
   

  Oslo kommune  

  Klima og energiprogrammet 

Klima- og energifondet 
 

 
 

 

Klima- og energiprogrammet  Telefon: 02 180 Org.nr: NO 876 819 902 
Klima- og energifondet    

 Postadresse:   

 Postboks 2, St. Olavs plass E-post: postmottak@ene.oslo.kommune.no 
 0130 OSLO Internett: www.enoketaten.oslo.kommune.no 

   
 

 

 

 

 

Olje- og energidepartementet 
Postboks 8148 Dep  
0033 OSLO 
 

   

Unntatt offentlighet jfr 

Offl § 14 første ledd 

   

  

 

   Dato:  14.01.2015 

Deres ref.:    Vår ref.: 15/00863-2 Saksbeh.: Anders Brage Mikkelsen 

Org. enhet: Klima- og 

energiprogrammet 

Arkivkode: 730,6 

    

    

    

    

HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRINGER I NATURGASSLOVEN – EUS TREDJE 

ENERGIMARKEDSPAKKE  

Vi viser til Deres høringsbrev av 05.12.2014. 

 

Klima- og energiprogrammet avgir denne høringsuttalelse på vegne av Oslo kommune iht. 

bystyrets vedtak av 30.05.2001 i sak 218, byrådets vedtak av 03.07.2001 sak 1360 og byråden 

for miljø- og samferdsels vedtak av 01.08.2001. 

 

Innledning med fokus på biogass  

Vi oppfatter at forslaget innebærer at biogass skal omfattes av loven på lik linje med andre 

naturgasser. Vårt viktigste spørsmål er om dette vil kunne virke begrensende på at vi i Norge 

får utnyttet det store potensialet som ligger i bruk av biogass som et viktig tiltak for å nå 

klimamålene, jfr. vår fordypning i dette under kommentar til § 1 nedenfor. 

 

Oslo kommune har gjennom de siste årene bygget opp et betydelig engasjement og eierskap i 

satsning på produksjon og bruk av biogass.  Satsningen har sitt utgangspunkt i beslutningen om 

å innføre kretsløpsbasert avfallssystem, samt Oslo kommune sitt mål om å halvere 

klimagassutslippene innen 2030 og målet om null utslipp innen 2050. Vår uttalelse er særlig 

fokusert på viktigheten av at lokale ressurser, i form av bl.a. matavfall og slam fra 

avløpsrenseanlegg, i størst mulig grad blir utnyttet til produksjon av biogass.  Videre at 

biogassen blir brukt til erstatning for fossile drivstoff i transportsektoren, da dette gir den 

absolutt beste klimaeffekten.  Alternativet til denne utnyttelsen av avfallet er deponering og 

utråtning med store utslipp av de kraftige klimagassene metan og lystgass. 

 

Biogass er fortsatt en ny og umoden bransje hvor nødvendige investeringer ikke vil være 

bedriftsøkonomisk lønnsomme i konkurranse med fossil naturgass. Potensialet for biogass er 

stort, jfr. den nye strategien «Nasjonal tverrsektoriell biogasstrategi» utgitt i oktober 2014 av 

Klima- og miljødepartementet. Strategien bekrefter den positive klimaeffekten og behovet for 

virkemidler som på ulikt vis favoriser produksjon og bruk av biogass. Inntil produksjonen av 

biogass blir stor nok og stabil nok, vil blanding/supplering med fossil gass være en god «bro» 

over til størst mulig grad av fornybart drivstoff. 
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Produksjon av biogass i Osloregionen foregår ved noen få anlegg knyttet til avfallsanlegg og 

avløpsrenseanlegg.  Distribusjon av biogass vil i overskuelig fremtid foregå ved tankbiler fra 

produksjonsanlegg og ut til et voksende nett av fyllestasjoner, eventuelt ved at fyllestasjoner 

bygges mer eller mindre direkte knyttet til produksjonsanlegg. Vi ser ikke for oss at det vil bli 

hensiktsmessig å bygge et rørbasert distribusjonsnett tilsvarende det man har på Nord-Jæren 

eller ute i Europa.  

 

Til § 1 Virkeområde første og annet ledd 

«Loven kommer til anvendelse på virksomhet knyttet til transmisjon, distribusjon, forsyning, 

LNG-anlegg og lagring av naturgass. 

Loven kommer til anvendelse på biogass, gass fra biomasse og andre typer gass så langt slike 

gasser teknisk og sikkerhetsmessig kan injiseres i og transporteres gjennom et 

naturgassystem.» 

 

Vår kommentar til dette er at det må sikres at biogass, som ikke-fossil energitype, ikke blir 

likestilt med andre naturgasser. Biogass må som fortsatt umoden teknologi, og umodent 

marked, kunne hjelpes frem i mange år fremover. Det må sikres at biogass kan gis prioritet i 

konkurranse med andre naturgasser. 

 

Til § 9 Eiermessig atskillelse  

Krav om eiermessig atskillelse hva gjelder produksjon og distribusjon av biogass vil ikke være 

hensiktsmessig og vi er i utgangspunktet usikre på om det vil kreves ut fra forslaget til 

lovendring.  

Etter vårt syn er det viktig at en produsent av biogass må kunne selge/distribuere direkte til 

kunde via en eller flere fyllestasjoner. I et begrenset/umodent marked vil det ikke være 

hensiktsmessig å pålegge flere ledd i verdikjeden.  
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