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Olje- og energidepartementet 

PB 8148 Dep 

0033 Oslo 

Høringsmøte om gjennomføringen av bygningsenergidirektivet  

Viser til høringsmøte onsdag 18. juni klokken 1200 – 14.30 i Olje- og energidepartementets 

lokaler om gjennomføringen av bygningsenergidirektivet del om energimerke for bygninger, og 

leverer med dette et felles høringsinnspill. Høringsfristen er 4.august 2008. 

 

Bellona, Grønn Byggallianse, Norsk Varmepumpeforening, Norsk Teknologi og Norsk 

Fjernvarme mener at energieffektivisering og økt anvendelse av fornybar energi i 

bygningssektoren er blant de viktigste klimatiltak som Norge kan gjennomføre. Energimerking 

av bygninger må gjøres til et viktig virkemiddel for å utløse tiltak i bygningssektoren og OED må 

sette seg klare mål for hva de ønsker å oppnå med energimerkeordningen. For eksempel har 

Sverige et mål om å halvere energibruken i eksisterende bygningsmasse innen 2050. Vårt 

inntrykk er at når det mangler en overordnet målsetning for hva man ønsker å oppnå, preges hele 

energimerkeordningen av et for lavt ambisjonsnivå.  

 

Kjøl-/frysvarer ble pålagt å ha energimerke fra 1994. Disse varene ble 40 prosent mer 

energieffektive fra 1992 til 2005 uten at prisen på produktene til forbruker har økt. 

Energimerkingen har altså vært en suksess, men vi vil trenge flere insentiv for at suksessen skal 

bli like stor med energimerking av bygg. Beslutningsprosessene og innkjøpsrutinene er svært 

forskjellige på hvitevarer og bygninger, og merket settes på bygninger som eksisterer og skal 

oppgraderes, ikke erstattes med nye slik som tilfellet er for kjøl-/frysevarer. 

 

Hele bygningsenergidirektivet har en absolutt siste frist 4. januar 2009. Vi håper OED etter en 

treg saksgang til nå, legger i nok ressurser for å få til et godt merke. Det er også verdt å merke 

seg at EU-kommisjonen har tatt ut 17 saker, og meldt 3 land inn for EU-domstolen, hvorav en av 

disse allerede gått i EU-kommisjonens favør. Sakene går blant annet ut på for lite ambisjonsnivå 

ved innføring av EPBD i de respektive landene. 

 

For øvrig vil vi påpeke at de foreslåtte endringene som ble presentert på høringsmøte 18. juni 

stort sett ble sett på som et steg i riktig retning, men vil bli utdypet i separate høringsuttalelser fra 

de ulike aktørene.  

 

Vårt felles krav blir derfor at OED øker sine ambisjoner for energimerke fra et 

informasjonstiltak til et klimatiltak, og at fokuset skal være å utløse  

energieffektiviseringtiltak og økt anvendelse av fornybar energi i bygningssektoren. 

 
 

Med vennlig hilsen for Grønn Byggallianse, Norsk Varmepumpeforening, Norsk Teknologi og 

Norsk Fjernvarme 

 Bellona 


