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Høringsuttalelse til forskrift om energieffektivitet i bygninger 
(energimerkeordningen) 

 
Norges Naturvernforbund vil med dette kommentere forslaget til energimerkeordning 

for boliger og bygninger og de tilhørende ordningene for energivurdering av tekniske 
anlegg i bygninger. 
 

Innledning 
Naturvernforbundet er positiv til at det endelig kommer en energimerkeordning for 
bygninger i Norge. En god energimerkeordning kan bli et viktig virkemiddel for mer 

energieffektive bygninger. Ordningen vil kunne bevisstgjøre enkeltpersoner og 
stimulere bransjen til å ta i bruk effektive miljøvennlige løsninger. Nettopp fordi vi 
mener ordningen er viktig, er vi opptatt av at den blir så bra som mulig. 

 
Energiklasser med A, B, C og så videre er forståelig og enkelt å kommunisere. Denne 
merkeordningen har dermed et potensial for å bli den enkle folkelige beskrivelsen av 

energisituasjonen i et bygg.  For å legge til rette for en klar kommunikasjon er det 
imidlertid en forutsetning at innholdet er i samsvar med andre energikrav og 
standarder. Det blir derfor energimerkets viktigste oppgave å i størst mulig grad 

sammenfatte og forenkle innholdet i eksisterende tekniske forskrift (TEK) og 
varslede innskjerpelser (standarder for lavenergibygg og passivhus). Dette vil også 
gjøre det mulig for andre instanser som Miljømerket Svanen og ENOVA og tilpasse 

sin kommunikasjon til felles standarder som er i samsvar med energiklassene i 
energimerkeordningen. 
 

Naturvernforbundet mener at hensynet til samordning for å styrke kommunikasjonen 
er helt avgjørende for ordningens suksess. Energimerkeordningen slik den nå er 
foreslått, vil med avvikende beregningsmetoder og eget varmemerke bidra til 

forvirring heller enn å legge til rette for en styrket kommunikasjon. Dette gjelder 
spesielt for nybygg og energiklassene A, B og C. 
 

Naturvernforbundet mener forslaget ikke tilfredsstiller kravene og intensjonene i EUs 
bygningsenergidirektiv. Vi foreslår derfor flere endringer som vi mener vil gi en 
bedre ordning. Særlig mener vi energimerkeordningen bør samordnes bedre med 

TEK, og at all registrering må foretas av uavhengige eksperter. Vi tror det vil øke 
sjansene for at målene med ordningen nås. 
 

Energimerkeordningen og bygningsenergidirektivet 
Energimerkeordningen er en del av EUs bygningsenergidirektiv (Direktiv 
2002/91/EC). Direktivet skal bidra til større energieffektivitet i den europeiske 

bygningsmassen. Ifølge direktivet skulle Norge ha innført en energimerkeordning for 
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bygg allerede i 2006. Naturvernforbundet synes det er pinlig at Norge i mai i år ble 
dømt i EFTA-domstolen for ikke å ha innført direktivet i tide. 

 
Når ordningen nå endelig skal innføres, er den på flere punkter i strid med EU-
direktivet. Mest alvorlig er det at norske myndigheter legger opp til at boligeierne 

skal merke byggene sine selv, og at ikke ordningen ser på bygningskroppen og 
oppvarmingsløsningen i et helhetlig perspektiv. Bygningsenergidirektivet er også 
under revisjon, og kravene vil skjerpes ytterligere, bl.a. med et sterkere fokus på 

primærenergiforbruk og CO2-utslipp. Norge står altså i fare for å innføre en ordning 
som allerede er utdatert. Norge må som et minimum innføre en ordning som ikke er 
i strid med direktivet ordningen bygger på. Ordningen, slik den nå er foreslått av 

NVE, må endres på flere områder.  
 
Samordning med TEK 

Naturvernforbundet mener energimerkeordningen må samordnes med teknisk 
forskrift (TEK). Aktøren må ha et enklest mulig system å forholde seg til. Hvis det er 
andre krav som gjelder i forbindelse med energimerkeordningen enn ved TEK, kan 

det fort bli forvirring. I høringsnotatet står det at ”grunnlaget for energimerkingen og 
vurderingen av byggeforskriftenes energikrav langt på vei er det samme”. Det er 
likevel grunnlag for å gå lenger og basere energiklassene i energimerkeordningen 

direkte på kravene i TEK. 
 
Myndighetenes ansvar for energieffektivisering i bygg er svært spredt. OED har 

gjennom NVE nå ansvaret for gjennomføringen av energimerkeordningen, mens 
byggteknisk forskrift ligger i Kommunal- og regionaldepartementet og Statens 
bygningstekniske etat. For aktørene i bransjen kan det være vanskelig med flere 

styringsorganer å forholde seg til. Vi mener det trengs en langt større og koordinert 
innsats på energieffektiviseringsområdet for at potensialet skal utløses. Et bidrag i 
den sammenhengen er en samordning mellom energimerkeordningen og TEK. 

 
Naturvernforbundet mener at hvis ikke ordningen samordnes med TEK, så bør 
primærenergi eller vektet levert energi legges til grunn for energiattesten. Nå er 

forslaget at energimerkeordningen baseres på levert energi, mens teknisk forskrift er 
basert på netto energibehov. Ingen av måtene inkluderer et skille mellom ulike 
oppvarmingsløsninger, men i TEK stilles det krav til dette i tillegg. I TEK må 

bygningen tilfredsstille kravene til både energibruk og oppvarmingsløsning, som 
innebærer et krav om en viss andel fornybar energi. Ved å samordne 
energimerkeordningen med TEK vil energiberegningen bli gjort på samme måte og 

energiklassene kan baseres på de ulike TEK-generasjonene. Dette er også anbefalt 
av Lavenergiutvalget.1 Vi mener at TEK07 må tilfredstilles for at en bygning skal 
oppnå energimerket C. Videre vil for eksempel lavenergibygg få B og passivhus få A. 

Det vil da også være mulig å se hva som skal til for å kunne gå opp én energiklasse 
og få en B. Samtidig må ambisjonsnivået oppdateres og oppjusteres regelmessig. 

Med en skjerpelse av kravene i TEK må også kravene til å få en C i 
energimerkeordningen endres tilsvarende. 
 

Bygningsenergidirektivet legger vekt på at bygningers energibruk skal betraktes 
helhetlig. Den foreslåtte ordningen gjør nå det motsatte ved å se på bygningen og 
oppvarmingsløsningen separat. Oppvarmingsmerket virker foreløpig lite 

gjennomarbeidet. Det er i hvert fall ikke gitt nærmere opplysninger om merket i 
høringsforslaget. Vi mener derfor at det er vanskelig å gi tilbakemelding på hvordan 
denne ordningen vil fungere. Vi tror uansett at oppvarmingsmerket vil få langt 

                                                           
1 Lavenergiutvalgets rapport ”Energieffektivisering” pkt. 7.1.6  
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mindre oppmerksomhet enn energimerket, og at det også kan gjøre attesten mer 
forvirrende. 

 
Ved å samordne energiklassene med de ulike generasjonene og kravene i TEK hvor 
det også er krav til fornybarandelen i oppvarmingsløsningen, mener vi at det 

foreslåtte oppvarmingsmerket kan kuttes ut. 
 
I høringsnotatet står det ”Den som gjennomfører energimerking blir likevel 

oppfordret til å oppgi faktisk eller målt energibruk for de tre siste år”. Vi mener det 
bør være et krav at det i eksisterende bygninger legges inn tall for målt energibruk. 
 

Merkingen må foretas av uavhengige sakkyndige 
I EU-direktivet om energieffektive bygninger står det klart at energimerkingen skal 
utføres på en uavhengig måte av kvalifisert og/eller godkjent sakkyndige (artikkel 10 

i direktivet). Det er ikke selger eller utleier selv som skal gjøre dette, slik som det nå 
legges opp til i høringsutkastet. Selge/utleier er ansvarlig for at det blir gjort, men 
selve registreringen må foretas av fagpersonell. 

 
Naturvernforbundet mener energimerkingen av både boliger og næringsbygg må 
utføres av uavhengige eksperter. Dette er en forutsetning for at merkeordningen får 

forsvarlig faglig innhold og troverdighet. Naturvernforbundet er overrasket over at 
Norge legger opp til en ordning som er i strid med kravene vi er pålagt av EU. 
 

Vi ser argumentet at ved å la boligeiere selv foreta merkingen så vil de kunne bli 
mer bevisste på eget energiforbruk. Samtidig er det, slik vi forstår, mulig å 
gjennomføre registreringen på en svært enkel måte for å tilfredsstille kravene til 

merking. Sannsynligvis vil mange velge minste motstands vei, og opplæringseffekten 
vil dermed ikke bli så stor. Da tror vi langt mer på effekten det kan ha å få en 
grundig gjennomgang av en ekspert som igjen kan danne grunnlaget for en god 

tiltaksliste/energiplan. 
 
Vi etterlyste i vår høringsuttalelse til Olje- og energidepartement i 2007 at det måtte 

settes av mer penger til å sikre opplæring av energikonsulenter slik at ordningen ble 
en suksess. Det er svært viktig at det nå arbeides for at det vil være mulig for 
boligeiere å få en ekspert til å gjennomføre merkingen på en skikkelig måte. Med 

nye boliger som er under oppføring, er det ikke noe problem, men for eksisterende 
boliger er det en utfordring å få en ordning som er tilfredsstillende. 
 

Tiltaksliste eller energiplan 
Vi mener at ordningen med selvregistrering ikke vil kunne gi en utfyllende og 
konkret tiltaksliste beregnet på hver enkelt bolig. En automatisk generert tiltaksliste 

vil bli generell og ha liten reell nytteverdi. Det beste argumentet for at 
energimerkingen skal gjennomføres av noen med kompetanse på området, er at det 

danner grunnlaget for en langt mer detaljert tiltaksliste.  
 
I Sverige viser en undersøkelse Riksrevisjonen har gjennomført av 

energimerkeordningen, at det gis altfor få råd om hva boligeiere kan gjøre av 
forbedringer. 48 prosent av alle deklarasjoner inneholder ikke anbefalinger.2 Et 
kriterium for at energimerkeordningen får positive effekter, er at det utarbeides gode 

tiltakslister, og at tiltakene iverksettes. 
 

                                                           
2 http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=7068 
Riksrevisionen RiR 2009:06 Energideklarationer – få råd för pengarna 

http://www.riksrevisionen.se/templib/pages/OpenDocument____556.aspx?documentid=7068
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En tiltaksliste bør bestå av både kortsiktige og langsiktige tiltak, og tiltakene bør 
også si noe om hva de fører til i årlige besparelser. En liste som får frem at tiltakene 

lønner seg, øker sannsynligheten for at de faktisk blir gjennomført. Som et alternativ 
til en tiltaksliste støtter vi også Lavenergiutvalgets forslag om en energiplan for 
bygningen. En energiplan er en pakke med tiltak som må iverksettes for å bringe et 

eksisterende bygg opp til gjeldende forskriftsnivå. En energiplan vil gi et mer 
helhetlig bilde av hva som må gjøres for å løfte et bygg fra én energiklase til en 
annen. 

 
Yrkesbygg – 500 m2 eller 1000 m2 

I høringsnotatet foreslås det at yrkesbygninger over 1000m2 alltid skal ha en gyldig 

energiattest. Siden det i TEK skilles mellom bygninger under og over 500m2, mener 
vi det er fornuftig med det samme skillet i energimerkeordningen. Vi mener videre at 
alle bygninger bør være merket i løpet av ett år. Det bør være tilstrekkelig tid for alle 

til å få gjennomført en førstegangs energimerking. 
 
Energiattestens gyldighet 

Det er i høringsforslaget foreslått at energiattesten skal være gyldig i 10 år. Det står 
i høringsnotatet at ”For at energiattesten skal være mest mulig dekkende for 
boligens eller bygningens stand, bør likevel energiattesten være så oppdatert som 

mulig”. Naturvernforbundet mener at energiattesten ikke bør være gyldig så lenge 
som 10 år. TEK skal ifølge bygningsenergidirektivet revideres minst hvert 5. år. Vi 
mener det kan være fornuftig at energiattesten er gyldig like lenge, og at tiden 

derfor bør settes til 5 år. Når byggeforskriftenes energikrav endres, bør også 
karakterskalaen endres. Det betyr altså at det vil kreve mer å få en C etter en 
revisjon av TEK. Hvis bygningen ikke gjennomgår en tilsvarene oppgradering, vil 

bygningen få en dårligere karakter når TEK skjerpes. Da har bygningseieren 
interesse av å beholde sin gamle energiattest. Vi mener derfor 5 år er mer passende 
gyldighet for attesten. Det vil gi et mer dekkende bilde av bygningens energistatus 

og vil, som det står i notatet: ”(…) representere bygningen slik den står”. 
Energiattesten må merkes med dato for når den er utstedt slik at det er mulig å 
vurdere om den er dekkende for bygningens status.  

 
Tekniske anlegg 
Naturvernforbundet mener det er viktig at det stilles krav til gjennomgang av 

tekniske anlegg. Vi mener at tiltakslisten i bygninger hvor dette gjennomføres, må 
kobles til selve energiattesten slik at en kan se bygningen helhetlig og ikke operere 
med flere tiltakslister. Det bør være en enhetlig energiplan for alt som bør gjøres i 

bygningen. 
 
Naturvernforbundet mener at alle forbrenningsanlegg og ikke bare anleggene med 

fossilt brensel, bør inkluderes.  Det er etter vår mening enda større grunn til å 
vurdere anleggene som bruker biobrensel. De er gjerne mer krevende å drive og har 

ofte stort forbedringspotensial. 
 
Vi er skeptiske til at det ikke er krav om at alle skal bruke samme skjema/mal ved 

denne gjennomgangen. Vi mener det er viktig at data fra slik registrering kan 
samkjøres og gi et godt grunnlag for statistikk. Selv om det står i høringsnotatet at 
”data og vurderinger skal gis på sammenlignbart nivå med NVEs mal”, mener vi det 

må være langt mer hensiktsmessig at alle bruker samme system. 
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Norges Naturvernforbunds konkrete endringsforslag til forskriftsteksten 
§ 4 

Eieren skal sørge for at en bolig eller bygning har en energiattest i tilfeller som nevnt 
i §§ 5–9. Energiattesten skal bestå av et energimerke, en tiltaksliste for 
energisparetiltak, et oppvarmingsmerke [foreslås strøket] og dokumentasjon av de 

faktiske opplysningene utregningen bygger på.  
 
Energiattesten er gyldig i 5 [endres fra 10] år fra dato for utstedelse, eller inntil ny 

energiattest er utstedt. 
 
§ 8 

Yrkesbygg over 500m2 [endres fra 1000m2] skal ha en energiattest. 
Energimerkingen skal være gjennomført innen ett [endres fra to] år etter at 
forskriften trer i kraft. Energimerket er gyldig i 5 [endres fra 10] år fra dato for 

utstedelse, eller inntil ny energiattest er utstedt.  
 
Yrkesbygning over 500m2 [endres fra 1000m2] skal ha en energiattest eller et 

sammendrag av denne, synlig oppslått for brukerne av bygningen. 
 
§ 10 

Energiattesten skal beregnes i samsvar med NS 3031. 
 
Vurderingsgrunnlaget for bygningens energitilstand er kravene i byggteknisk forskrift 

til netto energibehov og energiforsyning [endres fra levert energi]. I tillegg skal det 
for eksisterende bygninger oppgis målt energi. 
 

§ 11 
Stryke punkt G om oppvarmingsmerket. 
 

§ 12 
Stryke setningen ”Registreringen gjøres av eieren selv eller den eieren gir fullmakt”. 
Den som gjennomfører registreringen [stryke ”av yrkesbygg”], skal tilfredsstille de 

kompetansekrav som stilles i § 18. 
 
§ 18 

For energimerking [stryke ”av yrkesbygninger”] kreves det bygningsteknisk og 
energifaglig kompetanse på ingeniørnivå og minimum tre års praksis med 
energivurdering av bygninger med teknisk anlegg. 

 
Behov for ytterligere utsettelse? 
Som vi har påpekt, er det uheldig at energimerkeordningen ikke har blitt innført 

tidligere. Vi mener likevel at det viktigste nå er at vi får en så god ordning som 
mulig, og som ikke er i strid med EU-direktivet. Lar det seg ikke gjøre å innføre 

ordningen som planlagt fra 1.1.2010 hvis det skal tas hensyn til våre 
endringsforslag, kan vi godta en ytterligere utsettelse. Vi vil likevel påpeke at det nå 
er viktig at ordningen innføres, og at det settes av betydelig ressurser til en så rask 

innføring som mulig. 
 
Avslutning 

Norges Naturvernforbund ser frem til å få en energimerkeordning for bygninger. Vi 
håper den, sammen med andre tiltak, kan sette fokus på potensialet for redusert 
energiforbruk i bygninger. For at ordningen skal bli en suksess, er det nødvendig 

med noen endringer i forslaget fra NVE.  
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Vi foreslår i denne uttalelsen at ordningen bør samordnes med teknisk forskrift 
(TEK), og at alle bygninger skal merkes av uavhengige sakkyndige. Videre mener vi 

ordningen kan bli mer ambisiøs ved å redusere tiden en energiattest er gyldig, fra 10 
til 5 år. 
 

 
Med vennlig hilsen 
Norges Naturvernforbund 
 

 

 
Audun Randen Johnson 

energirådgiver 
       


