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Kopi: Stortingets energi- og miljøkomite 

 

Innspill til langsiktig strategi for energieffektivisering ved renovering av bygninger  

NVE og DiBK har fått i oppdrag å utarbeide underlag til en langsiktig strategi for 

energieffektivisering ved renovering av bygninger. Arbeidsgruppen skal levere rapport til 

departementene innen 20. desember 2021. 

Avsenderne av dette brevet har ett innspill til OED om arbeidet: 

• Langsiktig strategi for energieffektivisering ved renovering av bygninger bør ha et 2050-

perspektiv, med milepæler for 2030 og 2040. I mandatet til arbeidsgruppen står det at 

beregningene kun skal ha et 2030-perspektiv.  

Til informasjon så har gruppa hatt et godt og informativt møte med NVE og DiBK 4. juni, og har avtalt 

et nytt møte i august.  

Vi kan bidra 

Bygninger utgjør fundamental infrastruktur i et samfunn. Næringsbygg og offentlige bygg legger 

grunnlag for verdiskapning ved produksjon av varer og tjenester. Mens boliger dekker folks 

grunnleggende behov, og er en forutsetning for helse, utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. En 

strategi for rehabilitering av bygg må være en integrert del av bolig- og bygningspolitikken. Vi som 

står bak dette brevet, representerer både aktører i verdikjeden for bygg, forbrukerinteresser og 

miljøorganisasjoner. Vi ønsker å bidra til at en framtidig strategi balanserer mellom ulike 

politikkområder som folkehelse, klima, miljø, energi og bygg, og blir sosialt rettferdig. EU-landene er 

pålagt å ha med en omtale av hvordan en renovering av bygningsmassen ivaretar interessene til 

grupper i samfunnet med svak økonomi. Vi kan bidra til at dette aspektet vektlegges i videre arbeid 

med strategien. 

 

Langsiktig strategi for energieffektivisering ved renovering av bygninger bør ha et 2050-perspektiv, 

med milepæler for 2030 og 2040.  

Vi som står bak dette brevet, anerkjenner at det å utarbeide en langsiktig strategi er en stor og 

omfattende oppgave. Samtidig kan vi støtte oss på arbeid i andre europeiske land, som er kommet 

lenger enn Norge på dette området.  

Norge skal implementere energieffektviseringsdirektivet fra 2012. EU har vedtatt en versjon 2 av 

direktivet i 2018, og alle EU-land har implementert den oppdaterte versjonen. EU vil også i 2021 

vedta en versjon 3 av direktivet fordi et oppdatert mål om 55% klimakutt innen 2030 krever en enda 

sterkere satsing på energieffektivisering.  
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I forbindelse med at EU i 2018 vedtok oppdatert Energieffektviseringsdirektiv og oppdatert 

bygningsenergidirektiv, ble langsiktig strategi for renovering av bygninger flyttet til 

bygningsenergidirektivet. Samtidig ble artikkelen som omhandler denne strategien endret slik at den 

nå har et 2050-perspektiv, med milepæler for 2030 og 2040.  

Alle EU-land har nå derfor utarbeidet en langsiktig strategi for renovering av bygninger med et 2050-

perspektiv. EU har også i forbindelse med korona-krisepakken satt et konkret mål om 

energirenovering av 35 millioner bygg innen 2030. I koronakrisepakken ligger det også inne 1000 

milliarder kroner hvert år til energirenovering av bygninger. 

Norge vil tidligst ha ferdig en langsiktig strategi for energieffektivisering ved renovering av bygninger 

i 2022. I verste fall vil det kunne ta enda lengre tid. Vi mener derfor at det eneste fornuftige vil være 

å gjøre som våre nordiske naboland og resten av EU, som har utarbeidet en langsiktig strategi med et 

2050-perspektiv med milepæler for 2030 og 2040. 

Helt konkret ber vi departementet om å utvide oppdraget fra et 2030-perspektiv til et 2050-

perspektiv, med milepæler for 2030 og 2040. Vi mener dette ikke innebærer vesentlig merarbeid. 

Vi forutsetter også at rapporten med kunnskapsunderlaget vil publiseres og gjort offentlig 

tilgjengelig. 
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