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Vinterpakken – høring av regelverkforslag fra Europakommisjonen – høringssvar fra
Riksantikvaren

Vi viser til høringsbrev av 19. desember 2016 angående Vinterpakken – høring av
regelverksforslag fra Europakommisjonen. Våre kommentarer relaterer seg til høringsbrevets
punkt 2 og forslag til endring av bygningsenergidirektivet 2010/31/EU .

I det følgende vil vi utdype våre kommentarer til endringsforslagene, ut fra konsekvensene
for historiske bygg.

Det opereres med et mål om «nearly zero - energy consumption by 2020» for nye bygninger, og
det påpekes at tilsvarende ambisjoner mangler for eksisterende bygninger. (Proposal 2010/31
side 5).

Riksantikvaren er positiv til fokuset på miljøvennlige energikilder og håper at dette kan
kombineres med mer forsiktig energieffektivisering av eksisterende bygninge r. Vi anbefaler at
det for bevaringsverdige bygninger åpnes for å kompensere for større energibehov ved å bruke
miljøvennlig energikilder.

I (12) side 14 og i Article 10 (6) side 17 heter det at finansieringstiltak bør knyttes til
energimerkingen. Dette e r problematisk av flere grunner.

For bevaringsverdige bygninger krever endringen av merket så omfattende
energieffektiviseringstiltak at bevaringsverdiene vil bli sterkt redusert.

Energimerkingen er såpass omtrentlig at dataene knyttet til merking av små hus gir lite eksakte
og riktige svar, og de rådene som gis vil i liten grad vil endre energimerket.

Tiltak som gir endring i energimerkeordningen er omfattende, og få velger slike omfattende
tiltak blant annet fordi det ikke er økonomisk lønnsomt og fordi gjennomføringen gir store
ulemper for beboerne i byggefasen. Enklere tiltak som kan gjennomføres uten slike ulemper og
som også vil være økonomisk lønnsomme vil medføre store besparelser av energi dersom de
gjøres av mange boligeiere. Gjennom slike tiltak vil vi oppnå bedre bo komfort , bedre
økonomisk lønnsomhet, bevaring av kulturhistoriske verdier og store energibesparelser.
Dersom også dette kombineres med satsing på miljøvennlige energikilder vil resultatet kunne
bli meget bra forutsatt et stort omfang. Dette vil også være i tråd m ed forslaget til endring av
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Article 20(2) side 19. Men dette vil imidlertid være tiltak som ikke i særlig grad vil være synlig
som endring av energimerke – derfor foreslår vi at energieffektiviseringen måles på et annet vis,
ikke gjennom energimerket. Ders om energimerket skal brukes som mål må det omarbeides slik
at det blir langt mer nøyaktig.

Riksantikvaren anbefaler at Enovas tilskuddsordning til eksisterende bygninger blir lagt om slik
at det gis informasjon og støtte til enklere tiltak i tråd med for slaget over. Erfaringen tilsier at få
gjennomfører slik tiltak i dag. Samtidig vet vi at små tilskudd kan være med på å utløse større
tiltak, j.fr. for eksempel Oslo kommunes støtte til utskifting av gamle ved - og parafinovner.
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