
DM-#368160-v1-Høring_om_direktiv_om_energieffektivitet_(som_erstatter_direktiv_2004_8_EC_og_2006_32_EC) 

 

BNL er tilsluttet Næringslivets 
Hovedorganisasjon – NHO 

 

Byggenæringens Landsforening 
Middelthuns gate 27 
Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo 
Telefon 23 08 75 00/ Telefaks 23 08 75 01 
Organisasjonsnummer 983 060 463 
Bankgiro 6003.06.74742 
E-post firmapost@bnl.no / www.bnl.no  

 

Olje- og Energidepartementet 
Postboks 8148, Dep. 
0033 Oslo 
postmottak@oed.dep.no 
 

Oslo 6. oktober 2011 
 

Høringssvar om direktiv om energieffektivitet (som erstatter direktiv 2004/8/EC og 
2006/32/EC) 
 
Det vises til høringsdokumenter om direktiv om energieffektivitet på OEDs nettsider. Vi 
beklager at BNL ikke står på høringslista, men sender likevel denne korte uttalelsen til 
direktivet. 
 
Byggenæringens Landsforening (BNL) er NHOs nest største landsforening. BNL representerer 
15 ulike bransjer med 4100 medlemsbedrifter og til sammen ca 72.000 ansatte. 
Virksomheten til medlemsbedriftene omfatter store deler av den totale verdiskapingskjeden 
som byggeiere/forvaltere, byggevareindustri og utførende innen bygg, anlegg og tekniske 
installasjoner.  
 
Byggsektoren bruker 80 TWh energi pr år, noe som utgjør nesten 40 % av det stasjonære 
energiforbruket i Norge. I likhet med i EU er det et stort potensial for å spare energi i 
bygningsmassen. Arnstadutvalget, nedsatt av KRD, anslår sparepotensialet til å være 10 TWh 
i 2020 og 40 TWh i 2040. Utvalget kom i 2010 med forslag til en nasjonal handlingsplan for 
energieffektivisering av byggsektoren i Norge. Det reviderte bygningsenergidirektivet krever 
også at det enkelte land skal lage en slik handlingsplan. Bygningsenergidirektivet er enda 
ikke implementert i Norge, men forventes å bli det. 
 
EU har satt seg som mål å spare 20 % energi innen 2020. Det foreslåtte direktivet om 
energieffektivitet skal medvirke til at EU når dette målet.  
 
BNL støtter formålet og hovedpunktene med direktivet for energieffektivitet. Norge 
trenger et mål for energieffektivisering slik EU har. Det er viktig for å få utløst potensialet for 
energisparing i bygninger, og spesielt for eksisterende bygg hvor det største potensialet 
ligger. Av de 10 TWh som kan spares i norske bygg innen utgangen av 2020, vil 8 TWh måtte 
tas i eksisterende bygninger. Det vil ikke være mulig å utløse dette potensialet uten den 
typen insentiver og reguleringer som er foreslått i direktivet, og som i stor grad understøtter 
forslagene Arnstadutvalget kom med. Det haster derfor med å få på plass insentiver. 
 
De viktigste punktene i direktivet er, foruten å få satt konkrete mål for energieffektivisering i 
bygg, kravet til renovering av offentlige bygg med 3 % årlig og kravet til at energiselskapene 
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skal legge til rette for energisparing hos kundene (energisparesertifikater eller tilsvarende 
ordninger). 
 
BNL håper norske myndigheter vil støtte formålet og hovedpunktene i det foreslåtte EU-
direktivet. 
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