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Høring - forskrift om energikartlegging i store foretak 

 

Samfunnsbedriftene er arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for 550 virksomheter, herunder i 

overkant av 100 energiselskap. Virksomhetene deltar i hele verdikjeden for energi, fra produk-

sjon av vann- og vindkraft, til distribusjon og omsetning av elektrisitet. Forslag til ny forskrift om 

energikartlegging vil påvirke virksomhetene og deres kunder direkte eller indirekte da det forhå-

pentligvis vil prege kundenes framtidige energibruk.   

 
Samfunnsbedriftene støtter tiltak som kan bidra til å bedre utnyttelsen av eksisterende infra-

struktur. På et overordnet nivå støtter vi således alle tiltak, som kan bidra til mer effektiv energi-

bruk, inkludert nye forskrifter. Men det må alltid være slik at nytten av tiltak er større enn kostna-

den. Vi er ikke overbevist om at det vil være tilfelle for alle foretak som vil bli omfattet av forskrif-

ten.  

 

Siden innføring av denne forskriften er en følge av et EU direktiv, har det lite for seg å mene 

mye om nytten av forskriften i denne høringen. Vi støtter derfor departementets forslag om å 

lage en minimumsforskrift. 

 

Vi er positive til departementets definisjon av store foretak. Det er i denne sammenheng utvil-

somt fornuftig å knytte definisjonen til energibruk heller enn tradisjonelle parametere som om-

setning eller antall ansatte. 

 

Ved utarbeidelsen av direktivet kunne det vært vurdert om kartleggingen burde inneholdt noe 

om forventningene til framtidig energibruk. På et aggregert nivå kunne slike data støttet opp un-

der andre analyser som danner grunnlaget for estimater for behovet for ny kraftproduksjon og 

nettutbygging. I så fall burde trolig også store foretak som ikke driver med økonomisk aktivitet 

vært omfattet av kravet. Det er imidlertid svært usikkert om nytten er større enn kostnaden ved 

en mer omfattende kartlegging. 

 

Samfunnsbedriftene mener at det innen de rammer en må holde seg innenfor, er fremmet et 

godt forslag til energikartleggingsforskrift  

 

Med vennlig hilsen  
 

 


