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Nysnø Klimainvesteringer

Jakten på grønne tall 



Et økende globalt klimafokus og voksende 

oppmerksomhet rundt klimainvesteringer

Bakteppe
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Noen grønne teknologier er allerede lønnsomme..

Kilde: Pareto Equity Research, BNEF

USD / MWh (energikostnader i Europa)

Kostnader: 
sol og vind < kull og gass

Til og med i Kina..



Hvor mye skal til?
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~16
mrd

Per 1H’21: Rekord for 
klimateknologiselskap
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Kilde: Climate Tech VC, IEA
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Kilde: World Energy Outlook 2021, IEA
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Hvem investerer og går foran?

Stort behov for offentlig 
kapital for å nå «net zero»

Like mange spesialiserte 
fond som generelle fond

USD milliarder / 
Årlig gj.snitt investeringer i ren energi. 
Basert på annonserte løfter og «net zero» 
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Kilde: Rapport fra Energi 21. Klimavennlig energiteknologi: forsknings- og innovasjonsdrevet næringsutvikling 

Hva trenger klimateknologiselskap?

12%

26%

45%

16%

Enkelt eller svært enkelt Verken eller

Utfordrende eller svært utfordrende Vet ikke

Knytte til dere 
investorer med  

relevant 
kompetanse

Finansiere den 
teknologiske 
utviklingen

«ca 45% mener det er 

utfordrende å finne 

investorer med relevant 

kompetanse..»

«Over 50% mener det er 

utfordrende å finansiere 

den teknologiske 

utviklingen..»

Bedriftens tilgang på kompetanse og kapital.
Hvor enkelt er det for din virksomhet å?



Eksportpotensial for grønne verdikjeder mot 2050

Kilde: NTNU, SINTEF

Havvindteknologi, 
ekspertise og tjenester

Hydrogen CO2 lagringskapasitet

Nkr 130 mrd og
50 000 

grønne arbeidsplasser

Nkr 220 mrd og
25 000-30 000 

grønne arbeidsplasser

Nkr 450 mrd og
40 000 

grønne arbeidsplasser



Hva skal til for å lykkes? 

awareness regulation technology



Nysnø akselererer det 

grønne skiftet

Hvilke teknologier og 

løsninger har vi investert 

i så langt?
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INVESTERINGKLIMA SELSKAPS

STATENS

Folkets



Appendix



Nysnøs strategi

Et godt globalt klima

Ledestjerne for klimainvesteringer

Høyest mulig 
markedsbasert avkastning

Samfunnsoppdrag

Visjon

Posisjon

Mål

Verdier

Lønnsomme 
investeringer

Reduserte 
utslipp

Positive 
ringvirkninger

Teft

Driv

Omsorg



Reduserte 
klimagassutslipp

Positive ringvirkningerLønnsomme investeringer

Høy risikojustert
avkastning

Positive 
ringvirkninger

Reduserte
utslipp

Statens begrunnelse for eierskapet i Nysnø er å bidra til reduserte 
klimagassutslipp gjennom lønnsomme investeringer. Statens mål
som eier er høyest mulig avkastning over tid.
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Om selskapet

• Hovedkontor i Stavanger

• 12 ansatte

• 2,4 mrd kroner i forvaltningskapital pr. oktober 2021

• Investeringsfokus fra teknologiutvikling til kommersialisering

• Hovedsakelig investeringer i tidlige faser

• Investerer i unoterte selskaper, og/eller fond rettet mot 
unoterte selskaper, med virksomhet i eller ut fra Norge

• Private medinvestorer


