
Oversikt per land

Norge Sverige Danmark Storbritannia Tyskland
Hav-
vind

Ikke fastsatt mål/ambisjon på 
havvindsatsingen. Utsira Nord
og Sørlige Nordsjø II har 
grense for utbygging på 
henholdsvis 1,5 GW og 3 GW,
totalt 4,5 GW.

Tildeling av areal gjennom 
auksjon fra 2022.

Enova bevilget 2,3 mrd. 
kroner til flytende havvind 
(Hywind Tampen).

Bunnfast havvind mottar ikke 
subsidier. Flytende havvind 
kan søke Enova-støtte. 

Aktørene betaler for 
nettutbygging.

Mål om 20 GWh i havvind 
installert kapasitet (2040)

Lite offentlig støtte.

Regelverk er tydelig eller i 
ferd med å tydeliggjøres.

God arealtilgang med 
grunne og attraktive 
områder

Svenska kraftnät bærer 
kostnadene for 
nettutbygging til 
installasjonene.

Havvindstrategi under 
utarbeidelse. Men har allerede
godkjent installasjon av 8 GW 
med prosjekter. Plan om to 
energiøyer på opp mot 10 GW.

Garantipris for havvind etter 
offentlig anbud. 
Tydelig regelverk. 

Store og grunne områder for 
både flytende og bunnfast 
havvind. 

Allerede godt utbygget nett i 
områdene på grunn av 
eksisterende utbygginger. 

Havvindstrategi fra mars 
2020: Mål om 40 GW 
installert havvind-kapasitet 
innen 2030.

1 GW installert flytende 
havvindkapasitet innen 2030.

Støtte fra staten gjennom 
differansekontrakter på opptil
557 mill. GBP. 

Satte av 1,5 mrd. GBP i 
statsbudsjettet for 2022 for å 
nå nullutslipps-målene. Om 
lag 380 mill. GBP er satt av til 
havvind. 

UK er utenfor EU og ikke 
omfattet av 
statsstøttereglene. 

Havvindstrategi: Mål om 30 
GW installert kapasitet innen 
2030, 40 GW innen 2035 og 
70 GW innen 2045. 

Har et auksjonssystem for nye
tildelinger av 
havvindområder. 
Myndighetene velger aktøren 
med lavest 
produksjonskostnad.

Har skalert ned subsidier og 
støtte betydelig fra et høyt 
nivå på tidlig 2000-tallet. 

Samarbeider med Danmark 
og Belgia om nettutbygging.  

Batteri Har ikke nasjonalt 
mål/ambisjon på 
batteriproduksjon.

Norge er ikke en del av 
EuBatIn/IPCEI og kan derfor 
ikke motta EU-støtte.

Om lag 500 mill. SEK i 
støtte til batteriutvikling 
gjennom EuBatIn + ukjent 
beløp til forskning og 
utvikling lokalt, så langt.

Ingen konkret batteristrategi.

Forskningsmiljøer og klynger 
er engasjert i FoU-arbeid. 

UK understøtter sin 
batterisatsing gjennom the 
Faraday Battery Challenge. 

Prosjektet skal bevilge 330 
mill. GBP mellom 2017-2022 
for å støtte forskning og 
teknologi-utvikling av 
batterier og 
batteriproduksjon (både 
storskala og utvikling).

Er en del av prosjektet 
European Battery Innovation 
(EuBatIn). 

Har gitt inntil 3 mrd. EUR for å
fremme utviklingen av 
battericelle-produksjonen 
som investeres gjennom fond.

Hydro-
gen

Ingen tallfestede 
mål/ambisjoner om 
elektrolysekapasitet.

Nasjonal strategi: 5 GWel i 
elektrolysekapasitet for 
fossilfri 

Ny strategi for hydrogen i 
2021 (Power-to-X):

Ny strategi for hydrogen i 
august 2021: 

Ny strategi om hydrogen pr. 
juni 2021. 

https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2021/10/UKRI-051021-FaradayBatteryChallengeFundedProjectsBookletSept2021.pdf
https://www.ukri.org/wp-content/uploads/2021/10/UKRI-051021-FaradayBatteryChallengeFundedProjectsBookletSept2021.pdf


Norges forskningsråd, 
Innovasjon Norge og Enova 
støtter piloterings- og 
demonstrasjonsprosjekter for
hydrogen. Eks. Enovas støtte 
på 1 mrd. NOK til tre 
hydrogenprosjekter i 2021.

Enova med nytt program 150 
mill. NOK for 2-4 hydrogen 
prosjekter til maritim sektor.

hydrogenproduksjon og 
ytterligere 10GW el i 
kapasitet frem mot 2045

Forskning-, innovasjon- og 
småskalastøtte fra 
offentlige Industriklivet og 
Klimatklivet + mulig EU-
finansiering. 

Nasjonal strategi: 4-6 GWel i 
elektrolysekapasitet innen 
2030.

1,25 mrd. DKK i driftsstøtte 
gjennom en 
anbudskonkurranse for å 
støtte industrialisering og 
oppskalering av hydrogen. 

Øremerking av 344 mill. DKK i 
målrettet innovative grønne 
løsninger.

Kapitalinnskudd til Danmarks 
Investeringsfond på 6 mrd. 
DKK hvorav 1,7 mrd. DKK er 
målrettet til kommersiell 
storskala 
demonstrasjonsprosjekter.

Planlegger å bygge 5 GWel i 
lavkarbons 
elektrolysekapasitet innen 
2030. «Håper på 1 GWel» 
kapasitet innen 2025. 

240 mill. GBP til Net Zero 
Hydrogen Fund til 2024/2025 
med lansering/åpning av 
fondet i 2022.

60 mill. GBP til Low Carbon 
Hydrogen Supply.

68 mill. GBP til prosjekt for 
langtidslagring av hydrogen.

En rekke støttetiltak for 
implementering og 
kommersialisering i den 
øvrige industrien for å ta i 
bruk hydrogen.

Planlegger å bygge 5 GWel i 
elektrolyse-kapasitet innen 
2030 og totalt 10 GWel innen 
2035 (men ikke senere enn 
2040).

Strategien har en 
investeringsramme på 9 mrd. 
EUR. 

Regjeringen skal bruke 1,4 
mrd. EUR på utvikling av 
hydrogenteknologi, 500 mill. 
EUR på forskning og 7 mrd. 
EUR på utrulling/ 
kommersialisering av 
hydrogenteknologi.


