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Næringsdepartementet 
 
HØRINGSINNSPILL TIL UTKAST TIL FORSKRIFT OM ENERGITILSKUDDSORDNINGEN 
(0174700) 
 
 
 
Overordnet: 
Norske Kulturarrangører (NKA) mener at hvert selskap skal kunne velge å søke under denne 
ordningen separat, med en beløpsgrense på 5 mill. kr, selv om de skulle inngå i et konsern, eller 
samlet som konsern.  
 
 
 
§ 1-8 Definisjoner av begrensningsrelaterte størrelser 
Annet ledd: 
Kostander til strøm og fjernvarme må også inkludere fakturerte utgifter til strøm og fjernvarme til leid 
areal, inkludert søkers andel av slike kostander til fellesareal, som søker blir fakturert av utleier. 
Leietakere er de som belastes det meste av strømutgiftene og må derfor også få inkluderes her.   
 
§ 2-1 Vilkår om høy strømintensitet 
Her støtter vi Virke og deres tidligere innspill om å også inkludere utgifter fra kvartal 3. 2022 i denne 
ordningen. 
 
§ 2-3 Vilkår om gjennomføring av energikartlegging 
Annet ledd: 
Dette forutsetter at foretaket har målere og undermålere i bygget, samt et energioppfølgingssystem 
(EOS) som gir tilgang på slike data, noe som ikke er vanlig. Vi mener et slikt krav vil ekskludere 
mange aktører, og vi mener det bør være tilstrekkelig å oppgi totalt energiforbruk og at foretakene 
velger tre forhåndsdefinerte energitiltak.  
 
§ 3-2 Energitiltak  
Første ledd: 
Vi mener at en leietaker ikke kan forplikte seg til gjennomføring av et energitiltak, så lenge det ikke 
forlegger en avtale med utleier om en fordeling av investeringskostnad mellom partene og at eier 
faktisk går med på å gjøre slike tiltak på sine tekniske anlegg. 
 
Annet ledd: 
Her mener vi at det må legges til et punkt for bransjespesifikke tiltak, som det må dokumenteres at gir 
vesentlig reduksjon i energiforbruk.  
 
 
 
 

Med hilsen,  

 

Anders Tangen, 
Fungerende daglig leder i Norske Kulturarrangører – www.arrangor.no  



 
Norske Kulturarrangører (NKA) er en landsomfattende, partipolitisk uavhengig interesse- og 
kompetanseorganisasjon for arrangører i kulturfeltet. NKA arbeider for at våre medlemmer og deres 
virksomheter er forberedt på og bedre rustet til å håndtere et arrangørfelt og et samfunn i endring. 
Dette inkluderer å jobbe for kontinuerlig forbedring av rammebetingelsene for arrangørfeltet, og 
dermed også for et mangfoldig tilbud av levende kunst og kultur i hele landet.  

NKA har per dags dato over 495 medlemmer over hele landet, og medlemsmassen fordeler seg ca. 
50/50 mellom frivillige foreninger og stiftelser (frivilligheten) og bransjeaktører (kulturnæringen).  

 


