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Høringssvar - Vinterpakken - høring av regelverksforslag fra 

Europakommisjonen 

 

Statistisk sentralbyrå viser til brev av 19. desember 2016 vedrørende høring av «vinterpakken», basert på 

Europakommisjonens fremleggelse av "Clean Energy for all Europeans" 30. november 2016.  

 

Statistisk sentralbyrå har som statistikkprodusent kommentarer først og fremt til det som direkte er knyttet 

til offisiell statistikk.  

 

Vinterpakken representerer en omfattende samling av ulike politiske og rettslige initiativ fra 

Europakommisjonen, som ledd i arbeidet under energiunionen. Høringssvaret gjelder for deler av 

«vinterpakken» der vi har kommentarer, og er inndelt som anbefalt i høringsbrevet.   

 

 

1. Markedsregelverket m.m.  
Ingen kommentar.  

 

2. EUs 2030-mål for fornybar energi og energieffektivisering 
 

Fornybar energi 

I det nye fornybardirektivet går EU videre fra dagens nasjonale mål i 2020, til et felleseuropeisk mål om en 

fornybarandel på minst 27 % i 2030. 

 

Statistisk sentralbyrå rapporterer i dag årlig statistikk over Norges fornybarandel fordelt på ulike 

undergrupper som transport med mer. Dette gjøres gjennom SHARES, på grunnlag av rapporterte 

energibalanser (5 årlige fellesskjemaer til IEA og Eurostat) med noen tilleggsopplysninger. Hvordan 

detaljene rundt videre rapportering av fornybarandeler blir etter 2020 er ikke helt klart ut fra høringen, der 

det står at medlemslandene oppfordres til å sette sine egne nasjonale mål.  

 

Det var blant annet nevnt utfordringer knyttet opphavet til biodrivstoff mht. risiko for «Indirect Land Use 

Change (ILUC)». I forhold til rapportering av tall for dette har SSB tall fra oljeselskapene og 

Miljødirektoratet der sistnevnte er detaljert mht. opphav, selv om bærekraften i dette kan diskuteres.  

 

Det nevnes alternativer for å øke fornybarandelen i varme- og kjølesektoren, som utgjør halvparten av 

energibruken i EU (og 75 % av dette er fossilt). 10 % av denne halvparten er fjernvarme/kjøl mens resten er 

https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
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lokal varme/kjøl. Vi har gode tall for produksjonen av ulike energiprodukter, samt energikildene brukt til el- 

og fjernvarmeproduksjon fordelt på fornybart og ikke-fornybart. Statistisk sentralbyrå har også relativt gode 

tall for fordeling av energibruk på husholdninger og ulike næringer. Det som er veldig vanskelig å få gode 

tall på er formålsfordeling av energibruken, til oppvarming med mer. Det skyldes først og fremst stor andel 

elektrisitet brukt i Norge, som har mange anvendelsesområder. Det er pålagt å rapportere formålsfordeling 

for husholdninger, og Eurostat planlegger for tiden mer detaljert rapportering for industrien. I den grad mer 

fokus på oppvarmingssektoren bidrar til mer detaljerte krav for rapportering etter formål er det 

problematisk, i og med data for dette ikke finnes (for el) og det er vanskelig å modellere.  

 

I forslaget til nytt fornybardirektiv var det krav til å bedre sikre bærekraften i biomassen brukt i el- og 

varmeproduksjon. Per i dag har vi ikke et slikt skille i statistikken eller datagrunnlaget så evt. nye krav til 

statistikken her må det ses nærmere på.  

 

 
3. Styringssystemet for energiunionen  

Den nye forordningen dekker en rekke direktiver og forordninger som er relevant for energi- og 

miljøstatistikk, bl.a. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 525/2013 om klimagasser. Forordningen 

1099/2008, som er den sentrale for rapportering av energistatistikk, er ikke nevnt her. Det er imidlertid flere 

andre forordninger og direktiver på energiområdet som kan være relevant mht. energistatistikk.  

 

Det omtales i forslaget rapporteringer av planer for energi og klima og oppfølging av dette underveis. Olje- 

og energidepartementet har her et overordnet ansvar, men Statistisk sentralbyrå er i henhold til avtaler med 

Olje- og energidepartementet ansvarlige for å tilrettelegge data for enkelte av områdene.  

 

I tillegg til å samordne eksisterende rapporteringsforpliktelser, er det også forslag om tilleggsinformasjon 

utover dagens eksisterende forordninger. Det er noe uklart hvilke behov for nye data som vil komme men 

det nevnes i Annex VII behov for ny rapportering av fornybar energi. Her nevnes det bl.a. 

opprinnelsesgarantier for el, gass, varme og kjøling, som vi per i dag ikke har data for. Opphavet til noen av 

biobrenslene er også noe vi foreløpig ikke lager statistikk for. Her vil det i tilfelle kreve noe ny datatilgang 

og tilpasning av produksjonsrutiner for statistikken.  

 

Statistisk sentralbyrå har de siste årene jobbet med å forbedre statistikkene for fornybar energi, men ser at 

per dags dato har vi for enkelte områder ikke de detaljer som etterspørres. Det er mulig at andre 

organisasjoner sitter på nødvendig informasjon. Litt avhengig av hva endelig utfall av kapittel VII blir etter 

høringen, så kan det være behov for en kartlegging av hva som finnes nasjonalt av informasjon på dette 

området.  

 

 

4. Annet 

Ingen kommentar.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 
 

Lise Dalen Mc Mahon 

fagdirektør 

 

 

 

 

 

 

Kopi: Finansdepartementet 


