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Forum for utvikling og miljø (ForUM) som er et nettverk bestående av over 50 
norske organisasjoner, vil med dette gi vårt høringssvar til EUs forslag om en 
innskjerping av EU-direktivet for fornybar energi. Formålet med direktivet er å 
muliggjøre EUs økte ambisjon om reduserte klimagassutslipp i 2030 på 55 
prosent i forhold til 1990- nivå. 

Vi viser samtidig til forslaget om skjerping av energieffektivisering (EED), hvor vi 
vil påpeke at disse to direktivene må ses i sammenheng. 

ForUM vil aller først bemerke at det i forslaget til endringer av 
fornybardirektivet, står lite om betydningen av reduksjon av energiforbruket. 
Reduksjon av energiforbruket ved blant annet energieffektivisering, 
energisparing, adferdsendringer, vil gjøre det lettere å dekke samfunnets behov 
for energitjenester med minst mulig kontroversielle (fornybar) energiformer og - 
prosjekter. Motstanden mot f.eks vindkraft på land har vist hvor konfliktfylt 
forholdet mellom ivaretakelse av natur, landskap og naturbaserte energiformer 
kan være. Større bioenergiprosjekter vil ha negative effekter på biomangfold, 
luftkvalitet, matsikkerhet og karbonlager i vegetasjon og jord. 

Nøkkelrollen til energieffektivisering fremgår av «energy efficiency first» som er 
et førende prinsipp i EUs energipolitikk. Energieffektivisering skal komme først 
ved all planlegging og investeringsbeslutninger når nytt regelverk skal utformes. 
(Proposal for a directive of the european parliament and of the council on 
energy efficiency(recast).pdf Negative virkninger på natur og samfunn kan 
dermed reduseres. Hver TWh spart er bedre enn 1 TWh ny (fornybar) energi. 

ForUM ber derfor om at prinsippet om «energy efficiency first», blir tatt 
inn i EU-direktivet for fornybar energi. 

Nye beregninger viser at 55 prosentmålet sammen med løftene fra andre store 
utslippsland, vil øke temperaturen med 2,5 grader mot slutten av århundre. Som 
en rik økonomi og med EU-landenes store historiske bidrag til den globale 
oppvarmingen, er 65 prosent utslippsreduksjon i 2030 et rettferdig bidrag. 

Videre ber vi om at: 

EU’s mål om 55 % utslippsreduksjon i 2030 i forhold til 1990 må skjerpes til 
65% for å være konsistent med 1,5 gradersmålet 

https://www.regjeringen.no/contentassets/34e93b787e63420c871e5b9c7f4e607f/proposal-for-a-directive-of-the-european-parliament-and-of-the-council-on-energy-efficiencyrecast.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/34e93b787e63420c871e5b9c7f4e607f/proposal-for-a-directive-of-the-european-parliament-and-of-the-council-on-energy-efficiencyrecast.pdf


EUs mål om 40 prosent fornybar energi i sluttforbruk av energi i 2030 må økes til 
50 prosent. Dette er i tråd med et utslippsmål på 65 i stedet for 55 prosent 
reduksjon og konsistent med at i 2040 100 prosent av energien må komme fra 
fornybare kilder. 

Bindende nasjonale mål må innføres for å sikre at medlemslandenes bidrar 
tilstrekkelig for nå EUs mål. 

Økt produksjon og bruk av fornybar energi skal ikke forringe eller skade 
biomangfold. 

Fornybardirektivet skal ikke ha insentiver for produksjon og bruk av 
fossilbaserte «lav-karbon» brensler. 

Rammebetingelsene skal sikre at de begrensede mengder bærekraftig 
produserte «ikke fossile» gasser bare anvendes i de sektorer som er 
vanskeligst å avkarbonisere. 

Det må innføres bærekraftskriterier for produksjon og bruk av bioenergi, 
som sikrer at bare hurtig nedbrytbart avfall og rester uten annen anvendelse blir 
brukt og at bioenergien også i et kort tidsperspektiv leverer betydelige 
reduksjoner av utslipp av klimagasser sammenlignet med fossile brensler. 
Produksjon og bruk skal ikke føre til økt luftforurensing og tap av biomangfold. 

 


