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HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRING I ENERGILOVEN OG I 
ENERGILOVFORSKRIFTEN 
 
Det vises til mottatt høringsbrev fra Olje- og energidepartementet datert 07.12.2012 med 
forslag til endring i energiloven og energilovforskriften. 
 
Endringsforslaget dreier seg om å knytte konsesjonsplikten for vindkraftanlegg til installert 
effekt i anlegget i stedet for elektrisk spenning. Departementet ønsker å legge til rette 
for at mindre vindkraftverk, som i dag konsesjonsbehandles etter energiloven, kan behandles av 
kommunene etter plan- og bygningsloven. 
 
Det foreslås også en forhandlingsplikt for fjernvarmekonsesjonærer som mottar en forespørsel 
om leveranse eller adgang til fjernvarmenettet fra tredjepart. Etter forslaget kan Norges 
vassdrags- og energidirektorat megle i tvister mellom konsesjonær og tredjepart som ønsker 
adgang eller å levere varme. 
 
Oslo kommune har ingen kommentar til forslaget om endret konsesjonsgrense for 
vindkraftverk. 
 
Når det gjelder forslaget om forhandlingsrett om tredjepartsleveranse og adgang til 
fjernvarmeanlegg oppfattes endringsforslaget å utgjøre positive signaler fra myndighetene hvor 
intensjonen er å bidra til bedre utnyttelse av energiressursene i samfunnet.  
Forslaget til ny §5-7 (Forhandlingsplikt) kan ha direkte relevans ved mulig energiproduksjon i 
kommunens anlegg for vannforsyning og avløpshåndtering. Situasjonen i dag er at det er lett å 
stoppe realiseringen av gode bærekraftige prosjekter pga dårlig lønnsomhet på kort sikt (for lav 
avkastning på investert kapital). Oslo kommune ser gjerne at paragrafens annet avsnitt blir utdypet. 
Slik den er formulert vil det fortsatt kunne være enkelt for konsesjonæren å avslå ønske fra 
tredjepart om energileveranser ut fra tekniske/økonomiske forhold. Det bør derfor defineres 
kriterier hvor også viktige elementer som redusert klimagassutslipp, reduksjon av annen 
luftforurensning etc. blir vektlagt. Oslo kommune mener at avfallsvarme alltid må ha prioritet foran 
andre kilder inn i et fjernvarmeanlegg. 
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Med hilsen 
 
 
 
Ola Elvestuen  
byråd for miljø og samferdsel  
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