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Et norsk fornybarmål for 2030  

I EUs fornybardirektiv fra 2009 ble det satt et mål om å 

øke andelen fornybar energi i EU til 20 prosent innen 

2020, og hvert medlemsland fikk et bindende, nasjonalt 

fornybarmål. Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen, og 

det ble satt et mål for Norge på 67,5 prosent.  

I 2018 vedtok EU et fornybarmål for 2030 på 32 prosent, 

og i løpet av 2019 skal målsetningene for de enkelte 

medlemslandene fastsettes. Det er foreløpig ikke klart 

hvorvidt og eventuelt hvordan EUs nye rammeverk for 

fornybar energi vil tas inn i norsk lov. Det er likevel 

interessant å vurdere hvilket utslag EUs nye rammeverk 

for fornybar energi kan få for fastsettelsen av et norsk 

fornybarmål for 2030. 

I det nye rammeverket skal hvert medlemsland foreslå 

sitt eget fornybarmål, og Europakommisjonen skal 

deretter sikre at summen av nasjonale fornybarmål gir 

oppnåelse av EUs overordnede mål på 32 prosent. I 

denne prosessen er det oppgitt en formel som 

Europakommisjonen kan bruke for å vurdere forslagene 

til fornybarmål fra hvert medlemsland. Av denne 

formelen fremgår det at et lands velstandsnivå, 

fornybarressurser og kraftutvekslingskapasitet ansees 

som sentrale faktorer for hvilket fornybarmål landet bør 

sette seg. I tillegg vektlegges en viss grad av jevn 

fordeling over hele EU.  

I dette notatet beskrives et forsøk på å anslå hva et 

norsk fornybarmål kan bli hvis vi benytter samme formel 

for Norge. Gitt Kommisjonens formel og antagelsene 

som er presentert i det påfølgende, anslås et norsk 

fornybarmål for 2030 på 88 prosent, omkring 20 

prosentpoeng over målet for 2020. Det bør legges til at i 

tillegg til elementene som reflekteres i formelen, skal det 

også tas høyde for andre relevante momenter som har 

betydning for et lands mulighet til å øke 

fornybarandelen, slik som miljø- eller nettmessige 

begrensninger. Så selv om formelen tilsier et 

fornybarmål på 88 prosent for Norge, kan andre 

relevante faktorer tilsi et lavere mål.  

                                                                 

1 Directive (EU) 2018/2001 
2 Regulation (EU) 2018/1999 

Vi vil også påpeke at det er en del usikkerhet om 

tolkningen av formelen og hvilket datagrunnlag som 

skal brukes. Beregningene bør derfor oppdateres når 

metodikken er klargjort.  

Rammer for notatet 

Dette notatet er utarbeidet av THEMA Consulting Group på 

oppdrag fra NORWEA og er basert på et innlegg som ble holdt på 

Høstkonferansen november 2018. Notatet beskriver et forsøk på 

å anslå hva et norsk fornybarmål for 2030 kan bli dersom man 

legger til grunn EUs rammeverk for fornybar energi som ble vedtatt 

i 2018.   

Et slik anslag vil være preget av en rekke usikkerhetsmomenter. 

Disse fremkommer gjennom notatet, men de viktigste 

oppsummeres her: 

• Norge er ikke et medlemsland i EU. Det innebærer usikkerhet 

både når det gjelder hvorvidt de omtalte lovforslagene skal 

gjelde Norge gjennom innlemming i EØS-avtalen, og når det 

gjelder med hvilke tilpasninger det eventuelt ville bli tatt inn 

i EØS-avtalen.  

• De objektive kriteriene for fastsettelse av fornybarmål på 

landnivå som listes opp i styringssystemforordningen 

(heretter Anneks II) er ikke entydige. Særlig gjelder det 

parameteren som skal indikere et lands potensial for fornybar 

energi. Det fremgår av notatet hvilke antagelser vi har brukt.  

• Særlig når det gjelder vurderingen av hvert lands 

fornybarpotensial (CPotential) er det også usikkert hvilket 

datagrunnlag som skal benyttes for sammenligning mellom 

EU-land, samt hvordan Norges fornybarpotensial skal 

vurderes i forhold til EU-landene.  

Det er ikke en del av notatet å gjøre noen vurdering av hvorvidt 

Norge bør ha et fornybarmål for 2030 eller foreslå hva det 

eventuelt burde ha vært. Det gis heller ingen vurdering av de 

juridiske aspektene ved en eventuell innlemmelse av de relevante 

lovtekstene i EØS-avtalen.   

EUs rammeverk for fornybar 

energi mot 2030 ble ferdigstilt i 

2018 

To lovtekster er sentrale for fastsettelsen av EUs og 

medlemsstatenes fornybarmål mot 2030 – Revidert fornybar-

direktiv1 og Styringssystemforordningen2.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=EN
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Siden Europakommisjonen la fram sine forslag i 2016, har de to 

lovtekstene blitt diskutert innad i og mellom EU-rådet (Rådet) og 

Europaparlamentet (Parlamentet). Partene kom til enighet 

gjennom trilogforhandlinger sommeren 2018, og lovtekstene ble 

formelt vedtatt i november 2018 og ventes publisert i Official 

Journal i begynnelsen av 2019. I det følgende går vi kort gjennom 

de viktigste elementene knyttet til fastsettelse av fornybarmål i de 

to lovtekstene.  

Revidert fornybardirektiv: EU skal nå et 

fornybarmål på 32 prosent i 2030 

Etter trilogforhandlinger mellom Rådet og Parlamentet om revidert 

fornybardirektiv3 ble det sommeren 2018 enighet om å sette et 

bindende fornybarmål for EU på 32 prosent i 2030. I motsetning til 

forrige fornybardirektiv4 ble det ikke fastsatt fornybarmålsetninger 

for hvert enkelt medlemsland. Prosessen for fastsettelse av de 

nasjonale fornybarmålene beskrives i 

Styringssystemforordningen.  

I tillegg til det overordnede fornybarmålet, ble det satt sektor-

spesifikke mål for transport (14 prosent) og varme og kjøling 

(indikativt mål om 1,3 prosentpoeng økning pr. år). Det ble også 

innført strengere bærekraftskrav til bioenergi og et styrket 

regelverk for prosumenter.  

Styringssystemforordningen: 

Medlemslandene forslår egne fornybarmål, 

Kommisjonen sikrer måloppnåelse på EU-

nivå.  

Styringssystemforordningen5 («Governance regulation») 

innebærer en betydelig endring fra tidligere praksis når det gjelder 

hvordan hver enkelt medlemslands innsats for å oppnå mål på EU-

nivå skal fastsettes.  

Forordningen skal bidra til at EUs ulike målsetninger på energi- og 

klimaområdene koordineres, og pålegger medlemslandene å 

utarbeide integrerte, nasjonale klima- og energiplaner6 (NECP) 

hvor mål og tiltak for en rekke ulike områder sees i sammenheng. 

Innsats for å øke andelen fornybar energi fram mot 2030 er et av 

punktene planene skal inneholde.  

Alle medlemslandene skulle levere utkast til NECPene til 

Kommisjonen innen utgangen av 2018, og en endelig versjon skal 

være klar innen utgangen av 2019. I løpet av 2019 skal 

Kommisjonen gjennomgå de nasjonale planene, se hvilke 

                                                                 

3 Directive (EU) 2018/2001 
4 Directive 2009/28/EC – tilgjengelig på https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN 
5 Regulation (EU) 2018/1999  

konsekvenser de får for EU samlet sett, og ved behov iverksette 

tiltak for å sørge for at unionen samlet sett når sine mål.  

Ettersom EU har satt et bindende mål for fornybar energi på EU-

nivå, er det satt særlige krav til prosessen for fastsettelse av 

medlemslandenes fornybarandel. Styringssystemforordningen 

beskriver derfor en prosess som skal sikre at EU samlet sett når 

sitt fornybarmål.  

I artikkel 5 (Member States’ contribution setting process in the area 

of renewable energy) er det spesifisert hvilke elementer 

medlemsstatene skal ta høyde for når de fastsetter eget 

fornybarmål, her nevnes blant annet:  

«[…] (e) any relevant circumstances affecting renewable energy 

deployment, such as:  

(i) equitable distribution of deployment across the Union; 

(ii) economic conditions and potential, including GDP per capita;  

(iii) potential for cost-effective renewable energy deployment;  

(iv) geographical, environmental and natural constraints, including those 

of non-interconnected areas and regions;  

(v) the level of power interconnection between Member States;  

(vi) other relevant circumstances, in particular early efforts.»7 

Det poengteres videre at medlemstatene har et samlet ansvar for 

å sikre oppnåelse av EUs overordnede mål:  

«Member States shall collectively ensure that the sum of their 

contributions amounts to at least 32 % of energy from renewable sources 

in gross final energy consumption at Union level by 2030.»8 

I artikkel 31 (Response to insufficient ambition of integrated 

national energy and climate plans) beskrives hvilke tiltak 

Kommisjonen skal iverksette dersom summen av nasjonale 

fornybarmål kommer ikke gir oppnåelse av EUs overordnede 

målsetning:  

«[…] issue recommendations to Member States whose contributions it 

deems insufficient to increase their ambition in order to ensure a sufficient 

level of collective effort.»9  

Når Kommisjonen skal vurdere hva som er å anse som 

utilstrekkelige bidrag fra medlemslandene, skal den basere seg på 

en formel som bygger på de samme kriteriene som medlems-

landene selv skal bruke når de setter egne fornybarmål:  

«Where a gap between the Union’s 2030 target and the collective 

contributions of Member States occurs in the area of renewable energy, 

the Commission shall base its assessment on the formula set out in Annex 

II which is based on the objective criteria listed in point (e)(i) to (v) of the 

first subparagraph of Article 5(1), whilst having due regard to relevant 

circumstances affecting renewable energy deployment as indicated by the 

6 Se kapittel 2 i Styringssystemforordningen – National Integrated Energy 
and Climate Plans (NECP).  
7 Styringssystemforordningen – artikkel 5 
8 Styringssystemforordningen – artikkel 5 
9 Styringssystemforordningen – artikkel 31 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L2001&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=EN


 

4 

 

Member State in accordance with the second subparagraph of Article 

5(1).»10 

 

Det er denne formelen i anneks II vi har brukt for å anslå hva et 

norsk fornybarmål i 2030 kan bli i henhold til EUs 

fornybarrammeverk. I påfølgende seksjon beskrives formelen, 

dataunderlaget og anslagene som er gjort for Norge.  

Velstand, fornybarpotensial og 

kraftutvekslingskapasitet 

viktig for fornybarmål pr. land  

I anneks II er de objektive kriteriene for vurdering av de nasjonale 

fornybarmålene beskrevet. Der står det:  

«National contributions for the share of energy from renewable 
sources in gross final consumption of energy in 2030 
 
1. The following indicative formula represents the objective criteria 

listed in points (e)(i) to (v) of Article 5(1), each expressed in 
percentage points:  

 
(a) the Member State's national binding target for 2020 as set out in the 
third column of the table Annex I to Directive (EU) 2018 [..] 
(b) a flat rate contribution ("CFlat");  
(c) a GDP-per-capita based contribution ("CGDP”);  
(d) a potential-based contribution ("CPotential");  
(e) a contribution reflecting the interconnection level of the Member State 
("CInterco").»11 

 
Alle tall er altså uttrykt i prosentpoeng og summen av (a)-(e) skal 
gi et fornybarmål for EU på 32 prosent i 2030. Utgangspunktet er 
fornybarmålet for 2020 på 20 prosent (a), og økningen på 12 
prosentpoeng mot 2030 skal fordeles på (b)-(e). En illustrasjon av 
hvordan de fire parameterne skal vektes i økningen i fornybarmål 
fra 2020 til 2030 i formelverket er vist i Figur 1. 

Figur 1: Fordeling av økningen i EUs fornybarmål fra 2020 til 2030 på de 
fire parameterne beskrevet i anneks II til styringssystemforordningen. 

 

Under følger en gjennomgang av innhold, fortolkning og 

dataunderlag brukt for punkt (a)-(e). 

                                                                 

10Styringssystemforordningen – artikkel 31 
11 Styringssystemforordningen – Anneks II 

Nasjonale bindende fornybarmål for 2020 (a) 

De bindende fornybarmålene for 2020 tjener som utgangspunkt for 

fastsettelse av fornybarmålet for 2030. Mens målet for EU samlet 

sett var på 20 prosent, varierte målene for medlemsstatene 

mellom 10 prosent (Malta) og 49 prosent (Sverige). 

Fornybardirektivet ble tatt inn i EØS-avtalen i 2011, og det ble satt 

et norsk fornybarmål på 67,5 prosent. En fullstendig oversikt over 

EUs, medlemsstatenes og Norges fornybarmål for 2020 finnes i 

appendix A.      

CFlat – lik innsats fra alle land (b) 

Den første parameteren, CFlat, innebærer at alle medlemstater skal 

ta en viss andel av den økte fornybarandelen fram mot 2030, 

uavhengig av øvrige forutsetninger. Det står at:  

«CFlat shall be the same for each Member State. All Member States’ CFlat 

shall together contribute 30 % of the difference between the Union’s 

targets for 2030 and 2020.».12  

Samlet sett skal EUs fornybarandel øke med 12 prosentpoeng fra 

2020 til 2030, noe som tilsier at CFlat samlet sett skal gi en økning 

på 3,6 prosentpoeng. Ettersom den skal være lik for alle 

medlemsstater, antas en 3,6 prosentpoengs økning for alle land. I 

beregningen av et norsk fornybarmål antas også en økning på 3,6 

prosentpoeng, dvs. et minimumsmål på 71,1 prosent.  

CGDP – innsats basert på velstand (c) 

Den neste parameteren, CGDP, innebærer at mer velstående 

medlemsstater skal bidra forholdsvis mer til oppnåelsen av EUs 

fornybarmål. Det står at:  

«CGDP shall be allocated between Member States based on Eurostat’s 

GDP per capita index to the Union average over the 2013 to 2017 period, 

expressed in purchasing power standard, where for each Member State 

individually the index is capped at 150 % of the Union average. All 

Member States’ CGDP shall together contribute 30 % of the difference 

between the Union’s targets for 2030 and 2020.»13 

Som det fremgår, er det satt et tak på 150 prosent av 

gjennomsnittet i EU. Det er særlig Luxembourg, men i noen grad 

også Irland og Norge, som har GDP som overstiger 150 prosent 

av EU-gjennomsnittet, som tjener på at det er satt et slikt tak. 

Videre er det klart at i likhet med CFlat, skal summen av økning i 

prosentpoeng pr. medlemsstat føre til en økning i fornybarandelen 

for EU på 3,6 prosentpoeng (30 prosent av 12 prosentpoeng).  

Vi har gjennomført fordelingen på følgende måte:  

12 Styringssystemforordningen – Anneks II – Punkt 2 
13 Styringssystemforordningen – Anneks II – Punkt 3 
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• Hvert medlemslands kjøpekraftsjusterte BNP pr. innbygger 

målt mot snittet i EU28 multipliseres med økningen på 3,6 

prosentpoeng14.  

• En korreksjonsfaktor15 benyttes for å sikre at summen av 

økningen i alle medlemsland til sammen gir en økning på EU-

nivå på 3,6 prosentpoeng.  

For Norge benyttes samme metodikk. Norge har et høyt BNP pr. 

innbygger sammenlignet med gjennomsnittet i EU og når taket på 

150 prosent. Benyttes samme korreksjonsfaktor som for EU-

landene gir det en økning målt i prosentpoeng på 5,35 

prosentpoeng for Norge.  

CPotential – innsats basert på fornybarpotensial 

(d) 

Den tredje parameteren, CPotential, innebærer at medlemsland med 

et stort potensial for å øke produksjonen av fornybar energi skal ta 

en større del av innsatsen som kreves for å nå EUs samlede 

fornybarmålsetning.  I anneks II står det om CPotential:  

«CPotential shall be allocated between Member States based on the 

difference between a Member State’s RES share in 2030 as shown in 

PRIMES scenario and its national binding target for 2020. All Member 

States’ CPotential shall together contribute 30 % of the difference between 

the Union’s targets for 2030 and 2020.»16 

I likhet med CFlat og CGDP, skal summen av medlemslandenes 

CPotential gi en økning i EUs fornybarandel på 3,6 prosentpoeng. 

Samtidig er det ikke satt noe tak for det enkelte medlemslands 

CPotential, noe som åpner for betydelige forskjeller mellom 

medlemsland.  

Det er to store utfordringer når man skal anslå CPotential for Norge. 

For det første er det ikke klart hvilket scenario det refereres til med 

«PRIMES scenario». PRIMES17 er et modellapparat som blant 

annet brukes til å kvantifisere effekten av ulike politiske tiltak i EU, 

og det er ikke entydig hvilket scenario det refereres til. For det 

andre er data og resultater for Norge som regel ikke inkludert i 

modellkjøringene i PRIMES.  

Som en foreløpig antagelse har vi i våre beregninger tatt 

utgangspunkt i PRIMES referansescenario for 201618. 

Referansescenarioet tar kun høyde for politiske vedtak fattet på 

EU- og medlemsstatsnivå før utgangen av 2014, i tillegg til en 

antagelse om at målsetninger for klimagassutslipp og 

fornybarandeler fram mot 2020 oppnås. Sammenlignet med andre 

PRIMES-scenarioer som estimerer effekten av at ulike politiske 

tiltak iverksettes (som f.eks. EUCO27 eller EUCO30), vil den 

                                                                 

14 En oversikt over kjøpekraftsjustert BNP pr. innbygger som andel av det 

gjennomsnittlige nivået i EU28 kan finnes for medlemsstatene og Norge i 

appendix B.  
15 Korreksjonsfaktoren er på 0,99.  

modellerte utviklingen i fornybarandeler mellom 2020 og 2030 i 

referansescenarioet trolig i større grad drives av hvor det er 

økonomisk gunstig å øke fornybarandelen. Det er likevel ikke klart 

at det er dette som menes med «PRIMES scenario», og 

beregningen bør oppdateres når mer presis informasjon er 

fremlagt. 

En oversikt over tallgrunnlaget vi har benyttet for å anslå CPotential 

kan sees i appendix C. Vi har gjort følgende forutsetninger:  

• Forskjellen i prosentpoeng mellom fornybarmål i 2020 og 

estimert fornybarandel i PRIMES referansescenario for 2030 

er brukt som utgangspunkt.  

• Økningen i fornybarandel i prosentpoeng pr. medlemsland er 

deretter normalisert mot den samme økning for EU samlet 

sett.  

• Den normaliserte økningen i prosentpoeng er multiplisert 

med 3,6 prosentpoeng for hvert medlemsland.  

• En korreksjonsfaktor er deretter benytter for å sikre at den 

samlede økningen for EU blir på 3,6 prosentpoeng19. 

Det foreligger som sagt ikke data for Norge i PRIMES referanse-

scenario for 2016. Som en tilnærming har vi derfor benyttes 

samme økning i prosentpoeng som for Sverige, som i likhet med 

Norge har gode vindkraftressurser og en fornybarandel som 

allerede er høy sammenlignet med resten av EU. Hvordan det 

norske fornybarpotensialet skal vurderes i forhold til andre EU-land 

er et sentralt usikkerhetsmoment, og vil ha et betydelig utslag for 

resultatene av disse beregningene.  

Gitt antagelsene som beskrevet overfor, gir CPotential en økning på 

10,1 prosentpoeng for Norge.  

CInterco – innsats basert på 

kraftutvekslingskapasitet (e) 

Den siste parameteren som skal brukes av Kommisjonen for å 

vurdere fornybarandelen pr. medlemsland er kraftutvekslings-

kapasitet. CInterco er beskrevet på følgende måte:   

«CInterco shall be allocated between Member States based on an electricity 

interconnection share index to Union average in 2017, measured by the 

net transfer capacity over total installed generation capacity, where for 

each Member State individually the interconnection share index is capped 

at 150 % of the Union average. All Member States’ CInterco shall together 

contribute 10 % of the difference between the Union’s targets for 2030 

and 2020.»20 

Også CInterco er noe utfordrende å estimere. «Net Transfer 

Capacity» varierer over døgnet og året, og det er ikke oppgitt en 

16 Styringssystemforordningen – Anneks II – Punkt 4 
17 En utfyllende beskrivelse av PRIMES kan finnes her. 
18 Rapporten kan leses her og dataunderlaget kan lastes ned her. 
19 Korreksjonsfaktoren er på 0,77.  
20 Styringssystemforordningen – Anneks II – Punkt 5 

https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/strategies/analysis/models/docs/primes_model_2013-2014_en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ref2016_report_final-web.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/energy-modelling
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årlig verdi for NTC på ENTSO-E sine nettsider. Ettersom vi her 

først og fremst er interessert i å lage et anslag for Norge, har vi 

som en forenkling antatt at Norge skårer 150 prosent av 

gjennomsnittet i EU på denne parameteren. Bakgrunnen for at det 

er antatt at Norge når taket for CInterco, er at sammenlignet med 

resten av EU har Norge betydelig kraftutvekslingskapasitet relativt 

til installert produksjonskapasitet. Beregningen bør likevel 

oppdateres når metodikk og dataunderlag spesifiseres nærmere.  

Med denne forenklingen, gir CInterco en økning i norsk 

fornybarandel på 1,8 prosentpoeng.  

Samlet gir beregningen en økning i den 

norske fornybarandelen med 20,1 

prosentpoeng, til 88 prosent i 2030 

En oversikt over endringen i det norske fornybarmålet fra 2020 til 

2030 gitt antagelsene og forutsetningene presentert i de 

foregående avsnittene, kan sees i Figur 2. Som det fremgår gir 

beregningen en økning på omkring 20 prosentpoeng, opp mot 88 

prosent i 2030. Det er særlig CPotential som gir stort utslag, og som 

tidligere nevnt er det betydelig usikkerhet knyttet til datagrunnlaget 

for denne parameteren.  

Figur 2: Estimert norsk fornybarmål for 2030 fordelt på parametere.  

 

Figur 3 viser resultatene av beregningen for de ulike medlems-

landene, EU og Norge gitt forutsetningene som er beskrevet 

overfor. Også for de øvrige nordiske landene anslås det en stor 

økning i fornybarmålet med henholdsvis 19, 18 og 17 

prosentpoeng for Sverige, Finland og Danmark. Den laveste 

økning målt i prosentpoeng får Luxembourg og Slovakia, med 8 

prosentpoeng.  

                                                                 

21 For alle andre land enn Norge er økning som følge av CINTERCO som en 

forenkling holdt flatt på 1,2 prosentpoeng for alle land.  

Figur 3: Fornybarmål pr. medlemsland og Norge i 2020 og 2030 gitt 
beregningsmetodikk som beskrevet tidligere i notatet21.  

 

I tillegg til de fire parameterne i formelen, 

skal det tas hensyn til andre relevante 

forhold 

Det er viktig å poengtere at selv om EUs rammeverk for fornybar 

energi mot 2030 skulle bli gjort gjeldende for Norge samt at 

beregningene presentert overfor skulle gi et riktig bilde av formelen 

beskrevet i anneks II, er det ikke gitt at det norske fornybarmålet 

vil bli satt til 88 prosent. Kommisjonen skal basere seg på denne 

formelen når den gir sine anbefalinger, men andre hensyn vil også 

kunne spille inn.  

Som det fremgår av artikkel 5 i Styringssystemforordningen skal 

«alle relevante hensyn» telle når et land setter forslag til egne 

fornybarmål. Slike hensyn kan for eksempel dreie seg om 

nettmessige utfordringer, miljøutfordringer eller øvrige hensyn 

som gjør at fornybarmålet likevel burde være lavere enn det 

beregningene basert på formelen i anneks II gir. Hva som settes 

som fornybarmål for hvert enkelt land vil også være et resultat av 

forhandlinger mellom Kommisjonen og medlemslandene.  
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Hva skal til for å nå et 

fornybarmål på 88 prosent?  

Dersom man skulle anta at Norge skulle oppnå en fornybarandel 

på 88 prosent, er det interessant å se på hva som skal til for å klare 

det. I en beregning gjort for Energi Norge22, har THEMA anslått 

konsekvensene for den norske fornybarbrøken av at målene i 

Nasjonal Transportplan (NTP) oppfylles. Som det fremgår av Figur 

4, forventes den norske fornybarbrøken å øke til noe over 74 

prosent uten tiltakene i nasjonal transportplan. Denne økningen er 

i stor grad drevet av utbygging av mer fornybar kraftproduksjon, 

som antas å nå 156 TWh i 2030.  

Figur 4: Anslag på norsk fornybarandel i 2030 gitt at målene i Nasjonal 
Transportplan oppnås.  

 

Inkluderes tiltak innen veitransport og andre transportsektorer øker 

fornybarbrøken til 81,3 prosent. Økningen skyldes at fossile 

kjøretøy elektrifiseres, noe som gir en reduksjon i samlet 

energiforbruk, samt økt bruk av biodrivstoff.  

Dersom man skulle kommet videre opp til en fornybarandel på 88 

prosent, kreves ytterligere reduksjon av energiforbruket gjennom 

energieffektivisering, eller økt fornybarproduksjon. Alt annet likt 

kunne målet blitt oppnådd med en videre økning i norsk fornybar 

energiproduksjon på omkring 15,5 TWh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

22 THEMA Consulting Group (2018): «Hvordan påvirker elektrifisering av 

veitransport fornybarandelen – en analyse for Energi Norge». 
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Appendix 

A) Bindende, nasjonale fornybarmål pr. medlemsland for 2020 

Figur 5: Bindende fornybarmål for 2020 pr. medlemsland. Fornybar energi som andel av sluttforbruk.  

 

Kilde: Eurostat 
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B) BNP pr. innbygger 2013-2017 

Figur 6: Kjøpekraftsjustert BNP pr. innbygger som andel av gjennomsnittlig nivå i EU28 pr. år 2013- 2017 og gjennomsnittlig 2013-2017 med tak på 150% av 
Nivået i EU28. 

 

Kilde: Eurostat 



 

10 

 

C) Fornybarmål 2020 og anslått fornybarandel 2030 i referansescenario 2016  

Figur 7: Fornybarmål 2020, fornybarandel i 2030 i PRIMES referansescenario 2016, endring i prosentpoeng og endring i prosentpoeng relativt til EU samlet 
sett. % 

 

Kilder: Eurostat, PRIMES Referansescenario 201623 

                                                                 

23 Dataunderlag tilgjengelig for nedlastning her. 

https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/energy-modelling

