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Pressemelding 

Oslo 14. september 2021 

Ny regjering med store energipolitiske oppgaver 

Distriktsenergi ser med forventning på det viktige arbeidet en ny regjering må gjennomføre i 

energipolitikken.  I Norge nå står vi foran store oppgaver i forbindelse med elektrifiseringen av 

samfunnet.  I den anledning er det især to hovedoppgaver det må tas tak i på vegne av AS- Norge, i 

tillegg til en utjevning av de regionale forskjellene i nettleien i Norge. 

Norge trenger mer produksjon på sikt 

Det er forventet et forbruk av kraft i Norge inn mot 2050 på ca. 220 twh hvilket blant annet er pekt 

på av Statnett.  Dette er en voldsom økning i produksjonskapasiteten sammenlignet med dagens 

produksjon på ca 150 twh.  Med mindre Norge skal bli en importnasjon av kraft på sikt, må det sikres 

tilgang på kraftproduksjon tilsvarende det forventede økte forbruket.  

Behov for nettilknytninger øker 

Nettselskapene opplever i kjølevannet av en elektrifisering av samfunnet en kraftig økning fra 

kunder som ønsker å knytte seg til nettet.  Det er gledelig, men det er også utfordrende for bransjen 

å levere tilknytning og dekke alle behov i det tempo som er ønskelig.  Utfordringen gjelder for 

nettselskapene og ikke minst for myndighetene som skal behandle konsesjonssøknader i disse 

sakene. Det må ses på muligheter for å sette fortgang i disse sakene både hos nettselskapene og hos 

myndighetene.  

Skal vi lykkes med ett grønt skifte er kraftnæringen helt avgjørende.  Det krever et godt samarbeid 

med andre land og især de land vi i dag henger sammen med i ett felles nett.  Et grønt skifte må 

løses i felleskap med våre naboer.  

Rettferdig fordeling av kostnader – likere nettleie 

Et grønt skifte fordrer også en rettferdig fordeling av kostnadene dette genererer.  Det er derfor fra 

vårt hold knyttet stor spenning til AP, SP og SV´s tilnærming til en utjevning av de regionale 

forskjellene i Norge.  Dette forventer vi kommer rett inn i ny regjeringsplattform, hvilket blant annet 

er tatt til ordet for av SP.  Alle de tre partiene har også likere nettleie på dagsorden og nedfelt i sine 

partiprogrammer.  Distriktsenergi har utformet et forslag til modell i den anledning som partiene er 

kjent med.   

Betydningen av mangfold 

Elektrifiseringen vil i stor grad skje i Distrikts-Norge og da er det særdeles viktig at ny regjering legger 

til grunn og ser betydningen av et mangfold av kraftselskaper og sikrer en nøytral regulering av 

bransjen som ikke i seg selv trekker i retning av en sentralisering av selskapene 

Vi ønsker ny regjering lykke til med særs viktige oppgaver og lover fra vår side å komme med 

konstruktive innspill med forslag til løsninger fremover.  
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