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Svar på høring - Forskrift om alternativt drivstoff  

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) viser til Samferdselsdepartementets høring om 

forslag til forskrift om infrastruktur mv. for alternativt drivstoff. Forslaget innebærer en nasjonal 

gjennomføring av krav til tekniske spesifikasjoner for ladepunkter, anlegg for landstrømforsyning og 

energistasjoner, samt krav til brukerinformasjon gitt i direktiv 2014/94/EU, som senere er endret ved 

kommisjonsforordningene (EU) 2018/674 og (EU) 2019/1745. Det er gitt hjemmel i lov om infrastruktur 

for alternativt drivstoff § 3 til å fastsette forskrift om tekniske spesifikasjoner til anlegg for overføring av 

alternativt drivstoff, krav til informasjon på anlegg for alternativt drivstoff, informasjon i kjøretøy og 

hos bilforhandlere. 

 

I forskriften som er sendt på høring er det utformet en definisjon av offentlig ladepunkt. Dette er 

beskrevet på følgende måte i høringsnotatet:  

 

«I nr. 8 defineres offentlig tilgjengelige ladepunkt eller energistasjon. Dette er kun aktuelt for 

motorvogner. I lov om infrastruktur for alternativt drivstoff defineres ladepunkt og energistasjon 

som offentlig tilgjengelig hvis allmennhetens tilgang ikke er begrenset. Ladepunkt som er 

forbeholdt definerte brukere i borettslag, sameier mv. er ikke offentlig tilgjengelig. Samme 

avgrensning vil gjelde for forskriften. Det har vært diskutert i arbeidsgrupper i EU 

Kommisjonen om statusen for de ulike energistasjonene for de ulike bilmerkene. Ladepunkter 

som kun kan brukes av en spesifikk type motorvogn, eller bestemte bilmerker, er i 

utgangspunktet ikke å regne som offentlig tilgjengelig.» (Vår utheving.) 

 

Det fremstår for RME som at definisjonen av «offentlig ladepunkt» får flere virkninger. For det første 

innebærer det at krav til ikke-diskriminerende tilgang til betalingsløsninger kun gjelder offentlige 

ladepunkt, jf. lov om infrastruktur for alternativt drivstoff § 2. Videre fremstår det som at krav til 

tekniske spesifikasjoner i vedlegg 1 til den foreslåtte forskriften kun kommer til anvendelse på offentlige 

ladestasjoner.  
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Etter vår oppfatning er det en avgrensning av betydning at ladepunkter «som kun kan brukes av en 

spesifikk type motorvogn, eller bestemte bilmerker, ikke i utgangspunktet omfattes regnes som et 

offentlig ladepunkt.» 

 

Avgrensningen er ikke nærmere begrunnet i høringsnotatet utover at disse ladepunktene som 

utgangspunkt ikke regnes som offentlig tilgjengelige. Det hadde vært interessant å vite mer om 

bakgrunnen for avgrensningen som er gjort.  

 

Det er heller ikke klart for RME hva implikasjonene av å unnta ladepunkter som kun kan brukes av 

enkelte bilmerker vil være, og om dette kan ha uheldige virkninger. Vi ser gjerne at dette belyses 

nærmere.    

 

 

Med hilsen 

 

Mari Holen Christensen 

seksjonssjef 

Pia Roll 

rådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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