft: Norge fikk en slagkraftig oljenæring ved at aktørene trakk i samme retning,
sa Nils Morten Huseby fra Rainpower. Dette har ikke skjedd i samme grad med fornybarnæringene, der han savner gode møteplasser. Det vil være en viktig rolle for Innovasjon
Norge å gjøre noe med dette, mente Huseby. Vannkraft er en teknologi der Norge har
forutsetninger for å bli best.
Bioenergi: Runa Haug Khoury fra Bellona trakk fram energi-potensialet ved marin biomasse (alger) som et lovende felt. Martin Kristiansen fra Nobio minte om ressurspotensialet i treindustrien for utvikling av bioenergi/biodrivstoff. Bedriften Cambi lager løsninger
for gjenvinning av næringsstoffer og energi fra avfall, fortalte Pål Jahre Nilsen. 90 prosent
av leveransene av utstyr til anlegg for biogass går til eksport.
Batteriteknologi: Med norsk materialteknisk kompetanse kan batteriteknologi bli et
viktig felt, tror Khoury fra Bellona. Wilhelmsen trakk fram utviklingen av batteriferjen
”Ampere” som eksempel på et klimapolitisk verktøy som ikke innebærer direkte økonomisk støtte: Det offentliges innkjøpsmakt er også et viktig virkemiddel. Batteriferjen ble
utviklet fordi Vegvesenet la inn miljøkrav i anbudskonkurransen.
Bølgekraft: Gründeren Geir Arne Solheim fra Havkraft fortalte om et omfattende arbeid
med utvikling av prototype for havbasert energiproduksjon. Neste fase er å bygge et demonstrasjonsprosjekt. Et hybridanlegg for vind- og bølgekraft er under utvikling.
Hydrogen: Laukhammer i GreenStat presenterte produksjon av hydrogen for eksport
som ett mulig forretningscase for et norsk fornybarselskap. Japan leter etter aktører som
kan produsere ”grønt” hydrogen. Norsk overskudd av fornybar energi kunne eksporteres i
hydrogen-form på skip til Japan innen 2020. Det ville skape en stor verdikjede i Norge, sa
Laukhammer.
MÅ VI GJENNOM EN DYP KRISE FØRST?

Fornybarnæringene har voldsomme muligheter framover, men de vil ikke bli enkle å
realisere, framholdt Jens Ulltveit-Moe. Han ser det som sikkert at det kommer et globalt
energiskifte, og innenfor dette er det rom for flere teknologiskifter.
Omstillingen til fornybar blir vesentlig tøffere enn omstillingen til oljealderen var, mener
Ulltveit-Moe. Grunnrenten er en helt annen i olje. Kostnadsfallet innen sol- og vindenergi
er et eksempel på Schumpeters kreative destruksjon. Underveis har en mengde selskaper
gått konkurs, og Ulltveit-Moe har selv fått svidd fingrene.
– Jeg tror vi i Norge må ha en krise med et tomrom som vi kan dytte oss inn i. Da må vi
være forberedt når den krisen kommer, sa Ulltveit-Moe.
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DELTAKERE PÅ RUNDEBORDSMØTE 24. MARS 2015
INNLEDERE:

Jens Ulltveit-Moe, Umoe
Geir Arne Solheim, Havkraft
Jon Dugstad, Intpow
Johan Sandberg, DNVGL
Pål Jahre Nilsen, Cambi
Einar Wilhelmsen, Forskningsrådet
DELTAKERE RUNDT BORDET:

Runa Haug Khoury, Bellona
Vegard Laukhammer, Christian Michelsen Research
Ingrid Lomelde, WWF
Terje Sletnes, Tekna
Dag Arthur Aasbø, Borregaard
Sverre Aam, SINTEF
Jostein Mælan, StormGeo
Jeanette Moen, Fellesforbundet
Ole Kristian Halvorsen, Elkas
Håvard Vaggen Malvik, Statkraft
Martin Kristiansen, Nobio
Andreas Aasheim, Norwea
Frank Jaegtnes, Umoe
Line Amlund Hagen, Intpow
Janne Stene, Energi Norge
FRA STYRET I INTPOW:

Hilde Gillebo, Agua Imara /SN Power
Arnt Sollie, Powel
Inger E. A. Lundetræ, BKK Production
Harald Dirdal, Havgul Clean Energy
Nils Morten Huseby, Rainpower
Torgeir Nærø, AAK
Simen Bræin, Statkraft
Kirsten Hammelbo, Utenriksdepartementet (observatør)
Øivind Johansen, Olje- og energidepartementet (observatør
Håvard Figenschou Raaen, Nærings- og handelsdepartementet (observatør)
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EKSPERTPANEL: STOR TRO PÅ
GRØNN VERDISKAPING
AV: ANDERS BJARTNES
Ansvarlig redaktør i Energi og klima
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GRØNN VERDISKAPING
Norsk økonomi står ifølge statsminister Erna Solberg foran en betydelig omstilling de nærmeste årene i lys av reduserte
oljeinvesteringer og oljepriser som for tiden er lave. Vi ber deg her ta stilling til noen påstander om fornybarnæringen og
andre grønne næringers betydning i årene framover.
Fornybarnæringen og andre
grønnenæringer kan kompensere for
nedgangen i oljesektoren i form av nye
arbeidsplasser og verdiskaping.
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her «helt enig» gir uttrykk for. Absolutt alle bransjer blir nå påvirket».

ks er anele s VURDERINGER
rderinger aAV norsk
oli ikk
EKSPERTPANELETS
NORSK klima
KLIMA- og
OG energi
ENERGIPOLITIKK
kspertpanelet er «sånn passe» fornøyd med den norske klima og energipolitikken, slik den er ført av
Ekspertpanelet
erover
«sånn
den
norske
klima- men
og energipolitikken,
slik
skiftende
regjeringer
de passe»
siste parfornøyd
tiårene. med
Det er
ingen
begeistring,
heller ikke totalslakt.

den er ført av skiftende regjeringer over de siste par tiårene. Det er ingen begeistring, men

Vi ba deltakerne sette karakter fra 1 til 5 på følgende spørsmål « å det overordnede planet, hvor
heller ikke totalslakt.
vellykket synes du norsk klima og energipolitikk er»

sette karakter
fra 1 til 5 på følgende spørsmål: «På det overordnede pla• Vi ba deltakerne
ngen ga karakteren
5.

•

net, hvor vellykket synes du norsk klima- og energipolitikk er»?
alvparten av de spurte ga karakteren .
• Ingen ga karakteren 5.
her tar vi med
av kommentarene
•gsåHalvparten
av en
de del
spurte
ga karakterensom
3. ble gitt.

« ra på elbil og teknologiutvikling i industrien. llers svakt».
tar vi med
enklare
del av
kommentarene
som
ble gitt.
« Også
or liteher
ambisiøs,
ingen
visjoner
om hvor man
ønsker
å gå og hvordan man ønsker å utnytte de
fordelene man har».

«Bra på elbil og teknologiutvikling i industrien. Ellers svakt».

« n entiver virker, noe elbil politikken har vist tydelig».
«For lite ambisiøs, ingen klare visjoner
om hvor man ønsker å gå
og hvordan man ønsker å
«Norsk klimapolitikk er lite vellykket
illiardene som er brukt på
S er skandaløse».
utnytte
de
fordelene
man
har».
« .underlig at Norge ikke har klart å gjøre noe nevneverdig med bruken av fossil energi.
« or lite fokusert på grøn omstilling i Norge og for å bli mindre avhengig av olje og gass. reng meir
strategisk, langsiktig satsing».
« for mye symbolpolitikk»
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«Incentiver virker, noe elbil-politikken har vist tydelig».
«Norsk klimapolitikk er lite vellykket… Milliardene som er brukt på CCS er skandaløse».
«….underlig at Norge ikke har klart å gjøre noe nevneverdig med bruken av fossil energi.”
«For lite fokusert på grøn omstilling i Norge og for å bli mindre avhengig av olje og gass.
Treng meir strategisk, langsiktig satsing».
«…for mye symbolpolitikk»…
«Kvotepris offshore og elbil politikk har ført verden fremover
«Kvotepris offshore og elbil-politikk har ført verden fremover!”
«Som stor olje og gassnasjon burde Norge ha satsa langt meir offensivt på
2 fangst og lagring».
«Som stor olje og gassnasjon burde Norge ha satsa langt meir offensivt på CO2-fangst og
lagring».
KARAKTER: NORSK KLIMA- OG ENERGIPOLITIKK
Norsk klima- og energipolitikk debatteres heftig. Vi ber deg nå om å gi noen vurderinger av den norske klima- og
energipolitikken, slik den under skiftende regjeringer har fremstått de siste par tiårene. På det overordnede planet, hvor vellykket
synes du norsk klima- og energipolitikk er? Gi din vurdering på en skala fra 1 til 5, der 5 er høyeste karakter og 1 er laveste.

GRØNN NÆRINGSUTVIKLING OG INNOVASJON

For å få et bilde av ekspertpanelets syn på politikken som er ført for å stimulere grønn
næringsutvikling og innovasjon, stilte vi følgende spørsmål:
«Grønn
næringsutvikling
og innovasjon
rønn
nærings
ikling
og inno støttes
as on og stimuleres blant annet gjennom Innovasjon Norge og Enova. Hvis du skal gi din generelle vurdering av denne politikken, hvor
or å få et bilde av ekspertpanelets syn på politikken som er ført for å stimulere grønn næringsutvikling
vellykket synes du at den er?»

og innovasjon, stilte vi følgende spørsmål

« Som
rønn når
næringsutvikling
og innovasjonav
støttes
og stimuleres klimapolitikken,
blant annet gjennom
Norge
det gjelder vurderingen
den overordnede
kannnovasjon
svaret også
herog
nova.
vis
du
skal
gi
din
generelle
vurdering
av
denne
politikken,
hvor
vellykket
synes
du
at
den
er »
oppsummeres som «sånn passe».
Som når det gjelder vurderingen av den overordnede klimapolitikken, kan svaret også her
Igjen ba vi deltakerne
sette karakter fra 1 til 5.
oppsummeres
som «sånn passe».

• Ingen ga karakteren 1.
• Drøyt halvparten ga karakteren 3.

gjen ba vi deltakerne sette karakter fra 1 til 5.

•
•

ngen ga karakteren 1.
Drøyt halvparten ga karakteren .
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KARAKTER: GRØNN INNOVASJON
Grønn næringsutvikling og innovasjon støttes og stimuleres blant annet gjennom Innovasjon Norge og Enova. Hvis du skal gi
en generell vurdering av denne politikken, hvor vellykket synes du den er? Gi din vurdering på en skala fra 1 til 5, der 5 er høyeste
karakter og 1 er laveste.

De utdypende
kommentarene
også
her interessante
vurderinger.
Et gjennomgående
De utdypende
kommentarene
gir ogsågir
her
interessante
vurderinger.
t gjennomgående
trekk er at
trekk
er at mange
etterlyser
mer helheti og
sammenheng i politikken.
mange
etterlyser
mer helhet
og sammenheng
politikken.
«Effektivt og målrettet virkemiddelapparat»

« ffektivt og målrettet virkemiddelapparat»
støtteordninger,
men
lave strømpriser
vi harvili Norge
det bli
bygget begren« ra «Bra
støtteordninger,
men med
såmed
lave så
strømpriser
vi har i Norge
det bli vil
bygget
begrenset
med ny
set
med
ny
fornybar
produksjon».
fornybar produksjon».
bra,penger,
mye penger,
men mangler
og mangler
tilav
bygging
av etterspørsel
« ye«Mye
bra, mye
men mangler
helhet,helhet,
og mangler
kobling kobling
til bygging
etterspørsel
etter ny
etter ny teknologi».
teknologi».
« egge
er gode
for etablering
av en av
første
demo,demo,
men uten
å ta utviklingen
videre fra videre
første
«Begge
er gode
for etablering
en første
mentiltak
utenfortiltak
for å ta utviklingen
demofra
til marked,
ender
mange
forsøk
nettopp
bare
med forsøket».
første demo
tilaltfor
marked,
ender
altfor
mange
forsøk
nettopp bare med forsøket».
« lt for
litefor
tjenesteinnovasjon».
«Alt
lite tjenesteinnovasjon».
« vorfor
kombineres
ikke denne
med det med
storedet
statlige
vordan
«Hvorfor kombineres
ikkestrategien
denne strategien
storenæringseierskapet
statlige næringseierskapet?
gjenspeiles dette i statens rolle som eier »

Hvordan gjenspeiles dette i statens rolle som eier?»

« nova
har relativt
store midler,
men harmen
slitt med
å finne
gode
prosjekter.
nnovasjonInnovasjon
Norge burde hatt
«Enova
har relativt
store midler,
har slitt
med
å finne
gode prosjekter.
vesentlig
større
rammer
til prosjekter
i tidlig
fase». til prosjekter i tidlig fase».
Norge
burde
hatt vesentlig
større
rammer
« virkemiddelapparatet
har blitthar
så blitt
vanskelig
å orientere
seg i at mange
en gang
seg med
«…virkemiddelapparatet
så vanskelig
å orientere
seg i atikke
mange
ikkebryr
en gang
bryrå
sette seg
segmed
inn i ådette».
sette seg inn i dette».
« nova har et svakt næringspolitisk mandat. De måles på sparte k
uansett om det er norsk eller
«Enova har et svakt næringspolitisk mandat. De måles på sparte kwH uansett om det er
kinesisk løsning som ligger i bunn».

norsk eller kinesisk løsning som ligger i bunn».

ROLLE
OG ANSVAR
a STATENS
ens rolle
og ans
ar
kspertpanelet har på ingen måte «statsskrekk». vert imot ønsker de aller fleste av deltakerne at
har
på ingen
måte
«statsskrekk».
Tverti den
imot
ønsker denasjonale
aller fleste
av deltastatenEkspertpanelet
tar en større rolle
i den
grønne
omstillingen,
pragmatisk
langsiktige
interesse.

kerne at staten tar en større rolle i den grønne omstillingen, pragmatisk i den langsiktige

Vi spurte
nasjonale interesse.
« vilken rolle bør staten ha når det gjelder økonomisk støtte til grønn innovasjon og utvikling av nye
miljøteknologier »

Vi spurte:
«Hvilken rolle bør staten ha når det gjelder økonomisk støtte til grønn innovasjon og ut-
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av nye
• vikling
1 svarte
at miljøteknologier?»
staten bør redusere pengebruken.

•

• 1 svarte at staten bør redusere pengebruken.
av 10 mener staten bør øke støtten.
• 7 av 10 mener staten bør øke støtten.
STATLIG PENGEBRUK

Hvilken rolle bør staten ha når det gjelder økonomisk støtte til grønn innovasjon og utvikling av nye miljøteknologier?

De utdypende kommentarene viser stor bredde i ønskelisten om mer statlig innsats, men

Deogså
utdypende
kommentarene
viser
bredde i ønskelisten
om
mer statlig innsats,
men også virkeen
en skepsis
til subsidier
ogstor
støtteordninger.
Mange
foretrekker
markedsbaserte
skepsis
til
subsidier
og
støtteordninger.
ange
foretrekker
markedsbaserte
virkemidler.
Det
påpekes
midler. Det påpekes også at kapitaltilgang er et problem.
også
at kapitaltilgang er er
et viktigste
problem. virkemiddel».
«Avgiftspolitikken

«Prinsipielt bør
søke
mot å øke bruken av markedet».
« vgiftspolitikken
er man
viktigste
virkemiddel».
« rinsipielt
bør man
søke mot
å øke
bruken av markedet».
«Øke støtten
sammen
med
et differensiert
avgiftsregime».
« «Grønne
ke støtten markedsmekanismer
sammen med et differensiert
avgiftsregime».
bør brukes i større grad».
« «Det
rønnetrengs
markedsmekanismer
børsom
brukes
grad».
kraftfulle tiltak
kani større
bidra til
at teknologi kan tas fra demo til marked, for
«Det trengs kraftfulle tiltak som kan bidra til at teknologi kan tas fra demo til marked, for eksempel
eksempel ekstra tilskudd til kraftutbyggere som velger innovative løsninger fra norske
ekstra tilskudd til kraftutbyggere som velger innovative løsninger fra norske leverandører, eller spesielt
eller
spesielt
for offshore
et program
for noen
hundre
MW offshore
for leverandører,
offshore vind, et
program
for noen
hundre vind,offshore
vindkraft
i Norge
for kvalifisering
av norske
vindkraft
i
Norge
for
kvalifisering
av
norske
leverandører.»
leverandører.»
«Staten
bli flinkere
sine bestillinger
og transport,
stille og
miljøkrav
«Staten
må må
bli flinkere
i sineibestillinger
bygg –
ogbygg
transport,
stille miljøkrav
gå foranog
» gå foran!»
«Vi«Vi
er inne
i et iparadigmeskift
hvor hvor
staten
må tamå
større
andelandel
av investeringene
i en overgangsperiode.
er inne
et paradigmeskift
staten
ta større
av investeringene
i en overgangsDetperiode.
er få sterke
investorer
i Norge
og dermed
blirogstaten
enda
Det private
er få sterke
private
investorer
i Norge
dermed
blirviktigere».
staten enda viktigere».
«Vi«Vi
er et
lite
land
med
en
«fattig»
befolkning
og
en
rik
stat.
Så
her
vi
bruke
lurere
er et lite land med en «fattig» befolkning og en rik stat. Så her
MÅ offentlige
vi bruke penger,
offentlige
og mer målrettet».
penger, lurere og mer målrettet».

kspertpanelet
ble også
bedt bedt
om å om
gi sine
av ulikeav
virkemidler
og tiltak som
kan brukes
Ekspertpanelet
ble også
å givurderinger
sine vurderinger
ulike virkemidler
og tiltak
som for
å stimulere
grønn
innovasjon
og
næringsutvikling.
ppsummert
er
støtten
stor
til
bruk
av
skatter
og
kan brukes for å stimulere grønn innovasjon og næringsutvikling. Oppsummert er støtten
avgifter både som «straff» og «belønning».

stor til bruk av skatter og avgifter – både som «straff» og «belønning».

•

av 10 gir karakteren eller 5 til « enerelle stimulanser gjennom skatte og avgiftssystemet,
7 av 10 gir karakteren
4 eller
til «Generelle
for •eksempel
2 avgigft, skatte
på5fossile
brensler».stimulanser gjennom skatte- og avgiftssys-

temet, for eksempel CO2-avgigft, skatte på fossile brensler».
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• 6 av 10 gir karakteren 4 eller 5 til «Fritak for avgifter på CO2-fri teknologi eller produkav 10 gir karakteren eller 5 til « ritak for avgifter på
2 fri teknologi eller produkter (for
ter (for eksempel elbiler, biodrivstoff».
eksempel elbiler, biodrivstoff».
• Elsertifikat-ordningen er imidlertid mindre populær. Bare 12 prosent gir karakteren 5.
• Tilgang
lsertifikat
ordningen
er imidlertid
mindre populær. areoppfattes
12 prosentderimot
gir karakteren
5. ilgang
til
til statlig
risikokapital
for tidligfase-selskaper
som svært
viktig.
statlig
risikokapital
for
tidligfase
selskaper
oppfattes
derimot
som
svært
viktig.
er
gir
drøyt
halvparten
Her gir drøyt halvparten av de spurte karakteren 5.

•

av de spurte karakteren 5.

Vi plukker også her fra de utdypende kommentarene:
«…tiltakene
jegfra
har
3 er teknologinøytrale.
Vi plukker
også her
degitt
utdypende
kommentarene De stimulerer til bruk av grønn teknologi,
men er lite
stimulere til utvikling
av «norsk»
innovasjon».
« tiltakene
jeg treffsikre
har gitt eri åteknologinøytrale.
De stimulerer
til brukgrønn
av grønn
teknologi, men er lite
treffsikre
i
å
stimulere
til
utvikling
av
«norsk»
grønn
innovasjon».
«Savner tiltak som stimulerer grønn tjenesteinnovasjon».
«Savner
tiltak som stimulerer
grønni en
tjenesteinnovasjon».
«Risikokapital
for selskaper
tidlig fase er en av de viktigste støtteordningene».
« isikokapital
for
selskaper
i
en
tidlig
fase
er en av
de viktigste støtteordningene».
«Det er viktig at det er en balanse
mellom
støtteordninger
og en tillit til at markedet vir«Detker».
er viktig at det er en balanse mellom støtteordninger og en tillit til at markedet virker».
«Virkemiddelbruken
på klima
og energi
for liteerkoordinert
i dag, bådeinasjonalt
internasjonalt,
«Virkemiddelbruken
på klimaoger
energi
for lite koordinert
dag, bådeognasjonalt
og
Skandinavia,
. røne
sertifikat, for
eksempel,
er ein nestfor
best
klimapolitikk
som
fører til lågare
internasjonalt,
Skandinavia,
EU.
Grøne sertifikat,
eksempel,
er ein
nest-best
klimapokvotepris,
og dermed
redusert
effekt av kvotesystemet
og klimapolitikken».
litikk som
fører til
lågareav
kvotepris,
og dermed redusert
av effekt av kvotesystemet og
« ngen hensikt å stimulere til produksjon av mer fornybar produksjon så lenge den ikke erstatter fossil
klimapolitikken».
bruk, og det gjør den ikke i stor grad i dag».
«Ingen hensikt å stimulere til produksjon av mer fornybar produksjon så lenge den ikke
erstatter fossilbruk, og det gjør den ikke i stor grad i dag».

ilke sek orer ar anele ro

HVILKE SEKTORER HAR PANELET TRO PÅ?

Vi spurte også ekspertpanelet om det er bestemte sektorer de mener at har spesielt godt potensial for
verdiskaping og som derfor bør prioriteres når klima , energi , og næringspolitikken videreutvikles. n
spurtei også
ekspertpanelet
det er bestemte
de mener
spesieltVigodt
slik Vi
inndeling
sektorer
vil selvsagt bliom
grovmasket,
men girsektorer
likevel grunnlag
for at
enhar
rangering.
ba
potensial
forkarakterer
verdiskaping
derfor
bør prioriteres når klima-, energi-, og næringsdeltakerne
bruke
fra 1og
til 5som
i sine
vurderinger.

politikken videreutvikles. En slik inndeling i sektorer vil selvsagt bli grovmasket, men

• gir likevel
aritim sektor (utslippsfri sjøtransport) kommer best ut, sammen med utvikling og bygging av
grunnlag for en rangering. Vi ba deltakerne bruke karakterer fra 1 til 5 i sine

fornybar energi i utviklingsland. tte av ti gir karakteren

vurderinger.

eller 5.

•
Derimot er troen på karbonfangst og lagring ganske lav. Nesten halvparten gir karakteren 1
eller•2.
Maritim sektor (utslippsfri sjøtransport) kommer best ut, sammen med utvikling og

bygging av fornybar energi i utviklingsland. Åtte av ti gir karakteren 4 eller 5.
• Derimot er troen på karbonfangst og -lagring ganske lav. Nesten halvparten gir karakteren 1 eller 2.
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• Sekkeposten «teknologier som gir lavere/smartere energiforbruk” har også høy score,

• mensSekkeposten
som
lavere smartere energiforbruk har også høy s ore, mens
offshore vind«teknologier
havner midt
på gir
treet.

offshore vind havner midt på treet.

Også her gir de utdypende kommentarene interessant informasjon:

gså
her gir de utdypende
kommentarene
informasjon
«Desentralisert
(lokal) produksjon
kaninteressant
få eksponensiell
vekst og gjøres av nye aktører».

«Karbonfangst
fra fossil
energikan
energiproduksjon
lagring
av denne
er bare
en over«Desentralisert
(lokal)
produksjon
få eksponensiell og
vekst
og gjøres
av nye
aktører».
gangsordning
den utslippsfrie
verden.»
«Karbonfangst
frafrem
fossiltil
energi
energiproduksjon
og lagring av denne er bare en overgangsordning
«Datasenterindustri
må defineres som kraftkrevende industrier».
frem
til den utslippsfrie verden.»
«Datasenterindustri
må
defineres
somkomplisert».
kraftkrevende industrier».
«Fangst av CO2 er for dyrt og for
« «Det
angster
avfornuftig
2 er for
dyrt ogpåfor
å bygge
dekomplisert».
sterke nærings- og kompetansemiljøer som vi har i Norge,
«Det
er andre
fornuftig
bygge på de sterke
nærings
og kompetansemiljøer
som vi har
i Norge, med andre
med
ordå kraftkrevende
industri,
maritim
sektor og karbonfangstog lagring».
ord kraftkrevende industri, maritim sektor og karbonfangst og lagring».
DISSE DELTOK I EKSPERTPANELET

Spørreundersøkelsen
isse
del ok i eks ble
ergjennomført
anele i andre halvdel av mars 2015. Norsk Klimastiftelses
ekspertpanel består av en rekke personer fra næringsliv, finans, organisasjonsliv og aka-

Spørreundersøkelsen
ble gjennomført
halvdel
av mars 2015. Norsk Klimastiftelses ekspertpanel
demia. Følgende personer
har svarti andre
på denne
undersøkelsen.
består av en rekke personer fra næringsliv, finans, organisasjonsliv og akademia. ølgende personer
harSiri
svart
påArnøy,
denne undersøkelsen.
Hall
ZERO

Bergan, KLP
SiriJeanett
all rnøy,
Bernt A.
Bremdal,
NCE Smart Energy Markets
eanett
ergan,
K
ernt
. remdal,
N
Smart nergy arkets
Jan Bråten,
sjeføkonom
anHarald
råten,Dirdal,
sjeføkonom
adm. dir. Havgul
arald
Dirdal,
adm. dir.professor
avgul NHH
Gunnar
Eskeland,
unnar
skeland,
professor
N
Jon Fixdal, Teknologirådet
on i dal, eknologirådet
Anne Gjøen, Handelsbanken
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Harald Grande, adm. dir Tizir Titanium & Iron
Ole Kristian Halvorsen, investor og utprøver fornybar energi Elk AS
Atle Harby, CEDREN – Centre for Environmental Design of Renewable Energy
Marius Holm, daglig leder i ZERO
Thomas Hårklau, vindkraftgründer Voss
Eystein Jansen, professor Bjerknessenteret og UiB
Nina Jensen, generalsekretær WWF-Norge
Brage Johansen, Zaptec
Hans Petter Kildal, Vice President Sustainability Bergen Energi
Idar Kreutzer, adm. dir Finans Norge
Oddmund Kroken, Østfold Energi
Vegard Laukhammer, GreenStat
Klaus Livik, Powel
Anne Strømmen Lycke, adm. dir. Norsar
Knut Molaug, adm. dir. Green Mountain Data Centre
Lene Mostue, Energi21
Eimund Nygaard, adm. dir. Lyse Energi AS
Dag Odnes, nestleder Fellesforbundets samfunnspolitiske avdeling
Terje Osmundsen, viseadm. dir. Scatec Solar
Jørgen Randers, professor i klimastrategi Handelshøyskolen BI
Preben Rasch-Olsen, analytiker Carnegie ASA
Ellen Cathrine Rasmussen, Executive Vice President Agrinos
Tore Olaf Rimmereid, adm. dir. E-CO energi
Ola Mørkved Rinnan, konsernsjef Eidsiva Energi AS
Knut Einar Rosendahl, professor NMBU
Nils A. Røkke, klimadirektør Sintef
Erling Sande, konserndirektør Sogn og Fjordane Energi
Erik Sauar, Differ
Martin Sigmundstad, prosjektleder Biogass Rogaland
Wenche Skorge, Proactima
Terje Sletnes, Tekna
Geir Arne Solheim, CEO Havkraft AS
Stephan ter Stege, daglig leder ReNorway
Karen Sund, daglig leder Sund Energy
Aslak Sverdrup, Avinor, lufthavndirektør Flesland
Steffen Syvertsen, direktør for forretningsutvikling Agder Energi
John O. Tande, direktør Nowitech, Norwegian Center for Offshore Wind Technology
Wenche Teigland, konserndirektør BKK
Tellef Thorleifsson, gründer og partner Northzone
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