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Innspill til Energikommisjonen fra Bergen Næringsråd
(Tema i mandat: 2)
Vestland Fylke er det største eksportfylket i landet – blant annet fordi vi har verdensledende
kompetanse innen industri og energiproduksjon. Regjeringen har ambisjon om at fastlandseksporten
skal øke med 50 % innen 2030, basert på denne kompetanse. Så skal vi lykkes med å omstille olje og
gass til nye grønne arbeidsplasser, må helt elementære forutsetninger som tilgang på nok strøm være
der.
Vestland fylket står for 1/4 av landets kraftproduksjon. Vi sender mer kraft ut av fylket enn det neste
fylke på listen greier å produsere – men på tross av dette har vi en akutt kraftsituasjon i flere steder i
vårt område. Vi har mange nye grønne industriprosjekter som ikke får koble seg på nettet. Årsaken er
at det er for svakt kraftnett og for lite overføringskapasitet.
Det grønne skiftet går raskere enn hva våre styringsmodeller klarer å håndtere. Næringslivet vet
hvilken retning verden går i og er klar til å omstille seg til å bli utslippsfri. Men da må myndighetene
sikre raskere prosesser og saksbehandling. Vi trenger raskere behandling av prosjekter som gjelder
ny energiproduksjon og nye energibærere. Effektivisere prosessen så mye som mulig, uten at det går
utover kvaliteten. Vi må gjøre ting mer parallelt enn sekvensielt. Start utredningsprogrammene
samtidig. I dag tar det f.eks. om lag ti år å bygge ny kraftlinje og det tar om lag ti-elleve år å realisere
nye havvindparker.
Vi håper Energikommisjonen vil sikre at regjeringen setter klare og ambisiøse ambisjoner for
energiproduksjon og verdikjeder innen områder som havvind, hydrogen, ammoniakk og batterier. Her
bør det etableres hurtigspor som sikrer raskere behandlingstid av de strategisk viktige bransjene
Norge ønsker å ta globale posisjoner på, slik andre europeiske land allerede gjør.
Arbeidet må gjøres i et europeisk samarbeid. EU øker ambisjonene kraftig for hydrogen og havvind.
Norge har svært gode forutsetninger for å bidra med en betydelig andel til EU sine mål, både for å
sikre energisikkerheten i Norge og i Europa. Men som i andre umodne markeder, er næringslivet helt
avhengig av risikoavlastning fra staten, f.eks. i form av differansekontrakter.
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