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Høring - Forslag til endringer i fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og 

bygningsdirektivet 

Industri Energi ser med stor uro på de internasjonale spenningene etter Russlands invasjon av 

Ukraina, den generelle geopolitiske situasjonen og de svært høye energiprisene. Dette har forsterket 

behovet for å akselerere energieffektivitet og utbygging av ny fornybar energi. EU/EØS landene må 

ha et energisystem som er mer uavhengig av tredjeland, som Russland.  

Energiområdet er i transformasjon og vi opplever at EU har tatt en førende rolle i videre utvikling av 

marked og rammebetingelser for aktørene. Her er det viktig at Norge er tydelig og til stede under 

arbeidet.  

Tempoet i regelverksutviklingen i EU og Norge er ulikt. Dette er i stadig større grad et problem, 

eksempelvis når det nå kommer revisjoner av ikke-implementerte forordninger og direktiver. Det 

gjør det vanskelig å få innsikt over konsekvenser, og det det skaper usikkerhet om viktige 

rammebetingelser for ny virksomhet. Prosess og behandling gjennom EØS og fra norsk side må 

derfor økes for å følge med på det hurtigløpet vi ser EU legger opp til. 

Industri Energi påpeke at for mange høringsinstanser er det svært vanskelig å ta stilling til komplekse 

direktiver og forordninger som sendes ut på engelsk uten en gjennomgang og spesifikk forklaring på 

norsk hva endringene medfører for Norge. Industri Energi vil minne departementet om viktigheten 

av å følge Utredningsinstruksen fra 2016. 

Industri Energi ser med bekymring på at ordningen med opprinnelsesgarantier opprettholdes og 

formaliseres i fornybardirektivet. I Norge er så og si all strøm som produseres – 98 prosent, fornybar. 

Opprinnelsesgarantier sår på feilaktig grunnlag tvil om norske industrivarers lave karbonavtrykk og 

risikerer å undergrave fordelene av å bruke fornybar energi til fremstilling av industrivarer. De fleste 

opprinnelsesgarantier fra norske kraftselskap selges derfor til utlandet.  

Det er viktig med kraftfulle tiltak for å sikre rimelige energipriser til norske og europeiske borgere og 

bedrifter på tvers av alle sektorer av økonomien. 

De høye kraftprisene vi ser nå svekker industriens konkuranseevne internasjonalt. Derfor er det 

behov for en høyere takt i utbygging av mer fornybar energi, bruk av lav-karbon energi som 
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naturgass og blå hydrogen og økt energieffektivitet, tiltak innenfor disse områdene vil redusere 

utslipp.  

Siden Norge er fullt integrert med systemer og i et kraftmarked med våre naboland står vi også rustet 

til å ta betydelige markedsposisjoner i den europeiske energiomstillingen, som leverandører i 

havvindsatsingen, med hele verdikjeder i produksjon av grønt og blått hydrogen og leverandører av 

teknologi og tjenester knyttet til kraftsystem.  

Forutsetningen er imidlertid markedsadgang, men også mest mulig like rammebetingelser i 

reguleringen av kraftmarked og system. Rask norsk implementering og tett og tillitsfullt 

energisamarbeid med EU er derfor ikke bare avgjørende for at næringen skal ha forutsigbare 

rammebetingelser hjemme, men også for at man skulle kunne ta posisjoner som leverandører av 

teknologi og kompetanse i den europeiske energiomstillingen. 

I likhet med fornybardirektivet settes det ikke bindende mål på nasjonalt nivå i 

energieffektivitetdirektivet, men det settes likevel krav innenfor enkelte sektorer. Industri Energi 

mener det er mer effektivt med helt overordnede mål og innføre gode incentiver for å nå de.  

Mål for energieffektivisering i Norge bør være basert på energiintensitet målt i BNP, ikke absolutt 

reduksjon i energibruk. På den måten kan vi få en reduksjon energibruk sett i forhold til utviklingen i 

økonomisk vekst. 

Bygninger står for 40 % av energiforbruket og 36 % av energirelaterte direkte og indirekte 

klimagassutslipp i Europa. Derfor støtter Industri Energi målet om å øke etablering av 

solcelleinstallasjoner på bygninger. Industri Energi mener også at det er en rekke andre 

energieffektiviseringstiltak tiltak som er relevante. Varmepumper, bedre energistyring, etterisolering 

av tak og vegger, mm.   

Industri Energi peker også på viktigheten av overskuddsvarme fra industrielle prosesser må utnyttes 

til å etablere nye verdikjeder, ny industri og økt verdiskapning i tilknytning til nye og eksisterende 

industrier. 

Industri Energi vil fremheve EUs kvotesystem som det viktigste verktøyet for klimamål og 

virkemiddel, fremfor egne mål på både klima, fornybar, energieffektivisering og overføringskapasitet. 
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