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Høringssvar fra NVE - forslag til endringer i energiloven og 

energilovforskriften - vindkraft og fjernvarme 

NVE viser til Olje- og energidepartementets høringsnotat av 7. desember 2012 med forslag til endringer 

i energiloven og energilovforskriften om endret konsesjonsgrense for vindkraft, og om innføring av en 

forhandlingsplikt for de fjernvarmekonsesjonærene som mottar en forespørsel om leveranse eller adgang 

til fjernvarmenettet fra tredjepart. NVE har noen kommentarer til forslaget om forhandlingsplikt for 

fjernvarmekonsesjonærer. 

 

Etter NVEs vurdering er ikke omfanget av tredjepartsleveranser til norske fjernvarmeanlegg særlig høyt. 

Leverandører av spillvarme, som er bedriftsøkonomisk lønnsomt å ta inn i fjernvarmeanleggene, får 

tredjepartsadgang allerede i dag uten en særlig lovregulert forhandlingsplikt for 

fjernvarmekonsesjonærer. Når det gjelder det fremtidige potensialet for bruk av spillvarme i 

fjernvarmeanlegg, er dette etter NVEs syn begrenset. De store fjernvarmeanleggene, der 

tredjepartsadgang synes mest aktuelt, er delvis basert på forbrenning av avfall. NVE peker på at ny 

grunnlast som følge av tredjepartsadgang potensielt vil kunne fortrenge avfall som energikilde.  

Forslaget inneholder en bestemmelse om at departementet kan megle i tvister mellom konsesjonær og 

tredjepart som ønsker adgang eller å levere varme. I høringsnotatet fremgår det at departementets 

myndighet etter denne bestemmelsen vil bli delegert til NVE. NVE ser det som naturlig av dette er en 

oppgave for NVE, og forutsetter at det avsettes nødvendige ressurser i NVEs budsjett.   

Med hilsen 

 

Gunn Oland 

avdelingsdirektør 

Anne Rogstad 

fung. seksjonssjef 

  

  

”Oversendes uten underskrift. Kvalitetssikret i henhold til interne rutiner.” 


