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Energi Norges kommentarer til endring i 

forskrift om energifondet 

Energi Norge viser til høringsbrev om utkast til endring av forskrift om Energifondet a 19.04.2012. 

Hovedpunktene i våre kommentarer er: 

 

 Utkastet vil ha en negativ innvirkning på inntektene til fjernvarmeleverandører og vi kan ikke se 

at konsekvensene av dette er utredet  

 Endringene må ikke føre til økte administrasjonskostnader for nettselskapene 

 Enovas støtte til varme, energieffektivisering og energiteknologi må opprettholdes på et nivå 

minst lik nivået i 2011 

 

Endringen i påslaget utgjør i henhold til høringsbrevet en nedgang på om lag 135 millioner kr. 

Reduksjonen i påslaget som regjeringen her signaliserer, er vesentlig lavere enn støtten til fornybar kraft 

de siste årene på om lag 1000 millioner kroner. Samtidig varsler Klimaforliket at Fondet for klima, 

fornybar energi og energiomlegging økes til 35 mrd kr i 2013 og 50 mrd kr i 2016. De totale endringene 

gir dermed etter våre beregninger en netto økning i Enovas rammer på om lag 1265 millioner kr i 2013 og 

1865 millioner kroner i 2016. Denne økningen skal ifølge Klimameldingen øremerkes klimateknologi.  

 

Endringen vil medføre en negativ innvirkning på inntektsgrunnlaget til fjernvarmen i og med at 

fjernvarmeprisen er styrt av prisen på elektrisitet. Vi kan ikke se at konsekvensene som dette innebærer er 

utredet.  

 

Energi Norge er opptatt av at Enovas støtte til varme, energieffektivisering og energiteknologi 

opprettholdes og at Enova mot 2020 skal håndtere økonomiske incentiver til energi- og klimapolitikken – 

unntatt elsertifikatordningen. Målet er å redusere klimagassutslipp i forbrukerleddet gjennom 

energiomlegging, konvertering og teknologiutvikling. Energi Norge mener at forvaltningen av og 

nivået på midlene til Enova må gjennomgås i lys av Enovas nye mandat og kravene som kan komme 

som følge av EUs nylig vedtatte direktiv for energieffektivisering.    
 

Enovas rolle 
Enovas hovedformål må være å fremme en omlegging av energisystemet for at Norge skal nå sine 

klimamålsetninger. Gjennom sin virksomhet bør Enova sikre at Energifondets midler blir anvendt i en 

helhetlig energi- og klimapolitisk sammenheng. Enovas arbeid bør være en langsiktig satsing på utvikling 

og produksjon av effektive og klimavennlige teknologier og å bidra til forsyningssikkerheten gjennom økt 

satsing på energieffektivisering. Fondsmidlene bør bidra til reduksjon i utslipp av klimagasser gjennom 

energieffektivisering og omlegging fra fossil energi til CO2-nøytrale energibærere som elektrisitet, bio og 

fjernvarme. 
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Energi Norge mener at Enovas hovedmål bør være å: 

 

1. Redusere klimagassutslipp fra sluttforbruk av energi ved å stimulere til utfasing av fossil 

energibruk og omlegging til CO2-nøytale energibærere. 

2. Fremme mer effektiv bruk av energi 

3. Fremme økt produksjon av varme ved hjelp av fornybare energikilder. 

4. Introdusere og utvikle nye teknologier for energieffektive og klimavennlige løsninger i markedet. 

5. Fremme velfungerende markeder for effektive og klimavennlige energiløsninger. 

6. Øke kunnskapen i befolkningen og blant beslutningstakere om mulighetene for å ta i bruk 

effektive og klimavennlige energiløsninger. 

 

Administrasjon 
Nettselskapene bidrar til innhenting av Enovas midler over nettariffen og er et virkemiddel for OED for å 

samle inn disse midlene. Det er en forutsetning at nettselskapene ikke belastes med en ekstra 

administrativ byrde ved en endring i påslaget. Det er derfor viktig for Energi Norge at de to 

påslagstypene, ett øre per kWh for husholdningskunder og 800 kr per målepunkt-ID for øvrige kunder, 

ikke gir rom for unntak fra regelen. Dette for å gjøre ordningen enkel å administrere. 

 

Hensyn til Energieffektiviseringsdirektivet 
I EU har institusjonene nettopp blitt enige om Energieffektiviseringsdirektivet, et direktiv som skal legge 

føringer for hvordan Europa skal nå målet om 20 % energieffektivisering innen 2020. Dette direktivet 

stiller blant annet krav til medlemslandene om å innføre en ordning som sørger for at det gjennomføres 

energieffektiviseringstiltak som tilsvarer 1,5 % av sluttforbruket per år frem til 2020. I Norge er det 

naturlig at Enova får en sentral del i dette arbeidet der midlene fra energi- og klimafondet inngår som et 

av de viktige virkemidlene. Det blir derfor viktig at det gis rom for endringer i Enovas rammer ut fra 

hvilke føringer som kommer med Energieffektiviseringsdirektivet.  

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Energi Norge  

                                                  
 

 

Einar Westre         Guro Bøe Wensaas 

Direktør Nett og marked      Rådgiver Nett og marked 


