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Høringssvar fra Nelfo - forskrift om energikartlegging i store foretak
(energikartleggingsforskriften)
Nelfo viser til høringsbrev datert 14. oktober 2020 og takker for muligheten til å gi innspill til
forslag til ny energikartleggingsforskrift.
Nelfo er positive til forskriften, som innebærer å gjennomføre energieffektiviseringsdirektivets
artikkel 8 i norsk rett. I høring i 2018/19, om endringer i energiloven, støttet vi også innføring
av en plikt om energikartlegging for store foretak.
Vi viser også til høringsmøte i regi av Standard Norge 1. des. 2020 der svenske myndigheter
delte nyttig innsikt og erfaringer etter at svenskene i mange år har hatt pliktig energikartlegging.
Store foretak, definisjon og fastsettelse av størrelsesgrense. Bruk av standarder
Nelfo støtter OEDs forslag til definisjon av "store foretak" der man setter en grense i form av
årlig energibruk for å bestemme om foretak har plikt til å gjennomføre energikartlegging. Vi
støtter også OEDs forslag om at foretak skal gjennomføre en energikartlegging hvert fjerde år.
OED foreslår at foretakets energibruk må være minst 5 GWh, i ett av de siste fire årene, før det
er plikt om energikartlegging. Nelfo mener grensen er satt for høyt og ber OED senke terskelen
til 1 GWh eller 3 GWh årlig energibruk. Det hadde også vært nyttig med noe mer beskrivelse av
hvilke foretak som blir omfattet ved en grense på 5 hhv GWh, 3 GWh og 1 GWh. Vi noterte oss
i høringsmøtet 1. desember 2020 at svenskene har en grense som medfører at langt flere foretak
omfattes, enn hva en norsk grense på 5 GWh vil bety.
For de mindre foretakene, som ikke får plikt om energikartlegging, viser vi til at energieffektiviseringsdirektivets artikkel 8 nr. 2 pålegger medlemsstatene å stimulere til energikartlegging og til å gjennomføre tiltak i små og mellomstore bedrifter (SMB). OED skriver i
høringsnotatet at det dekkes av Enovas tilbud. Som kjent har Enova nylig avviklet tilbudet om
støtte til lavterskel energiledelse i foretak med energibruk over 1 GWh.
Enova har fortsatt tilbud om støtte til energikartlegging rettet mot enkelte foretakskategorier,
men det er svært begrenset. Vi legger til grunn at OED vil sikre at KLD/Enova lager tilbud om
støtte til energikartlegging og energiforbedringstiltak som treffer SMB-segmentet bredt slik at
disse foretakene motiveres til energikartlegging og å gjennomføre forbedringstiltak.
Nelfo anbefaler at forskriften i størst mulig grad bruker innarbeidede begreper fra de oversatte
standardene NS-EN ISO 50001:2018 og NS-EN 16247:2012. Sentrale begreper i forbindelse
med energiledelse (NS-EN ISO 50001:2018) og Energieffektiviseringsdirektivet (EED) er bl.a.
energirevisjon (energy audit) og energikartlegging (energy review).

Kompetansekrav
OED foreslår at kompetansekrav for de som utfører energikartleggingen settes til nivå 6.2 i
Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, med hovedvekt på energifag. I tillegg
kreves min. to års erfaring fra vurdering av energibruk i foretak, energiledelse eller lignende.
Nelfo vil, som tidligere, advare mot å begrense konkurransen for energikartleggere ved å sette
kompetansekravene unødvendig høyt. Det er også konkurranserettslig problematisk.
I tidligere høringer har vi pekt på – og vi gjentar her – at OED må se til Saksforskriften § 11 til
plan- og bygningsloven (PBL). Her er kandidater med høyere fagskolegrad NKR 5.2 (120
studiepoeng) gitt en rettighet i ansvarsrettighetssystemet som er sidestilt kandidater med
bachelorgrad i ingeniørutdanning NKR 6.2 (180 studiepoeng). Kravet til praksislengde er noe
forskjellig, med hhv 10 og 6 år.
Vi ber også OED se hen til svenske myndigheter som har valgt en bred kompetansedefinisjon
for ansvarlig person i sin EKL forskrift §9. Svenskene har hele fire kompetansebakgrunner som
kvalifiserer frem som ansvarlig for energikartlegging i store foretak. I høringsmøtet 1.desember
2020 ble Energistyrelsen spurt om erfaringer. Det kom ikke frem noe om at for lav formalkompetanse fører til avvik eller uheldig praktisering av ordningen i Sverige.
Nelfo er av den oppfatning at tekniske ledere i elektro og VVS bransjen, med fagbrev, teknisk
fagskoleutdanning inkl. spesialisering og erfaring fra energikartlegging, energiledelse eller
lignende, har god og tilstrekkelig kompetanse for å utføre energirevisjoner i store foretak. Vi ber
OED legge kompetansekravene på NKR 5.2 i endelig forskrift.
Energieffektiviseringsdirektivet, videre prosess
Energieffektiviseringsdirektivet har bl.a. som formål å fremme energieffektivisering i
økonomien. Nelfo ser frem til at myndighetene legger frem forslag om nasjonalt mål, strategier
og handlingsplaner for energieffektivisering, slik direktivet stiller krav om.
Det er også viktig at Norge ved gjennomføring av direktivet aktivt forebygger mulige negative
konsekvenser ved bruk av primærenergifaktorer i regelverket for produkter og energibruk.
Ved spørsmål til våre innspill står vi gjerne til disposisjon.
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