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Høring om revidert Europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/31/EU om energieffektivitet i 
bygninger (bygningsenergidirektivet) 
 
 
Bakgrunn 
 
NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon er Norges største organisasjon for ingeniører og 
teknologer, med over 66.000 medlemmer. Svært mange av våre medlemmer jobber innenfor bygg- og 
anleggsbransjen, energiforsyning, og annen teknisk virksomhet som vil bli berørt av det nye 
bygningsenergidirektivet. NITO mener det er viktig at energieffektiviseringspotensialet i bygg utløses, 
og har gjort dette til en sentral del av vårt samfunnspolitiske program i inneværende kongressperiode.  
 
Med bakgrunn i dette er NITO positive til Bygningsenergidirektivet (recast), fordi vi ser at det stiller nye 
og strengere krav til energieffektivitet i ny, så vel som eksisterende bygningsmasse, med alle de 
positive ringvirkninger det fører med seg. Vi vil understerke at energieffektivisering i bygg er et viktig 
klimatiltak fordi det frigjør kraft som kan erstatte fossil energi og dermed gi reduserte CO2-utslipp. 
Siden redusert energibruk er en politisk erklært målsetting og norske bygg står for 40 % av landets 
energiforbruk, vil innføringen av dette direktivet være et viktig verktøy for å nå disse målene. 
 
 
Kommentarer til direktivet 
 
 NITO støtter de strengere kravene til energieffektivitet i bygg som stilles i direktivet. Enkelte av de 

nye bestemmelsene har Norge allerede implementert på egenhånd, for eksempel nye krav til 
energimerking (energisertifikat) ved salg og utleie av bygg. NITO er likevel bekymret for at NVEs 
nåværende forvaltning av energimerkingen ikke oppfyller direktivets krav på dette området, fordi 
norske huseiere etter dagens ordning selv skal komme frem til energimerkingen ved hjelp av et 
nettverktøy. I direktivet står det at energimerking skal gjennomføres med særskilte krav til 
uavhengighet og kompetanse, noe den norske ordningen kan være i strid med. 

 
 NITO er positiv til direktivets forskrift om egne energikrav til bygninger eid av det offentlige. Vi 

mener at signaleffekten av at det offentlige går foran med gode eksempler på energieffektive bygg 
vil være svært viktig. Økt etterspørsel fra det offentlige vil også bidra til at kompetansen på området 
styrkes gjennom å skape et marked for energieffektiviseringsløsninger. Videre er vi positive til 
innskjerpingen i krav til minsteareal for synlig energiattest, fordi dette kan være et godt bidrag til å 
øke oppmerksomheten omkring energieffektive bygg. 

 
 NITO er fornøyd med at det i dette utvidede direktivet er tatt med bestemmeleser om 

kostnadsoptimale løsninger når energieffektiviseringstiltak skal gjennomføres, siden dette vil være 
positivt for utbyggere og eiendomsforvaltere. 
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 NITO er særlig opptatt av de nye kravene som stilles til uavhengige eksperter og inspektører som 
skal vurdere energiytelsen til bygninger, klimaanlegg og energimerking. Som fagorganisasjon 
ønsker NITO å bidra til å styrke dette kompetanseområdet.  

 
 NITO har notert seg at direktivet har blitt positivt mottatt av interesseorganisasjoner i flere EU land 

når det var ute på høring, men at det ble krevd større presisering av innhold, mening, tidsramme 
og betingelser for flere sentrale begreper i direktivet som for eksempel ”kostnadsoptimal” (cost-
optimal), ”nesten nullenergibygg” (near zero-energy buildings), ”bygning” (building), ”lav karbon” 
(low carbon) m.fl. Det er viktig at innføringen av direktivet i størst mulig grad harmoniserer med 
eksisterende norske standarder og regelverk. 

 
 
Konklusjon 
 
NITO støtter innføringen av Bygningsenergidirektivet (recast), men ser at myndighetene vil måtte svare 
på en del spørsmål omkring definisjonen av sentrale begreper og i hvilken grad direktivet vil kreve 
omarbeiding av eksisterende norske ordninger og regelverk. NITO mener at Norge har gode 
forutsetninger til å kunne gjennomføre de målene direktivet setter, men vil presisere at tidsrammene er 
ambisiøse. 
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