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Olje- og energidepartementet                                             
Att. Trond Ulven Ingvaldsen 
       

Oslo, 15.6.12 
 

Høring – Forslag til endring av forskrift om Energifondet 
Norsk Bioenergiforening (NoBio) ønsker å komme med innspill til Forslag til endring av 
forskrift om Energifondet. NoBio er næringsorganisasjonen som representerer hele 
verdikjeden i norsk bioenerginæring.  
 
NoBio mener at den foreslåtte endringen fra et påslag på nettariffen ("1-øringen") til et fast 
påslag per målepunkts-ID strider med de ambisjoner det legges opp til i Meld. St. 21 (2012-
2013) Norsk klimapolitikk (Klimameldingen): "Enovas øvrige oppgaver skal styrkes i årene 
framover. Dette gjelder for eksempel innsatsen for overgang fra fossilbasert energibruk til 
fornybar energi, og innsatsen for energieffektivisering."  
 
Enova 
Olje- og energidepartementet (OED) har beregnet at en endring fra "1-øringen" til fast påslag 
vil redusere Enovas inntekter med 135 millioner. Dette er både uheldig for videre arbeid og 
finansiering av energiomlegging og energieffektivisering, men også i strid med tidligere 
signaler fra olje- og energiministeren, etter innføringen av el-sertifikatene, om et minst like 
ambisiøst og finansielt sterkt Enova. Denne endringen vil redusere Enovas budsjetter og 
konverteringstakten med minst 10 % per år. En videre utvidelse av Grunnfondet (ref. 
Klimameldingen) vil i helhet gå til satsing på ny klimateknologi, og vil derfor ikke oppveie 
budsjettreduksjonen.  
 
Forbruker 
Reduserte kostnader for industrien reduserer også insentivet for energiomlegging og 
energieffektivisering. NoBio anser 800 kr per målepunkts-ID per år som en marginal kostnad 
for industriaktørene, og en kostnad som ikke vil utløse energiomleggingstiltak. Industrien er 
en av de mest energikrevende sektorene og det er fortsatt et stort potensial for tiltak i 
denne sektoren. Enova har sett dette og valgt tiltak i industrien som ett av sine 
fokusområder. Da blir det logisk feil at det er husholdningene og mindre næringsbedrifter 
med forbruk under 80 000 kWh som til slutt må subsidiere disse tiltakene.  
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En endring av ordningen kan føre til flere uheldig tilpasninger hos forbruker. For eksempel vil 
antall målepunkter gå ned i industrien. Dette svekker forbrukeren evne til å ha oversikt over 
eget forbruk, og strider derfor med andre offentlige målsetninger om innføring av AMS og 
bevisstgjøring rundt eget el-forbruk. Undersøkelser har også vist at forbrukere reduser sitt 
energiforbruk med ca. 20 % ved innføring av individuell måling. 
 
Fjernvarme 
Endring i nettariffen vil ramme fjernvarmeprisingen direkte. Dette svekker det økonomiske 
grunnlaget for fremtidige utbygging og utvidelse, samt dagen drift. 
 
Organisering 
Bakgrunnen for endringen i påslaget begrunnes med høyere økonomiske og administrative 
kostnader. NoBio ser heller ikke logikken i resonnementet om lavere administrative 
kostnadene for omsetingskonsesjonær med ny ordning - å forholde seg til ulik praksis for 
ulike kundegrupper kan derimot føre til høyere kostnader, selv etter en engangsinvestering i 
nye datasystemer.   
 
For ytterligere kommentarer eller spørsmål kan undertegnede treffes på telefon 23 36 58 70. 
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