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Høring om etablering av mal for nasjonale tiltaksplaner under Fornybardirektivet 

(NREAP). Kommisjonsvedtak (2009/548/EC) 
Næringslivets Hovedorganisasjon vil med denne høringsuttalelsen kommentere spørsmålet om 
etablering av mal for nasjonale tiltaksplaner under Fornybardirektivet. Det vises i så henseende 
også til NHOs høringsuttalelse om Fornybardirektivet fra mars i år.   

 

Det fremgår av kommisjonsvedtaket at medlemslandene (og Norge) må rapportere konkrete mål og 

planer for el, transport og varme/kjøling sammen med strategier for hvordan målene skal oppnås. I 

tråd med direktivets streben etter fleksibilitet og kostnadseffektivitet, må planlagt bruk av statistiske 

overføringer eller felles prosjekter klargjøres. Det kan være vanskelig for medlemslandene å avgjøre i 

hvilken grad de ønsker å benytte seg av de fleksible mekanismene frem til 2020. Ikke minst siden 

rammeverket er ukjent etter 2020. Likevel er det NHOs oppfatning at de fleksible mekanismene er helt 

avgjørende for Norges mulighet til kostnadseffektivt å innfri direktivet gitt vår allerede (relativt) 

ekstreme fornybarandel.  

 

Samarbeid med EU-land eller tredje land vil være avgjørende for å få bedrifts- og samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet i en økning av norsk (statistisk) fornybarandel. Fleksible mekanismer, hvor investeringene 

tas i fellesskap og utenfor nasjonalstatens grenser, bør derfor være Norges første prioritet i 

forhandlingene med EU om implementering av Fornybardirektivet herunder tilpasning til NREAP-

malen. Det bør være et mål å redusere kompleksiteten for utnyttelse av mekanismene. Likhetstrekkene 

med karbonmarkedsmekanismene tilsier at ordningene kan bli veldig komplekse. Slik vil 

mekanismene bare kunne gjøres gjeldende i bilaterale avtaler mellom landene i stedet for mer helhetlig 

ordninger der en også vil kunne inkludere mange private aktører.  

 

Fysiske barrierer, som tilgang til nett for fornybar energi, vil også være avgjørende for Norges 

mulighet til å oppfylle direktivets føringer om kostnadseffektivitet. 

 

Det er også verdt å merke seg at malen uttrykker et ønske om styrking av informasjonstilgang og 

kompetanseheving. Dessuten settes spesifikke krav til reduksjon av administrative og regulatoriske 

barrierer.  

 

Med mindre det ikke allerede foregår en dialog med enkelte EU-land om utnyttelse av de fleksible 

mekanismene, håper NHO at så kan skje tidligst mulig.   
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