
Fra 
arvesølv

til
fremtidsgull

Handlingsplan for norsk vannkraft mot 2050





Handlingsplan for norsk vannkraft mot 2050

3





Vår tids største 
utfordringer

To av de største utfordringene det norske samfunnet 
står overfor i årene som kommer, er klima og arbeids-
plasser: For det ene må vi kutte utslippene av klima-
gasser i tråd med våre internasjonale forpliktelser. For 
det andre må vi erstatte tapte arbeidsplasser og inn-
tekter fra petroleumssektoren på en måte som ikke ska-
der kloden. Summen av dette omtales gjerne som ”det 
grønne skiftet”.

Den norske vannkraftnæringen har skapt arbeidsplas-
ser og bidratt til utvikling av velferdsstaten gjennom 
mer enn 100 år. Vannkraften står i dag for 96 prosent 
av norsk kraftproduksjon og er en forutsetning for ar-
beidsplasser, helsetjenester, trygghet og komfort som 
vi tar for gitt i hverdagen. Den bidrar også med flere 
titall milliarder kroner til det norske samfunnet hvert 
eneste år. Norge har et av verdens mest effektive og 
klimavennlige kraftsystemer. Det gir oss et unikt kon-
kurransefortrinn når vi skal kutte klimagassutslipp og 

samtidig skape nye næringsveier for det norske sam-
funnet. 

Vannkraften er kanskje Norges eneste konkurransefor-
trinn som ikke lar seg kopiere av andre land.

Vannkraften bygger på fornybare, evige ressurser. Men 
kraftverkene i seg selv er ikke evigvarende. Mange av 
dem nærmer seg ”pensjonsalder” og trenger bety-
delige investeringer. Slike grønne investeringer i fast-
lands-Norge vil også gi sysselsetting og nye markeds-
muligheter. I denne rapporten belyser vi hva som skal 
til for å utløse vannkraftens potensial både som del av 
klimaløsningen og som grunnlag for nye arbeidsplasser 
og inntekter til det norske samfunnet.

Vår visjon er at vannkraften skal styrke Norges grønne 
konkurransekraft ved å levere verdens mest effektive, 
klimavennlige og fleksible kraftproduksjon.
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«Vannkraften er kanskje 
Norges eneste konkurranse-
fortrinn som ikke lar seg 
kopiere av andre land.»



Vannkraften er 
den viktigste 
fornybarnæringen



Skaper store verdier 
Fornybarnæringen sysselsetter rundt 20 0001  mennesker 
og skaper verdier for 70 milliarder kroner årlig.2 Over halv-
parten av dette beløpet går tilbake til samfunnet i form av 
skatter, avgifter og utbytte til offentlige eiere. Vannkraften 
er den klart største av alle fornybarnæringene. 

Vannkraftnæringen er spredt over hele landet og 90 prosent 
offentlig eid av stat, kommuner og fylkeskommuner. Det be-
tyr at utbytte fra selskapene kommer norske innbyggere til 
gode.

«Evnen til å lagre store vann-
mengder g jør at vannkraftverk 
kan skrus av og på etter behov.»

Vannkraft Vindkraft Solkraft Gasskraft Kullkraft

Fleksibel, utslippsfri og konkurransedyktig
Norge har over 1500 vannkraftverk med en samlet installert 
kapasitet på 31 700 MW og en midlere årsproduksjon på 133 
TWh (milliarder kilowattimer). Våre 1200 vannmagasiner utgjør 
halvparten av Europas lagringskapasitet for vannkraft. Evnen 
til å lagre store vannmengder gjør at vannkraftverk kan skrus 
av og på etter behov. Dette blir stadig viktigere i kraftsystemer 
med økt bruk av vind- og solkraft som er prisgitt naturkref-
tene fra minutt til minutt. Vannkraften samspiller med øvrige 
teknologier og med samfunnets økte krav til fornybar energi-
sikkerhet på en unik måte.

Livsløpsanalyser viser at norsk vannkraft har et ”klimafotav-
trykk” på 2,4 gram CO2 per kWh.3 Vindkraft har til sammen-
likning 8-20 gram, solkraft 30-80 gram mens gasskraft har 
opptil 550 gram og kullkraft opptil 1125 gram CO2 per kWh.4

Ingen strømkilder kan konkurrere med vannkraft når det 
gjelder produksjonskostnad over levetiden. Norsk vann-
kraft koster i snitt 25 øre/kWh, etterfulgt av vindkraft på 
land, kullkraft og kjernekraft som alle ligger rundt 40-45 
øre/kWh, ifølge NVE. Solkraft og gasskraft (topplast) kos-
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1 Multiconsult. Omsetning og sysselsetting i den 
norskbaserte fornybarnæringen. (2015)
2 THEMA Consulting Group: Verdiskaping i den 
norske fornybarnæringen. (2016)
3 Østfoldforskning. (2015)
4 FNs klimapanel. (2012)
5 NVE. Kostnader i energisektoren. (2015)
6 NVE. Kraftmarkedsanalyse 2016-2030. (2017)
7 TNS Gallup. Klimabarometer 2016.

«Kraftig vekst i uforutsigbar kraft-
produksjon i Europa, som vind- og 
solkraft, øker etterspørselen etter 
fleksibel kraft som kan kobles inn i 
perioder med lite vind og sol.»

Engrosprisen på strøm styres av tilbud og etterspørsel på 
den nordiske kraftbørsen. Siden 2010 har prisene gått kraf-
tig ned, grunnet et betydelig overskudd på tilbudssiden. I 
årene frem mot 2030 er prisene ventet å stige noe, for der-
etter å stabilisere seg. De viktigste årsakene er forventning 
om økte gasspriser og høyere CO2-pris, mens kjernekraft og 
kullkraft blir mindre dominerende i markedet.6

Krafthandel med Europa
Norge har kraftlinjer til Sverige, Danmark, Nederland, Fin-
land, Russland – og snart også til Tyskland og Storbritannia. 
Det gir oss mulighet til å eksportere når vi har overskudd 
og importere når kraftprisene i andre land er lavere enn i 
Norge. Kraftig vekst i uforutsigbar kraftproduksjon i Europa, 
som vind- og solkraft, øker etterspørselen etter fleksibel 
kraft som kan kobles inn i perioder med lite vind og sol. Her 
jobbes det med å etablere felleseuropeiske prismekanis-
mer som kan øke verdien av den norske vannkraften. De to 
kablene til Europa som er under bygging vil imidlertid ha 
beskjeden effekt på kraftprisene i Norge, ifølge NVEs kraft-
markedsanalyse.6

ter til sammenlikning godt over én krone per kilowattime.5 
Kostnadene for sol- og vindkraftverk er imidlertid fallende.
Disse tre egenskapene gjør vannkraften til et betydelig kon-
kurransefortrinn for Norge i omstillingen til et lavutslipps-
samfunn hvor det må utvikles nye, klimavennlige næringer.

Betydelig kraftoverskudd
Norsk kraftproduksjon er de fleste år høyere enn forbruket. 
De siste ti årene har vi hatt et gjennomsnittlig kraftover-
skudd (netto eksport) på nær 10 TWh per år. Norge er en del 
av det nordiske kraftmarkedet. Her ventes kraftoverskuddet 
å øke til 27 TWh i 2030.6 Da er økt kraftforbruk til elektrifise-
ring og ny næringsvirksomhet regnet med. Kabler til resten 
av Europa blir derfor viktig.

Godt omdømme 
Til tross for tidligere konfliktsaker i forbindelse med kraft-
utbygging, er vannkraften i dag Norges mest populære ener-
gikilde. I befolkningen har ni av ti et positivt eller svært po-
sitivt inntrykk av vannkraft.7 Det henger trolig sammen med 
økt oppslutning om klimavennlig kraftproduksjon, i tillegg 
til at det i dag tas langt større hensyn til vassdragsmiljø og 
lokalsamfunn enn ved de tidlige utbyggingene.
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Oljeinntektene har gjort Norge til et av verdens rikeste land. 
Produksjonen nådde imidlertid toppen allerede i 2004 og ol-
jeprisene har falt dramatisk de siste årene.8 Statens oljeinn-
tekter var i 2014 på 312 milliarder kroner. I statsbudsjettet for 
2017 er oljeinntektene anslått til 138 milliarder kroner. 

Lavere aktivitet innen petroleumssektoren har medført tap 
av 47 000 arbeidsplasser i perioden 2013-2016.9 Totalt er det 
nå over 120 000 arbeidsledige i Norge.10

Ingen nye næringer kan på kort sikt erstatte de tapte ar-
beidsplassene og inntektene fra oljen. Men vår unike tilgang 
på fornybar energi, kombinert med ny teknologi og høykom-
petent arbeidskraft, kan legge grunnlaget for vekst i både 
tradisjonell industri og nye, klimavennlige næringer. 

En av de viktigste prioriteringene i energimeldingen som ble 
vedtatt av Stortinget i 2016 var nettopp «næringsutvikling 
og verdiskaping gjennom effektiv utnyttelse av lønnsomme 
fornybarressurser».

Forskning og innovasjon
Det satses i dag sterkt på innovasjon innen vannkraft. 
Forskningssenteret HydroCen ved NTNU i Trondheim skal 
over åtte år bruke 400 millioner kroner på styrke Norges po-
sisjon som en ledende vannkraftnasjon. Forskningen skjer i 
samarbeid med 50 nasjonale og internasjonale partnere. 
Det foregår også uttesting av avanserte sensorer og roboter 
med kunstig intelligens både til drift og avdekking av vedli-
keholdsbehov i kraftverkene. Dette kan på sikt bidra til lavere 
kostnader og større verdiskaping gjennom optimal utnyttelse 
av vannressursene. 

«Forskningssenteret 
HydroCen ved NTNU i 
Trondheim skal over åtte 
år bruke 400 millioner 
kroner på styrke Norges 
posisjon som en ledende 
vannkraftnasjon.»

Jakten på 
«den nye 
oljen»
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8 SSB. Norske petroleumsinntekter. (2017)
9 Norsk Petroleum (OED/Oljedirektoratet)
10 SSB. (April 2017)

Vekst for nye generasjoner
Fornuftige investeringer i norsk vannkraft vil kunne gi vekst 
på følgende områder:
• Økt sysselsetting ved reinvesteringer og oppgradering/

utvidelse av eksisterende kraftverk
• Nye arbeidsplasser innen prosessindustri, teknologi, da-

talagring og maritim sektor
• Elektrifisering og utslippskutt innen transport og andre 

samfunnssektorer
• Utvikling av nye kraftsystemtjenester for det norske og 

det europeiske markedet
• Økt krafthandel som bidrar til raskere avkarbonisering 

av energibruken i Europa

13



Behov for 
milliard-
investeringer



En forutsetning for å kunne bidra til både økt verdiskaping og 
klimatiltak i det norske samfunnet, er at dagens vannkraft-
produksjon opprettholdes og videreutvikles. Nær halvparten 
av norske vannkraftverk (målt i produksjon) er 40-50 år gamle 
eller eldre, og nærmer seg dermed teknisk levetid for store 
komponenter som turbin og generator. NVE anslår at det er 
behov for å investere rundt 100 milliarder kroner frem mot 
2050, bare for å opprettholde dagens kraftproduksjon.11

Lav lønnsomhet kan føre til at investeringer utsettes, som 
igjen kan øke risikoen for driftsbrudd og havari. Det vil være 
dårlig ressursforvaltning. Dersom et kraftverk havarerer, er 
det med dagens kraftpriser og rammebetingelser ikke gitt 
at det vil være økonomisk forsvarlig å sette det i drift igjen. 

For øvrig er det potensial for oppgradering og utvidelse av 
eksisterende kraftverk på rundt 4 TWh og relevante (allerede 
konsesjonssøkte) nyinvesteringsprosjekter på omtrent 2,6 
TWh. De nærmeste fem årene kan dette gi samlede vannkraf-
tinvesteringer i størrelsesorden 40 milliarder kroner.12 

Gir 15 000 årsverk
Investeringer i vannkraft vil skape betydelige arbeidsplasser 
i prosjekterings- og anleggsfasen. Det vil også gi lokale og 
regionale ringvirkninger utover leverandørkjeden til norske 
kraftprodusenter. Slike virkninger utgjør gjerne 2-2,5 ansatte 
i privat sektor per million kroner i innkjøp hos regionale leve-
randører.13 Dersom det legges til rette for lønnsomme inves-
teringer i vannkraften, vil disse direkte og indirekte bidra med 
rundt 15 000 årsverk bare frem mot 2030. I tillegg kommer 
nye arbeidsplasser i industrien og teknologiselskaper som 
kan nyttiggjøre seg vannkraften.

Uheldig skattesystem
For å utløse nødvendige investeringer bør skattesystemet 
for vannkraft justeres. Kraftprodusentene betaler i dag både 
selskapsskatt, eiendomsskatt, naturressursskatt, grunnren-
teskatt og avgir konsesjonskraft. Skattesystemet gjør at in-
vesteringer som vil være lønnsomme for samfunnet, i mange 
tilfeller ikke blir det for kraftselskapene.

«Dersom det legges til rette for lønnsomme 
investeringer i vannkraften, vil disse direkte
og indirekte bidra med rundt 15 000 årsverk 
bare frem mot 2030. »

11 NVE.
12 Pöyry Consulting. Langsiktige konsekvenser av 
dagens vannkraftbeskatning. (2016)
13 Kjærland F., Mathisen T., Solvoll G. Verdsetting 
av ringvirkninger. (2012)
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Norge er alene i Fastlands-Europa om å ha tilnærmet 
100 prosent fornybar kraftproduksjon. Til sammen-
likning var andelen i EU-landene 29 prosent i 2015.14 
Det betyr at vi har et gigantisk forsprang på resten av 
Europa, og slipper regningen andre land må betale for 
å konvertere fra fossil til fornybar kraftproduksjon. Det 
norske kraftsystemet har vært utslippsfritt fra dag én.

Store 
klimaforpliktelser – 
og muligheter
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Må kutte i andre sektorer
Ikke desto mindre har Norge betydelige utslipp fra andre sek-
torer. Vi slipper ut over 53 millioner tonn klimagasser årlig.15 
Vel 30 prosent kommer fra vei-, luft- og sjøtransport, rundt 28 
prosent fra olje- og gassutvinning og 22 prosent fra industri og 
bergverk. 

Dette kan vi gjøre noe med ved å ta i bruk vårt overskudd av 
fornybar kraft på flere områder.

Gjennom tilslutning til EUs klimarammeverk har Norge for-
pliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent 
innen 2030. Stortinget har videre vedtatt at vi skal kutte 80-95 
prosent av utslippene innen 2050.

Kvotesystemet må styrkes
EUs kvotehandelssystem (ETS) er hovedpilaren i Europas 
felles klimapolitikk. Kvotesystemet setter en pris på utslipp 
av klimagasser, i tråd med prinsippet om at forurenser skal 
betale. Systemet bidrar dermed til økt lønnsomhet i norsk 
vannkraft og annen utslippsfri kraftproduksjon. Kvoteprisen 
har imidlertid ligget lavt i flere år. Norge bør derfor trappe 
opp arbeidet med å styrke kvotesystemet.

Elektrifisering av transport
I Norge er det klart at store deler av utslippskuttene må tas 
i transportsektoren. Det er utarbeidet flere veikart som vi-
ser at utslippene her kan fjernes innen 2050. Elektrifisering 
er nøkkelen til å gjøre transportsektoren utslippsfri – enten 
lagringen skjer i batterier eller i form av hydrogen.

Det ruller allerede 110 000 elbiler på norske veier, og Stor-
tinget har vedtatt at det ikke skal selges nye fossildrevne 
personbiler i Norge etter 2025. Videre anslår transportnæ-
ringene at innen 2030 vil 90 prosent av varebilene, en stor 
andel av bussene, samt en del ferger og fiskebåter kunne 
drives med elektromotor.16 Også i tungtransporten vil bruk 
av elektromotor trolig være «forsiktig innført».

Frem mot 2050 ser man for seg en elektrifisering av alle 
transportløsninger på vei, bane og i maritim sektor.17 
Biobrensler vil trolig spille en rolle som brobygger til en 
fullelektrisk transportsektor, kanskje lenger enn til 2050, 
særlig i luften og til sjøs. En vellykket elektrifisering vil bi-
dra med 3,9 millioner tonn i reduserte klimagassutslipp i 
2030, samt 13,6 tonn i 2050. Ifølge veikartene vil behovet 
for strøm til veitransport, bane og kysttrafikk i 2050 være 
over 20 TWh.

Vekst i klimavennlig industri
Den norske industrien har svært effektive produksjonspro-
sesser og baserer seg i stor grad på fornybar energi. Til tross 
for dette forårsaker den over 20 prosent av de norske klima-
gassutslippene, gjennom bruk av kull og koks, hovedsakelig 
som råvare i industriprosessene. Ny og innovativ teknologi 
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kan imidlertid bidra til at dette forbruket indirekte elektri-
fiseres på sikt. Et godt eksempel er Tizir Titanium & Iron i 
Tyssedal som jobber med å erstatte kull med hydrogen pro-
dusert fra vannkraft.

Den sterkeste driveren for industriens økte behov for kraft i 
fremtiden vil imidlertid være økonomisk vekst. I sitt veikart 
mot 2050 har industrien forutsatt at Norge utnytter sine 
komparative fortrinn og at den norske industrien beholder 
sine markedsandeler.18 Også NVE har i sine prognoser lagt til 
grunn økt industrielt forbruk av strøm mot og etter 2030. I 
sum vil en vellykket klimavennlig utvikling av norsk industri 
kunne kreve en betydelig økning i bruken av fornybar energi 
frem mot 2050. 

Strøm til olje- og gassproduksjon
Noen av de største klimagassutslippene kommer fra ut-
vinning av olje og gass på sokkelen. Dette skyldes bruk av 
gassturbiner til produksjon av elektrisiteten som kreves i 
utvinningen. Her kan det kuttes betydelige norske utslipp 
ved å ta i bruk kraft fra land. Dette skjer allerede i økende 
grad. Petroleum er den næringen i Norge som har hatt den 
største veksten i strømforbruket de siste ti årene. Gassbe-
handlingsanlegget på Kollsnes, Trollplattformen, gassan-
legget på Nyhamna i Møre og Romsdal samt Gjøa og Valhall 
i Nordsjøen får alle strøm fra land. 

I sum ble det brukt 7 TWh strøm fra land i olje- og gassekto-
ren i 2015. Men det stopper ikke der. I 2016 ble oljeplattfor-
men Goliat satt i drift med strømkabel fra land i Finnmark. 
Stortingets vedtak om elektrifisering av Utsirahøyden vil 
øke strømforbruket ytterligere. Prognoser fra oljeselska-
pene selv tyder på et strømforbruk på 10 TWh i årene etter 
2020, synkende til om lag 9 TWh i 2030.19

Enkelt å kutte utslipp i byggsektoren
Oppvarming av norske bygg har i stor grad vært elektrifisert 
i flere tiår allerede. Men fortsatt brukes 6 TWh med fossile 
brensler til varmeformål årlig20, noe som forårsaker litt mer 
enn to prosent av Norges klimagassutslipp. Stortinget har 
vedtatt at dette skal forbys innen 2020.

I et land med rikelig tilgang på fornybare alternativer, fin-
nes det få unnskyldninger for å fortsette med bruk av olje 

«...vi har et gigantisk 
forsprang på resten 
av Europa»
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14 Eurostat. Energy from renewable sources. 
(2017)
15 SSB. Utslipp av klimagasser 2016 – foreløpige 
tall. (Mai 2017)
16 NHO Transport, m.fl. Veikart for næringslivets 
transporter. (2016)
17 Miljødirektoratet. Kunnskapsgrunnlag for 
lavutslippsutvikling. (2014)
18 Norsk Industri. Veikart for prosessindustrien. 
(2016)
19 Norsk Olje & Gass, m.fl. Veikart for norsk 
sokkel. (2016)
20 SSB, Energibalansen.
21 NVE. Anslag på bruttoforbruk av elektrisitet i 
Norge i 2030. (2017)

og gass i bygg. Og elektrisiteten er her særdeles effektiv. 
Eksempelvis kan de 6 TWh-ene med fossil energi enkelt 
erstattes med 3-5 TWh utslippsfri strøm, avhengig av kom-
binasjonen av elektriske ovner, varmekabler og elektriske 
varmepumper.

Befolkningsvekst vil føre til en netto økning i bruken av 
elektrisitet, selv med strengere krav til energieffektivise-
ring. NVE har anslått at samlet strømforbruk i husholdnin-
ger, yrkes- og landbruksbygg vil vokse med ca. fem prosent 
frem mot 2030.21 

Alt klart for nye datasentre
Skal Norge bli en vinner i lavutslippssamfunnet, må vi også 
satse på nye forretningsområder. Datasentre er verdens 
raskest voksende kraftintensive næring. Norge har svært 
gode forutsetninger for å tiltrekke seg datasentre, grunnet 
trygg tilgang på klimavennlig kraft til konkurransedyktig 
pris, stabile samfunnsforhold og strenge personvernregler. 
Datasentre krever mye strøm til drift og kjøling av serverne. 
Store anlegg bruker bortimot like mye kraft som tradisjo-
nelle smelteverk.

Google, Facebook og Apple har allerede etablert datasen-
tre i Sverige, Finland og Danmark, med årlig kraftbehov fra 
0,5 TWh til 1,5 TWh per anlegg. Norge har så langt tre mel-
lomstore sentre i Digiplex, Green Mountain og Evry. I tillegg 
planlegges/bygges det nye sentre i Måløy i Sogn og Fjorda-
ne, i Vennesla i Vest-Agder og i Eide på Nordmøre. Samlet 
kraftbehov for disse er ventet å utgjøre i underkant av 1 TWh 
per år. En rekke aktører jobber for å trekke større datasentre 
til Norge.
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«Vår visjon er å levere verdens 
mest effektive, klimavennlige 
og fleksible kraftproduksjon.»





Vannkraftens ulike 
produkter

«Vannkraft vil være 
attraktiv fordi den har 
lavere kostnader og 
høyere effektivitet enn 
andre energikilder. »



Vannkraftnæringen selger ikke bare 
strøm i sin enkleste form. Den leverer 
også tjenester som er tilpasset et 
moderne samfunn, med potensial for 
økt verdiskaping i årene som kommer.

Fornybar strøm (kWh):
Vannkraft vil være attraktiv fordi den har lavere kostnader og 
høyere effektivitet enn andre energikilder. Den vil igjen skape 
ytterligere verdier når den videreforedles i fremtidens klima-
vennlige næringer, både i Norge og Europa. Norske industri-
bedrifter har allerede svært konkurransedyktige kraftpriser.22 
Strengere utslippskrav globalt vil øke norske industribedrifters 
konkurransefortrinn. 

Fornybar effekt (kW): 
I Norge vil behovet for effekt øke mer enn behovet for energi 
de kommende årene. Dette skyldes økt bruk av energieffektivt 
utstyr som bruker mye strøm på kort tid. Eksempler her kan 
være kokeplater med induksjonsvarme, hurtiglading av elbil og 
momentanoppvarming av vann. Samtidig blir tradisjonelle hus-
holdningsapparater og ikke minst lyspærer stadig mer energi-
gjerrige. Vannkraften er fleksibel og derfor den teknologien som 
er best egnet til å møte denne utviklingen.

Fornybar balansekraft: 
Mer variabel kraftproduksjon i Europa, nye mellomlandskabler 
og integrerte markeder vil øke verdien av fleksibel norsk vann-
kraft. Frem mot 2030 skal 300 TWh kull- og kjernekraft fases ut 
i Europa og erstattes av 340 TWh vind- og solkraft og 150 TWh 
gasskraft, ifølge NVE-prognoser. Det betyr mer uforutsigbar 
kraftproduksjon og større behov for fleksible kilder som kan 
sikre en stabil kraftforsyning. Norsk vannkraft er en slik kilde 
som kan skrus opp og ned etter behov.

22 Fraunhofer Institute. Electricity 
costs of energy-intensive industries 
in Norway… (2016)
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Nødvendige grep 
fra næring og 
myndigheter



Vannkraften er kanskje Norges eneste konkurransefortrinn som ikke lar 
seg kopiere av andre land. I årene fremover vil det være mulig å utnytte 
dette til ny, grønn verdiskaping både innenlands og ute i Europa. Vår 
visjon er at vannkraften skal styrke Norges grønne konkurransekraft 
ved å levere verdens mest effektive, klimavennlige og fleksible kraft-
produksjon. For at vannkraftvisjonen skal kunne realiseres, må det tas 
grep både i næringen og politisk.

Hva kreves av næringen selv?

Innovasjon:
Næringen skal gjennom ny teknologi og digitalisering drifte og 
vedlikeholde kraftverkene smartere. Nye løsninger vil gjøre det 
mulig å utnytte dagens vannkraftressurser enda mer effektivt 
og fleksibelt, og samtidig ta miljøhensyn. 

Markedsutvikling: 
Næringen skal jobbe for at et europeisk marked i endring gir 
adgang til og verdsetter vannkraftens unike egenskaper. Vi vil 
også arbeide for markedsutvikling hjemme gjennom industri, 
datasentre og klimavennlig elektrifisering av samfunnet.

Kostnadsfokus: 
I en tid med stor omstilling i energimarkedene og rask utvikling 
av ny teknologi, skal næringen jobbe for at vannkraften forblir 
konkurransedyktig som energikilde gjennom streng kostnads-
kontroll, fremtidsrettede investeringer og effektive strukturer.

Hva kreves av myndighetene?

Elektrifisering: 
Myndighetene må «sette kraftoverskuddet i arbeid til beste for 
klima og verdiskaping,» som det heter i Energimeldingen. Det må 
skje gjennom oppfølging av klimamål, styrking av rollen som 
vertsland for industri og datasentre og økt markedsadgang i 
Europa.

Produksjonsvern: 
Myndighetene må ta vare på de fleksible vannkraftressursene 
som allerede er bygget ut. I vurderingen av miljøtiltak må også 
vannkraftens overordnete samfunnsnytte vektlegges, inkludert 
ulempene ved å måtte erstatte tapt kraftproduksjon med an-
nen utbygging.

Skatteendring: Myndighetene må la kraftnæringen ta del i næ-
ringslivets generelle skattelettelser og bruke mer av overskud-
det til utvikling av selskapene. Skjermingsfradraget i grunn-
renteskatten må økes, slik at nødvendige investeringer blir 
lønnsomme for selskapene. 
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