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Sentralarkivet i Bergen kommune
Postboks 7700

5020 Bergen

Det Kongelige Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Vedr. saksnr 201301526,journalnr 2013302284

Høringssvar - utredning om fjernvarmereguleringen

Vedlagt følger dokument fra Bergen kommune:

Privatpersoner som har aktivert meldingstjenesten i https://www.altinn.no vil i de fleste tilfeller varsles

via sms/epost om at dokumentet kan leses i «Min meldingsboks». Dokument som leses innen 2 døgn etter

at det var tilgjengelig i meldingsboksen, blir ikke sendt som post.

Dokumenter fra ulike fagområder blir etter hvert tilgjengelige på

https://www.bergen.kommune.no/dinside/privat, som dokumenter i en byggesøknad for en eiendom du

eier (er hjemmelshaver til). Siden inneholder ellers blant annet oversikt over fakturaer fra kommunen.

Bedrifter/organisasjoner kan lese dokumentet elektronisk i «Min meldingsboks» på https://www.altinn.no

via rollen «Kommunale tjenester». Dokument som leses innen 2 døgn etter at det var tilgjengelig i

meldingsboksen, blir ikke sendt som post. Det arbeides med å kunne sende varsel via Altinns

meldingstjeneste ved bruk av epostadressen som er registrert på bedriften/organisasjonen i

Enhetsregisteret: http://www.brreg.no/registrene/enhet/.

Bergen kommunes digitale tjenester finnes på https://www.bergen.kommune.no.

Digitalt førstevalg - din vei til raskere, enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune
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Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato

12/1372 30.mai 2013 201301526-237 ESARK-03 16. sep 2013
ESOR

Horingssvar - utredning om fjernvarmereguleringen
Bergen kommune avgir her høringssvar på den rapport Thema Consulting Group har gjort på
oppdrag av Olje- og energidepartementet om tilknytningsplikt og prisregulering av
fjernvarme

Svaret er behandlet i Byrådet i bergen 12. september 2013
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Merknader til rapporten og til arbeidet med endringer i regulering av fjernvarme
Rapporten gir en grei sammenfatning av dagens situasjon i forhold til lovtekster og belyser
fiernvarereguleringen i forhold til reguleringer og endringer på andre områder. Det gis ikke
noen anbefaling av framtidig regulering av tilknytningsplikt eller prisregulering.

Det er en del ting denne rapporten ikke tar opp når det gjelder flernvarmereguleringen som
bør være en del av vurderingsgrunnlaget når det blir vurdert om dagens regulering skal endres
og hva den eventuelt skal endres til. Bl.a. er det:

Hvordan har dagens regulering blitt praktisert i kommunene? Erfaringer fra
vertskommuner og fra Fjernvarmeselskap.
Hvordan fungerer reguleringen i praksis? Når en de mål som settes om fjernvarme?
Tilknytningsplikt og leveringsplikt? Muligheter for tredjepartslevering inn på
fiernvarmenettet?
Hvordan henger fiernvarme sammen med andre deler av kommunens virksomhet slik
som renovasjon eller tilgang på overskuddsvarme fra andre kilder?
Hvordan kan man utnytte fiernvarmenettet på den mest samfunnsøkonomiske og
miljøvennlige måten? Er fiernvarme konkurransedyktig i seg selv?
Kommunal regulering i forhold til tilknytningsplikt. Ulikheter i ulike kommuner.
Bør det stilles krav til miljøstandard hos fiernvarmeleverandører?
Miljøvurderinger av de ulike løsningene.

Før det blir bestemt om det skal bli nye reguleringer om f.jernvarmeog hvordan disse skal se
ut, er det viktig at erfaringer fra utbyggingen av f.jernvarmenetti Norge vurderes, og de andre
spørsmålene som er listet belyses og besvares.



Med hilsen

BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING, KL1MA OG MILJO

Dette dokumentet er godkjent elektronisk.

Elisabeth Sorheim - rådgiver

Vedlegg: Byrådssak med vedtak
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BERGEN KOMMUNE

Byrådssak 1414 /13

Horing - utredning om fjernvarmeregulering

ESOR ESARK-03-201301526-210

Hva saken gjelder:
Bergen har hatt en gradvis utbygging av fjernvarme siden oppstarten i 2003. I 2012 ble det levert 205,4
GWh fjernvarme i Bergen til 285 større bygg og 600 eneboliger og rekkehus. For utbygging av

ernvarme i Bergen har tilknytningsplikten fram til i dag vært av stor betydning. Prissettingen har i stor
grad vært satt i dialog mellom BKK-varme og eier av bygget. Regelverket rundt flernvarme i dag er lite
konsistent og i behov av en oppgradering.

For mer informasjon om fjernvarme i Bergen og økonomi og miljøeffekter av fiernvarmesatsingen se
Byrådssak 599/10.
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Bergen kommune har mottatt Høringsbrev —utredning om fjernvarmereguleringen med THEMA rapport
2013-18 - Er det behov for endringer i reguleringen av fiernvarme? Thema Consulting Group har på
oppdrag av Olje- og energidepartementet utarbeidet en rapport som ser på tilknytningsplikten og
prisreguleringen av fjernvarme. Bakgrunnen for denne rapporten er at fiernvarmeloven i stor grad er
uendret siden 1980-tallet mens tilgrensende regelverk for bl.a. kraftforsyning og oppføring av bygninger
er vesentlig endret. I lys av disse endringene ønsker Olje- og energidepartementet å vurdere innretningen
av reguleringene av fjernvarme. Horingen går ut på å gi merknader til denne rapporten om behovet for
endringer i dagens fjernvarmeregulering. Høringsfrist er satt til 2.september 2013. Bergen kommune har
fått utsatt frist til 8.septemer 2013.

Thema har spesifikt sett på følgende problemstillinger:
1 Hvor stor betydning har tilknytningsplikten hatt for utbygging av fjernvarme, og hvilken betydning

kan tilknytningsplikten ha for utbyggingstakten av fjernvarme framover?

2 Bør reglene for tilknytningsplikten endres?

3 Er det behov for prisregulering av fjernvarme dersom tilknytningsplikten fjernes.

Horing i Bergen kommune
Høring er blitt sendt ut til følgende etater i Bergen kommune: Plan og geodata, Byggesak og private
planer og byrådsavdeling for finans og utbygging.
Det er kun kommet svar fra Plan og geodata. De har ikke merknader til saken, men gjør oppmerksom på
bestemmelsene i Kommuneplanens arealdel som gjelder fjernvarme. KPA-bestemmelsen (27.2.1) tar
hensyn til ,gjeldendetilknytningsplikt og konsesjonsområder. Den inneholder også en
unntaksbestemmelse om annen energiløsning dersom det kan dokumenteres at denne er bedre utfra et
miljømessig, energimessig og samfunnsøkonomisk synspunkt.

Byrådens merknad
Rapporten gir en grei sammenfatning av dagens situasjon i forhold til lovtekster og belyser

ernvarereguleringen i forhold til reguleringer og endringer på andre områder. Det gis ikke noen
anbefaling av framtidig regulering av tilknytningsplikt eller prisregulering.
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Det er en del ting denne rapporten ikke tar opp når det gjelder fjernvarmereguleringen som bør være en
del av vurderingsgrunnlaget når det blir vurdert om dagens regulering skal endres og hva den eventuelt
skal endres til. Bl.a. er det:

Hvordan har dagens regulering blitt praktisert i kommunene? Erfaringer fra vertskommuner og fra

Fjernvarmeselskap.

Hvordan fungerer reguleringen i praksis? Når en de mål som settes om fiernvarme?

Tilknytningsplikt og leveringsplikt? Muligheter for tredjepartslevering inn på fjernvarmenettet?

Hvordan henger fjernvarme sammen med andre deler av kommunens virksomhet slik som renovasjon

eller tilgang på overskuddsvarme fra andre kilder?

Hvordan kan man utnytte fjernvarmenettet på den mest samfunnsøkonomiske og miljøvennlige

måten? Er fjernvarme konkurransedyktig i seg selv?

Kommunal regulering i forhold til tilknytningsplikt. Ulikheter i ulike kommuner.

Bør det stilles krav til miljøstandard hos fiernvarmeleverandører?

Miljøvurderinger av de ulike løsningene.

Før det blir bestemt om det skal bli nye reguleringer om fjernvarme og hvordan disse skal se ut, er det
viktig at erfaringer fra utbyggingen av fiernvarmenett i Norge vurderes, og de andre spørsmålene som er
listet belyses og besvares.

Det vil også komme en sak om fiernvarme i Bergen i løpet av høsten. Den er ikke avhengig av denne
høringssaken.

Byråden anbefaler at byrådet avgir høringsuttalelse i samsvar med punkt 2 i innstillingen nedenfor.

Vedtakskompetanse:
Byrådets fullmakter § 5 vedtatt av bystyret 24.04.2006 sak 102: «Byrådet avgir høringsuttalelser på vegne
av Bergen kommune. Høringsuttalelser i prinsipielle saker som samtidig innebærer politiske avveininger,
skal avgis av bystyret. Høringsuttalelser avgitt av byrådet sendes uten ugrunnet opphold bystyrets kontor
til orientering.» Saken anses ikke å være av prinsipiell karakter og legges derfor fram for byrådet for
avgjørelse.

Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak:
I . Bergen kommune avgir horingsuttalelse til Olje- og energidepartementets brev 30.5.2013

Horingsbrev- utredning om fjernvarmereguleringen, slik det framgår av punkt 2 i vedtaket.

I THEMA-Rapport 2013-18 «Er det behov for endringer i reguleringen av fiernvarme?» er det
gjort en grei oppsummering av de temaene som er belyst i rapporten. Det påpekes at viktige deler
av fiernvarmereguleringen og hvordan den fungerer i praksis ikke blir tatt opp i rapporten. 1
forhold til ny regulering er dette viktige områder å belyse. Bergen kommune ber derfor om at
spørsmålene som er konstatert i kulepunktene under byrådens merknad, blir belyst før nytt
lovforslag blir lagt fram.

Melding om vedtak sendes bystyrets kontor
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Dato: 10. sep 2013

Dette dokurnentet er godkjent elektronisk.

Filip Rygg
byråd for byutvikling, klima og miljø

Vedlegg: THEMA rapport 2013-18 - Er det behov for endringer i reguleringen av fjernvarme?
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