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Oslo, 18. januar 2013 

 
 

Høring – endringer i energiloven og energilovforskriften 
 
Norsk Bioenergiforening (Nobio) stiller seg positive til forslaget. Forhandlingsplikt for 
leveranse og adgang til fjernvarmenett kan i mange sammenhenger føre til en bedre 
utnyttelse av eksisterende energiressurser i og rundt fjernvarmenett. Vi mener imidlertid at 
følgende forhold må innarbeides: 
 

1. Økt fornybarandel som forutsetning for adgang og leveranse 
Det er en forutsetning at oppkobling som gir adgang og leveranse til fjernvarmenettet 
kun er aktuelt dersom både fjernvarmeselskapet og tredjepart tjener på dette. Nobio 
ønsker i tillegg at økt fornybarandel i fjernvarmenettet skal inngå som en forutsetning. 
Dersom en tredjepart ikke kan levere varme med en høyere fornybarandel enn det 
varmesentralen til fjernvarmekonsesjonæren kan levere så kan dette være selvstendig 
grunn til avvisning av forhandlingsplikten. 
 
2. Evaluering av lovendring etter 2 år 
Det er flere kriterier som må oppfylles for at fjernvarmekonsesjonæren skal akseptere 
adgang og leveranse fra tredjepart. Spesielt når det gjelder tredjepartsadgang til 
fjernvarmenettet kan forhandlingsplikt medføre store kostnader og ressursbruk knyttet 
til forhandlingene som ikke nødvendigvis øker effektiviteten i energiforsyningen. Nobio 
mener derfor at det vil være nødvendig med en evaluering av lovendringen etter en 
periode på for eksempel 2 år.  

 
3. NVE evaluerer priser på varmeleveranse  
Utfordringer knyttet til prisforskjell mellom fjernvarmeselskap og tredjepart kan oppstå, 
og NVE burde derfor ha mulighet til å verifisere oppgitte priser fra fjernvarmeselskapet 
og tredjepart.  
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Dersom det skulle være spørsmål eller kommentarer i denne forbindelse, vennligst ta 
kontakt med undertegnede på telefon 23 36 58 70. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
For Norsk Bioenergiforening 
 
 
 
Inge Olav Fure  /sign./      Hege Holte Nielsen 
Daglig leder       Energipolitisk rådgiver 
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