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HØRING - FORSLAG TIL DIREKTIV FOR Å FREMME ENERGIEFFEKTIVITET I
BYGNINGER

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har fra Olje- og energidepartementet mottatt ovennevnte
høring.

LO støtter i utgangspunktet de foreslåtte endringene i direktivet, men avventer departementets
vurderinger av hvilke konsekvenser implementeringen får for de energieffektiviserings-
programmer som er etablert i Norge.

Det er samtidig en svakhet at direktivet ikke på noe område inneholder bestemmelser knyttet
til opplæring/etter- og videreutdanning. En effektiv gjennomføring av direktivet forutsetter
kompetanseheving i alle ledd, fra bestillere til utøvere. Informasjons- og
opplæringsprogrammer må dessuten nå helt ut til den enkelte håndverker.

Særlig i forbindelse med rehabilitering av eksisterende bygg er det viktig med systematisk og
planmessig innsats. Tiltak for energieffektivisering berører mange fag. Det er avgjørende at
løsningene til de ulike faggruppene trekker i samme retning/ses i sammenheng, slik at
resultatet blir best mulig. I tillegg til lover og forskrifter må derfor myndighetene utarbeide
tiltak og prosjekter som fremmer samarbeid på tvers av den fragmenterte bedriftsstrukturen
for å utvikle miljøvennlige og energieffektive løsninger.

LO minner om at direktivet er et minimumsdirektiv. Det gir Norge muligheter til å sette seg
høyere mål og strengere krav enn det som går fram av minstekravene i direktivet. Vi
forutsetter at norske myndigheter har en ambisiøs politikk for å fremme energieffektivitet i
bygninger. Ved å stille konkrete energikrav til nye og den eksisterende bygningsmassen,
kombinert med veiledning og økonomiske insitamenter både for offentlige, profesjone1le og

I Bankgiro 9001.07.00182 I lo@lo.no
www.lo.no



private bygningseiere, vil en ha gode forutsetninger for å nå de målene en setter seg for
energieffektivitet i bygninger.
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