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Høringssvar vedrørende forslag til endringer i fornybardirektivet, 
energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet 
 
Det vises til høring i forbindelse med endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og 
bygningsenergidirektivet. 

Forsvarsbygg anerkjenner den krevende energisituasjonen i Europa og støtter omleggingen til fornybar energi 
innenfor bygg og anlegg, herunder forbedret forsyningssikkerhet i forbindelse med det grønne skiftet.  

Forsvarsbygg vil likevel påpeke at de store regionale forskjellene i Europa innebærer at nasjonale myndigheter 
må legge vekt på å få bestemmelser i direktivene som gir rom for lokale tilpasninger innenfor rammen av 
nasjonal lovgivning og lokale interesser, samt sikre forsvarlig forvaltning. Endringene i direktivene er 
omfattende og det er behov for virkemidler som både kan sikre demokratiske beslutninger basert på lokal 
medvirkning og tiltak som bidrar til bærekraftige løsninger, samt kontroll med landarealer.  

Endringer i direktiver legger opp til en akselerert saksbehandling for etablering av fornybar energi. Dersom 
dette vil medføre endringer i norsk lov og forskrift er det viktig at høringsmuligheter sikres slik at 
forsvarssektorens arealbruksinteresser kan ivaretas, i tillegg til klima, miljø og andre naturhensyn. Det er 
foreslått en frist for eskalert saksbehandlingstid på 1 år, i forbindelse med større utbygginger kan det være 
krevende å etterkomme dette kravet dersom det er behov for større konsekvensutredninger, omreguleringer, 
offentlige utredninger og andre demokratiske beslutningsprosesser.  

En generell konvertering til utslippsfrie energibærere, spesielt innenfor mobilitet, pågår allerede og er en del av 
det grønne skiftet også i forsvarssektoren. Vi minner imidlertid om at det her alltid må være en avveiing i 
regelverket slik at den operative evnen til Forsvaret samt hensynet til forsvarsinstallasjoner, kritisk 
infrastruktur og objektsikkerhet til enhver tid blir ivaretatt.  

Bruk av bygningsareal til energiproduksjon er positivt for både reduksjon av utslipp og bedret 
forsyningssikkerhet. Her vil det være viktig med livsløpsperspektiv basert på kost-nytte ved implementering. 
Det bør være balanse mellom tiltak som støtter redusert energiforbruk og produksjon av fornybar energi. 
Tidsplanen for implementering av solstrøm på bygg er ambisiøs og vil bety behov for særskilt finansiering, for 
eksempel fra ENOVA, og overgangsordninger. Vi vil også bemerke at omfattende implementering av 
egenprodusert energi vil forutsette sikre leverandørkjeder og tilgang på råvarer. Forsvarssektoren stiller også 
særskilte krav til industrisikkerhet (jfr. Sikkerhetsloven) som kan ha påvirkning på implementeringen. 
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Vi vil også påpeke at høringsfristen var kort og med et såpass omfattende saksgrunnlag var det krevende å sette 
seg inn i sakskomplekset for å kunne gi en velbegrunnet tilbakemelding.  

Avslutningsvis ønsker vi å bemerke at omfanget av endringene i EU direktivene er svært omfattende og bør 
konsekvensutredes før en eventuell implementering i norsk lov og forskrift (jfr. Utredningsinstruksen).   

 

 

  
Stig Nilsen Magnus Sparrevik 
Avdelingsdirektør ressursenteret Fagleder miljø- og bærekraft 
 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert.  
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