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Høringssvar fra NVE - forslag til forskrift om midlertidig ordning for 
energitilskudd til næringslivet 
 
Vi viser til høringen av forslag til forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til 
næringslivet som følge av ekstraordinære strømutgifter. 
 
Forslaget ble sendt på høring 04.11.2022. Gitt den korte høringsfristen, har NVE hatt 
begrenset mulighet til å foreta noen grundig vurdering av forslaget. Vi har likevel noen 
merknader: 
 
• Det er bare foretak som har gjennomført energikartlegging som kan søke om 

tilskudd. Søknadsfristen er satt til 9. desember 2022. For foretak som ikke allerede 
har gjennomført energikartlegging, er fristen så kort at det vil være vanskelig å 
gjennomføre en energikartlegging av god kvalitet innen fristen. NVE antar at mange 
vil ønske å leie en konsulent til å gjennomføre kartleggingen. Det kan også være 
fornuftig med tanke på nytten av ordningen. Med tiden det tar å engasjere en 
konsulent og/eller få gjennomført en energikartlegging med høy kvalitet og gode 
anbefalinger, antar NVE imidlertid at vilkåret vil være vanskelig å oppfylle på denne 
måten. Videre oppfatter vi at det ikke er et krav om at identifiserte tiltak faktisk 
gjennomføres. I lys av dette, er vi usikker på om ordningen vil ha særlig stor effekt 
mht. energieffektivisering. Vi anbefaler derfor at søknadsfristen vurderes på nytt 
eller at støtte gis på betingelse av at energikartlegging gjennomføres i løpet av en 
realistisk frist. 

 
• For foretak som har gjennomført energikartlegging, kan 

energieffektiviseringspotensialet som ligger i vilkåret allerede være hentet ut. 
Dersom det er snakk om en energikartlegging som er gjennomført for flere år siden, 
kan den også ha mistet mye av sin relevans. NVE anbefaler derfor at det settes en 
grense for hvor gamle slike energikartlegginger kan være. 
 

• Innholdet i energikartlegging er ikke definert på annen måte enn det den aktuelle 
paragrafen (§ 2-3) sier. Definisjonen er en annen enn den som ble foreslått tatt inn i 
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energiloven og forskrift om energikartlegging i store foretak (sendt på høring 
14.10.2020). Dette regelverket er ikke vedtatt, men hvis det skjer, kan ulik definisjon 
i seg selv være uheldig. NVE mener også at det er behov for å stille noen krav til 
kartleggingens grundighet, ellers vil «besvarelsene» bli på veldig ulikt nivå. Det er 
utarbeidet standarder for energiledelse, som bl.a. inneholder beskrivelse av 
energikartlegging. ISO 50005 er et eksempel på en slik standard. 
 

• Batteri og andre tiltak for effektutjevning bør vurderes inntatt i listen over 
energitiltak i § 3-2 annet ledd. Det samme gjelder strøm til lading av el-kjøretøy 
(ladepunkter/større ladestasjoner). 

 
 
 
Med hilsen 
 
Erlend Sandnes 
Seniorrådgiver 
 
 
Godkjent av Anne Rogstad 
Seksjonssjef 
 
Christine Elisabeth Kiste 
Direktør 
 
 
Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner. 
 
 
Mottakerliste: 
Klima- og miljødepartementet  
 
Kopimottakerliste: 
Olje- og energidepartementet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.standard.no/fagomrader/energi-og-klima/energiledelse/stegvis-implementering-av-energiledelsessystem--iso-50005/

	Høringssvar fra NVE - forslag til forskrift om midlertidig ordning for energitilskudd til næringslivet

