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Høringsuttalelse fra Bellona:  

Energieffektiviseringdirektivet  
(Directive 2012/27EU of the European Parliament and of the Council of 25 

October 2012 on energy efficiency) 
 

Det vises til høringsbrev fra Olje- og energidepartementet (OED) datert 07.12.2012 der 
høringsinstansene blir invitert til å presentere synspunkter på det vedtatte 
energieffektiviseringsdirektivet samt dets EØS-relevans.  
 

EØS-relevans 
Norge er en del av EUs indre energimarked gjennom EØS-avtalen og samarbeider med EU i en rekke 
energipolitiske spørsmål. Med Lisboa-traktaten ble energi tatt inn i en egen bestemmelse i EUs 
traktatgrunnlag, noe som gir EU grunnlag for å utforme en felles energipolitikk. Ifølge artikkel 194 i 
traktaten skal EUs energipolitikk sikre et velfungerende energimarked og forsyningssikkerhet for 
energi, og man skal arbeide for energieffektivisering og energisparing, sammenkobling av energinett 
og satse på fornybar energi. 

Energieffektiviseringsdirektivet vil føre til at det europeiske markedet for energitjenester ekspanderer 
og videreutvikles. Ikke bare fremmer direktivet dette indirekte gjennom virkemidlene, det er også et 
utalt mål med direktivet å stimulere til en slik bransje. Dersom direktivet ikke implementeres i Norge, 
vil norske aktørers forutsetninger for å konkurrere internasjonalt bli betydelig redusert.  

Videre er Norge med på alle delene av EUs klimapolitikk, deriblant oppfordringer og forpliktelser 
knyttet til energieffektivisering (NOU2012:2). Uten å være direkte bundet av EUs overordnede 
målsetninger på klimaområdet er Norge forpliktet av EUs mest sentrale virkemidler, og 
energieffektiviseringsdirektivet faller naturlig under en slik definisjon.  

Energieffektiviseringsdirektivet erstatter CHP-direktivet (2004/8/EC) og hoveddelen av 
energitjenestedirektivet (2006/32/EC). CHP-direktivet er vedtatt av EØS-landene og 
energitjenestedirektivet er fra norsk side vurdert som EØS-relevant. Med bakgrunn i det overnevnte 
samt at begge rettsaktene som energieffektiviseringsdirektivet skal erstatte anses for å være EØS-
relevante mener Bellona at Energieffektiviseringsdirektivet også er EØS-relevant. Sett i lys av 
mulighetene for et energitjenestemarked bør EØS-relevansen avklares så snart som mulig. 

 

 

 



 

Kommentarer til direktivets innhold 
Så snart direktivets EØS-relevans er endelig avklart mener Bellona at myndighetene må sørge for å få 
på plass virkemidlene i direktivet innen angitte tidsfrister. Vi har i det følgende kommentarer til delen 
av direktivet som angår sluttbruk av energi.  

Slik vi ser det vil alle virkemidlene være vesentlige supplementer til eller styrking av våre eksisterende 
virkemidler: Strategi for rehabilitering av bygg, forpliktelser for statlige bygg og innkjøpskrav, 
energisparebevis eller tilsvarende for å treffe volummarkedet, insentiver for energistyring og -
oppfølging, individuell og smart strøm- og varmemåling samt fakturering basert på reelt forbruk er alle 
gode tiltak der vi har mye å hente.  

 

Målsetting 

Hvert land skal sette seg veiledende målsettinger i form av total energibruk (primærenergi eller 
sluttbruk), primærenergi- eller sluttforbruk-besparelser eller energiintensitet fram mot 2020. Norge 
har i dag ikke et kvantifisert mål for energieffektivisering og vi imøteser at dette utarbeides. 
Regjeringen har imidlertid utformet et kvalitativt mål for energieffektivisering i bygg i Prop. 33 S 
(2012–2013). Bellona mener at å sette et tallfestet, offensivt og samtidig realistisk mål vil være av stor 
betydning for å stake ut kursen for energieffektivisering i bygg og for å kunne etterprøve resultatene. 
Vi legger ved et notat der vi begrunner hvorfor vi trenger en tallfestet og ambisiøs målsetting, foreslår 
karakteristikker vi mener målsettingen bør ha og kommenterer noen av potensialstudiene som har 
vært publisert. 

 

Nasjonal handlingsplan 

I Politisk plattform for Regjeringen (Soria Moria II-erklæringen) heter det at Regjeringen vil “lage en 
handlingsplan for energieffektivisering i bygg, med mål om å redusere samlet energibruk vesentlig i 
byggsektoren innen 2020“. Regjeringen presenterer enkelttiltakene på nybygg (altså byggteknisk 
forskrift) og komponentkrav i klimameldingen som handlingsplan for energieffektivisering. Bellona er 
ikke enige i denne definisjonen og derfor ser vi fram til at direktivets forpliktelser om å lage en 
helhetlig nasjonal handlingsplan skal etterleves av norske myndigheter.  

 

Offentlige bygg, ikke kun statlige 

Etter direktivet skal det pålegges en viss rehabiliteringsrate med høy energistandard i statlige bygg. Vi 
anbefaler at man ved implementering i Norge også benytter muligheten til å iverksette samme pålegg i 
den øvrige offentlige bygningsmassen. Dette vil drive frem kompetanse hos energitjenesteaktører som 
rådgivere og utførende over det ganske land og vil dermed skape ringvirkninger over på privat 
bygningsmasse. Det offentlige har dessuten en forpliktelse til å gå foran, mener Bellona. 

 

Implementeringen av direktivet vil føre til økt energieffektivisering og dermed frigjort energi som kan 
og må brukes til klimatiltak, og det vil stimulere til grønne jobber i en ny næring. Det bør 
implementeres så raskt som mulig.   

 

 

Med hilsen  

Guro Nereng  
Rådgiver Energieffektivisering i bygg  
guro@bellona.no 

Jonas Helseth 
Director Bellona Europa 
jonas@bellona.org 

 


