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Høringsnotat - forslag til endringer i energiloven etter 
energieffektiviseringsdirektivet artikkel 14.5  
Byrådsavdeling for miljø og samferdsel (MOS) viser til vedlagte brev og høringsnotat fra Olje- og 
energidepartementet om endringer i energiloven om krav til kost-nytteanalyser for utnyttelse av 
spillvarme fra termiske kraftverk, industri, datasentre og andre anlegg. 
 
I tråd med Granavoldenplattformen forbereder Olje- og energidepartementet innlemmelse av 
direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet (EED) i EØS-avtalen. Departementet foreslår nye 
bestemmelser i energiloven som pålegger de som planlegger å 
drive, eller foreta omfattende (vesentlige) oppgraderinger av visse energi- og industrianlegg, 
å gjennomføre en kost-nytteanalyse av utnyttelse av spillvarme. Kost-nytteanalysene skal 
sendes inn til godkjenning hos myndighetene, og at det skal være forbudt å bygge 
anlegget/foreta oppgraderingen før godkjenningen foreligger. Videre foreslår departementet 
en hjemmel til å pålegge at anlegget skal bygges eller oppgraderes slik at spillvarmen 
utnyttes, der fordelene med dette er større enn kostnadene. 
 
I tråd med EED artikkel 14 nr. 5 foreslås det at kraftverk, industrianlegg og 
energiproduksjonsanlegg og fjernvarme- og fjernkjølenett med mer enn 20 MW samlet tilført 
varmeeffekt, det vil si olje, gass og bioenergi mv., skal omfattes av plikten til å utføre kostnytteanalyser. 
Plikten utløses ved planlegging av nye anlegg og omfattende oppgradering av 
eksisterende anlegg. Med omfattende oppgradering menes en oppgradering hvor 
kostnadene er høyere enn 50 prosent av investeringskostnadene for et nytt sammenlignbart 
anlegg. 
 
Departementet ber om eventuelle kommentarer innen onsdag 14. april 2021.  
 
Denne saken er vurdert å være av teknisk karakter og myndighet til å avgi høringsuttalelse i ovennevnte 
sak delegeres til Renovasjons- og gjenvinningsetaten i henhold til bystyrets vedtak av 30.5.2001 i sak 
218, byrådets vedtak av 3.7.2001 og byråden for miljø og samferdsels sak 0691 av 1.8.2001. 
 
MOS ber Renovasjons- og gjenvinningsetaten vurdere å avgi høringsuttalelse på vegne av kommunen. 
Vi gjør oppmerksom på at departementet ber om å få tilbakemelding også dersom kommunen ikke har 
kommentarer. MOS ønsker kopi av REGs tilbakemelding til Olje- og energidepartementet.   
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