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Tillegg nr. 7 til tildelingsbrev 2022 

I dette tillegget til tildelingsbrev gir Kommunal- og distriktsdepartementet DiBK oppdrag om å 

utarbeide veiledning om klassifisering av norske bygg etter taksonomien. Videre ber vi DiBK 

om å bidra i myndighetenes arbeid med informasjonstiltak for energieffektivisering. 

 

Vi ber om at DiBK tar opp eventuelle uklarheter så snart som mulig. 

 

Veiledning om klassifisering av norske bygg etter taksonomien 

Norge har fått en tilpassing til bygningsenergidirektivet (2010/31/EU), som innebærer at 

energikravene i byggteknisk forskrift kan være basert på netto energibehov. De gjeldende 

energikravene i TEK17 gir energieffektive bygg, med energibehov i stor grad dekket av 

fornybar energi, og er i tråd med definisjonen av nesten nullenergibygg i 

bygningsenergidirektivet.  

 

Enkelte av kriteriene i taksonomien er knyttet opp mot å redusere primærenergibehovet i 

bygg. For nye bygg sier et av kriteriene at et bygg må ha et primærenergibehov som er 10 % 

lavere enn energirammen for et nesten nullenergibygg, iht. til de nasjonale kravene til nesten 

nullenergibygg ved implementering av bygningsenergidirektivet. Det er derfor behov for 

veiledning fra norske myndigheter om hvordan bygg kan klassifiseres. 

 

Oppdrag 

DiBK skal utarbeide en «oversettelse» av energirammene i TEK17 til primærenergi, som kan 

benyttes ved klassifisering av nye bygg etter taksonomien. Energirammene skal være basert 

på de samme energipostene som bygningsenergidirektivet legger til grunn. Vi ber om at 

DiBK, i dialog med departementet, vurderer ev. behov for vekting mellom forskjellige 

energibærere. 
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Side 2 
 

 

Vi ber om at DiBK også foreslår en kort veiledningstekst, som sammen med en tabell over 

energikravene i primærenergi kan legges ut på Finansdepartementets temaside om 

taksonomien og ev. inngå som en del av veiledningen til byggteknisk forskrift e.l.  

 

Leveransen skal videre kort redegjøre for forutsetninger, metoder, standarder mv. som er 

lagt til grunn ved beregning av rammene, som kan offentliggjøres ved behov. 

 

Frist: 1. oktober 2022. 

 

Arbeid med informasjonstiltak for energieffektivisering 

På bakgrunn av den ekstraordinære situasjonen med høye energipriser og en krevende 

kraftsituasjon kommende vinter, vil regjeringen styrke arbeidet med energisparing og 

energieffektivisering. Olje- og energidepartementet har gitt NVE i oppdrag (vedlagt) å 

identifisere aktuelle energitiltak og vurdere hvordan man på en målrettet måte kan nå ut til 

ulike sluttbrukere med informasjon og veiledning.  

 

Kommunal- og distriktsdepartementet ber om at DiBK bistår NVE i arbeidet, der det er 

naturlig ut fra DiBKs ansvarsområder og fagkompetanse.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Benedikte Endresen (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Mariann Jodis Blomli 

avdelingsdirektør 
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Kopi: Riksrevisjonen 

 

 

Vedlegg: Bestilling fra OED til NVE – informasjonstiltak for energieffektivisering 

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/finansmarkedene/taksonomien-for-barekraftig-okonomisk-aktivitet/id2924859/
https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/finansmarkedene/taksonomien-for-barekraftig-okonomisk-aktivitet/id2924859/
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