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Innspill om Forslag til ny forskrift om energikartlegging i store foretak 
 
Byggevareindustriens forening 
Vi viser til høring om Forslag til ny forskrift om energikartlegging i store foretak  
(energikartleggingsforskriften). Vi oversender her våre innspill. 
 
Byggevareindustriens Forening er en materialuavhengig bransjeforening for et bredt spekter av 
byggevareprodusenter med ca. 200 medlemsbedrifter. Samlet har bedriftene over 7 000 ansatte 
og ca. 25 milliarder NOK i årlig omsetning. Byggevareindustriens forening inngår i Byggenæringens 
Landsforening og NHO- felleskapet.  
 
Byggevareindustriens forening mener  
Byggevareindustrien støtter forslaget om å definere foretak etter et årlig energibruk, men vi har 
noen betenkninger om 5 GWh er riktig nivå for et stort foretak. Vi foreslår at kravet knyttes til 
produksjonsenheter og lokasjoner, og ikke på konsern/foretaksnivå slik som foreslått i 
høringsutkastet.  
 
Videre er vi godt fornøyde med at kartleggingen kan gjennomføres av egne ressurser, men ber om 
at kvalifikasjonskravene revideres slik at også andre utdanningsløp og erfaringer godtas i tillegg til 
det som er beskrevet. 
 
Våre betenkninger  
 

Definisjon av store foretak 
Medlemsbedriftene i Byggevareindustriens forening som faller inn under foreslåtte definisjon på 
store foretak, har alle flere produksjonsenheter og lokasjoner som samlet har en energibruk på 
mer enn 5 GWh per år. Dette innebærer at hver enkel enhet kan være av tilsvarende størrelse 
som foretak som ikke faller inn under forslaget om krav til energikartlegging.  
 
Det bes derfor om at innslagspunktet for når det kreves energikartlegging i hht. loven, dvs. 5 
GWh, gjelder hver lokasjon/produksjonsenhet slik at man får kartlagt de enhetene med størst 
energibruk, mens de mindre enhetene i foretaket ikke blir berørt av denne forskriften.  
 
På denne måten vil man sikre at de enhetene med store forbruk blir ivaretatt, mens de enhetene 
som konkurrerer med andre mindre enheter i foretak som faller under 5 GWH får like vilkår og 
dermed konkurransevilkår.  
 
Oppstart og hyppighet av energikartleggingen  
Det er angitt at den første kartleggingen skal foretas senest 2 år etter at forskriften tres i kraft. For 
konsern med flere enheter og lokasjoner der hver enkel enhet/lokasjon har årlig energibruk over 
5 GWh, bør det tillates at det legges frem en fremdriftsplan for når de ulike enhetene og 
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lokasjonene i konsernet skal energikartlegges slik at ikke alle produksjonsenheter/lokasjoner må 
gjennomføres de to første årene. Her forslår vi at minst en enhet er energikartlagt innen 2 år, 
deretter gis det ytterligere 2 år for at alle enheter skal være kartlagt. På denne måten vil man også 
spre revisjonsbelastningen av energikartleggingen for de ulike enhetene siden dette skal skje 
hvert 4 år.   
 
Kvalifikasjonskrav 
I forslaget er det foreslått at energikartleggingen kan utføres av egne ansatte i foretaket md gitte 
kvalifikasjoner. Foreningen er godt fornøyd med at egne ansatte kan gjøre kartleggingen, men har 
noen betenkninger knyttet til de kvalifikasjonskravene som er angitt i høringsutkastet, dvs. 
bachelor med hovedvekt på energifag og to års erfaring.  
 
Her mener vi at det bør være mulig å åpne opp for også andre utdanningsløp og erfaringer der 
energirelatert fagskoleutdanning med eksempelvis 3 års erfaring også kan gjennomføre 
energikartleggingen. Øvrige ingeniørutdanning med erfaring med miljø- eller energiledelse bør og 
kunne godkjennes.  
 
Hjelpemidler 
I tilknytning til innføring av energikartlegging av store foretak bør det utarbeides 
opplæringsmateriell inkl. kurs tilpasset ulike store foretak, samt vurdere behovet for ulike maler 
for rapportering.  

 
 
Med hilsen 
Byggevareindustriens forening 
 

 
Jøns Sjøgren  
Adm. direktør 
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