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VEDLEGG TIL BREV – TIDENES SATSING PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING  
 
 
Forslag til virkemidler som bør utredes og komme på plass etter hvert 
 
Virkemidler i NVE 

▪ Naturvernforbundet går inn for å etablere en ordning med hvite sertifikater. 

 

Virkemidler i Enova 
▪ Naturvernforbundet vil at Enova kan støtte utvikling av ny teknologi i prosessindustrien 

som både reduserer klimagassutslippene og også helst øker energieffektiviteten. Dette 
må gjøres i samspill med Forskningsrådet. 

 
Virkemidler i Miljødirektoratet 

▪ Produsenter får krav til å bruke en viss andel gjenvunnet materiale i produksjonen.  
▪ Naturvernforbundet vil utvide produsentansvarsordninger slik at produsenter og 

importører får insentiver til å produsere/sette krav om produkter som: 

A. varer lenger, kan vedlikeholdes og repareres 
B. kan brukes om til samme formål 
C. kan resirkuleres i tilgjengelig infrastruktur (høyverdig resirkulering) 

 
Virkemidler i Finansdepartementet 

▪ Som bidrag til innføring av sirkulær økonomi vil Naturvernforbundet innføre en 
materialavgift på jomfruelige materialer, frita reparasjon og utleie for merverdiavgift. 

 
 
Nærmere beskrivelse av virkemidler 
 
Dette vedlegget omhandler virkemidler for energieffektivisering og energisparing i stasjonær 
energibruk (bygg, industri, produkter og forbruk), men ikke i transport.  
 
Energieffektivisering er det å oppnå en i prinsippet likeverdig energiytelse og komfort med 
løsninger som forbruker mindre energi. Energisparing er reduksjon av energibruken ved å 
avstå fra tjenester og/eller utnyttelsesgrad. 
 
Energieffektivisering er redusert energibruk i form av tekniske tiltak: 
- Bygg: mer isolasjon, nye vindu og varmepumpe 
- Industri: nye produksjonsmetoder, energigjenvinning, energieffektive motorer etc. 
 
Sparing er redusert energibruk med grunnlag i endret bruk/atferd: 
- Bygg: slå av lys, lavere innetemperatur, mindre luftskifte og mindre bruk av varmtvann 
- Industri: vedlikehold av trykkluftanlegg og andre former for smartere energibruk i 
produksjonen 
 
Vi bringer her en nærmere analyse av ulike virkemidler: 
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Hvite sertifikater  
Beskrivelse 
Hvite sertifikater er bevis på at reduksjon av energiforbruket er oppnådd. Reduksjonen måles i 
forhold til en referansebane, det vil si hvor stort energiforbruket ville ha blitt uten tiltak. Hvite 
sertifikater utstedes av et autorisert organ som garanterer at energibesparelser er oppnådd. 
Hvite sertifikater kan omsettes. Ved at myndighetene fastsetter mål om energibesparelser, kan 
handel med hvite sertifikater sikre kostnadseffektivitet for å nå målet. I en ordning med hvite 
sertifikater er det myndighetene som fastsetter hvor mye energi som skal spares, men 
aktørene eller markedet bestemmer prisen. 
 
Erfaringer fra andre land 
Flere europeiske land, samt land utenfor Europa, har iverksatt markedsbaserte virkemidler for 
å fremme økt energieffektivitet. Noen av disse ordningene er basert på tallfestede forpliktelser 
for leverandører og produsenter av energi, kombinert med sertifisering av energibesparelser 
og mulighet for å handle med sertifikatene. Erfaringene er gjennomgående gode, men i alle 
land har det blitt foretatt justeringer underveis. 
 
Vurdering 
For å sikre tilstrekkelig antall deltakere er det en fordel at ordningen omfatter et stort antall 
produsenter og leverandører, eventuelt også store sluttforbrukere. Siden elektrisitet dominerer 
energiforsyningen i Norge, er det naturlig at ordningen i første omgang omfatter produsenter 
og leverandører av elektrisk kraft. Kraftkrevende industri kan vurderes å bli inkludert. Det er 
fare for at det kan bli liten likviditet i markedet. Dette kan løses ved å begrense handelen til 
noen få timer per uke eller ved å etablere en felles ordning med Sverige, jamfør 
elsertifikatordningen. En ordning med bilateral handel i stedet for en markedsplass kan også 
være aktuelt. 
 
På bakgrunn av dette vil Naturvernforbundet gå inn for å etablere en ordning med hvite 
sertifikater i Norge. 
 
Minimum Energy Performance Standards (MEPS) 
Beskrivelse 
EUs «renovation wave»-plan lagt fram i 2020 inneholder en handlingsplan med reguleringer, 
informasjonstiltak og finansiering med mål om å minst doble den årlige renoveringstakten for 
bygninger innen 2030. Planen innebærer en revidering av bygningsenergidirektivet, og en 
sentral del av planen er Minimum Energy Performance Standards (MEPS). Det handler om å 
spesifisere krav til energibruk for produkter for å begrense den totale energien som kan 
benyttes. På samme måte kan det stilles krav til bygninger for deres energibruk. 
 
MEPS krever at eksisterende bygninger oppfyller en minimumsstandard innen en gitt dato eller 
på et tidspunkt i bygningens livssyklus. Ved å sette en standard, eller en utvikling med 
stigende standarder, kan MEPS øke renoveringstakten og påvirke hvor omfattende renovering 
som gjennomføres. 
 
Erfaringer fra eksisterende eksempler på nasjonale MEPS, blant annet fra Nederland, indikerer 
at det kan være et kraftig verktøy for å oppnå økt energieffektivisering av bygninger. 
 
Slike standarder vil kunne føre til at de dårligste bygningene vil forbedres først. Standarden 
bør følges opp med informasjonstiltak og finansiell støtte. 
 
Vurdering 
Naturvernforbundet vurderer MEPS til å være en god måte å forbedre renoveringstakten og nå 
energieffektiviseringsmål i Norge på. Norge bør iverksette oppdaterte EU-direktiver og vurdere 
hvordan MEPS kan tilpasses norsk lovverk og reguleringer og stimulere til økt innsats for 
energieffektivisering. I første omgang er det mulig å se på offentlige bygg og yrkesbygg, 
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deretter borettslag og sameier. Dette bør igjen knyttes til energiklasser gjennom 
energimerkeordningen av bygninger hvor det er et mål med viss økning i energiklassen 
gjennom standardene som settes og støtten som gis. 
 
Energioppfølgingssystem EOS  
Beskrivelse 
EOS er systematisk og periodevis kontroll og oppfølging av energibruk. Første vilkår for 
motivasjon og vellykka tiltak for sparing er å skaffe seg kunnskap om energiforbruket. Den 
fakturaen som kunden får, viser bare forbruk hver måned og viser altfor lite som kan gi tips 
om tiltak. 
 
Vurdering 
Alle bygg og virksomheter med forbruk over 100 000 kWh per år bør bli pålagt å innføre 
energiledelse, jamfør NS 50001. 
 
Alle nettselskap må bli pålagt å ha lett tilgjengelig nettside der kunden kan få fram de ulike 
grafene som det er vist eksempel på i vedlegget om EOS. Her må en lett kunne få fram 
variasjoner i døgn- og timeforbruk. 
 
Opsjonsordning for forbrukerfleksibilitet 
Beskrivelse 
Tradisjonelt har energibruk i bygg blitt driftet for å dekke brukernes behov, og 
energiproduksjon er blitt styrt for å dekke dette behovet. Forbrukerfleksibilitet er et alternativ 
til denne driftsstrategien, der forbrukerne i stedet tilpasser energibruk basert på signaler fra 
nettet. Ved å flytte laster til tidspunkter med høy produksjon av fornybar energi (som energi 
fra solceller eller vindmøller) vil en kunne utnytte mer av den produserte energien til en lavere 
pris. Forbrukerfleksibilitet kan bidra til å redusere topplasten i de dimensjonerende timene og 
dermed sikre bedre forsyningssikkerhet og være et alternativ til utbygging av nettet. 
 
Det har nå oppstått selskaper som spesialiserer seg på å kjøpe og selge energifleksibilitet. 
Flere slike selskaper vil øke muligheten for forbrukerfleksibilitet. På Senja har NODES AS i 
samarbeid med Troms kraft, Troms nett og andre kraftselskaper og nettleverandører etablert 
en markedsplass for å sikre stabil elektrisitetsforsyning til fiskeindustrien. I Agder samarbeider 
Statnett, Agder Energi og andre kraftselskaper og nettselskaper med NODES for å utvikle et 
strømnett som legger til rette for et fleksibelt energiforbruk. 
 
Vurdering av opsjonsordning for forbrukerfleksibilitet 
Eksemplene fra Senja og Agder viser at interessante initiativ for økt forbrukerfleksibilitet er 
tatt, og Naturvernforbundet mener at det er viktig legge til rette for flere slike initiativer 
gjennom påvirkning, utforming av tariffer eller Enova-støtte. Men Enova bør i større grad sørge 
for at slike prosjekter øker energieffektiviteten. NVEs oppgave er å få nettselskapene til å tilby 
slike ordninger. 
 
Krav til elektrisk og elektronisk utstyr 
Beskrivelse 
Det er bare økodesignforskriften som gir myndighetene anledning til å sette krav til 
energieffektivitet. Ved å sette klare krav vil produsenter tilpasse seg kravene allerede i 
produktets designfase. Dette kravet bør skjerpes. En mulighet er gå videre fra dette til å forby 
produkter som ikke tilfredsstiller krav til energieffektivitet på linje med at vanlige lyspærer ikke 
lenger er tillatt. Videre bør produkter med «stand-by»-løsninger ikke tillates. 
 
Vurdering 
Elektrisk og elektronisk utstyr er en handelsvare der hensynet til like konkurransevilkår i EU 
står sterkt. Ved å skjerpe kravene i økodesigndirektivet kan muligens kravet til 
energieffektivitet ikke bare føre til at de minst energieffektive produktene ikke blir tillatt innen 
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hver produktgruppe, men også at de produktene med lav energieffektivitet gjennom livsløpet 
ikke bli tillatt. Økodesign bør ikke bare omfatte utforming av produktet, men også energi- og 
miljøbelastning fra uttak av råstoffer til opparbeiding og transport samt bruksfasen. Her 
kommer «stand-by»-løsninger inn. Naturvernforbundet mener det er viktig å skjerpe kravene 
til energiforbruk i økodesigndirektivet. 
 
Økodesign, energimerking og miljømerking 
Beskrivelse ordninger for økodesign og energimerking av produkter 
Økodesigndirektivet og energimerkeforordningen er to virkemidler initiert av EU som skal 
redusere energirelaterte produkters miljøbelastning i hele deres livssyklus og gi forbrukeren 
mulighet til å velge de mest energieffektive produktene på markedet. Økodesign setter 
minimumskrav til energieffektivitet for energirelaterte produkter som skal selges på EUs 
marked. Energimerking gir forbruker mulighet til å velge de mest energieffektive produktene 
innen hvert produktområde, med lave driftskostnader og mindre miljøpåvirkning. Dette kan 
beskrives i denne figuren under. Figuren viser at for å innfri kravene til økodesign er 
energiklasse G tilstrekkelig. Det er krav i energimerkeforskriften at produkter og bygninger 
skal energiklassifiseres, men det er ikke noe krav om hvilken energiklasse som er minimum. 
Her er det opp til forbrukerne å velge. 

 
Energimerking er tatt inn i energieffektivitetsdirektivet fra 2012, som Norge nå vil 
implementere. Her står det blant annet en del om muligheten for strengere krav ved offentlige 
innkjøp. Dette direktivet ble revidert i 2018, men inngår nå i EUs initiativ «Fit for 55». 
 
Beskrivelse av energimerkeordningen for bygninger 
Enova har ansvaret for energimerkeordningen for bygninger. Det er pålagt alle eiere av boliger 
og yrkesbygg å ha et energimerke ved salg og utleie. Yrkesbygg over 1000 m2 skal alltid ha 
gyldig energiattest. Boligeiere kan selv registrere sin energiattest på www.energimerking.no, 
men nybygg og yrkesbygg skal registreres av en ekspert. 
 
Beskrivelse miljømerkeordninger 
Miljømerket Svanen: 16 produktkategorier er svanemerket. Av de med størst potensial for 
energisparing kan nevnes bygg og boliger, kontormaskiner og annet kontorutstyr, TV og 
projektorer. 
«Bra miljöval» - Naturskyddsföreningen: Miljømerkingen setter krav til fornybare energikilder 
for at de skal få lisens, men det er også et mål å redusere energiforbruket. Det er et fåtall 
norske kraftprodusenter som har lisens. 
 
Vurdering 
Svakheten ved krav til økodesign er at energikravet er satt til laveste energiklasse. Selv om 
økodesignforskriften er hjemlet i et direktiv og ikke en forordning, er det ikke mulig for Norge 
å sette opp minstekravet. Hensynet til like konkurranseforhold for produkter i EU-retten 
kommer her i veien. Energimerking gir forbrukerne informasjon uten mulighet for å sette krav. 
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Men ved offentlige innkjøp er det mulig å påvirke markedet. Kravet i økodesigndirektivet bør 
skjerpes, men det må gjøres på EU-nivå. 
 
Energimerkingen gir forbrukeren et valg, men virkemidlet har noe begrenset effekt ved at det 
bare er de mest bevisste forbrukerne som vil ha klasse A. Men ved offentlige innkjøp er det 
mulig å stimulere etterspørselen etter høyeste energiklasser. Implementering av 
energieffektivitetsdirektivet kan ha stor betydning. 
 
Naturvernforbundet har tidligere påpekt at den norske løsningen med egenmerking av boligen 
ikke tilfredsstiller kravet i EUs bygningsenergidirektiv om at all registrering må foretas av 
uavhengige eksperter. Det viktigste argumentet for at energimerkingen skal gjennomføres av 
noen med kompetanse på området, er at det danner grunnlaget for en forbedret tiltaksliste 
tilpasset den enkelte boligen. Tiltakslista bør ses i sammenheng med Enovas støtteordninger 
og bør si noe om hva som skal til for å få en bedre karakter, og hva Enova kan gi i støtte for å 
gjennomføre tiltakene. Naturvernforbundet er opptatt av at ordningen skal gjøres kjent og 
brukes av flest mulig. 
 
Økte avgifter 
Beskrivelse 
Økt strømpris gjør det at det er mer attraktivt å spare strøm og investere i tiltak som får ned 
forbruket eller øker egenproduksjonen. Prognosesenteret har samlet statistikk over antall 
solgte varmepumper siden 2010, og mønsteret er entydig. Salget av luft-til-luft-varmepumper 
følger variasjonene i strømpris, år for år. 
 
Økt CO2-avgift vil bidra til å sette riktige rammebetingelser for tiltak som innebærer 
klimagassutslipp. En materialavgift vil stimulere sirkulær økonomi og økt ressursproduktivitet. 
 
Vurdering 
Naturvernforbundet går inn for å øke elavgiften som et virkemiddel for redusert energiforbruk i 
tider der strømprisen er for lav til å utløse energitiltak. 
 
Naturvernforbundet vil ha en økt CO2-avgift og at denne øker raskere enn det regjeringen har 
lagt opp til. CO2-avgiften skal ifølge klimaplanen økes til 2000 kroner/tonn (i 2020-kroner). 
Naturvernforbundet vil at CO2-avgiften økes til 1000 kroner/tonn i 2022 (inkludert kvotepliktig 
sektor som i dag betaler CO2-avgift) og 2000 kroner/tonn i løpet av stortingsperioden. Vi vil 
sterkt understreke at økt CO2-avgift ikke må resultere i at andre miljørelaterte avgifter 
reduseres. 
 
For å stimulere sirkulær økonomi og økt ressursproduktivitet bør det innføres en 
materialavgift. 
 
Støtteordninger 
Beskrivelse 
Enova sorterer under Klima- og miljødepartementet og støtter omlegging av energibruk og 
energiproduksjon med sikte på reduserte klimagassutslipp og teknologiutvikling. Enova har to 
typer støtteprogrammer: støtte til teknologi og innovasjon og markedsutvikling. 
 
I tillegg har Enova en rettighetsbasert støtte til energitiltak i private husholdninger med støtte 
til blant annet balansert ventilasjon, elproduksjon, solfangere, vannbåren varme og helhetlig 
oppgradering. Enova har som formål å støtte introduksjon av ny teknologi. Det gis dermed 
ikke støtte til å redusere varmetap i bygg som er av avgjørende betydning for lavere 
energibehov, men som gjøres med tradisjonell teknologi(isolering). 
 



 

 

 

6 
 

I ny Enova-avtale for perioden 2021–2025 er det ikke noe eget mål for energieffektivisering 
slik det tidligere har vært1. Der er satt av 300 millioner kroner til tiltak hos forbrukerne, men 
det er ikke klart hva denne ordningen vil gå ut på. Støtten til husholdningene er redusert de 
siste årene. Husholdningene betaler hvert år inn rundt 400 millioner kroner til Enova gjennom 
påslaget på nettleien, men får langt mindre tilbake. 
 
Det er mye å lære av Danmark. I Danmark gis det støtte til isolering, utskifting av vinduer, 
skifte av varmetype (til varmepumpe) og til optimalisering av driften. Les mer om den danske 
ordningen. 
 
Vurdering 
Enovas mandat bør endres for å bidra mer til å utløse potensialet for energieffektivisering og 
energisparing. Naturvernforbundet mener det minimum må settes av 1 milliard kroner til 
energitiltak i husholdningene og i tillegg komme egne støtteordninger for næringsliv, offentlig 
virksomhet og landbruk. 
 
Utsetting av drift, evt. også finansiering av tiltak, i eksisterende bygg 
(tredjepartsfinansiering) 
Beskrivelse av utsetting av drift 
Utsetting av driften av større bygg til spesialiserte firmaer har som mål å redusere 
driftskostnader, inklusive energikostnader. Dette kan inkludere finansiering av tiltak og kalles 
da tredjepartsfinansiering. I Europa har energisparekontrakter (Energy Performance 
Contracting (EPC)) vært i bruk en del år. EPC er en innovativ finansieringsordning som nytter 
reduserte driftskostnader og redusert energiforbruk til å finansiere energisparetiltak. EPC 
henger sammen med energisparesertifikat (Energy Performance Certificate). Når en bolig blir 
solgt eller blir leid ut i Storbritannia, trenger den et energisparesertifikat. Sertifikatet viser 
hvor mye oppvarming og belysning koster, hvor store klimagassutslipp som kan forventes, og 
hvilke forbedringer som vil være mulig for å forbedre energieffektiviteten. 
 
Enova gir støtte til grønne forretningsmodeller og tjenester som bidrar til energi- og miljøtiltak. 
Energieffektivisering av bygg er et eksempel, men forretningsmodellen kan også dreie seg om 
tiltak som primært reduserer klimagassutslippene. 
 
Vurdering og anbefaling av utsetting av drift 
Enova ga tidligere støtte til energisparekontrakter, men nå er slik støtte inkludert i støtte til 
grønne forretningsmodeller, som har et videre formål. Det betyr at Enova-støtten ikke er så 
målrettet til energieffektivisering som tidligere. Etterspørselen etter støtte til grønne 
forretningsmodeller er synkende. Det kan skyldes at mange firmaer som vil ha støtte til 
utvikling av forretningsmodeller, henvender seg til Innovasjon Norge i stedet. Enova har ingen 
oversikt over hvordan det har gått med firmaer som tidligere fikk støtte til 
energisparekontrakter. Dersom tilbudet til eiere av større bygg dreier som om reduserte 
driftskostnader, inkludert lavere energikostnader, burde det være forretningsmessige 
muligheter. 
 
Naturvernforbundet går inn for at en ordning med energisparesertifikat innføres i Norge, og at 
Enova målretter støtte til energieffektivisering av bygg innenfor støtteordningen til grønne 
forretningsmodeller og tjenester, gjerne i form av energisparekontrakter. 
 
Energisparekontrakter 
Beskrivelse energisparekontrakter 
Energisparekontrakter består av energieffektiviseringstiltak, for eksempel etterisolering, tiltak 
på belysning, automatisk styring av driftstider og utskifting av varme-, kjøle- og/eller 
ventilasjonsanlegg. Leverandører av energisparekontrakter kan typisk garantere for en viss 

 
1 https://www.regjeringen.no/no/dep/kld/organisasjon/etater-virksomheter/enova/id2599611/ 

https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud
https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud
https://www.regjeringen.no/no/dep/kld/organisasjon/etater-virksomheter/enova/id2599611/
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energireduksjon i et bygg, basert på beregnet gevinst fra ulike tiltak som kunden kan velge 
mellom, og tar ansvaret for gjennomføring av prosjektet. 
 
Det total energisparepotensial er ifølge en rapport fra Sintef på 15,8 TWh i 2020 og tilsvarende 
markedspotensial på 12 500 millioner kroner ved energipris på 0,8 kr/kWh. De mest 
kostnadseffektive mulighetene for bruk av energisparekontrakter er i forretningsbygg, 
kontorbygg, lett industri / verkstedbygg og skoler. Bygningsmessige tiltak og 
luftkondisjoneringstiltak har det største potensialet for energisparing. Energisparekontrakter er 
det virkemidlet som har det høyeste markedspotensialet for å utløse energisparepotensialet i 
næringsbygg. 
 
Vurdering av energisparekontrakter 
De viktigste utfordringene er knyttet til for liten eller for rask teknologisk utvikling, høy 
økonomisk risiko for leverandørene, byggeiere som ønsker eierskap til bygg og anlegg selv, 
fordeling av gevinst av besparelsen mellom aktørene (byggeier-leietaker og byggeier-
leverandør), ukjent marked og teknologi, manglende kunnskap om markedet og manglende 
innkjøpskompetanse. Enova har opplevd liten interesse for energisparekontrakter, dels på 
grunn av for lav energipris, og har inkludert støtte til energisparekontrakter i en bredere 
tilskuddsordning til grønne forretningsmodeller. Dersom energisparekontrakter inkluderes i 
avtaler om å overta drift for et næringsbygg, vil energisparekontrakter være et svært effektivt 
virkemiddel. 
 
Støtte til utleie av tekniske installasjoner 
Beskrivelse 
Utleie av tekniske installasjoner omfatter bedrifter som tilbyr utleie av tekniske installasjoner 
(eksempelvis ventilasjonsanlegg, varmepumper og belysning) som en tjeneste og ikke som en 
engangsinvestering, med påfølgende vedlikeholds- og serviceavtale. Det vil si at leverandøren 
er ansvarlig for installasjon, drift og vedlikehold og fakturerer kunden en månedlig leiekost 
basert på kontrakt. En mulig finansieringsmodell er å tilby en fast månedlig leiekostnad som 
alternativ til en stor investering og uforutsigbare drifts- og vedlikeholdskostnader. Det en 
barriere at byggeierne står for investeringen, mens leietaker får gevinsten av lavere 
energikostnader. Grønne leieavtaler kan redusere denne barrieren. 
 
Vurdering støtte til utleie av tekniske installasjoner og anbefaling 
Det er en utfordring at grønne leiekontrakter og -avtaler som regel inngås i starten av et 
leieforhold og ikke nødvendigvis samsvarer med når energitiltakene gjennomføres. Dette kan 
løses gjennom avtale om kostnadsfordeling. Utvikling av forretningsmodeller som dreier seg 
om utleie av tekniske installasjoner, bør spesifikt inngå i Enovas støtteordning for grønne 
forretningsmodeller og bør markedsføres aktivt. 
 
Standarder for bygg 
Beskrivelse 
Byggteknisk forskrift (TEK) har gradvis strammet inn kravene til energibruk i bygg. 
Byggteknisk forskrift gjelder nye bygg og søknadspliktig rehabilitering (hovedombygging). 
Størsteparten av dagens rehabiliteringer er derimot ikke søknadspliktige, slik at krav til 
energieffektive bygg i hovedsak er begrenset til å omhandle nybygg. I klimaforliket fra 2012 
ble det bestemt at energikravene skal være nesten nullenergibygg i 2020. Det må tas hensyn 
til klimafaktorer og livsløpsperspektiv. 
 
1. januar 2016 kom nye energikrav i byggteknisk forskrift (TEK10). I et nytt forslag til 
byggteknisk forskrift fra Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) høsten 2021 er det foreslått at det 
også skal tas hensyn til materialvalg og avfall i et livsløpsperspektiv, og at det er mulig å 
kompensere høyere energibruk med tiltak på andre områder. 
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Dagens energiregler sier at det ikke er tillatt å installere varmeløsninger for fossilt brensel. 
Bygg under 1000 m2 kan bruke strøm til oppvarming. Bygninger med over 1000 m2 oppvarmet 
BRA skal ha energifleksible varmesystemer og tilrettelegges for bruk av lavtemperatur-
varmeløsninger. Naturvernforbundet har tidligere ment at dette kravet bør gjelde alle bygg 
over 500 m2. 
 
I bygningsenergidirektivet er det flere krav til tekniske bygningssystemer, blant annet krav om 
at alle nye og oppgraderte tekniske installasjoner skal vurderes og dokumenter, og krav om 
jevnlige inspeksjon av varme- og klimaanlegg. 
 
Vurdering 
Naturvernforbundet mener bygg må redusere både energibruken i driftsfasen og 
klimagassutslipp i hele livsløpet gjennom materialvalg og avfallsreduksjon. Det må stilles 
strengere krav til energiforbruk i bygg. Hus som produserer like mye eller mer enn de 
forbruker, for eksempel ved installering av solceller på taket, kan være et godt tiltak for å 
erstatte fossil energi. I tillegg bør det innføres krav for maksimale klimagassutslipp fra 
materialbruk for boligblokker og yrkesbygg. Det bør komme en tidsplan for ytterligere 
innstramminger, slik at bygninger reduserer både energibruken og klimagassutslippene, i tråd 
med klimamålene som er satt for 2030. 
 
Naturvernforbundet ønsker i tillegg krav til rehabilitering av bygninger. Det betyr at det 
innføres tekniske forskrifter for arbeider på eksisterende bygninger. I Danmark har de egne 
regler som retter seg mot eksisterende bygninger, som omfatter vedlikehold og utskifting av 
enkeltkomponenter. Minstekrav til energieffektivitet sikrer at de beste produktene velges ved 
utskiftning og rehabilitering, for eksempel av vinduer når de uansett skal skiftes ut. 
 
Beskrivelse av virkemidler for driftsoptimalisering i næringsbygg 
Driftsoptimalisering omfatter bedrifter som tilbyr systemer for sentral driftsstyring (SD) av 
tekniske anlegg i bygg. Det inkluderer installering av teknisk utstyr (blant annet sensorer), 
selve driftsstyringssystemet og bruken av dette. Driftsoptimalisering kan redusere 
energibruken i et bygg ved å styre energilaster på en gunstigere måte. En barriere er at 
byggeierne ofte står for investeringene til energieffektiviseringstiltak, mens leietakerne får 
gevinsten ved lavere energiregning. Driftsoptimalisering kan inngå i energisparekontrakter 
eller kan fremmes gjennom støtte til grønne leiekontrakter. Gjennom et grønt bilag til 
leiekontrakten kan gårdeier foreta investeringer som reduserer energiforbruket. Leietaker kan 
også tegne grønne leieavtaler. Den som har størst nytte av tiltaket, tar den største delen av 
regningen. Kostnadene dekkes gjennom økt husleie. Samtidig vil felleskostnadene som 
leietaker betaler, generelt bli mindre. 
 
Vurdering av virkemidler for driftsoptimalisering i næringsbygg 
Driftsmessige tiltak er ett av de tre tiltakene med størst energisparepotensial i næringsbygg. 
Dette kan med fordel inkluderes i energisparekontrakter. En utfordring er at eier av bygget 
ikke nødvendigvis får glede av energisparingen, men dette kan løses gjennom grønne 
leiekontrakter. Grønne leiekontrakter og -avtaler anbefales i dag av Norsk Eiendom, Grønn 
Byggallianse og Futurebuilt, men er bare tatt i bruk av et fåtall eiendomsselskaper, for 
eksempel i KLP. For næringsbygg bør dette bli obligatorisk. Naturvernforbundet anbefaler at 
grønne leiekontrakter/leieavtaler blir et krav fra Direktoratet for byggkvalitet. 
 
Krav til utnyttelse av spillvarme i industrien 
Beskrivelse 
Teknologier som vurderes å være aktuelle for utnyttelse av spillvarmepotensialet, er 
dampturbin, Organic Rankine Cycle (ORC) og Stirling. Tabellen viser investerings- og 
driftskostnader for de ulike teknologiene: 
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Kraftproduksjon basert på spillvarme fra industrien kan være lønnsomt, gitt et avkastningskrav 
på 4, 6 og 8 prosent: 
 

 
 
Krav til utnyttelse av spillvarme og tetting av lekkasjer kan settes gjennom utslippstillatelser 
gitt av Miljødirektoratet. Forurensingsmyndighetene har blant annet anledning til å sette 
teknologikrav. I tillegg støtter Enova spillvarmeutnyttelse basert på søknad. 
 
Vurdering 
Det er blitt mindre spillvarme de siste årene. Det er tegn på at industrien er mer 
oppmerksomme på å utnytte spillvarmen. Utredninger viser imidlertid at det fortsatt er et 
potensial for lønnsomme investeringer. Forurensingsmyndighetene har vært mest opptatt av å 
redusere den direkte forurensingen og ikke hatt så mye oppmerksomhet på indirekte 
miljøvirkninger som følge av et høyt energiforbruk. Forurensingsmyndighetene bør i større 
grad ta i bruk muligheten til å utnytte spillvarme. Dette kan suppleres ved at Enova gir støtte. 
 
Krav til energieffektivisering av kraftforbruket i prosessindustrien 
Beskrivelse 
For å få realisert muligheter for energieffektivisering i prosessindustrien kan det være aktuelt å 
kombinere langsiktige krav med støttemidler, slik at industrien får tid til å utvikle å ta i bruk 
nye teknologier som vil redusere både klimagassutslippene og energiforbruket per produsert 
enhet. Krav bør kunne stilles i utslippstillatelser etter forurensningsloven. 
 
Prosess 21 har identifiserte tiltak som på kort og lang sikt vil redusere klimagassutslippene fra 
prosessindustrien. Aluminiumsindustrien, metallurgisk produksjon av silisium og ferrosilisium, 
mangan og manganlegeringer, metallurgisk industri, raffinerier, bioraffinerier, petrokjemisk 
industri og produksjon av mineralgjødsel er vurdert. Noen av de mulige nye teknologiene vil 
føre til lavere spesifikt energiforbruk. Det gjelder blant annet metallotermiske prosesser i 
produksjon av silisium prosessindustrien For framstilling av aluminium skiller bruk av 
resirkulert aluminium seg ut med bare fem prosent av energibruket sammenliknet med 
produksjon fra primæraluminium. Det er ønsker om sterk økning i etterspørselen etter 
elektrisk kraft i årene framover – 25 TWh til å erstatte kull som reduksjonsmiddel og til 
karbonfangst og -lagring (CCS) og 25 TWh til batterifabrikker, datalagringssentre og likende. 
 
De mest interessante teknologiene er foreløpig mest på pilotstadiet, og ifølge Prosess 21 er det 
mangel på relevante forskningsmidler fra Forskningsrådet som er flaskehalsen.  
 
Vurdering 
Det er en utfordring at prosessindustrien ønsker seg en sterk økning i tilgangen til elektrisk 
kraft framover. På kort sikt er det energieffektiviseringsgevinster å oppnå, men 
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prosessindustrien tenker seg også CCS for å redusere klimagassutslippene. CCS vil kreve mer 
energi. For noen bedrifter, for eksempel Norcem Brevik, kan spillvarme benyttes. Men også 
spillvarme kan ha en alternativ bruk til å dekke energietterspørsel. På lengre sikt kan 
teknologier som reduserer energiforbruket per produsert enhet, støttes. 
 
Virkemidler for å fremme sirkulær økonomi  
Beskrivelse av virkemidler for å fremme sirkulær økonomi 
Innføring av sirkulær økonomi kan gjøres ved at produsenter får krav til å bruke en viss andel 
gjenvunnet materiale i produksjonen. Produsenten vil da sette krav til gjenvinningselskapene 
om pris, kvalitet og forsyningssikkerhet. Disse kravene vil forplante seg til kommunene og 
næringslivet som krav til sortering av avfall. 
 
Produkter som ikke tilfredsstiller strenge miljøkrav, kan forbys eller avgiftsbelegges. 
Materialavgifter på jomfruelige materialer kan bidra til å redusere materialforbruket og gi 
insentiver for økt resirkulering, og utvidete produsentansvarsordninger kan gi produsenter og 
importører insentiver til å produsere eller stille krav om at produkter: 
A. varer lenger, kan vedlikeholdes og repareres 
B. kan brukes om til samme formål 
C. kan resirkuleres i tilgjengelig infrastruktur (høyverdig resirkulering) 
 
Videre vil fritak fra merverdiavgift ved reparasjon og utleie kunne føre til økt levetid på 
produkter og stimulere til å kombinere salg av produkter og tjenester. 
 
Vurdering 
Innføring av sirkulær økonomi har et stort potensial for redusert energiforbruk, men størrelsen 
avhenger av ambisjonsnivået for sirkulær økonomi. Siden produkter i stor grad framstilles på 
tvers av landegrenser, vil deler av energisparingen skje i andre land. Energisparing i andre 
europeiske land kan føre til redusert etterspørsel etter energi og dermed bidra til å minske 
negative konsekvenser for natur og miljø, også i Norge. 
 
Det er mange ulike typer virkemidler for å fremme sirkulær økonomi, både avgifter, 
reguleringer og støtteordninger. Det er mange grunner til å innføre en ambisiøs politikk for 
sirkulær økonomi i Norge. Den viktigste er økt ressursproduktivitet, men redusert 
energiforbruk vil inngå. Skatte- og avgiftssystemet må gjennomgås for å finne de beste og 
mest effektive virkemidlene som fremmer en sirkulær økonomi. 
 
Virkemidler for å utløse ambisiøse tiltak for sirkulær økonomi ved å stille krav til at produkter 
skal inneholde en viss prosent gjenvunnet materiale, anbefales. Andre virkemidler er å 
forsterke reklamasjonsretten for å øke tings levetid, gi innbyggere en rett til å få reparert 
produkter gjennom strengere krav til reparerbarhet og tilgang til reservedeler og manualer 
samt frita reparasjon og utleie for merverdiavgift. 
 
Utvidete produsentansvarsordninger for produsenter og importører slik at de kan produsere 
eller stille krav om at produkter får større holdbarhet og er mer egnet for gjenvinning, 
anbefales. 
 


