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Høringssvar om Europaparlaments- og rådsdirektiv om energieffektivisering  
 
Det vises til høringsdokumenter om EU-parlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU om 
energieffektivisering av 20. desember 2012. OED ber om synspunkter på det vedtatte 
energieffektiviseringsdirektivt og eventuelle synspunkter på direktivets EØS-relevans. 
 
Byggenæringens Landsforening (BNL) er NHOs nest største landsforening. BNL representerer 
13 ulike bransjer med omkring 4000 medlemsbedrifter og til sammen ca 64.000 ansatte. 
Virksomheten til medlemsbedriftene omfatter store deler av den totale verdiskapingskjeden 
som byggeiere/forvaltere, byggevareindustri og utførende innen bygg, anlegg og tekniske 
installasjoner.  
 
Byggsektoren bruker 80 TWh energi pr år, noe som utgjør nesten 40 % av det stasjonære 
energiforbruket i Norge. I likhet med i EU er det et stort potensial for å spare energi i 
bygningsmassen. Arnstadutvalget, nedsatt av KRD, anslår sparepotensialet til å være 10 TWh 
i 2020 og 40 TWh i 2040. Utvalget kom i 2010 med forslag til en nasjonal handlingsplan for 
energieffektivisering av byggsektoren i Norge. 
 
EU hadde satt seg som mål å spare 20 % energi innen 2020. En evaluering av måloppnåelsen 
pr 2010 viser at EU ikke ligger an til å nå dette målet. Det nye direktivet om energieffektivitet 
skal medvirke til forsterket innsats. Vedtatt energieffektivseringsmål for 2020 er totalt 10,5 
% for perioden 2014-2020. Byggsektoren er helt sentral med sitt høye forbruk, og en rekke 
insentiver er rettet mot energibruk i eksisterende bygningsmasse.  
 
De samme markedsimperfeksjoner som er beskrevet i EU er også gjeldende for Norge. Kfr 
Enovas barrierestudie. Det er et stort sparepotensiale i eksisterende bygg, men de blir ikke 
utløst uten økonomiske virkemidler. Selv ikke i land som har adskillig høyere energipriser 
enn Norge klarer seg uten økonomiske insentiver for å få i gang energieffektiviserings-
prosjekter.  
 
BNL forutsetter at EUs energieffektiviseringsdirektiv er EØS-relevant. Av hensyn til mulig 
måloppnåelse og konkurranseforhold for norske bedrifter må direktivet innføres i Norge så 
snart som mulig. 
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Viktige hovedpunkter i direktivet for energieffektivisering 
 
Artikkel 3 og artikkel 24 
Landene skal sette indikative nasjonale energieffektiviseringsmål (artikkel 3). Disse skal 
etterprøves i 2014. Dersom man ikke ligger an til å nå målet kan kommisjonen foreslå 
ytterligere virkemidler. Artikkel 24 sier at det skal lages en nasjonal handlingsplan for 
energieffektivisering. 
 
Norge trenger et konkret mål og en handlingsplan for energieffektivisering slik EU har. EUs 
mål er knyttet til en tallfestet maksimalgrense for energibruk i 2020. Regjeringens såkalte 
mål lansert 23. november 2012 er kun en beskrivelse av virkningen av allerede innførte 
virkemidler, til dels innført langt tilbake i tid. Det gir ingen maksimalgrense for energibruk i 
2020. 
  
Også bygningsenergidirektivet krever at det enkelte land skal lage en nasjonal handlingsplan. 
(Det reviderte bygningsenergidirektivet er enda ikke implementert i Norge, men forventes å 
bli det.)  
 
BNL foreslår et mål på 10 TWh energisparing i bygg i kommende tiårsperiode, herunder 8 
TWh i eksisterende bygg. Herfra er det mulig å beregne, som i EU, en maksimalgrense for 
energibruk i bygg i 2020. 
 
Artikkel 4 
Det skal lages en strategi for renovering av bygningsmassen. I likhet med en nasjonal 
handlingsplan for energieffektivisering, mangler denne i Norge.  
 
BNL støtter at det lages en strategi for renovering av bygningsmassen og vil gjerne bidra til 
at strategien blir utarbeidet. 
 
Artikkel 5 
Landene skal hvert år renovere 3 % av totalt bygningsareal som eies eller brukes av staten. 
Det er begrenset hvor stor betydning denne delen av direktivet får for sluttbruket av energi i 
og med at det bare er statlige bygg over en viss størrelse som kommer faller inn under 
direktivet. Det er likevel viktig at staten går foran med et godt eksempel og på denne måten 
også stimulerer til nye løsninger og etterspørsel etter kompetanse. 
 
Artikkel 6 
Statlige innkjøp skal bestå av produkter med høy energieffektiviseringsstandard og være 
kostnadseffektive, økonomisk og teknisk holdbare og gi tilstrekkelig konkurranse. BNL 
støtter dette virkemiddelet.  
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EU har nylig publisert rapporten Special Report No 12; Cost-Effectiveness of Cohesion Policy 
Investments in Energy Efficiency. Denne gir blant annet følgende anbefalinger: 

- Større satsing på energisparetiltak rettet helt konkret mot energieffektivisering og 
ikke oppussing; dvs prioritere tiltak som etterisolering, vindusutskifting, skifte av 
dører osv.  

- Det anbefales at EU satser mer på økonomiske insentiver rettet mot det private 
markedet.  

 
Artikkel 7 
Energileverandør eller nettselskap skal pålegges årlige energieffektiviseringstiltak på sitt 
sluttsalg. Det totale målet for energieffektivisering blir 10,5 % i 2014-2020.  
 
Det gis fradrag på inntil 25 % ved gradvis innfasing av målet, sluttbruk som er dekket av EU 
ETS, effektivisering innen energiproduksjon, -distribusjon og -transmisjon, og tiltak 
implementert etter 31. desember 2008. Alternativt til pålegg til energileverandører og/eller 
nettselskaper kan landene innføre alternative eller komplementære virkemidler for å nå 
målet. 
 
Arnstadutvalget og Lavenergiutvalget foreslo en rekke alternative økonomiske virkemidler 
som vil være relevante i denne sammenhengen. Det gjelder både virkemidler rettet mot 
energileverandør/nettselskap (energisparebevis) og andre som direkte støtte, skattefradrag 
for energieffektivisering av bolig med mer. Poenget er at dagens virkemidler i Norge, Enova, 
på langt nær dekker behovet. Blant annet finnes det nesten ingen statlige virkemidler rettet 
mot private boliger/småhus, hvor over halvparten av energiforbruket skjer. 
 
BNL støtter at det innføres energispareforpliktelser eller tilsvarende ordninger i Norge. 
Sammen med NHO, Energi Norge og Norsk Eiendom har BNL fått utredet ulike mulige 
støtteordninger i en rapport fra Vista Analyse og Thema Consulting. Rapporten er tilgjengelig 
elektronisk (http://www.bnl.no/article.php?articleID=1726&categoryID=6). BNL har også 
utredet en mulig innretning av energisparebevis/hvite sertifikater i Norge. 
 
BNL mener artikkel 7 i direktivet er svært viktig. Som EU mener BNL det er dette 
virkemiddelet som kommer til å utløse flest kWh energieffektivisering for å nå målet. Norge 
bør snarest utrede hvilke virkemidler som vil være de best egnede for norske forhold, for 
dernest å innføre virkemiddelet så snart som mulig. 
 
Med vennlig hilsen 
Byggenæringens Landsforening 

 
Rannveig Ravnanger Landet 
Dir. miljø og energi 
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