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Utredning om fjernvarmereguleringen 
 

Energi Norge viser til Olje og energidepartementets høring om utredning av fjernvarmereguleringen a 

30.05.13, og takker for muligheten til å kommentere på denne saken. 

 

Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk kraftnæring. Vi representerer ca. 280 

bedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme. 

 

Energi Norge ønsker en effektiv energiforsyning og et samspill mellom energibærere som sikrer 

fleksibilitet og forsyningssikkerhet. Energi Norge er opptatt av en helhetlig tilnærming til energi- og 

klimapolitikken, slik at ikke ulike reguleringer trekker i forskjellige retninger. Rapporten fra Thema gir en 

presis beskrivelse av reguleringer som fremmer og hemmer fjernvarmeutbygging, og tydeliggjør behovet 

for at myndighetene tar klar stilling til hvilke oppvarmingsløsninger som er ønskelig å fremme som en del 

av omleggingen mot et mer klimavennlig samfunn. 

 

Energi Norges anbefalinger: 

 

- Et konsistent regelverk for energi- og klimapolitikken: 

o Regulering av fjernvarme må ses i sammenheng med den helhetlige energi- og 

klimapolitikken, og ses i lys av hvilken utvikling man ønsker for Norges energisystem 

mot 2050.  Hovedmålet om reduserte klimagassutslipp og en sikker energiforsyning bør 

være rettesnorene i dette. 

o For å nå klimamålene er det viktig at energibruken baseres på CO2-nøytrale energibærere 

slik at utslippene kan fjernes fra produksjonsanleggene.  

o Fjernvarme er viktig som oppvarmingsløsning i store bygg da det muliggjør bruk av 

energiressurser som ellers ville gått tapt og bidrar til fleksibilitet inn mot kraftsystemet. 

o Regelverket må være konsistent. Regulering som drar i ulike retninger medfører sub-

optimale løsninger, økte kostnader og redusert effektivitet for bedriftene og samfunnet.  

o Det pågår viktige prosesser om regelverk som berører fjernvarmen, som ny 

byggeforskrift, TEK 15, og vurderinger om å innlemme avfallsforbrenning i det 

europeiske utslippskvotesystemet.  Noen av forslagene som er lagt frem vil kunne stoppe 

videre utbygging av fjernvarmen. Det er derfor viktig at alle berørte myndigheter er klar 

over dette, og samarbeider om et konsistent regelverk. 

o Det viktig at man vurderer virkningene av reguleringen i forhold til regulering av annen 

infrastruktur, spesielt elnettene (inntektsrammereguleringen og prissetting av transport). 

- Prisregulering 



 

c:\users\gwensaas\documents\fagforum varme\2013-09-02 høring reg av fv.docx 

2 

o Dagens direkteregulering bør opprettholdes for at fjernvarmen skal kunne vokse og 

bidra til energiomlegging, bedre forsyningssikkerhet og mer fornybar energi. 

o Det er behov for å utrede alternativer for hvordan fremtidens regulering kan sikre 

energiselskapene tilstrekkelig avkastning på investert kapital, lønnsomhet i 

samfunnsøkonomisk rasjonelle utbygginger, og samtidig sikre kundene forutsigbarhet og 

trygghet.   
- Tilknytningsplikt 

o Energi Norge ønsker en videreføring av dagens regulering med tilknytningsplikt ved at 

dette vil være en vurdering av den enkelte kommune og fjernvarmeselskapet. I noen 

kommuner ønskes ikke vedtak om tilknytningsplikt, andre steder er det nødvendig. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Energi Norge  

                        
Sigrid Hjørnegård     Guro Bøe Wensaas 

Direktør fornybar energi, klima og miljø   Næringspolitisk rådgiver 

 


