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Høringssvar fra Distriktsenergi til høring - (EU) -direktivene 2018/2001
(fornybar energi), 2018/2002 (energieffektivisering) og forordning 2018/1999
(styringssystem)
Bakgrunnen for høringsforslaget er ren energipakke (Clean Energy for all Europeans) som ble
fremmet av Europakommisjonen 30. november 2016.

Sammendrag:
Distriktsenergi mener det er viktig å legge til rette for at Norges fornybare og regulerbare
vannkraftressurser kan skape verdier for samfunnet, og at de kan benyttes til å fase ut
bruken av fossil energi, både nasjonalt og internasjonalt. Distriktsenergi syntes regelverket
som er på høring går i riktig retning og at dette vil bidra positivt til en markedsbasert
fornybarutvikling.

Styringssystemet
Forordningen om et styringssystem for Energiunionen er et nytt regelverk som skal legge til
rette for oppnåelse av Energiunionens mål, herunder de energi- og klimapolitiske målene i
EU frem mot 2030. I tillegg skal forordningen sikre punktlig, transparent og helhetlig
rapportering til FNs klimakonvensjon og Parisavtalen.
Distriktsenergi støtter forslagene til nytt regelverk som skal legge til rette for å nå de
energi og klimapolitiske målene i EU frem til 2030.

Revidert energieffektiviseringsdirektiv
Europakommisjonen fremmet i november 2016 et revidert energieffektiviseringsdirektiv. Det
reviderte direktivet fremkommer som tillegg og endringer til det første
energieffektiviseringsdirektivet og må leses sammen med denne direktivteksten for å gi et
fullstendig bilde av bestemmelsene. EUs første energieffektivitetsdirektiv ble vedtatt i EU i
2012 ( 2012/27/EU). Direktivet var på offentlig høring i Norge i 2012. Regjeringen har
bestemt at Energieffektiviseringsdirektiv I skal innlemmes i EØS-avtalen, og direktivet er i
formell EØS-prosess og drøftes i EFTA-sammenheng med sikte på innlemmelse i løpet av
2019.
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Distriktsenergi mener det er viktig at norske myndigheter sikrer det nasjonale
handlingsrommet for valg av virkemidler for måloppnåelse i
energieffektiviseringsdirektivet.

Revidert fornybardirektiv
Europakommisjonen la som nevnt tidligere den 30. november 2016 frem forslag til et
revidert direktiv for å fremme bruken av fornybar energi. Direktivet endrer og opphever med
virkning fra 1. januar 2021 nåværende fornybardirektiv (2009/28/EF) som ble vedtatt i EU
desember 2008 og innlemmet i EØS- avtalen den 19.12.2011. Direktivet har som mål å
etablere et felles rammeverk for å fremme fornybare energikilder. Det har skjedd endringer i
direktivteksten i de forhandlinger som har pågått i 2017 og 2018.
Distriktsenergi mener at fokuset for Norges bidrag til å nå EU målene bør rettes mot å øke
fornybar andelen i sektorer som elektrifisering av transport, infrastruktur for lading, bruk
av hydrogen i tungstrransport, skipsfart og industriprosesser, etc.

Vennlig hilsen
Distriktsenergi.

Knut Lockert
Daglig leder
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