
 

BNL er tilsluttet Næringslivets 
Hovedorganisasjon – NHO 

 

Byggenæringens Landsforening 
Middelthuns gate 27 
Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo 
Telefon 23 08 75 00 
Organisasjonsnummer 983 060 463 
E-post firmapost@bnl.no / www.bnl.no  

 

 

 

 

 
Olje- og energidepartementet 
postmottak@oed.dep.no 
 
 
 
 
 
Vår ref.:  RRL Deres ref.:  16/1107 Oslo, 31. mai 2016 
 
 

Høring av endring av forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering av 
tekniske anlegg (energimerkeforskriften) 
 
Byggenæringens Landsforening (BNL) er en nærings- og arbeidsgiverpolitisk organisasjon 

med 15 bransjer og over 4000 medlemsbedrifter med ca. 70 000 ansatte i 

byggenæringen. BNL organiserer industri- og eiendomsbedrifter, samt utøvende 

håndverksbedrifter og entreprenørbedrifter.  

OED foreslår at Enova skal overta det som i dag er NVEs ansvar for drift og videreutvikling 
av ordningene for energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg. 
Tilsyn skal fremdeles ivaretas av NVE. 
 
Konkrete kommentarer til forskriftsendringen 
BNL tar OEDs forslag til etterretning. Vi har tidligere etterlyst mer samordning av 
myndighetenes virkemidler for energieffektivisering av bygninger. Dette gjelder både 
energireglene i TEK (for eksisterende bygg), energimerkeordningen, Enovas 
støtteordninger og Husbankens midler til energieffektiviseringstiltak. 
 
Dersom energimerkeordningen skal fungere er det nødvendig med tilsyn. BNL mener 
dette ikke har vært godt nok fulgt opp av NVE. Når nå driften av ordningen overtas av 
Enova bør NVE opprioritere tilsyn. 
 
Andre kommentarer 
Det varsles i brevet fra OED at det pågår et eget arbeid om videreutvikling av ordningen. 
Dersom flytting av ansvaret for energimerkeordningen skal ha noen faktisk virkning på 
energieffektivisering i bygningsmassen er det viktig at spesielt energimerkeordningen og 
Enovas støtteordninger til eksisterende bygg samordnes. Man kan gjerne også se på 
synergieffekter med Husbankens og DiBKs virkemidler.  
 
I dag har hverken energimerkeordningen eller Enovas støtte til bygg ført til videre 
energieffektivisering av bygningsmassen. Det vises i denne sammenheng til 
Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med energieffektivitet i bygg. 
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Denne sier at regjeringen ikke vil nå sine mål med dagens virkemidler. Rapporten viser at 
virkemidlene i realiteten har utløst svært lite energieffektivisering i eksisterende 
bygningsmasse til tross for et stort potensiale. 
 
Eksempelvis bør man snarest innføre økonomisk støtte til skrittvise tiltak på 
bygningskroppen som løfter bygget opp i energiklasse. Jo høyere opp man løfter byggets 
energikarakter, desto mer støtte bør Enova kunne gi.  
 
En slik støtte bør for boliger kunne legges inn i Enovatilskuddet. Dette ene støttetiltaket 
forventes å kunne føre til vesentlig høyere energieffektivisering av eksisterende 
boligmasse, og er det virkemiddelet som antas å ville gi størst samlet energieffektivisering 
i bygg. Det vil samtidig bidra til å redusere problemene med effekttopper i strømnettet. 
 
BNL anbefaler videre at man for boligbygg utsteder energiattesten på grunnlag av 
energiytelsen til hele bygget, og ikke individuelt for hver leilighet/boenhet. Hensikten 
med energiattesten er at den skal stimulere beboere/byggherrer til å gjøre fornuftige 
tiltak for å forbedre byggets energiytelse. I praksis er det svært begrenset hva eiere av 
enkeltleiligheter i boligblokker kan gjøre av bygnings- og installasjonstekniske tiltak. De 
kan normalt ikke på egenhånd sette i gang med etterisolering, vindusutskifting, og 
installering av varmepumpe- eller solvarmeanlegg. Slike tiltak må gjennomføres for hele 
bygget samlet, og baseres på en vurdering av energiytelsen til hele bygget sett under ett. 
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