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Høringsuttalelse direktiv om energieffektivisering  
Naturvernforbundet vil med dette kommentere Europaparlaments- og rådsdirektiv 
2012/27/EU om energieffektivisering og implementeringen av direktivet i Norge.  
 
Oppsummering 
Naturvernforbundet mener det er viktig med et nytt direktiv for energieffektivisering, 
og at Norge implementerer direktivet. Naturvernforbundet vil påpeke at det er 

svakheter ved direktivet, men at implementering av direktivet allikevel vil medføre at 
Norge må øke innsatsen for redusert energiforbruk. Norge må blant annet komme 
med et tallfestet og konkret mål for energieffektivisering og nye virkemidler som kan 
realisere det enorme potensialet for å spare energi i bygninger. 
 
Om direktivet 

Det nye direktivet for energieffektivisering er sentralt for det videre arbeidet med å 
redusere energiforbruket og klimagassutslippene, men det er flere svakheter i 
direktivet: 

 Direktivet skal sørge for at EU når målet om 20 prosent energieffektivisering, 
men tiltakene og virkemidlene, garanterer ikke for at det vil skje. 

 Direktivet har ikke krav om et juridisk bindende mål for energieffektivisering. 

 Når det ikke er satt et bindende mål er det ekstra viktig med bindende tiltak 
og virkemidler. Dessverre er det ikke lagt opp til at alle tiltak og virkemidler er 
bindende, og dermed blir det enda vanskeligere å nå målet.   

 
Implementering av direktivet 
Dessverre har det ikke vært gjort nok for å få fart på arbeidet med 
energieffektivisering i Norge. Både i Meld. St. 21 (2011–2012) Norsk klimapolitikk, i 

klimaforliket som ble fremforhandlet på Stortinget, og i Meld. St. 28 (2011–2012) 
Gode bygg for eit betre samfunn ble det fastlagt flere gode intensjoner for satsingen 
på energieffektivisering. Dessverre fulgte regjeringen opp med å sette et lite 
ambisiøst mål for energieffektivisering gjennom Prop. 33 S (2012–2013). 
 

Norge har en dårlig historie når det gjelder implementering av EU-direktiver som 
fokuserer på energieffektivisering, men forhåpentligvis kan dette direktivet være 
med å legge et press på at mer blir gjort i Norge. Norge er dømt i EFTA-domstolen 
for manglende implementering av bygningsenergidirektivet, og 
energitjenestedirektivet er ikke implementert. Når det nå kommer et nytt direktiv fra 
EU, forventer vi at Norge implementerer direktivet innen de frister som settes. 

  
Arbeidet med energieffektivisering er spredt på flere departementer, og 
Naturvernforbundet forutsetter at flere departementer enn Olje- og 
energidepartementet involveres i implementeringen av direktivet. Kommunal- og 
regionaldepartementet har ansvaret for byggsektoren og la frem byggemeldingen i 
fjor, og må ha en sentral rolle. 

 
Direktivet vil forhåpentligvis føre til at arbeidet med redusert energiforbruk styrkes 
på flere områder. Vi forventer bl.a. å få bedre oversikt over bygningsmassen og 
strategier for at det gjennomføres tiltak (artikkel 4), økt innsats for energieffektive 
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innkjøp (artikkel 6), avanserte måle- og styringssystemer (artikkel 9) og en styrking 

av kompetanse- og informasjonsgrunnlaget for energieffektivisering (artikkel 17). 
Her har norske myndigheter mye å ta tak i. 
  
Videre vil vi kort ta opp noen utvalgte deler av direktivet og følger det må få i Norge.  
 
Artikkel 3 om mål for energieffektivisering 

Regjeringens mål for energieffektivisering i bygg som ble lagt frem i november 2012, 
tilfredsstiller ikke kravene i artikkel 3 i direktivet om et kvantifisert tall. 
  
Naturvernforbundet mener at det norske målet bør baseres på de potensialstudiene 
som er gjort, og at det må formuleres som et absolutt tall i form av reelle 
reduksjoner med utgangspunkt i dagens forbruk.  

 
Artikkel 5 om renovasjon av offentlige bygninger 
Artikkelen sier at 3 prosent av det totale gulvarealet i statlige bygg skal renoveres 
hvert år. Naturvernforbundet mener Norge bør legge dette til grunn for all offentlig 
virksomhet. Det offentlige bør gå foran i arbeidet med redusert energiforbruk, både 
fordi bygningsmassen er betydelig, og for å bidra til utvikling i bransjen. 

  
Arbeidet som skal gjøres, må som et minimum følge kravene i byggteknisk forskrift 
(TEK). Hvis det er en hovedombygging, vil TEK gjelde automatisk. Samtidig varslet 
klimameldingen at det nå også skal innføres komponentkrav. Det må bety at det ikke 
skal være mulig å skifte ut enkeltkomponenter til en dårligere standard enn det som 

gjelder i TEK i dette arbeidet. 
 
Artikkel 7 om energispareforpliktelser 
Artikkelen sier at alle land skal utarbeide nasjonale markedsbaserte ordninger som 
forplikter energiselskapene til å spare energi, tilsvarende minst 1,5 prosent av den 
energien de selger hvert år.  

 
Naturvernforbundet mener det er behov for nye virkemidler som kan få fart på 
energieffektivisering i bygg, og særlig i husholdningene. Energispareforpliktelser, 
også kjent som hvite sertifikater, er et virkemiddel som bør utredes og innføres i 
Norge.  
 

I direktivet gis det en åpning for at medlemslandene kan velge “alternative tiltak” i 
stedet for energispareforpliktelser. Det vil derimot være vanskelig å måle om de 
alternative tiltakene gir samme effekt. Regjeringen er i klimaforliket bedt om å legge 
frem forslag for Stortinget «med virkemidler som bidrar til å utløse betydelig 
energieffektivisering og energiomlegging fra fossile til miljøvennlige kilder i private 
husholdninger». Foreløpig har vi ikke sett noe til dette. Vi forventer at innsatsen 

styrkes, og det er ingen grunn til å vente på at direktivet er implementert. 
 
 
 

Med vennlig hilsen 

Naturvernforbundet 
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