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Intern 
 
Hei, 
 
På vegne av TINE SA –  
 
Innspill til energikartleggingsforskriften følger under. 
 
Definisjon av store foretak som er pålagt energikartlegging 
 
TINE SA (TINE) er ikke en av høringsinstansene på listen, men ønsker likevel å knytte en kommentar 
til definisjonen av “foretak” og gjennomføringen av energikartleggingen. 
 
Det er positivt at departementet anerkjenner at EUs definisjon av store foretak er utfordrende å 
forstå, da den inneholder tre ulike kriterier: omsetning, balansesum og antall ansatte. 
Departementet foreslår en enklere definisjon av store foretak etter forskriften, hvor grensen settes 
ut fra et årlig energibruk. Vi ser gjerne at departementet vurderer om de kan tydeliggjøre ytterligere 
når grensen for hvordan store foretak skal fastsettes. Departementet ba Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) vurdere og foreslå en energibruksgrense for store foretak i Norge, og NVE 
anbefalte å definere store foretak som de med 5 GWh årlig energibruk eller mer. NVE anslo at det er 
8-900 bedrifter i Norge som tilhører denne kategorien.  
 
TINE vil som utgangspunkt med sine produksjonsanlegg være omfattet av plikten til å gjennomføre 
energikartleggingen slik som beskrevet i høringsnotatet. TINE har i dag 21 anlegg rundt om i Norge 
som produserer ulike typer meieriprodukter og som ligger på et årlig energiforbruk som omfattes av 
kartleggingsplikten som foreslått av departementet. For TINEs vedkommende vil det være viktig at 
energikartleggingen omfatter først og fremst anleggene som kjøper og forbruker denne 
energimengden. Det er ønskelig at forskriften og foretaksdefinisjonen derfor nyanserer dette 
ytterligere i relasjon til kartleggingsplikten. 

 
Nærmere forklart kan et foretak ha én eller flere underenheter som utfører aktiviteter. Hvert anlegg i 
TINE er organisert som en separat enhet, herunder registrert som underenhet under TINE SA med 
eget organisasjonsnummer. Det er enheten selv som kjøper energi fra leverandør. Energiforbruket 
for hele TINE SA vil omfatte svært mange flere lokasjoner og mindre distriktskontor enn de som 
nevnt over. TINE mener at mindre lokasjoner og distriktskontor med moderat energiforbruk vil være 
av mindre interesse i gjennomføringen av energikartleggingen. Vi anser heller ikke dette å være 
ønskelig sett i lys av forskriftens formål. 
 
 
Med vennlig hilsen/Kind regards 
 
Sondre Graasvoll 
Konsernadvokat/Group Legal Counsel | TINE Juridisk enhet 
Tel: +47 92 06 13 52 | Teams: Sondre.Graasvoll@tine.no | http://tine.no/ 
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**** Bemerk: Denne e-post kan inneholde fortrolig informasjon. Hvis du har mottatt forsendelsen 
feilaktig, vennligst gi avsender beskjed og tilintetgjør forsendelsen inkl. alle evt. vedlegg uten å lese, 
kopiere, lagre eller offentliggjøre innholdet. Vennligst merk at TINE SA og avsender fraskriver seg 
ethvert ansvar for virus, og andre evt. feil ved e-posten, samt for skade eller tap som meldingen 
måtte medføre. 
 
*** NOTICE: This e-mail may contain privileged or other confidential information. If you have 
received it by an error, please notify the sender and immediately delete the message and any 
attachments without reading, copying, saving or disclosing the contents. Please note that neither 
TINE SA nor the sender accepts any responsibility for any viruses, errors and losses incurred by this e-
mail.  


