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Forord 
Forslag til Forskrift om endring iforskrift om energiutredninger 
(energiutredningsforskriften) ble sendt på høring den 3. april 2014. Høringsfristen ble satt 
til l. juli 2014. Høringsinnspillene fra denne høringen viste at det var behov for å 
understreke konsesjonærenes informasjonsplikt til kommunene. Et nytt forslag om 
informasjonsplikt for konsesjonærene ble sendt på høring 2. juli 2015 med høringsfrist l. 
september 2015. 

NVE mottok 55 høringsuttalelser i den første høringen og 16 høringsinnspill i den andre 
høringen. Vi vil benytte anledningen til å takke for alle høringsinnspillene. For å 
synliggjøre hvilke endringer som gjøres på bakgrunn av høringsrunden, har NVE i dette 
dokumentet oppsummert de innkomne høringsuttalelser og gitt våre kommentarer og 
vurderinger. 

Alle høringsuttalelsene er tilgjengelig på NVEs nettside, www.nve.no. 

Forskriften vil tre i kraft l. november 2015. 

Oslo, oktober 2015 

~ )r 
~.....-' 

/ . 

--/<-0 --> 
Per Sanderud 
vassdrags- og energidirektør 
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1 Innledning 

1.1 Høring med tilleggshøring 
Forslaget til endringer i forskrift om energiutredninger ble sendt på høring 3. april 20 14, 
med høringsfrist l. juli 2014. Forslaget innebar at ordningen med områdekonsesjonærers 
plikt til å utarbeide lokale energiutredninger avvikles. 

Med bakgrunn i høringsinnspillene fra denne høringen, sendte NVE ut en tilleggshøring 
2. juli 2015, med høringsfrist 1. september 2015. Forslaget i tilleggshøringen innebar at 
samtidig med at ordningen med områdekonsesjonærers plikt til å utarbeide lokale 
energiutredninger avvikles, erstattes den aven plikt for KSU-ansvarlig, 
områdekonsesjonær og fjemvarmekonsesjonær til å på forespørsel bistå kommunen med 
informasjon som er relevant i forbindelse med klima- og energiplan leggingen i 
kommunen. 

1.2 Innholdet i dette oppsummeringsdokumentet 
Dette dokumentet oppsummerer de innkomne høringsuttalelsene til både høringen og 
tilleggshøringen, og gir NVEs kommentarer til innspillene. 

Kapittel 2 omhandler den første høringen, med en oppsummering av innspillene fra 
høringsinstansene og NVEs merknader til høringsinnspillene. NVEs merknader er sortert 
under hovedtemaer fra høringsrunden. Til slutt i kapittelet kommer NVEs vurderinger 
etter høringen. I kapittel 3 oppsummeres innspillene fra tilleggshøringen, NVE gir sine 
kommentarer til innspillene og til slutt en vurdering etter høringen. Den endelige 
forskriftsteksten finnes i kapittel 4. 
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2 Høringen 

2.1 Om høringen 
Forslaget til endringer i forskrift om energiutredninger ble sendt på høring 3. april 2014, 
med høringsfrist l. juli 2014. Forslaget innebar at ordningen med områdekonsesjonærers 
plikt til å utarbeide lokale energiutredninger avvikles. 

Høringsdokumentet er lagt ut på NVEs nettsted www.nve.no. 

Det kom inn 55 høringsuttalelser. 

2.2 Høringsinstansenes innspill 
2.2.1 Innspill fra kommuner og fylkeskommuner 
Andøy kommune slutter seg til NVEs forslag, og synes det er positivt av NVE ser etter 
muligheter for å redusere og avvikle ordninger som ikke kan forsvares i forhold til kost
nytteverdi. 

Aurskog-Høland kommune mener at ordningen med lokale energiutredninger bør 
beholdes og styrkes med mer informasjon om andre energibærere enn elektrisitet, samt 
mobil energibruk. Dette for å tilpasses behovet for statistikk i forbindelse med 
utarbeidelse av klima- og energiplaner. Også dialog om andre energirelaterte temaer bør 
få plass i forbindelse med lokale energiutredninger. Kommunen understreker at den ikke 
er tilfreds med prosessen vurderingen av ordningen for lokale energiutredninger, da 
kommunene ikke har fått informasjon om at NVE jobbet med et forslag om å endre 
forskriften, før høringsrunden startet. 

Bærum kommune mener lokal energiutredning gir viktig miljøinformasjon som ellers ikke 
vil være tilgjengelig, og ønsker at ordningen fortsetter som før. 

Eidfjord kommune er enige i NVEs vurderinger og anbefaler at forslaget gjennomføres. 
Kommunen har erfart at det kommer lite nytt frem på energiutredningsmøtene, som også 
er preget av lite engasjement og at dette er et pålegg. 

Larvik kommune ønsker at ordningen med lokale energiutredninger opprettholdes, da 
kommunen har brukt informasjon fra utredningen i arbeidet med sin klima- og energiplan. 
Oppdateringsfrekvensen kan være noe lavere, ifølge kommunen. Dersom ordningen 
avvikles, mener kommunen det må etableres en annen kilde med tilsvarende lokal 
informasjon. 

Lillehammer kommune bruker sin lokale energi utredning aktivt, både som oppslagsverk 
og som faktagrunnlag for energi- og klimaplan legging. SSB kommer bare til å publisere 
tall for elektrisitetsbruk, og kommunen mener det medfører merarbeid at alle kommunene 
skal finne og bearbeide tall for energibruk selv istedenfor at områdekonsesjonæren gjør 
jobben. Kommunen støtter ikke forslaget om å avvikle ordningen med lokale 
energi utredn inger. 
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Moss kommune ser på lokal energiutredning som et godt verktøy til å måle seg over tid. 
Inntil den kommunefordelte elektrisitetsstatistikken fra SSB er på plass, og kommunen 
vet hva denne statistikken sier, ønsker Moss kommune lokal energiutredning. Kommunen 
ønsker ikke at ordningen avvikles. 

Oppegård kommune støtter forslaget om å avvikle ordningen med lokale 
energiutredninger, da kommunen i liten grad bruker og videreformidler 
energiutredningen. Kommunen mener imidlertid det er nødvendig å sikre målrettet og 
systematisk kommunikasjon mellom kommunene og områdekonsesjonærene, og 
kommunen ber NVE gå gjennom behovene og se til at det etableres hensiktsmessige og 
fremtidsrettede rutiner som sikrer dette. 

Oslo kommune støtter forslaget om at ordningen med lokale energiutredninger avvikles. 
Kommunen mener at hensikten med ordningen er oppnådd, ved at det er etablert en økt 
kunnskap om energisituasjonen i den enkelte kommune, og at kommunene selv nå må 
arbeide videre med dette. Dette standpunktet forutsetter at SSB årlig publiserer 
kommunefordelt elektrisitetsstatistikk fra 2014. Kommunen ser det som vesentlig at 
områdekonsesjonær fortsatt vil måtte stille sin kompetanse til rådighet i kommunens eget 
arbeid med energiplanlegging, ved deltakelse i publikumsrnøter og utredninger. 

Rælingen kommune har forståelse for at lokale energiutredninger medfører mye arbeid for 
områdekonsesjonær som ikke står i forhold til kommunens nytte av utredningen. Men 
kommunen mener likevel at en avvikling av ordningen med lokale energiutredninger vil 
vanskeliggjøre arbeidet med klima- og energiplaner for kommunene, og mener det er 
uheldig om ordningen avvikles uten at det foreslås et tydelig alternativ. Kommunen 
legger spesielt vekt på at møtet mellom områdekonsesjonær og kommunen også faller 
bort. 

Sande kommuner mener at nedleggelse av ordningen med lokale energi utredninger vil 
medføre at samfunnets kunnskap om energisystemene, som er kritisk infrastruktur, vil 
reduseres. Samtidig reduseres muligheten for dialog med områdekonsesjonær. 
Kommunen vil derfor ikke tilrå NVE å avvikle ordningen med lokale energiutredninger. 

Sarpsborg kommune synes det er nyttig med en regelmessig sammenstilling av statistikk 
for energisystemet, i tillegg til at kommunen synes fellesmøtet der lokale 
energiutredninger for flere kommuner presenteres, er nyttig. Kommunen ønsker ikke at 
ordningen med lokale energiutredninger avvikles. 

Sørum kommune har stor nytte avenergiutredningen, spesielt i oppfølgingen av 
kommunens energi- og klimaplan. Kommunen mener at ordningen ikke bør avvikles, men 
at man heller bør vurdere å utvide ordningen. 

Tromsø kommune informerer om at lokal energiutredning vil inngå i sin helhet i 
kommunens nye Hovedplan for klima, miUø og energi. Utredingen inneholder mye 
informasjon som det ikke er mulig å skaffe fra en annen kilde. Kommunen mener derfor 
det er helt nødvendig at ordningen med lokale energi utredninger opprettholdes, men 
åpner for at revisjonsfrekvensen endres fra to til fire år. 

Trondheim kommune mener at statistikken over lokal energibruk og klimagassutslipp, 
inkludert prognoser for endring i energibruk over tid, er avgjørende for å evaluere og 
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utvikle en lokal energi- og klimapolitikk. Kommunen legger spesielt vekt på prognose for 
energibruk, og mener at informasjonen i lokal energi utredning er mer detaljert enn fra 
SSB. Kommunen foreslår at forskriften om lokale energi utredninger endres slik at en 
lokal energiutredning blir utarbeidet når en kommune ber om dette. 

Vegårshei kommune legger vekt på at det er viktig for kommunen å ha mulighet til å 
innhente oppdatert informasjon fra fagfolk om energispørsmål, samt at det er viktig for 
kommunen å ha samlet oversikt over egen energibruk og status, samt å ha dialog med 
områdekonsesj onæren. 

Hordaland fYlkeskommune mener at dersom ordningen med lokale energi utredninger 
legges ned, vil et potensiale for samarbeid mellom kommune og områdekonsesjonær på 
energiområdet kunne gå tapt. Fylkeskommunen er ikke mot at ordningen med lokale 
energi utredninger avvikles, gitt at plan og planprosesser blir like godt ivaretatt gjennom 
andre ordninger. 

ØstfoldfYlkeskommune mener lokal energiutredning er en viktig kilde for god, langsiktig 
arealplanlegging både i kommuner og på fYlkesnivå. Det finnes i dag ingen alternativer til 
lokal energiutredning, og hver kommune og fYlke vil måtte bruke egne ressurser på å 
hente inn og systematisere informasjon om status i energisystem ved hver planprosess. 
Fylkeskommunen er bekymret for at dette vil skape mer byråkrati og unødvendig tidsbruk 
i kommuner og fYlkeskommuner. 

Følgende kommuner har ingen merknader: 

• Aukra kommune 

• Rennebu kommune 

• Sør-Varanger kommune 

2.2.2 Innspill fra områdekonsesjonærene 
BKK Nett AS sin erfaring er at kommunene viser liten interesse for det omfattende 
arbeidet som legges ned i lokale energiutredninger, og selskapet støtter derfor forslaget 
om å avvikle ordningen. BKK Nett AS mener at det bør vurderes om deler av innholdet i 
lokale energiutredninger bør inkluderes i kommunens klima- og energiplan dersom 
ordningen med lokale energiutredninger avvikles. 

Fusa Kraftlag støtter forslaget om at lokale energiutredninger avvikles. 

Gudbrandsdal Energi AS erfarer at det er vanskelig å engasjere kommunene i arbeidet 
med lokale energiutredninger, og støtter derfor forslaget om å avvikle ordningen. 

Hafslund Nett AS har gjort seg erfaringer som samsvarer godt med NVEs begrunnelse for 
forslaget om å avvikle ordningen med lokale energiutredninger. Selskapet støtter forslaget 
om å avvikle ordningen med lokale energiutredninger. 

Helgeland Kraft AS slutter seg til NVEs vurderinger i høringsdokumentet, og er enig i at 
ordningen med lokale energiutredninger bør avvikles. 
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Lyse Elnett AS støtter forslaget om å avvikle ordningen med lokale energiutredninger. 

Mørenett AS opplever at interessen fra kommunene for lokal energiutredning er lav 
samtidig som nettselskapet selv ikke har nytte av utredningene, og mener derfor at det er 
riktig å avvikle ordningen. 

Nordlandsnett AS har erfart at kommunenes interesse i lokale energiutredninger er 
synkende, og at oppdateringene gir lite ny informasjon. Selskapet støtter derfor forslaget 
om å avvikle ordningen med lokale energiutredninger. 

NTE Nett AS bekrefter at de internt ikke har nytte av å utarbeide lokale energiutredninger. 
Nettselskapet utarbeider nettutviklingsplaner med tanke på forvaltning og utvikling av 
distribusjonsnettet, uavhengig av lokale energiutredninger. Nettselskapet registrerer liten 
interesse fra kommunene rundt utredningene, og mener at oppdateringer av lokal 
energiutredning ikke gir nok verdi til å rettferdiggjøre kostnadene forbundet med 
utarbeidelse av lokale energiutredninger. NTE Nett AS støtter forslaget om å avvikle 
ordningen med lokale energiutredninger. 

Skagerak Nett AS opplever at kommunene viser liten interesse for lokal energiutredning, 
og at utredningenes fokus på energi og ikke effekt, gjør at nettselskapets egen nytte av 
utredningene er liten. 

Stryn Energi AS er positive til de foreslåtte endringer, og mener at lokal energiutredning 
burde være en del av den kommunale planleggingen. 

Sunnfjord Energi Nett mener at kunnskapsnivået om energisituasjonen i kommunene er 
hevet og at innsatsen ved å utarbeide lokale energiutredninger ikke lenger er godt 
balansert med nytteverdien. Selskapet støtter derfor forslaget om å avvikle ordningen med 
lokale energiutredninger. Sunnfjord Energi AS har gjennom arbeidet med lokale 
energiutredninger fått bedre dialog med kommunene, og ønsker å ta eget initiativ til å 
fortsette med jevnlige møter med kommunene. 

TrønderEnergi Nett AS er positive til at ordningen med lokale energiutredninger avvikles. 

Rødøy-Lurøy Kraftverk AS har ingen merknader: 

2.2.3 Innspill fra andre høringsinstanser 
KS Bedrift er enige i forslaget om å avvikle ordningen med lokale energi utredninger, og i 
NVEs argumentasjon for dette. Organisasjonen erfarer også at kontakten mellom 
områdekonsesjonærene og kommunene er tilstrekkelig god ved håndteringen av konkrete 
utfordringer knyttet til nyetableringer av produksjon og/eller forbruk, og eventuelle 
endringer i energibruk og tilhørende infrastruktur. 

Energi Norge støtter forslaget om å legge ned ordningen med lokale energiutredninger. 
Organisasjonen mener at lokale energiutredninger trolig har bidratt til å øke kunnskapen 
om energisituasjonen i kommunene, men at det er lite ny kunnskap som kommer frem 
ved fortsatt å oppdatere utredningene og dette er ikke nok til å rettferdiggjøre kostnadene 
ved utarbeidelse av utredingene. Energi Norges medlemmer rapporterer at ordningen i 
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dag har liten nytte både for nettselskapene og kommunene. Forvaltning og utvikling av 
nettet ivaretas gjennom egne nettutviklingsplaner som nettselskapene utarbeider. 

Distriktenes energiforening ser positivt på forslaget om å avvikle ordningen med lokale 
energi utredninger. Organisasjonen påpeker også at det er positivt at NVE ser etter 
muligheter for å redusere og sågar avvikle ordninger som ikke kan forsvares i forhold til 
kost-nytteverdi. 

Follo Fjernvarme AS mener at det er riktig å avvikle ordningen med lokale 
energiutredninger, da nytten ikke står i forhold til innsatsen. Fjernvarmeselskapet mener 
at kommunene burde innarbeide energisiden i sine kommuneplaner, i form at et kapittel 
der all relevant informasjon kan innhentes og kommunens intensjon og forutsetninger for 
energiområdet fastsettes. 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal mener det er nødvendig å vurdere ogjustere ordningen 
med lokale energi utredninger, men savner alternative kontaktflater mellom kommuner og 
nettselskap. Fylkesmannen påpeker at kunnskapen som er kommet frem om 
energisituasjonen i hver kommune er dagsaktuell og må oppdateres. Det påpekes at 
vurderingene NVE har gjort av økonomiske og administrative konsekvenser av forslaget 
er ubalansert og ensidig fokuserer på gevinsten for nettselskapene. Fylkesmannen mener 
at det bør vurderes om initiativplikten til lokale energiutredninger bør legges til 
kommunene, slik at områdekonsesjonær får plikt til å levere bidrag til prosesser i 
kommunal regi. 

Fylkesmannen i Rogaland tar NVEs argumentasjon for å avvikle ordningen til 
etterretning. Fylkesmannen trekker frem at energiforsyningen i Norge er i endring, da det 
er gitt mange konsesjoner til vindkraft og småkraft som ennå ikke er realisert. Det er 
derfor viktig at kunnskapen om lokal energisituasjonen holdes på et forsvarlig nivå også 
dersom ordningen med lokalene energiutredninger avvikles. 

Norske Skog Skogn AS har ingen innsigelse til avviklingen av lokale energi utredninger 
hvis dette ikke påvirker kraftsystemutredningene for regionalnettet (forskrift om 
Energiutredninger, kapittel 3). 

Statistisk sentralbyrå viser til en del kommuner vil hente informasjon om bruk av 
elektrisitet til klima- og energiplanen sin fra SSBs kommunefordelte statistikk dersom 
ordningen med lokale energiutredninger avvikles. I den forbindelse er det viktig at 
kvaliteten og tilgjengeligheten på tall for elektrisitetsbruk som SSB henter fra NVE er 
god. 

Rejlers Consulting er ikke enig i NVEs forslag. Selskapet mener at lokal energiutredning 
med tilhørende møte er en viktig måte for kommunene å sette energi på dagsordenen, og 
som underlagsdokument til klima- og energiplanen. Lokal energiutredning hjelper også til 
med å bygge kompetanse om aktuelle temaer som effektutvikling og fjernvarme. 
Selskapet mener at det er nyttig å ha oppdatert informasjon tilgengelig, også når 
utviklingen er jevn. Rejlers Consulting tror også at man ved innføring av enkle 
virkemidler kunne øke kommunenes nytte av lokal energiutredning. 

Forum for Natur og Frilziftsliv (FNF) Hordaland ber NVE om ikke å avvikle ordningen 
med lokale energi utredninger. Forumet etterlyser at det synliggjøres hvordan kommunal 
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klima- og energiplanlegging kan styrkes, og ber NVE se på hvordan forskrift om 
energiutredninger kan bidra til dette, og hvordan man kan optimalisere kost/nytte-verdien 
av lokale energiutredninger. Forumet ber også NVE om å vurdere å endre kravet til lokale 
energiutredninger slik at områdekonsesjonær får plikt til å bistå kommunen ved rullering 
av klima- og energiplanen, og å endre forskriften slik at lokal energiutredning også skal 
omfatte en oversikt over potensialet og kostnader for oppgradering av eventuelle 
vannkraftverk i kommunen. 

Følgende andre høringsinstanser har ingen merknader: 

• Bame- likestillings- og inkluderingsdepartementet 

• Forsvarsdepartementet 

• Helse- og omsorgsdepartementet 

• Justis- og beredskapsdepartementet 

• Klima- og miljødepartementet 

• Landbruks- og matdepartementet 

• Utenriksdepartementet 

• Fylkesmannen i Hedmark 

• Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 

• Rødøy-Lurøy Kraftverk AS 

• Umicore Norway 

2.3 NVEs kommentarer 
2.3.1 Kommentarer til innspill fra kommuner og fylkeskommuner 
Av de 18 kommunene/fYlkeskommunene som har hatt merknader, er fire positive til 
NVEs forlag om å avvikle ordningen med lokale energi utredninger, noen med forbehold 
om at SSB publiserer årlig kommunefordelt elektrisitetsstatistikk. I høringen er 13 
kommuner/fYlkeskommuner negative til forslaget om avvikling av ordningen med lokale 
energi utredn in ger. 

Informasjon om energibruk til bruk i klima- og energiplan 
Flere kommuner peker på at de bruker lokal energiutredning som kilde til statistikk for 
stasjonært energibruk ved utarbeidelse av klima- og energiplan. 

Områdekonsesjonæren rapporterer til NVE elektrisitetsbruk fordelt på brukergrupper i 
hver kommune i sitt område, og har derfor denne informasjonen lett tilgjengelig. 
Områdekonsesjonærenes virksomhet medfører ikke at de har tilgang til data om bruk av 
andre energibærere enn elektrisitet, og kommunene har derfor like gode forutsetninger 
som områdekonsesjonæren til å finne data for bruk av biobrensel, gass, 
petroleumsprodukter og kull/koks som områdekonsesjonæren. 
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Fra og med 2014 publiserer SSB kommunefordelt elektrisitetsstatistikk, slik at 
kommunene kan bruke dette i arbeidet med klima- og energiplan og til å følge utviklingen 
av elektrisitetsbruk i egen kommune. Denne statistikken baseres på 
områdekonsesjonærenes innrapporteringer til NVE. 

I noen tilfeller er områdekonsesjonær og fjernvarme leverandør selskap i samme konsern, 
noe som kan lette tilgangen på data for bruk av fjernvarme. Når det gjelder bruk av andre 
energibærere har ikke områdekonsesjonær bedre forutsetninger enn kommunen for å 
finne data. 

Informasjon om klimagassutslipp til bruk i klima- og energiplaner 
Lokal energi utredning som kilde til informasjon om klimagassutslipp i kommunene 
nevnes også som argument mot avvikling av ordningen. Forskrift om energiutredninger 
og tilhørende veileder stiller ingen krav til at lokal energiutredning skal inneholde 
informasjon om klimagassutslipp eller annen spesifikk miljøinformasjon. Dette er ikke 
informasjon som områdekonsesjonær har tilgang til i kraft av sin rolle, og i den grad det 
er inkludert i lokal energiutredning er informasjonen hentet fra offentlig tilgjengelige 
kilder. NVE kan derfor ikke se at en eventuell avvikling av ordningen med lokale 
energi utredninger har betydning for kommunenes tilgang til informasjon om 
klimagassutslipp. 

Kontakt mellom kommune og områdekonsesjonær 
Den foreslåtte endringen i forskrift om energiutredninger innebærer også at 
områdekonsesjonærens plikt til å avholde et møte med kommunen for å presentere lokal 
energi utredning, faller bort. I flere tilfeller har dette møtet vært brukt til å diskutere andre 
forhold enn lokal energiutredning, og noen kommuner påpeker at dette har vært nyttig. 
NVE ser det som positivt at kommuner og områdekonsesjonærer møtes for å utveksle 
relevant informasjon om lokale forhold. NVE ser det imidlertid ikke som hensiktsmessig 
å pålegge områdekonsesjonær å avholde slike møter. 

2.3.2 Kommentarer til innspill fra områdekonsesjonærene 

Alle områdekonsesjonærene som har kommet med høringsinnspill, er enige i NVEs 
forslag om å avvikle ordningen med lokale energiutredninger. Dette begrunnes i 
manglende interesse fra kommunene og at nytten av utredingene ikke står i forhold til 
kostnaden. Disse erfaringene er i tråd med NVEs oppfatning av situasjonen. 

Noen områdekonsesjonærer mener at deler av innholdet i lokale energi utredning heller 
bør inkluderes i kommunenes klima- og energiplan. NVE viser til Statlig 
planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene som sier at klima- og 
energiplanen blant annet bør inneholde informasjon om energisystem, energiforsyning og 
forbruk av energi innen kommunens grenser, herunder tilgang på miljøvennlige 
energIressurser. 

En områdekonsesjonær rapporterer at dialogen med kommunene har blitt bedre gjennom 
arbeidet med lokale energi utredninger, og at selskapet ønsker å opprettholde 
møteaktiviteten med kommunene på eget initiativ. NVE ser svært positivt på dette. 
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2.3.3 Kommentarer til innspill fra andre høringsinstanser 
De andre høringsinstansene er delt i sitt syn på saken. Blant de høringsinstansene som er 
positive til at ordningen med lokale energi utredninger avvikles, er det gjennomgående at 
man synes kostnaden ved utarbeidelse av utredningene ikke står i forhold til nytten av 
dem. 

Kontakt mellom kommune og områdekonsesjonær 
Blant argumentene mot avvikling av ordningen med lokale energiutredninger, er 
manglende alternativ kontaktflate mellom områdekonsesjonær og kommune. 
Energiutredningsmøtene har vært brukt til å presentere lokal energiutredning og å 
diskutere andre relevante problemstillinger i kommunen. På denne måten har man satt 
energi på dagsordenen i kommunen. Som tidligere beskrevet ser NVE det som positivt at 
kommuner og områdekonsesjonærer møtes for å utveksle relevant informasjon om lokale 
forhold. NVE ser det imidlertid ikke som hensiktsmessig å pålegge områdekonsesjonær å 
avholde slike møter. 

Forslag om at kommunen kan be om oppdatering av lokal energiutredning 
Det har kommet forslag om å endre forskriften slik at områdekonsesjonær er pliktig å 
oppdatere lokal energiutredning når kommunen ber om det, eventuelt knyttet opp mot 
kommunens arbeid med klima- og energiplan. Det er NVEs syn at forholdet mellom 
kostnader lagt ned i arbeidet med lokal energiutredning og nytten kommunen har av den 
ikke er positivt og heller ikke vil være det i tilfeller der kommunen etterspør en 
energiutredning. Lokal energiutredning inneholder mye informasjon som de fleste 
kommunene ikke bruker i sin klima- og energiplan og som går ut over det behovet 
kommunene har meldt fra om i høringsinnspillene at de har i forbindelse med klima- og 
energiplanen. NVE mener derfor at det ikke er rasjonelt å la områdekonsesjonæren 
utarbeide lokal energiutredning på etterspørsel fra kommunen, dersom kommunen kun 
benytter en liten del av informasjonen. 

NVE er enig i at områdekonsesjonærer bør bistå kommunen med informasjon som 
kommunen trenger i arbeidet med klima- og energiplanlegging. Se tilleggshøringen. 

Statistikk fra SSB 
Fra og med 2014 publiserer SSB statistikk over bruk av elektrisitet fordelt på 
brukergrupper i hver kommune i Norge. Denne statistikken baserer seg på 
innrapporteringer som områdekonsesjonærene gjør til NVE. NVE er enige i at det er 
svært viktig at SSB publiserer gode tall for kommunefordelt elektrisitetsbruk dersom 
ordningen med lokale energi utredninger avvikles, og at det legges til rette for det fra 
NVEs side. 

Dette forslaget til endring i forskrift om energi utredninger vil ikke endre kravet til 
kraftsystemutredninger, som følger av forskriften kapittel 3 og 4. 

2.4 NVEs vurdering etter høringen 
NVE mottok 55 høringsinnspill til denne høringen, som alle er gjennomgått og vurdert i 
dette dokumentet. 
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Av landets 428 kommuner var det 16 kommuner som valgte å komme med 
høringsinnspill. Av disse var det 13 kommuner som var uenige i NVEs forslag om å 
avvikle ordningen. Dette var først og fremst begrunnet i at kommunene bruker statistikk 
om energibruk fra lokal energiutredning i sin klima- og energiplan. Som beskrevet i dette 
dokumentet mener NVE at dette ikke er en god nok grunn til å opprettholde ordningen 
med lokale energiutredninger. 

Det har ikke kommet innspill som endrer NVEs syn på plikten til å utarbeide lokale 
energiutredninger. Men med bakgrunn i innspillene ser NVE behovet for å understreke at 
KSU-ansvarlig, områdekonsesjonærer og fjemvarmekonsesjonærer er pliktige til å bistå 
kommunen med informasjon til arbeidet med klima- og energiplanlegging. 
Informasjonsplikten vil gjelde på forespørsel fra kommunene, og kun informasjon som er 
relevant i klima- og energiplanleggingen og som konsesjonærene allerede har. 
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3 Tilleggshøring 

3.1 Om tilleggshøringen 
En del av innspillene fra høringen i 2014 pekte på kommunenes behov for informasjon 
fra område- og fjernvarmekonsesjonærer i arbeidet med klima- og energiplanlegging. Et 
forslag om å understreke KSU-ansvarlig, områdekonsesjonær og fjernvarmekonsesjonærs 
informasjonsplikt overfor kommunene, samtidig som plikten om å utarbeide lokale 
energiutredninger oppheves, ble derfor sendt på høring 2. juli 2015 med høringsfrist l. 
september 2015. 

Informasjonsplikten omfatter informasjon som kommunen ber om og som er relevant for 
alt arbeidet med klima- og energiplanlegging, ikke begrenset til klima- og energiplanen. 
Plikten omfatter informasjon som konsesjonærene allerede har, med unntak for sensitiv 
informasjon om kraftforsyningen, som beskrevet i energiloven § 9-3. 

Høringsdokumentet er lagt ut på NVEs nettsted www.nve.no. 

Det kom inn 16 høringsuttalelser til tilleggshøringen. 

3.2 Høringsinstansenes innspill 
3.2.1 Innspill fra kommuner og fylkeskommuner 
Bergen kommune støtter forslaget om informasjonsplikt, men mener plikten må omfatte 
alt planleggingsarbeid i kommunen der energi er et viktig tema. Bergen kommune mener 
også at informasjonsplikten må inkludere god statistikk på utviklingen av energibruk i 
kommunen, samt prognoser for utviklingen i energisystemet. 

Oslo kommune ved Klima og energiprogrammet gir sin tilslutning til høringsforslaget. 

Øvre Eiker kommune støtter den foreslåtte forskriftsendringen. 

Hordalandfylkeskommune mener at informasjonsplikten også bør omfatte å informere 
om aktuelle utfordringer eller potensielle utbedringer konsesjonærene kjenner til i kraft av 
sitt virke, samt om akutte situasjoner som må behandles. Hordaland fylkeskommune 
mener at kommunen har for lite kunnskap til å være initiativtaker og be om relevant 
informasjon, og foreslår at nettselskapene jevnlig bør offentliggjøre nøkkeltall om 
energibruken i kommunene. 

3.2.2 Innspill fra områdekonsesjonærer 
Agder Energi Nett AS påpeker at nettselskaper har begrenset informasjon om 
energiplanlegging i kommunene, men har god kunnskap om tilgjengelig effektkapasitet. 
Agder Energi Nett ønsker at dette forholdet utdypes i forskriften eller veileder til 
forskriften. Utover dette ingen kommentarer. 
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BKK Nett AS har ingen merknader til forlaget. 

EB Nett AS ser meget positivt på forslaget, spesielt at det er kommunens oppgave å be om 
relevant informasjon. 

Hafslund Nett AS støtter forslaget, og forutsetter at §§ 4, 5 og 6 utgår fra forskriften. 

Helgeland Kraft AS finner forslaget rimelig, forutsatt at endringene foreslått i høringen i 
2014 gjennomføres. 

Lyse Elnett AS er positiv forslaget, men påpeker at det må være opp til nettselselskapene å 
bestemme hvordan informasjonen skal systematiseres og settes opp. 

NTE Nett AS støtter forslaget. 

Skagerak Nett AS støtter forslaget. 

Troms Kraft Nett AS er svært positiv til endringen. 

BKK Nett har ingen merknader. 

3.2.3 Innspill fra andre høringsinstanser 
Defo støtter NVEs redegjørelse og argumentasjon, og ser positivt på forslaget fra NVE. 

Energi Norge støtter NVEs forslag om å avvikle ordningen med lokale energiutredninger. 
Det påpekes at informasjonsplikten er enveis og at det også kan være viktig for KSU
ansvarlig, nett- og fjernvarmeselskaper å få informasjon fra kommunene. Energi Norge 
mener at informasjon av kommersiell sensitiv karakter bør holdes utenfor 
informasjonsplikten, og at informasjonsplikten bør begrenses til registrert informasjon 
som konsesjonær har i kraft av meddelte konsesjoner. 

Mil}ødirektoratet er positive til forslaget om å gi KSU-ansvarlig, område- og 
fjernvarmekonsesjonærer plikt til å på forespørsel bistå kommunene med informasjon, 
men mener det kan være krevende for mange små kommuner å ta initiativ og be om 
relevant informasjon. Miljødirektoratet ber derfor NVE vurdere om det i 
informasjonsplikten bør inkluderes et ansvar for konsesjonærene om å også på eget 
initiativ kontakte kommunen med informasjon av mer «akutt» natur som er relevant for 
kommunens planlegging eller om dette er tilstrekkelig ivaretatt gjennom andre plikter 
konsesjonærene allerede er pålagt. Miljødirektoratet påpeker at det er viktig at det 
utarbeides god veiledning som klargjør innholdet i informasjonsplikten både for 
kommuner og konsesjonærer. Miljødirektoratet mener at det er viktig at man oppnår 
dialog mellom konsesjonær og kommune, og at konsesjonæren aktivt bidrar med råd og 
informasjon til kommunen. Dette kan for eksempel skje viajevnlig publiserte nøkkeltall 
for kommunen. Miljødirektoratet oppfordrer NVE til å utarbeide praktisk rettet veiledning 
til nettselskap og fjernvarmekonsesjonærer angående informasjonsplikten. 
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3.3 NVEs kommentarer 
3.3.1 Kommentarer til innspill fra kommuner og fylkeskommuner 
Tre kommuner og en fYlkeskommune hadde innspill til høringen. To av disse støtter 
NVEs forslag uten videre anmerkninger. 

Bergen kommune ønsker at informasjonsplikten skal inkludere god statistikk på 
utviklingen i energibruk i kommunen, samt prognoser for utviklingen i energisystemet. 
SSB publiserer på sine nettsider statistikk for elektrisitetsbruk for hver kommune, basert 
på innrapporteringer fra områdekonsesjonærene til NVE. Fjernvarmekonsesjonærer skal 
på forespørsel oppgi informasjon om produksjon og salg av fjernvarme . Det finnes ikke 
tilgjengelig statistikk for andre energivarer enn disse, og det er heller ikke å forvente at 
områdekonsesjonær skal ha oversikt over hva som brukes av olje, gass, ved osv. i 
kommunen. Det ligger heller ikke innenfor KSU-ansvarlig, områdekonsesjonær og 
fjemvarmekonsesjonær sine ansvarsområder å utarbeide prognoser for annet enn behov 
for overføringskapasitet ikraftsystemet. 

Hordaland fYlkeskommune mener at informasjonsplikten bør utvides slik at 
konsesjonærene på eget initiativ skal informere kommunen om aktuelle situasjoner, og i 
tillegg jevnlig offentliggjøre nøkkeltall for energibruk i kommunen. NVE mener at det er 
vanskelig for konsesjonærer å vite hva som er relevant informasjon for kommunene, samt 
at for mye informasjon til kommuner med lite kompetanse på området kan virke mot sin 
hensikt. Se avsnitt over for NVEs mening om publisering av nøkkeltall for energibruk i 
kommunen. 

3.3.2 Kommentarer til innspill fra områdekonsesjonærer 
Ni områdekonsesjonærer hadde innspill til høringen. Av disse var fem udelt positive til 
forslaget om en informasjonsplikt, uten andre innspill. To områdekonsesjonærer påpeker 
at de forutsetter at endringene foreslått i høringen i 2014 gjennomføres. NVE bekrefter at 
dette er tilfellet. Lyse Elnett ønsker at konsesjonærene selv skal bestemme hvordan de vil 
sette opp informasjonen de gir til kommune, slik at de kan effektivisere prosessen. NVE 
har ikke behandlet dette spørsmålet i høringsnotatet, men er enig i at konsesjonærene selv 
kan bestemme formatet på informasjonen de sender kommunene. Agder Energi Nett 
ønsker at NVE i forskriften eller veileder til forskriften påpeker at områdekonsesjonærene 
har spesielt god kunnskap om effektkapasitet og utvikling i denne, men begrenset 
kompetanse på energiplanlegging. NVE understreker at informasjonsplikten skal omfatte 
informasjon konsesjonærene allerede har. NVE har til hensikt å beskrive hva slags 
informasjon dette dreier seg om i forbindelse med oppdateringen av nettstedet 
www.miljøkommune.no som Miljødirektoratet planlegger. 

3.3.3 Kommentarer til innspill fra andre høringsinstanser 
Det kom tre høringsinnspill fra andre høringsinstanser. 

Defo støtter NVEs forslag. 
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Energi Norge påpeker at den foreslåtte informasjonsplikten bare går en vei og at 
konsesjonærene også kan ha stor nytte av informasjon kommunene har. NVE er enig i 
dette, men har ikke myndighet til å pålegge kommunene å dele informasjon i forskrift til 
energiloven. Energi Norge mener også at informasjon av kommersiell sensitiv karakter 
bør holdes utenfor informasjonsplikten. NVE understreker at informasjonsplikten kun 
gjelder informasjon som er relevant for den kommunale klima- og energiplan leggingen. 
Sensitiv informasjon om for eksempellastprofiler for industriforbruk eller informasjon 
knyttet til anbud på anlegg, er ikke omfattet av informasjonsplikten. 

Miljødirektoratet ber NVE vurdere om det i informasjonsplikten bør inkluderes et ansvar 
for konsesjonærene om å også informere kommunen på eget initiativ. NVE mener at 
kommunene selv vet best hvilken informasjon de trenger til sin klima- og 
energiplanlegging. Dersom konsesjonærene skal bestemme hva som er relevant 
informasjon for kommunene, kan man havne i en situasjon der kommunene mottar alt for 
mye informasjon og ikke klarer å sortere ut hva som er av betydning. NVE mener også at 
muligheten for å kunne nyttiggjøre seg informasjonen fra konsesjonærene øker 
betraktelig dersom kommunene selv etterspør informasjonen. NVE er enig i 
Miljødirektoratets synspunkt hva gjelder nytten av gode veiledere for både kommuner og 
konsesjonærer ved innføring av informasjonsplikten. Se avsnitt lenger opp for NVEs 
kommentarer til forslaget om å pålegge konsesjonærene jevnlig publisering av nøkkeltall. 

3.4 NVEs vurdering etter tilleggshøringen 
NVE mottok 16 høringsinnspill til denne høringen, som alle er gjennomgått og vurdert i 
dette dokumentet. 

Etter en samlet vurdering har NVE ikke forandret syn i denne saken, og 
forskriftsendringen gjennomføres som foreslått i høringsdokumentet. 
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4 Endelig forskriftstekst 
Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 12.10.2015 med hjemmel i Forskrift om 
produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. 
(energilovforskriften) § 9-1 og Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, 
fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 10-6. 

I forskrift 7. desember 2012 nr. 1158 om energiutredninger gjøres følgende endringer: 

Gjeldende § l annet ledd oppheves. 

Gjeldende § l tredje ledd blir ny § 1 annet ledd. 

Ny § l tredje ledd skal lyde: 

Informasjonsplikten i § 3 i denne forskriften har som formål å legge til rette for 
deling av informasjon om energiforsyningen i kommunen som er relevant for den 
kommunale klima- og energiplanleggingen. 

Overskrift for nytt kapittel 2 skal lyde: 

Kapittel 2. Informasjon om energiforsyningen i kommunen 

Gjeldende § 3, § 4, § 5 og § 6 oppheves. 

Ny § 3 skal lyde: 

Il 

§ 3. Iyiformasjonsplikt 

Utredningsansvarlig elter §7 i denne forskrift, områdekonsesjonær og 
fjernvarmekonsesjonær skal påforespørselfra kommunen bistå med informasjon 
som konsesjonær har om energiforsyningen i kommunen og som er relevant i 
kommunal klima- og energiplanlegging. Dette gjelder ikke sensitiv iyiformasjon om 
kraftforsyningen, som beskrevet i energiloven § 9-3. 

Endringene trer i kraft l. november 2015. 
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