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FORSLAG TIL EU-DIREKTIV OM ENERGIEFFEKTIVITET: UTTALELSE 
FRA STATSBYGG 

 

Det vises til høringsbrev fra Olje- og energidepartementet, datert 23.08.11. Statsbygg ser 
positivt på muligheten til å kommentere direktivforslaget i en tidlig fase, og håper 
departementet tar våre innspill med i sin videre dialog med Kommisjonen.  
 
Statsbygg mener hovedlinjene i direktivforslaget framstår som positive. Fastsetting av 
nasjonalt måltall og involvering av alle samfunnssektorer er et viktig skritt i retning av en mer 
helhetlig tilnærming til energieffektivisering og energisparing. En nasjonal plan for 
energieffektivisering med jevnlige rapporteringer kan bidra til en sterkere bevisstgjøring av 
energieffektivisering i Norge. Vi ser også positivt på oppmuntringen til å etablere planer for 
offentlige aktører, og andre, med sikte på bedre involvering av energibrukere (også 
individuelle).  
 
Det kan derfor likevel stilles spørsmål ved hensiktsmessigheten ved å sette et krav om 3 % 
årlig energieffektiviserende rehabilitering rettet mot offentlig sektor. For det første må det i så 
fall tydeliggjøres hvilke virkemidler som skal muliggjøre at det offentlige kan innta en enda 
mer ambisiøs rolle enn i dag. Statsbygg arbeider målrettet med å få leietakere og brukere av 
sine bygg til å medvirke til mer bevisst energibruk, og bedre styring av energisystemene. 
Statsbygg mener et fortsatt målrettet arbeid på dette området ikke er mulig hvis ikke 
leietakerne gis et mer forpliktende ansvar, økonomisk og organisatorisk. Allerede dagens 
situasjon krever mer målrettet gjennomføring av energitiltak i eksisterende bygningsmasse, og 
nye virkemidler. Et 3 % krav vil innebære ytterligere behov for skjerpede virkemidler. Dette 
framstår som svært krevende.    
 
Videre vil ikke 3 % som et generelt krav til offentlige bygg ta høyde for at ulike offentlige 
virksomheter, og bygg, kan ha svært ulike utgangspunkt med hensyn til gjennomførte 
energieffektiviseringstiltak og effekten av disse. Det er store forskjeller mellom bygg, og ulike 
utgangspunkt og funksjon bør derfor reflekteres i de krav som stilles – med eventuelt 
differensierte måltall.  
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Statsbygg ser imidlertid særlig positivt på Art. 15 i direktivutkastet som understreker at 
medlemsstatene skal ta nødvendige skritt for å styrke leietakers incentiv til å bidra til 
energieffektiviserende tiltak i bygg. Statsbygg mener at en slik bestemmelse vil danne 
utgangspunkt for en styrking av leietakernes og brukernes ansvar også i en norsk 
sammenheng.  
 
Det er også svært positivt at direktivet stipulerer tiltak for å stille høyere krav mht. 
energieffektivisering ved offentlige innkjøp knytet til bygg. Det er videre positivt at 
direktivutkastet ser energieffektivisering i sammenheng med energiomlegging, dvs. utfasing av 
fossile energikilder til oppvarming/kjøling. Dette harmonerer godt med den tilnærmingen 
Statsbygg må forholde seg til, både mht. eksisterende og nye bygg, i hht. de krav og føringer 
norske myndigheter har satt.  
 
Direktivforslaget stipulerer at energidistributørene skal ha et operativt ansvar for 
gjennomføring av virkemidler for energieffektivisering nasjonalt. Dette er imidlertid ikke 
nødvendigvis den mest effektive organisering av ansvar. Å gi energiselskapene en slik rolle kan 
medføre både markeds- og kostnadsmessige konsekvenser som ikke nødvendigvis kommer 
energibrukerne til gode, og som også kan svekke muligheten til å identifisere og gjennomføre 
fleksible løsninger tilpasset det enkelte bygg.  
 
Statsbygg ser fram til å kunne kommentere videreutviklingen av forslaget, og bli hørt videre i 
den kommende EØS-prosessen.  
 
 
 

 
Vennlig hilsen 
 

 


