
 

 

Høringsinnspill vedrørende forslag til endringer i fornybardirektivet, 

energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergidirektivet 

Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) viser til sine innspill til Olje- og energidepartementet 

(OED) om Klar for 55 revisjonene av fornybar- og energieffektiviseringsdirektivene 10. september 

i fjor og til bygningsenergidirektivet 28. februar i år. Norge har ennå ikke tatt inn EUs fjerde 

energimarkedspakke. Vi mener det haster for å sikre et avklart regelverk for de grønne 

verdikjedene nå under utvikling i Europa.  

REPowerEU handler i hovedsak om økt ambisjonsnivå for de nevnte rettsaktene som NHO 

allerede har svart på, gitt målsetningen om å kvitte seg med russisk gassavhengighet etter 

invasjonen av Ukraina. NHO forstår og støtter et slikt økt ambisjonsnivå, men er bekymret for at 

de mange delmålsetningene for fornybar, energieffektivisering, hydrogen gjør det vanskelig å få til 

et velfungerende system. Som vi har påpekt tidligere, er det slik de er formulert innbyrdes konflikt 

mellom noen av dem - som for eksempel taket på energibruk og ambisjoner for hydrogen.  

NHO er kritisk til "windfall-tax" og et pristak på gass og elektrisitet, men for 

etterspørselsfleksibilitet og midlertidig støtte til sårbare husholdninger og bedrifter. Prisen 

reflekterer ubalansen i markedet. Hovedgrepene må derfor være å styrke energitilbudet eller 

energieffektivisering. Det nordiske kraftsystemet har stått modell for det indre energimarked fordi 

det har gitt mer for mindre, god forsyningssikkerhet og samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

Krisetider må ikke undergrave dette med symbolske hasteløsninger.  

NHO er enig i at det er avgjørende å få langt raskere konsesjonsbehandling. Dersom det legges til 

rette for "go-to areas" i Europa, er det svært viktig at norske konsesjonsmyndigheter legger til 

rette for prosesser som sikrer at vi er konkurransedyktige fremover. Det bør ikke gå på bekostning 

av god involvering av relevante aktører og forhold. Vi støtter også ambisjonene i lovforslaget om 

at det fra 2027 skal være solcellepanel på nye næringsbygg over 250 m2. Samtidig bør det være 

noe fleksibilitet som gjør at løsningene er tilpasset lokale geografiske forhold.   

Opprinnelsesgarantiordningen (OG) er foreslått utvidet til å omfatte all fornybar og lav-karbon 

energi inklusivt hydrogen, for et harmonisert og transparent EU-vidt sertifiseringssystem. 

Regionale nettoperatører skal også heretter rapportere sin kraftmiks. I LO og NHOs energi og 

industripolitiske plattform la vi til grunn at det må etableres et system for dokumentasjon av 

utslipp fra norsk kraftbruk og at den norske fornybare kraften blir dokumentert som grønn. Det er 

avgjørende at ordningen ikke står i veien for å utnytte norske naturgitte fortrinn.  

 

Vi viser for øvrig til våre landsforeningers innspill til revisjonen av direktivene.  
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