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Høring av energieffektiviseringsdirektivet artikkel 14.5 

Kraftfylka er en interesseorganisasjon for fylkeskommunene Troms og Finnmark, Nordland, 
Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark og Innlandet.  

Sammendrag 

Departementet vil pålegge aktører som planlegger å bygge nye, eller foreta omfattende 

oppgraderinger av energi- og industrianlegg, å gjennomføre en kost-nytteanalyse av å 

utnytte spillvarme. For anlegg som er omfattet av energieffektivitetsdirektivet vil det også 

åpnes for enkeltvedtak om at anlegg ikke bygges dersom en slik kost/nytte-analyse viser seg 

å være negativ.  

I tråd med EED artikkel 14 nr. 5 foreslår departementet at disse kravene omfatter kraftverk, 

industrianlegg og energiproduksjonsanlegg og fjernvarme- og fjernkjøleanlegg med mer enn 

20 MW samlet innfyrt termisk effekt (varmeeffekt). Plikten til å utføre en kost-nytteanalyse 

utløses ved planlegging av bygging av nye anlegg og ved omfattende oppgradering av 

eksisterende anlegg. Med omfattende oppgradering menes en oppgradering hvor 

kostnadene er høyere enn 50 prosent av investeringskostnadene for et nytt sammenlignbart 

anlegg.  

For det andre foreslår departementet at datasentre med mer enn 2 MW samlet elektrisk 

effekt, og andre anlegg med mer enn 20 MW samlet elektrisk effekt, skal omfattes av plikten 

til å gjennomføre kost-nytteanalyse. Analysen skal sendes inn til energimyndighetene for 

godkjenning. Disse anleggene er ikke omfattet av kravene i EED.  

Vurdering 

Kraftfylka mener det er nødvendig med strenge krav til kost/nytteanalyse for spillvarme for 

industrianlegg. Dette er nødvendig for å legge til rette for at spillvarme tas i bruk og at 

fylkeskommunene får gode verktøy for å analysere tiltak og virkemidler for å redusere 

klimagassutslipp gjennom planarbeid. Vi støtter at det innføres krav om positiv kost/nytte 

analyse for større anlegg, men at mindre anlegg kun får et krav om å utføre analysen.  

Det er i dag stor konkurranse mellom regioner og landsdeler for å tiltrekke seg ny industri, 

som datasentre og batterifabrikker. Dette er positivt med tanke på å etablere grønn næring i 

landet. Det er likevel et tankekors at man risikerer at store mengder energi går til spille 

gjennom en mangel på planlegging for bruk av spillvarme.  

Etablering av datasentre og grønn industrivirksomhet kan generere spillvarme som kan tas i 

bruk av andre næringsaktører. Det er derfor ikke riktig å nekte denne typen aktører mulighet 

til å etablere seg dersom de ikke har en positiv kost/nytteanalyse. Det er viktigste er at det 



gjøres en analyse i forkant, slik at lokale og regionale myndigheter kan få en oversikt over 

potensialet for bruk av spillvarme, som også kan benyttes av fremtidig næringsetablering.  

Siden flere av aktørene som ønsker næringsetablering med ny kraftforedlende industri ligger 

i områder med lav befolkningstetthet kan det være vanskelig å få omsetning for spillvarmen, 

med den konsekvens at den går i havet eller lignende. Dette er uutnyttet energi som det 

burde synliggjøres at kunne vært brukt annerledes. Vi mener derfor at myndighetene bør 

tolke regelverket strengt og dermed begrenser unntakene fra å gjøre en kost/nytte-analyse, 

særlig for de mindre etableringene.  
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