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Europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/27/EU om energieffektivisering 
 

Høringssvaret oversendes med forbehold om endelig godkjennelse i LOs sekretariat 

4. februar d.å. 

 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har mottatt ovennevnte direktiv til høring av Olje- og 

energidepartementet. 

 

LO støtter de grunnleggende intensjonene i direktivet. Energi er årsak til betydelige utslipp, 

og en høy energieffektivitet kan ha stor betydning for arbeidet med å begrense den globale 

oppvarmingen.  

 

Det er viktig at energikrav vurderes sammen  med klimatiltak og energibruk, og at en tar 

hensyn til at Norge er et vannkraftland der sammenhengen mellom energisparing og utslipp er 

annerledes enn i Europa ellers. Energieffektivitet er likevel et formål som bør tilstrebes. 

Imidlertid kan for detaljerte enkeltkrav utløse målkonflikter. 

 

Direktivets krav om renovering av 3 prosent av statlig eide bygg hvert år, er et positivt tiltak. 

LO forutsetter at kravet gjelder både eide og leide bygg. 

 

LO er opptatt av satsing på kompetanse. Regjeringen må i samarbeid med partene i 

arbeidslivet og relevante kontrollorgan sørge for å utvikle kvalifikasjonsordninger, herunder 

utdanningsprogrammer, for å sikre nødvendig kompetanse for å utvikle og utføre 

energitjenester, tilsyn og montering og vedlikehold av utstyr og bygninger. 

 

Det vil være vanskelig å utnytte all restvarme i et land som Norge med spredt bosetting og 

virksomhetsplassering. Både industri og gasskraftverk, kan være og er plassert langt fra større 

befolkningskonsentrasjoner og annen industri som kan nyttiggjøre restvarmen. LO er derfor 

bekymret for at dette direktivet kan hindre industrietableringer i Norge.   

Kravene knyttet til industri og termisk kraftproduksjon for at den skal defineres som 

høyeffektiv kan være en utfordring som følge av avstandene til befolkningskonsentrasjoner og 

annen industri.  
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LO er også skeptisk til den forrang, rettigheter og begrensninger kravet til høyeffektivitet i 

industri og termisk produksjon gis i dette direktivet.  

 

Direktivet får et bredt nedslagsfelt. LO ba i høringen våren 2012 av forslaget til direktiv om at 

departementet utredet de praktiske konsekvensene dette direktivet vil medføre.  

 

LO vil påpeke at en slik konsekvensutredning av direktivet for Norge burde vært en del av 

denne høringen.  

 

På sikt bør EU i EØS-relaterte saker innarbeide konsekvensene av utkastet i sin 

konsekvensutredning også for EØS-landene. 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Ellen Stensrud 
(sign.) 

 

 Olav H. Lie 
 (sign.) 

 

 

 

 

Saksbehander: Olav H. Lie 

 

 
Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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