
 

Uke 42, 2020 

Med dette er nyhetsbrevet Energinytt fra Brussel i gang igjen. Hver torsdag vil vi, Ragnar og Martin 

på EU-delegasjonen, sammenfatte og formidle det siste og viktigste som skjer på energifeltet i EU – 

og vi plukker dermed opp tråden etter Lisa og Marius. Send oss gjerne en e-post dersom du ikke 

mottar nyhetsbrevet og ønsker det, eller dersom du ønsker å melde deg av mottakerlisten. Del 

gjerne også med kollegaer. Med ønske om en energisk torsdag ettermiddag. 

  

Energiunionens tilstand 

I går kom EU-kommisjonen med sin årlige State of the Energy Union-rapport, som tar for seg 

fremdriften og kommende utfordringer med EUs energiunion. Rapporten er den første utgaven siden 

European Green Deal ble lansert – og den legger nettopp vekt på viktigheten av EUs «Green Deal», 

og EUs oppdaterte energi- og klimamål for 2030. Rapporten tar innover seg utfordringene med 

koronapandemien og fastslår at energi-, klima- og miljøpolitikk vil spille en avgjørende rolle for 

gjenreisingen av EUs økonomi. I tråd med EUs «Green Deal» tas det til orde for å få en slutt på 

subsidier til fossile energikilder. Det rapporteres også at EU er på god vei til å nå målene for 

fornybarandel i unionens energimiks, og for å nå sitt nåværende mål om å om å redusere 

klimagassutslipp med 40 prosent (sammenlignet med 1990). Det etterlyses likevel mer innsats fra 

medlemsstatene på energieffektivisering – her kan EU riktignok nå sitt 2020-mål på 20 prosent, men 

dette skyldes i hovedsak koronapandemien og er ikke et resultat av strukturelle endringer. 

 

Renoveringsbølge 

I går la EU-kommisjonen også fram Renovation Wave-strategien og sin metanstrategi (EU-

delegasjonen vil snarlig sende inn en bredere innberetning om disse). Med Renovation Wave, eller 

«renoveringsbølge», tar EU-kommisjonen sikte på energieffektivisering og på å få ned utslippene fra 

bygg – dette anses som nødvendig på bakgrunn av økte klimamål. Som følge av initiativene i 

meldingen, tar EU-kommisjonen sikte på at 35 millioner bygg kan renoveres, og at dagens 

renoveringsrate på 1 prosent kan dobles, innen 2030. Det ønskes også at renoveringsbølgen skal 

bidra til å skape arbeidsplasser og redusere strømregninger i lys av koronapandemien. 

 

Metanstrategi 

Metanstrategien er en del av EUs «Green Deal» og retter seg mot landbruks-, energi- og 

avfallssektoren – der de største menneskeskapte utslippene kommer fra. Det er i energisektoren 

man ser for seg de mest kostnadseffektive tiltakene, til tross for at den største andelen av utslipp 

kommer fra landbruk. I første omgang legges det vekt på frivillige initiativ i industrien, samt bedre 

innrapportering av data, før EU neste år kommer på banen med lovforslag om obligatorisk måling og 

rapportering. Lovgivning for å forby ventilasjon og fakling av gass skal også vurderes. 

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/report_on_the_state_of_the_energy_union_com2020950.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1835
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1833


Klimamål diskuteres under toppmøte 

EU-kommisjonens foreslåtte klimamål om 55 prosent kutt i klimagassutslipp innen 2030 skal 

diskuteres under EUs toppmøte som finner sted i Brussel i dag og i morgen. Det ventes riktignok ikke 

at man skal komme til enighet nå, grunnet ulike standpunkter blant medlemslandene. Derimot 

forventes en avgjørelse under toppmøtet i desember. 

 

EU-parlamentets miljøkomité mot fossilt brensel i krisepakke 

EU-parlamentets miljøkomité stemte på mandag for å ekskludere fossilt brensel fra EUs 

gjenreisingspakke på 750 milliarder euro.  Det gjenstår å se om EU-parlamentet vil rette seg etter sin 

miljøkomité. 

 

Statusrapporter på energi 

Vi tillater oss til slutt å kopiere inn en god oppsummering fra Kristin om en rekke statusrapporter som 

ble publisert under State of the Union i går: 

Det er statusrapporter på fornybar energi og energieffektivisering. Det er blitt publisert en clean 

energy competitiveness-rapport, en rapport på energisubsidier, rapport på status i det indre 

energimarkedet  og den årlige rapporten på energipriser og -kostnader. I tillegg kom evalueringen av 

de innsendte nasjonale energi- og klimaplanene på enkeltlandsnivå, samt en kommisjonsanbefaling 

om energifattigdom. 

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/renewable_energy_progress_report_com_2020_952.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/progress_report_towards_the_implementation_of_the_energy_efficiency_directive_com2020954.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/report_on_clean_energy_competitiveness_com_2020_953.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/report_on_clean_energy_competitiveness_com_2020_953.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/progress_on_energy_subsidies_in_particular_for_fossil_fuels.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/progress_on_internal_energy_market.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/progress_on_internal_energy_market.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/report_on_energy_prices_and_costs_in_europe_com_2020_951.pdf
https://ec.europa.eu/energy/content/individual-assessments-and-summaries_en
https://ec.europa.eu/energy/content/individual-assessments-and-summaries_en
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/recommendation_on_energy_poverty_c2020_9600.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/recommendation_on_energy_poverty_c2020_9600.pdf

