
   
 

   
 

Mandat for arbeidsgruppe: Langsiktig strategi for energieffektivisering ved renovering av 

bygninger  

Som et steg i gjennomføringen av EUs energieffektiviseringsdirektiv 2012/27/EU (EED) artikkel 4, skal 

det utarbeides en langsiktig strategi for renovering av bygninger. OED har ansvaret for 

gjennomføringen av direktivet, og har i samråd med KMD besluttet å opprette en arbeidsgruppe 

som skal levere et faglige grunnlag til utarbeidelsen av strategien.  

Arbeidsgruppen skal bestå av DiBK og NVE, og vil kunne trekke på kompetanse fra relevante aktører, 

herunder Enova. NVE skal ha det koordinerende ansvaret.  

EED stiller flere krav til hva som skal inngå i de nasjonale strategiene. Ifølge direktivet artikkel 4 skal 

den langsiktige strategien omfatte følgende punkter: 

a) An overview of the national building stock based, as appropriate, on statistical sampling. 
b) Identification of cost-effective approaches to renovations relevant to the building type and 

climatic zone. 
c) Policies and measures to stimulate cost-effective deep renovations of buildings, including 

staged deep renovations.  
d) A forward-looking perspective to guide investment decisions of individuals, the construction 

industry and financial institutions.  
e) An evidence-based estimate of expected energy savings and wider benefits. 

 
Arbeidsgruppen skal levere en underlagsrapport til strategien.  

 Rapporten skal gi en oversikt over bygningsmassen, med anslag på hvor stor andel av 

bygningsmassen som er bygget etter ulike historiske krav og hvilken energitilstand byggene 

har i dag.  

 Rapporten skal beskrive kostnadseffektive tiltak for renovering av ulike bygg- og 

alderskategorier. 

 Rapporten skal redegjøre for nasjonale reguleringer, andre virkemidler, markedsmekanismer 

og generell politikk som har betydning for utviklingen i energibruk i bygg, inkludert 

virkemidler som er vedtatt, men ikke iverksatt ennå. Rapporten skal også redegjøre kort for 

hovedtrekkene i relevante reguleringer i EU. 

 Rapporten skal presentere estimater av de forventede energibesparelsene som følge av 

eksisterende og vedtatt politikk, samt belyse øvrige ringvirkninger som følge av 

rehabilitering av bygg. Beregningene skal ha et 2030-perspektiv. Det legges til grunn at NVEs 

tidligere redegjørelse knyttet til anmodningsvedtak nr. 714 (2016-2017) kan benyttes som 

utgangspunkt for de forventede energibesparelsene. 

Fremdrift/milepæler 

Arbeidsgruppen skal levere sin rapport til Olje- og energidepartementet og Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet innen 20. desember 2021.  

Det skal avholdes et oppstartsmøte og møter ved aktuelle milepæler underveis mellom 

departementene og arbeidsgruppen. Arbeidsgruppen skal legge frem en plan for arbeidet i 

oppstartsmøtet. 

 


