
Viktige veivalg 
for energipolitikken



Den nye regjeringen har som mål å føre en ambi-
siøs nasjonal klimapolitikk med en langsiktig 
omstilling til et lavutslippssamfunn i 2050. Fram 
til i dag har vi gått i motsatt retning og de nor-
ske klimagassutslippene har økt med over fem 
prosent siden 1990. Utslippene skyldes i hovedsak 
at over halvparten av den norske energibruken 
er fossil. Å erstatte den fossile energien med ren, 
fornybar energi er i mange sektorer den mest 
effektive måten å kutte klimagassutslipp på. En 
sterk kobling mellom energi- og klimapolitikk er 
derfor avgjørende hvis regjeringen skal lykkes. 
Dette setter store krav til den varslede stortings-
meldingen om energi-, klima og næringspolitikk, 
som må inneholde de nødvendige virkemidlene.  

Arbeidet med en helhetlig energi- og klimamelding 
må ikke forsinke igangsatte eller planlagte tiltak 
for å fase ut fossil energibruk og kutte klimagass-
utslipp. Samtidig er stortingsmeldingen en  
mulighet til å stake ut veien fram til et nulluslipps-
samfunn. ZERO vil peke på ni områder hvor riktige 
veivalg vil gjøre det mulig å nå målet i 2050. 

•   Erstatt fossil energibruk med rene 
energibærere

•   Bygg nullutslippssamfunnet ved å ta miljø- 
teknologien i bruk

•   Start omstillingen til klimavennlig næringsliv

•   Definer Norges framtidige rolle som 
energinasjon

•   Integrer klimaperspektivet i nettpolitikken

•   Tilrettelegg for grønne bygg og husholdninger

•   Etabler verdens reneste industri

•   Forsterk virkemiddelbruken i transportsektoren

•   Ta i bruk kraft fra land

Viktige veivalg for energipolitikken 
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Målet må være et nullutslippssamfunn innen 
2050. For å komme dit må vi fase ut all for-
urensende fossil energibruk på fastlandet og 
på sokkelen. Det betyr at vi må effektivisere 
energibruken, og ta i bruk mer fornybar energi 
for å erstatte den fossile energien. 

Energipolitikken skal sørge for at vi produserer 
den fornybare energien som trengs for å kom-
me til null utslipp. Det betyr at energipolitikken 
både må inneholde virkemidler som sikrer økt 
produksjon av fornybar energi og energieffek-
tivisering fram til 2050, og sterke virkemidler 
for utfasing av fossil energi i alle sektorer. For 
å sikre at utslippskutt faktisk skjer trenger vi 
klare milepæler på veien mot 2050. 

Målestokken kan ikke være utslippsintensitet 
per BNP eller en referansebane som viser hvor 
ille ting kunne vært om vi ikke gjorde noe. Vi 
trenger delmål som viser om vi ligger an til å 
nå nødvendige utslippskutt, og vilje til å justere 
virkemiddelbruken om vi henger etter.      

Det er avgjørende både for å kutte klimagass-
utslipp og for tilliten til klima- og energipoli- 
tikken at fornybar energi, både fra økt produksjon 
og fra energieffektivisering, brukes til å erstatte 
fossil energibruk. Samtidig vet vi at mange beslut-
ninger om å gå vekk fra fossil energibruk er van-
skelige å ta dersom tilgangen på fornybar energi 

er usikker – derfor er det riktig at utbygging av ny 
fornybar energi til tider vil ligge i forkant av ut- 
fasingstakten av fossil energi. Systemet med 
grønne sertifikater har vært et viktig løft for 
fornybarutbyggingen. Hvis vi skal til null utslipp i 
2050 må vi holde utbyggingstakten fra sertifikat-
ordningen fram til da. 

Netto energiforbruk, 
Norge 2012 i TWh

Alle energi-
produkter

Sum 
fossilt

Sum 
fornybart

Industri og bergverk 69,0 20,1 48,8

Transport 57,7 55,6 2,1

Andre sektorer 
inkludert bygg

93,2 16,6 76,6

Svinn 13,5 1,0 12,5

Eget forbruk i 
energinæringer

60,6 50,9 9,7

Olje- og-gassutvin-
ning

50,6 44,4 6,3

Internasjonal sjøfart 
bunkers

5,1 5,1 0,0

Internasjonal luftfart 
bunkers

4,8 4,8 0,0

Energi brukt som 
råstoff

20,6 20,6 0,0

Totalt 324,5 174,6 149,8

                                       Fossilt forbruk i ulike sektorer. Kilde: SSB

1. Erstatt fossil energibruk med 
rene energibærere

ZEROs scenario for sannsynlig utvikling i energibruk fram mot 2050. Forutsetter blant annet 28 prosent 
befolkningsvekst, kraftig energieffektivisering og massiv omlegging til elbiler og hydrogen- og biodrivstoff. 
Kilder: ZERO, SSB og Perspektivmeldingen.

Veien til nullutslippssamfunnet



Det er når teknologien tas i bruk at kostnadene 
reduseres og teknologiutviklingen setter fart. Det 
er bra at satsingen på energiforskning har økt de 
siste årene, og regjeringen ønsker å øke denne 
videre. Videre satsing på forskning må bety at 
produktene kommer ut av laboratoriene og inn 
i markedene. Vi må velge ut noen teknologiske 
satsingsområder og bygge nullutslippssamfunnet 
fra bunnen av ved å ta nye teknologier i bruk i stor 
skala. Det vil redusere utslippene i Norge. Men 
like viktige er det at vi på denne måten kommer-
sialiserer nye løsninger som kan tas i bruk mange 
steder i verden.

Den offentlige støtten til energiteknologi ret-
ter seg i stor grad inn mot prosjekter i tidlig 
forskningsfase, og i liten grad mot å få teknolo-
gien realisert i markedet. En årsak til at det er 
få prosjekter i demonstrasjonsfasen kan være 
mangel på kapital i næringslivet. I andre land løses 
dette gjennom statlige støtteordninger for ny og 
umoden teknologi, gjerne i storskala prosjekter. 
I Norge er ikke Enovas midler tilstrekkelige for 
etablering av for eksempel havvind og tidevanns-
kraft i stor skala, slik at disse næringsaktørene 
flytter sine teknologiprosjekter ut av landet og 
etablerer storskala anlegg i blant annet Skottland. 

Spesialiserte produkter og nisjeprodukter åpner 
for at norsk industri kan konkurrere godt inter-
nasjonalt, også i markeder preget av masse-
produksjon. Veien fram til en ny eksportindustri vil 
oftest gå gjennom å etablere et hjemmemarked. 
Et eksempel på slike nisjeprodukter er bygnings-
integrerte solceller, altså solceller som både er 
kraftverk, tak eller fasade. Det krever høyeffek-
tive solceller og spesialiserte produkter. Slik bruk 
av solceller er en naturlig del av et plusshus, som 
også er en vekstindustri og et eksempel på et 
område der norske bedrifter og leverandører kan 
etablere seg.

Å ta teknologien i bruk handler om å videreutvikle 
teknologikompetanse. Hvis regjeringen skal følge 
opp løftene om å investere for framtiden og bygge 
kompetanse må den etablere et innovasjons-
system som utnytter det forskningsarbeidet som 
allerede gjøres i Norge. Den offentlige forsknings-
innsatsen må styrkes på demonstrasjonsstadiet 
og bli et sterkere virkemiddel for å få teknologi 
inn på markedet. Dette er en overordnet diskusjon 
som regjeringen må løfte sammen med forsk-
ningsmiljøene og næringslivsaktører. Virkemidler 
for å ta teknologien i bruk må presenteres i 
stortingsmeldingen.  

2. Bygg nullutslippssamfunnet ved 
å ta miljøteknologien i bruk
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OFFENTLIGE STØTTE TIL 
TEKNOLOGIER MED ULIK MODENHET

Grafen viser hvordan 1,4 milliarder fra Forskningsrådet, Enova, Gassnova, 
Innovasjon Norge og Transnova fordeler seg på 644 forskningsprosjekter på ulike 
innovasjonsnivå i 2012. Prosjektene fokuserer på energiteknologi, CO2-håndtering, 
miljøvennlig transport og hydrogen. Prosjekter med støtte fra el-sertifikatmarkedet, 
samt Enovas støtte i 2012 til landbasert vindkraftprosjekter (900 MNOK), varme-
sentraler og fjernvarmeanlegg (300 MNOK), samt direktebevilgninger til teknolo-
gisenteret på Mongstad er holdt utenfor.

Kilde: Energi 21s rapport «Kartlegging av offentlig støtte i 2012 til forsknings-, ut-
viklings- og demonstrasjonsprosjekter.

MULIGE  
SATSINGSOMRÅDER  
FOR NORGE

• Produksjon og bruk av CO
2
-

frie energibærere som hydrogen, 
bærekraftig biodrivstoff og bio-energi 
basert på norsk skog. 

• Bygg og bruk av umoden produk-
sjonsteknologi som flytende havvind 
og tidevannskraft. 

• Utvide elbilsatsingen til 
batteriferger. 

• Energigjenvinning i storskala 
industrianlegg. 

• Bygningsintegrerte solceller og 
plusshus. 



Regjeringens mål om et lavutslippssamfunn i 2050 
betyr at vi må starte omstilling av den norske øko-
nomien. Vi må kutte utslipp og samtidig ta de val-
gene som driver det grønne skiftet – som tar nye 
teknologier i bruk, som bygger opp nullutslipps-
infrastrukturen og som styrker grønt næringsliv. 

I mange av våre naboland finnes det eksempler 
på at politiske vedtak har satt i gang teknologi-
utvikling, etablert hjemmemarkeder, leverandør-
industri og en eksportnæring. Regjeringen må 
styrke dagens klimavennlige næringer, som for 
eksempel kraftbransjen og kraftkrevende industri. 
Disse må få rammebetingelser til å investere og 
øke verdiskapingen. 

Samtidig må det legges til rette for framtidas kli-
mavennlige næringer gjennom grønne skatter og 
etablering av markeder. For å starte omstillingen 
må staten gå foran, for eksempel gjennom krav 
om utslippsfritt drivstoff til offentlige kjøretøy, 
rehabilitering av offentlige bygg til plusshus og 
etablering av statlig datahall. Dette vil skape 
markeder for produsenter og leverandører av slike 

klimavennlige løsninger, som vi ser i for eksempel 
Danmark og Tyskland. 

Regulatoriske virkemidler må holde det langsiktige 
målet i fokus. Standarder og krav som settes må 
reflektere hvor vi skal - gjerne ved at en gradvis 
innstramming varsles tidlig. Dette skaper nødven-
dig forutsigbarhet når investeringsbeslutninger i 
næringslivet fattes. Når målet er et samfunn uten 
klimagassutslipp, er det lite kostnadseffektivt å 
investere i ny fossil infrastruktur og produksjon 
med lang levetid. Dette gjelder også i liten skala; 
veien til nullutslippssamfunnet går ikke via å bytte 
ut ren elektrisk oppvarming med naturgassbaserte 
alternativer, eller ved å erstatte bensin og diesel 
med fossil gass. Utslippsfrie energibærere må 
prioriteres over energibærere med utslipp.

I tillegg til å styrke et klimavennlig næringsliv må 
regjeringen se på andre måter å redusere den 
økonomiske risikoen ved vår oljeavhengighet for 
eksempel ved å vri investeringene i Statens pens-
jonsfond utland (Oljefondet) over fra fossile aksjer 
til fornybar energi.  

3. Start omstillingen til 
klimavennlig næringsliv

Illustrasjon: Snøhetta



Norge er i dag storeksportør av olje og gass og 
produserer nesten 20 ganger mer fossil enn forny-
bar energi. Europeiske land er viktige markeder. 
EU-landene legger nå om sine energisystemer 
ved å bygge ut fornybar energi samtidig som de 
vedtar å legge ned fossilt. Parallelt fører satsingen 
på energieffektivisering og fornybar oppvarming i 
boliger til redusert behov for gass til oppvarming. 
EU har integrert klimamål i sin energipolitikk. Når 
klimapolitikken lykkes, reduseres importbehovet 
for fossil energi. 

Den europeiske energiomleggingen og strategiske 
hensyn gir muligheter for Norge som leverandør 
av fornybar energi. Dette gjelder både ren eksport 
av energi (kilowattimer) og mer avanserte tjen-
ester som balansekraft og systemtjenester. 
Stortingsmeldingen bør definere hvilken rolle 
Norge kan og bør ha i et framtidig europeisk 
energimarked. Rollen kan inkludere langt større 
utvekslingskapasitet av fornybar energi og salg av 

balansetjenester, i tillegg til strømbaserte eksport-
produkter som metaller og rene energibærere som 
hydrogen. Samtidig må regjeringen sikre at Norge 
sitter ved forhandlingsbordet når Europas framti-
dige energisystem vedtas. Dette blir en viktig rolle 
for den nye EU-statsråden. 

Mellomlandsforbindelser er en forutsetning for 
framtidens utslippsfrie energisystem. Statnett vil, 
selv om det åpnes for flere eiere, være et sentralt 
redskap for utbyggingen av disse og må få klare 
politiske føringer om at dagens utbyggingstakt 
skal videreføres også etter 2020. Parallelt med 
utarbeidelsen av stortingsmeldingen må de to 
kabelprosjektene til Tyskland og Storbritannia gå 
som planlagt og nye prosjekter initieres. Det er 
avgjørende å unngå forsinkelser og usikkerhet i 
mottakerlandene rundt disse prosjektene for å 
kunne framstå som en troverdig leverandør av  
fornybare løsninger i framtiden. 

4. Definer Norges framtidige rolle 
som energinasjon

Andelen fornybar energiproduksjon i Norge i forhold til fossil energiproduksjon.



Tilstrekkelig kraftnett i og mellom land er en 
forutsetning for et utslippsfritt samfunn. Nok 
kraftnett er avgjørende for å kunne bygge ut mer 
fornybar energi, og bruke den til å erstatte fossil 
energiproduksjon og -bruk. 

Kraftnett er et viktig klimatiltak og regjeringen må 
inkludere klimaperspektivet tydeligere i nettpoli-
tikken, både knyttet til nasjonalt kraftnett og mel-
lomlandsforbindelser. Det kan gjøres ved å side-
stille positiv klimaeffekt med samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet og forsyningssikkerhet i Statnetts 
mandat. I tillegg må dagens investeringsetterslep 
tas igjen. Manglende nettforbindelser stanser og 
forsinker i dag utbygging av fornybar energi og 
utfasing av fossil energibruk. Her må stortings-
meldingen om nettpolitikk følges opp på punktet 
om at det er bedre å investere for mye i nett enn 
for lite. 

Et økt klimafokus i nettpolitikken tilsier en am-
bisiøs nettutbygging nasjonalt og satsing på 
mellomlandsforbindelser. Det vil også føre til at 
kraftnett som bidrar til realisering av ny fornybar 

kraft, og kutt av fossil energiproduksjon og  
-forbruk prioriteres høyere enn i dag. Dette vil  
bety større satsing på elektrifisering av alle  
sektorer i Norge, også olje- og gassutvinning.  

Nettpolitikken må bli mer langsiktig og forut-
sigbar enn i dag. En egen stortingsmelding om 
sentralnettet var en god start. Denne må følges 
opp ved å integrere nettpolitikk i den kommende 
stortingsmeldingen. Det må etableres en langsik-
tig strategisk retning i den norske politikken på 
mellomlandsforbindelser, som går fram mot 2030 
og 2050.   

Et ambisiøst utbyggingstempo krever at 
naturverdier tas mer på alvor enn i dag. 
Konsesjonsmyndigheter må fokusere på kon-
sekvensene for biologisk mangfold og naturland-
skap tidlig i prosessene, og skåne dette i større 
grad – blant annet ved at alternativene med stor 
negativ konsekvens for biologisk mangfold ikke 
utredes og at vernede områder respekteres. 

5. Integrer klimaperspektivet 
i nettpolitikken

Foto: ABB



I det grønne skiftet må alle sektorer med. Da kan det ikke være sånn at klima-
vennlige valg krever ekstra kompetanse hos den jevne boligeier. De politiske 
rammene må legge til rette for at hver enkelt kan være en del av løsningen på 
klimaproblemene – både gjennom å sikre at god rådgivning er tilgjengelig og 
gjennom økonomiske virkemidler. Elbilsatsingen er et godt eksempel på en slik 
politikk.

Byggsektoren har potensiale til å gå fra å være en utslippskilde til å bli en netto 
leverandør av fornybar energi. Dette er kanskje den sektoren der det er  
enklest å fase ut fossil energibruk, og det varslede oljefyringsforbudet legger 
et godt grunnlag. Samtidig må mulighetene for energieffektivisering kombin-
ert med energiproduksjon på bygg realiseres. Her er potensialet enormt, men 
virkemiddelbruken for sektoren må intensiveres. Vi trenger konkrete mål for 
energieffektivisering i bygg fram mot 2050. Arnstad-utvalget anbefalte 10 TWh 
redusert energibruk i 2020 og 40 TWh i 2040. Det må satses tyngre på kom-
petanseheving i byggsektoren. Plusshus må også inn i utdanningen, her har 
Arkitekthøyskolen i Oslo gått foran som et godt eksempel.  

Enovas arbeid for lavenergibygg må videreføres til plusshus – her må  
trykket holdes oppe for å få markedet i gang. Solceller er en sentral teknologi 
for å utløse potensialet i byggsektoren, men holdes tilbake av vårt umodne  
nasjonale marked. Her vil en tidsbegrenset støtteordning være en god løsning 
for å få markedet i gang. Den foreslåtte skattefradragsordningen for ENØK-
tiltak i hjemmet bør også inkludere solceller. Ved siden av støtte- og incen-
tivordninger må staten være seg sitt ansvar bevisst som en stor eier av bygg 
– statlige bygg må bli plusshus. 

Samtidig vet vi at det ikke alltid står på økonomi, men også hvor tilgjengelig 
kunnskapen om klimatiltak og støtteordninger er. Det er derfor sentralt at vi 
øker kunnskapen blant saksbehandlere i kommuner, og at det tilbys bedre og 
mer tilgjengelig energirådgiving for husholdninger og ansatte i private og  
offentlige institusjoner og bedrifter. 

6. Tilrettelegg for grønne 
bygg og husholdninger
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Virkemidler for fastlandsindustrien må redusere 
klimagassutslippene, uten at vi gjør det vanskeli-
gere for industrien å overleve i Norge. Det ligger 
godt til rette for at norsk industri kan være en  
fremoverlent og ambisiøs næring som tester ut 
nye teknologier, og tør å satse på nye produk-
sjonsmetoder og nye markeder. En levedyktig, 
kraftintensiv industri drevet av fornybar energi 
i Norge er positivt for klimaet. Mer fornybar 
energiproduksjon kan gi gode muligheter til økt 
industriproduksjon og eksport av kraftintensive 
produkter. 

Selv om industrien har redusert sine utslipp 
over flere år, står fastlandsindustrien for nesten 
en fjerdedel av de norske klimagassutslippene. 
Potensialet for utslippskutt i sektoren er stort. 
Overgang til fornybar energi, kombinert med 

utvikling av mer energieffektive produksjons-
metoder og bruk av varmegjenvinning, er viktig 
for å få utslippene videre nedover. Ved siden av 
å sikre tilgangen på fornybar energi er derfor 
klimateknologifondet, som skal bidra til utvikling 
av grønn teknologi og gjøre norsk industri mer 
miljøvennlig, et sentralt virkemiddel. Fondet bør 
trappes opp raskere.

Prosessutslipp er en større kilde til klimagass-
utslipp fra industrisektoren enn energibruk. Skal 
Norge ha verdens reneste prosessindustri, må 
vi også utvikle teknologi for å håndtere disse 
utslippene. Også her er klimateknologifondet 
sentralt. Av enkeltteknologier er det karbon-
fangst og -lagring (CCS) som kan gi de største 
utslippskuttene. 

7. Etabler verdens reneste industri 
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Transportsektoren er sektoren med størst klima-
gassutslipp i Norge og utslippene øker. Denne 
trenden må snus.  

Et avgjørende tiltak er innføring av utslippsfrie 
drivstoff i sektoren, som elektrisitet, biodrivstoff 
og hydrogen. Norge har gått foran og etablert et 
marked for elbiler gjennom fordelaktige ramme-
betingelser. Regjeringen må videreføre disse og 
utvide med en klimabilgaranti som sikrer at kjøp 
og bruk av klimabiler alltid skal være billigere enn 
de fossile alternativene, fram til markedet for 
klimabiler går av seg selv. I tillegg må andre deler 
av transportsektoren elektrifiseres. Den første 
batteridrevne bilfergen kommer i drift i 2015 og 
bør bli et eksempel til etterfølgelse.   

Regjeringen bør satse på utvikling og produksjon 
av flere utslippsfrie drivstoff, som bærekraftig bio-
drivstoff og hydrogen. Norsk fornybar energi, 

norsk skog og norsk kompetanse gjør at 
produksjon av disse drivstoffene innebærer 
næringsmuligheter og grønne arbeidsplasser.

For å nå en utslippsfri transportsektor i 2050 må 
det etableres en overordnet strategi for over-
gang til utslippsfrie drivstoff og utbygging av ren 
infrastruktur. For eksempel må ladeinfrastruktur 
være inkludert i nye veiprosjekter. Det må bygges 
infrastruktur for hydrogenfylling over hele landet 
og fyllestasjoner for biodrivstoff i de sentrale 
transportårene for tungtransport. Transnova er 
et naturlig instrument i dette og må få økt bevilg-
ninger og ansvarsområder. 

En helhetlig strategi for utslippskutt i transport-
sektoren krever flere overordnede politiske vei-
valg, blant annet knyttet til transportreduserende 
tiltak og overgangen til mer bruk av bane og skip. 

8. Forsterk virkemiddelbruken i 
transportsektoren 
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Klimagassutslipp fra olje og gass knytter seg i 
hovedsak til bruken av dem, men utvinningen  
fører også til store utslipp. I 2012 representerte 
olje- og gassutvinning knappe 26 prosent av 
Norges nasjonale klimagassutslipp, og  
det er forventet at utslippene vil øke. Dette  
skyldes i hovedsak bruken av gassturbiner  
med lav virkningsgrad i utvinningsprosessen. 

Virkemidlene for å kutte disse utslippene er 
velkjente. Gassturbinene må erstattes med ren 
kraft fra land. Dette er en rask og effektiv måte å 
kutte klimagassutslipp. Oljeselskapene er pålagt 
å vurdere kraft fra land på nye installasjoner, men 
dette har ikke gitt den nødvendige omstillingen. 
For å få til dette må regjeringen vedta krav om at 
alle nye felt på sokkelen bygges ut med kraft fra 
land. Dette vil ha stor betydning for klimagass-

utslippene. For eksempel kan et utslipp på én  
millioner tonn CO2-ekvivalenter unngås ved  
elektrifisering av Utsirahøyden. Økt CO2-avgift  
vil gi mer elektrifisering av også eksisterende felt. 

Regjeringen må ta stilling til flere barrierer. Ved 
utbygging av nye felt må det legges opp til sam-
ordnet behandling av utbyggingstillatelser off-
shore, slik at alle feltene i et område blir vurdert 
før enkelttillatelser gis. Dersom det skal bygges ut 
nye felt, må det koordineres med nødvendig nett-
utbygging på land, slik at kraftnettet er på plass 
tidsnok. 

I tillegg til kravet om elektrifisering av nye felt må 
regjeringen ta opp igjen «Klimakur 2020», hvor 
Oljedirektoratet har utredet tiltak som samlet kan 
gi utslippsreduksjoner på eksisterende installa-
sjoner offshore på 4,6 millioner tonn. 

9. Ta i bruk kraft fra land

Foto: Øyvind Hagen / Statoil.



Dagens energipolitikk går fram til 2020, slutt-
punktet for tildeling av grønne sertifikater. Vi 
mangler politikk som peker på veivalgene og 
prioriteringene som må gjøres for å nå nullut-
slippssamfunnet.  En stortingsmelding om energi- 
og klimapolitikk er nødvendig for å definere mål, 
virkemidler og satsingsområder fram mot 2050. 
Meldingen må konkretisere hvordan energi- 
politikken kan bidra til at vi når klimamålene. 

Samtidig er det mange klimatiltak som må gjen-
nomføres umiddelbart. Noen av disse er også 
nevnt her, for eksempel forbudet mot oljefyr, krav 
om kraft fra land, bygging av planlagte mellom-

landsforbindelser og plan for utfasing av fossil 
energi i enkeltsektorer. Det er svært viktig at slike 
tiltak ikke legges på is i påvente av meldingen

For å innfri regjeringens mål om å føre en  
ambisiøs klimapolitikk med en langsiktig om- 
stilling til et lavutslippssamfunn i 2050 må vi få 
ned de norske utslippene allerede nå. Samtidig 
må det settes mål, og defineres milepæler og 
virkemidler mot 2050. Regjeringen har nå en  
gyllen mulighet til å ta en større rolle i det grønne 
skiftet nasjonalt og internasjonalt. Områdene 
ZERO har pekt på i dette dokumentet vil bli helt 
sentrale for om vi lykkes.

Veien til 2050

Vestredalstjern. Foto: Aerosport - aero.no



Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klima-
endringene. Vårt utgangspunkt er at det finnes utslippsfrie alternativer til de fleste utslippskilder. ZERO har som 

mål å være en  pådriver for de utslippsfrie løsningene og jobbe for at de realiseres framfor de forurensende.

 Spørsmål om denne rapporten kan rettes til:
ZERO – Zero Emission Resource Organisation

Maridalsveien 10
0178 Oslo

www.zero.no
zero@zero.no
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