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Sammendrag
Energieffektivisering i bygg er
en viktig klimaløsning. Å frigjøre
fornybar energi som kan brukes til
å elektrifisere transportsektoren,
benyttes i industri, og samtidig gi et
overskudd av fornybar energi som
erstatter fossil energi på kontinentet, vil kutte klimagassutslipp.
Det er bred politisk enighet om et
mål om 10 TWh reduksjon i levert
energi til eksisterende bygningsmasse innen 2030, av en samlet energibruk i bygningsmassen på 83
TWh i 2015.
Det er også klart at dagens virkemiddelbruk ikke er omfattende nok
til å realisere Stortingets mål. Det er
derfor avgjørende å få på plass nye
virkemidler og planer som tar oss til
10 TWh.

Det er gjort en rekke studier av potensialet for energieffektivisering
i norske bygg, som alle viser at potensialet for energisparing er størst
i næringsbygg, ettersom slike bygningstyper utgjør de største bruksarealene. Samtidig er det også enkelttiltak i eksisterende boliger som
vil kunne gi store besparelser. Som
et eksempel viser en fersk rapport
at installasjon av varmepumper i
boliger alene kan gi besparelser på
3,3 TWh. Det er nødvendig å realisere energieffektivisering i både
næringsbygg og bolig om vi skal nå
målet.
Målet om 10 TWh energisparing er
også gunstig for norsk økonomi og
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sysselsetting. Undersøkelser viser
at det fram mot 2030 vil kunne utløse samfunnsøkonomiske gevinster på 80–90 milliarder kroner
og skape 7 000–8 000 nye, varige
arbeidsplasser.
Miljøstiftelsen ZERO har sammen
med Elektroforeningen og Nelfo sett
på hvilke virkemidler vi vil anbefale
for å få kuttet energibruken i norske
bygg. Vi vil også takke for innspillene
fra vår referansegruppe bestående
av fagpersoner fra Entro, Schneider
Electric, Multiconsult og Sweco som
har bidratt med innspill og gode eksempler til denne rapporten.

Våre anbefalinger
Dagens virkemiddelbruk for mer
energieffektive bygg har først og
fremst ført til en utflating av energiforbruket. For å nå målet om 10
TWh redusert energiforbruk i bygningsmassen i 2030 må virkemiddelbruken styrkes kraftig, og tiltak må
gjennomføres i både privatboliger og
i næringsbygg:

OVERORDNEDE VIRKEMIDLER
· Vi anbefaler å forbedre og tilpasse kravene til rehabilitering
av eksisterende bygningsmasse i byggteknisk forskrift,
med mål om å øke antallet
rehabiliteringer.
· Vi anbefaler å innføre komponentkrav til vinduer på

passivhusnivå (U-verdi 0,8).
Andre komponentkrav bør også
vurderes.

· Ettersom ambisjonsnivået for
energieffektivisering i bygg nå er
hevet kan tiden være moden for
å vurdere hvite sertifikater på
nytt.
· Vi anbefaler at det årlig settes
av 20 millioner kroner til kompetansehevingstiltak. Tilskuddet
bør forvaltes av Direktoratet for
byggkvalitet.

· Vi anbefaler at byggeforskriftene
for nybygg strammes inn ytterligere i tråd med teknologiutviklingen og revideres jevnlig. Vi
mener også at departementet bør
utrede muligheten for å kreve
plusshus-standard.
· Vi anbefaler at energimerkeordningen utvikles for å bedre
informasjonen mellom myndighetene og byggeierne om
energieffektivisering.

NÆRINGSBYGG

· Vi anbefaler å innføre krav
om energirevisjon av alle bygg
med høyt energiforbruk, eller
som har energimerke E eller
lavere, hvor slike utredninger
må utføres hvert fjerde år. Som
en del av energirevisjonen skal
driftsoperatørene få målrettet
opplæring i drift av byggets
styringssystemer.
· Vi anbefaler at Enova øker
støttesatsene for næringsbygg
og utnytter handlingsrommet
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10 TWh

gasskraftverk

energieffektivisering
tilsvarer

innenfor statsstøtteregelverket.

· Vi anbefaler at myndighetene
styrker etterutdanningen av
driftspersonell, samt fastlegger
hvordan byggdrifterfaget kan
plasseres i et offentlig kvalifikasjonsregelverk som sikrer tilstrekkelig kompetanse.

OFFENTLIG SEKTOR

· Vi anbefaler at det innføres
obligatorisk energikartlegging
i offentlige bygg for å sørge for
at det gjennomføres lønnsomme
energieffektiviseringsprosjekter.

· Vi anbefaler at det offentlige
innfører krav om energiklasse A
i alle nye leieavtaler, og at unntak
knyttes til krav om oppgradering
innen rimelig tid.

BOLIG

· Vi anbefaler en helhetlig gjennomgang og styrking av Enovas
støtteordninger. Flere enkelttiltak bør kvalifisere for støtte, og
støttesatsene bør økes for å være
utløsende.

Nok strøm til
å elektrifisere
all landtransport
i Norge

håndtverkere som gjennomfører
energieffektivisering.

· Vi anbefaler at det utvikles en
form for EPC-prosjekter rettet
mot borettslag med tilhørende
støtteordninger.

· Vi anbefaler innføring av nye
nettariffer som oppmuntrer
smartere energi og effektbruk.

· Vi anbefaler å innføre en prøveordning med håndtverkerstøtte til
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1. Energieffektive bygg er en viktig klimaløsning
Globalt står bygg for 40 prosent
av energibruken – andelen er den
samme i Norge. Energieffektive
bygg, som på sikt er selvforsynt
med fornybar energi, er derfor en
sentral klimaløsning. Norge har
blant de strengeste energikravene
til nybygg i verden, og de første
plusshusene er realisert. Samtidig er
flertallet av byggene som står i både
år 2030 og 2050 allerede bygget.
Energieffektivisering i eksisterende
bygningsmasse er derfor en sentral
klimaløsning for å nå de langsiktige
klimamålene.
Over
halvparten
av
energibruken
i
Norge
er
fossil1.
Energieffektivisering i eksisterende
bygg vil frigjøre fornybar energi som
kan brukes til å elektrifisere transportsektoren, benyttes i industri, og
samtidig gi et overskudd av fornybar
energi som kan erstatte fossil energiproduksjon på kontinentet. Å gjøre
bygningsmassen mer energieffektiv
og redusere utslippene er helt avgjørende for å begrense klimaendringene. Utvikling av tiltak og regelverk
i Norge kan bane vei for tilsvarende
utvikling i andre land, og vise at det
er mulig å kombinere høy bokvalitet
med et lavt energiforbruk.
Det er bred politisk enighet om et
mål om 10 TWh reduksjon i levert
energi til eksisterende bygningsmasse innen 2030, av en samlet
energibruk i bygningsmassen på 83
TWh i 20152. Målet og tidsfristen
1
2

170 TWh (SSB, 2015).
Medl. St.28 (2011-2012) og NVE, 2017).
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10 TWH-MÅLET
Hvordan skal det måles: Stortinget har fattet et vedtak der regjeringen
bes om å legge fram en plan for hvordan et mål om 10 TWh energisparing i eksisterende bygningsmasse kan realiseres innen 2030.
Målet er definert til å være 10 TWh redusert, samlet energibruk i eksisterende bygningsmasse i forhold til dagens nivå. Alle tiltak som gir
redusert kjøp av energi, som for eksempel egenprodusert solenergi,
regnes som energieffektivisering.
Målet er nådd når bygningsmassen bruker 10 TWh mindre tilført energi enn den gjorde i 2016. Slik målet er definert likestiller det lokalprodusert energi og energieffektivisering, som bidrar til å stimulere til
teknologiutvikling i lokalproduserte løsninger.
Når skal målet realiseres: Stortingsflertallet peker på 2030 som siste
frist for å nå målet.
Hva inngår i målet: Eksisterende bygningsmasse i 2030 vil være alle
stående bygninger, også de som er bygget etter 2016. Det vil også
være enklest å måle, man sammenlikner energiforbruket i bygningsmassen i 2016 med 2030. Alle energikilder skal med i beregningen.
Energiforbruk som går til drift av kjøretøy der energien brukes utenfor bygget regnes ikke med i bygningsmassens energibruk. Videre kan
temperaturkorrigering av energiforbruket være nødvendig hvis man
har store svingninger i temperatur fra et år til et annet, men det må da
vurderes underveis.
er tydelig kommunisert. Nå er det
avgjørende at dette følges opp med
virkemidler og planer som vil realisere målet Stortinget har satt.

En reduksjon på 10 TWh i løpet av
13 år krever at vi tar i bruk kjent
teknologi og kunnskap som enkelt
kan gjøre dagens bygninger langt

mer effektive. I tillegg er det viktig
at byggene som rehabiliteres får høy
energistandard, samtidig som byggene som bygges i perioden fram mot
2030 stadig blir mer energieffektive,
noen også energiprodusenter.
Riksrevisjonen undersøkte i 2015
myndighetens arbeid med energief-

fektivisering i bygg3. I den påfølgende rapporten ble myndighetene sterkt kritisert for at virkemidlene så
langt i liten grad har bidratt til målet
om energieffektivisering. Økende
befolkning og arealbruk veier opp
for effekten av dagens virkemiddelbruk, slik at energiforbruket holder
seg tilnærmet konstant, men ikke
reduseres. Det trengs derfor nye og
sterkere virkemidler som samlet sett
vil utløse nye 10 TWh energieffektivisering, for å nå målet Stortinget
har satt.
Denne rapporten har som formål å
anbefale politiske virkemidler for å
nå målet om 10 TWh redusert energibruk i bygningsmassen innen 2030.
Rapporten presenterer også ulike
eksempler og løsninger, og omtaler
de mest sentrale barrierene.

Energiforbruket i
bygningsmassen
mot 2030
Det totale årlige energiforbruket i
den norske bygningsmassen utgjør
omtrent 83 TWh4. Energiforbruket
tilsvarer ca. to tredeler av all norsk
vannkraftproduksjon. En reduksjon
på 10 TWh fra byggsektoren er alene
nok til å elektrifisere hele den norske
personbilparken (2,5 millioner elbiler) – som i dag har et klimagassutslipp på over fem millioner tonn CO2.

Figur 1 viser energiforbruket i 2015
fordelt på de ulike bygningskategoriene. Boliger og næringsbygg står
for størstedelen av energiforbruket,
henholdsvis 45 og 30 TWh5 mens
landbruks- og fiskeribygg, og industribygg har et samlet forbruk på ca.
8 TWh6.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) anslår en utflating av
energiforbruket i både boliger og
næringsbygg fram mot 2020, der
de forutsetter at gevinstene av energieffektivisering av eksisterende
bygningsmasse vil kompenseres
av en økende bygningsmasse7. Det
er rimelig å forutsette at denne
antakelsen er gjeldende videre til
2030, i tråd med Energimeldingen8.
Energiforbruket i bygningsmassen
vil derfor holdes rimelig konstant
frem mot 2030, uten ytterligere tiltak for å energieffektivisere eksisterende bygningsmasse i 2030.

Figur 1. Energiforbruket i norske bygninger utgjør i 2015 83 TWh fordelt på boliger (45 TWh),
næringsbygg (30 TWh) (NVE 2017), landbruk- og fiskeribygg (4 TWh) og industribygg (4 TWh)
(Meld. St.28 2011-2012).

3
4
5
6
7
8

Riksrevisjonen Dokument 3:4 (2015–2016)
Medl. St.28 (2011-2012) og NVE, 2017
NVE, 2017,
Medl. St.28 (2011-2012).
NVE, 2017.
Medl. St. 25, (2015-2016))
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2. Potensialet:
Hvor mye kan vi energieffektivisere?
Det er identifisert et betydelig
teknisk og økonomisk potensial for
energieffektivisering i Norge 9. Det
tekniske potensialet viser hva som er
mulig, uten å ta hensyn til kostander. Det økonomiske potensialet deles
inn i hva som er privatøkonomisk
lønnsomt med gjeldende energipriser, og samfunnsøkonomisk
lønnsomt, hvor prisene korrigert for
ulike typer markedssvikt.

Klimakur 2020 (2010) vurderte det
tekniske potensialet til å være 11-12
TWh i bygg innen 2020. Arnstadutvalget (2012) pekte på et teknisk
potensial på å halvere energibruken
(40 TWh reduksjon) innen 2040,
med et realistisk mål om 10 TWh
redusert energibruk innen 2020.
Enovas potensial- og barrierestudier
for yrkesbygg og boliger konkluderte med et realistisk potensial på om
lag 5-7 TWh i yrkesbygg og 2,5 TWh
fra varmepumper i boliger.
Gehør Strategi og Analyse
lanserte på bestilling fra
Lavenergiprogrammet i august
2017 en rapport om det lønnsomme
potensialet for energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse10.
Rapporten gir en oversikt over
potensialet for de antatt mest lønnsomme energieffektiviseringstiltakene, justert for utførte tiltak, i
boliger og yrkesbygg.
9

10

POTENSIALSTUDIE KOSTNADSEFFEKTIVE
ENERGITILTAK I EKSISTERENDE BYGNINGER
For eksisterende yrkesbygg viser resultatene at følgende energitiltak
gir de største energibesparelsene:
•

Installasjon av varmepumper: 1,9 TWh

•

LED-belysning og lys-styring: 1,8 TWh

•

Forbedret varmegjenvinning av ventilasjonsluft: 1,7 TWh

•

Driftsoptimalisering, herunder energioppfølgingssystem og bruk
av SD-anlegg: 1,1 TWh

Potensialet for energisparing er størst i bygningskategorier som forretningsbygg, kontorbygg, skole og lett industri/verksted. Dette skyldes at det er slike bygningstyper som utgjør de største bruksarealene.
For eksisterende boliger viser resultatene at følgende energitiltak gir
de største energibesparelsene:
•

Installasjon av varmepumper: 3,3 TWh

•

Etterisolering av yttervegg, når det likevel utføres nødvendig rehabilitering: 0,9 TWh

•

LED-belysning (og lys-styring): 0,9 TWh

•

Utbytte til vannbesparende utstyr/armaturer: 0,9 TWh

Kilde: Gehør 2017 på oppdrag fra Lavenergiprogrammet

Energieffektivisering (Energirådet 2008), Energieffektivisering (Lavenergiutvalget 2009), Energieffektivisering av bygg (Arnstadutvalget 2010), Klimakur 2020 (2010), Enovas potensial- og barrierestudier (2012) og Stortingsmeldingen om bygningspolitikk (2012).
(Gehør 2017).
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Energisparepotensial / TWh
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Figur 2. BOLIG: Potensialet for energieffektivisering i eksisterende boliger. Lønnsom etterisolering av vegg og tak forutsettes gjennomført i følge
med rehabilitering.
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Det kan legges til at i tillegg til
tiltakene som er beskrevet i Gehørrapporten kan nattsenking av
innetemperatur, eller senkning av
innetemperatur på dagtid være
et kostandeffektivt tiltak for å
redusere energibruken til oppvarming i boliger. Rapporter fra
EU-kommisjonen indikerer et sparepotensial på opp mot 10 prosent, noe
som peker på et 1–1,5 TWh sparepotensial for et slikt tiltak i boligsektoren i Norge.

3

Energisparepotensial / TWh

Rapporten skisserer flere enkelttiltak i både boliger og næringsbygg
med stort potensial, gjengitt i figur 3
og 4. Tiltakene er ikke summerbare,
da et tiltak vil påvirke potensialet
for et annet. Rapporten konkluderer med at det enkelttiltaket med
størst potensial i både boliger og
næringsbygg er installasjon av
varmepumper.

Figur 3. NÆRING: Potensialet for energieffektivisering i eksisterende
næringsbygg. EC-vifter benyttes i ventilasjonsanlegg.
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3. Sysselsetting og verdiskapning
Flere tidligere rapporter har beregnet den samfunnsøkonomiske
verdien i økt energisparing, blant
annet Energirådet, på oppdrag fra
OED i 2008, Arnstadutvalget i 2012
og Elektroforums innspill til Grønn
konkurransekraft11.

Den samfunnsøkonomiske verdien
av spart energi kan likestilles med
verdien av samme mengde produsert energi. Verdien fremkommer
da gjennom kundenes betalingsvillighet, anslått til 65 øre per kWh
korrigert for avgifter og marginale
tap i nett. Ved å anta varige besparelser på 10 TWh gir dette en
samfunnsøkonomisk gevinst på 80
milliarder kroner (beregnet etter
NVEs håndbok for samfunnsøkonomisk analyse)12.

Arnstadutvalget beregnet i sin rapport at dette ville utløse et marked
på 80 milliarder kroner og ca.
8 000 nye jobber årlig over ti år13. I
Elektroforums innspill til Utvalget
for grønn konkurransekraft ble
det beregnet at en realisering av 10
TWh energieffektivisering frem mot
2030 vil gi en samfunnsøkonomisk
nytteverdi på om lag 90 milliarder
kroner14. Basert på strukturstatis11
12

13
14
15

tikk ble det vist at dette kan utløse
4 600 nye, permanente arbeidsplasser i form av ingeniører og montører,
samt 700 nye lærlingplasser.
Tiltakene vil også ha ringvirkninger
i leverandørkjeden i form av ytterligere 1 600 arbeidsplasser for produsenter, importører og grossister.
Alt i alt tyder dette på at målet om
10 TWh energisparing mot 2030
vil kunne utløse samfunnsøkonomiske gevinster på 80–90 milliarder
kroner og skape 7 000–8 000 nye,
varige arbeidsplasser. I tillegg vil
dette gi ringvirkninger utover de
nye årsverkene skapt i byggenæringen som følge av inntekter, som igjen
øker offentlig og privat konsum. I alt
kan en gjennomføring av 10 TWhmålet skape mer enn 10 000 nye
arbeidsplasser15.

Elektroforum, 2016.
Energirådet har påpekt at en viktig forutsetning er at NVEs metode kun kan benyttes
på prosjekter mindre enn 1 TWh. Ved større volumer vil det bli andre systemmessige
konsekvenser, som blant annet at for mye kraft frigjort samtidig kan medføre priskollaps.
Med en sterk elektrifisering av person- og varebilparken, og økt utbyggede eksportmuligheter til utlandet vil det trolig være stort rom for energieffektivisering uten en
tilhørende priskollaps (Energirådet, 2008).
Arnstadutvalget, 2012.
Elektroforum, 2016
Elektroforum, 2016
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EKSEMPEL:
SYSTEMATISK ENERGIREDUKSJON I ENTRAS PORTEFØLJE
Eiendomsselskapet Entra eier og drifter i dag en portefølje på 85 eiendommer, noe som utgjør ca 1,2 mill m².
Entra har jobbet med energireduksjon
siden 2006. De første årene var det
fokus på å få opp god målerstruktur
og få etablert energioppfølgingssystem (EOS). Deretter ble det satt mål
om en årlig energireduksjon på hele
porteføljen. Først ble tiltakene med
1- 3 års nedbetalingstid gjennomført.
Hovedsakelig var det snakk om oppgradering av SD-anlegg og tekniske
anlegg.
Samtidig ble det jobbet med kompetanseheving i driftsorganisasjonen.
Driftspersonellet jobbet mot konkrete
mål og det meste av energireduksjonen de første årene ble oppnådd
gjennom driftsoptimalisering, og involvering av leietakerne, for eksempel
ved at varme, kjøling og ventilasjon
bare er i drift når det er behov.
De siste 4-5 årene har Entra hatt
en målsetting om å komme ned i et
forbruk for hele bygningsporteføljen på 150 kWh/m². Her har det blitt

jobbet systematisk med fortsatt
kompetansebygging i driftsorganisasjonen, konkrete energimål per
bygg med ansvarlige for gjennomførelse, analyse av energisparetiltak,
Enovastøtte for gjennomføring av energisparetiltak og grønne fordelsavtaler med leietakere for energisparetiltak
Målet med grønne fordelsavtaler er
å få til et tett samarbeid mellom byggeier og leietakere for å jobbe mot
miljøfornuftige løsninger, som bla. inkluderer energibruken. Gjennom grønn
fordelsavtale forplikter Entra seg til
å kartlegge muligheter for miljøtiltak i bygningen, beregne innsparingen
og finansiere investeringen på en slik
måte at leietakers innsparing fra første
dag er større enn kostnaden ved nedbetalingen av tiltaket.
Leietaker på sin side forplikter seg
til å prioritere miljøaspektet, ha den
miljømessige belastningen med i
vurderingen rundt sin bruk av lokalene
og sammen med Entra gjennomgå
miljøstatus og oppfølging av tiltak.
Bransjesnitt (Enova)

Energiforbruk / kWh/m2år
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4. Dagens virkemiddelbruk

Regulatoriske
virkemidler
NYBYGG OG
SØKNADSPLIKTIG
REHABILITERING
Dagens byggeforskrifter
(Byggteknisk forskrift - TEK)
regulerer nybygg 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. Energikravene
til nybygg ble i 2007 skjerpet betydelig, og i forbindelse med klimaforliket i 2012 ble det bestemt at
energikravene til nybygg skal være
nesten-nullenerginivå i 2020. Figur
4 viser historisk utvikling og antatt
videre utvikling i energikrav for
henholdsvis kontorbygg og småhus.
Andre bygningskategorier viser
lignende utvikling.

16

300
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Energiforbruk / kWh/m2år

Dagens virkemiddelbruk er ikke
omfattende nok til å realisere
Stortingets målsetninger om økt
energieffektivisering i bygningsmassen16. Før vi kommer inn på
hvilke virkemidler vi anbefaler følger en kort gjennomgang av dagens
virkemiddelbruk.
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Figur 4. Viser utviklingen i energikrav i de tekniske byggeforskriftene (TEK) over år for boliger (svart) og for næringsbygg (grønn). Framtidige krav er antatt.

KOMPONENTKRAV OG
ENERGIMERKING

RETT TIL Å LEVERE ENERGI TIL
NETTET

Økodesigndirektivet og energimerkedirektivet er to regelverk, som
har til hensikt å redusere miljøbelastningen fra energirelaterte produkter og opplyse til forbrukeren om
de mest energieffektive produktene
på markedet. Økodesignkrav setter
minimumskrav til energieffektivitet for energirelaterte produkter,
som for eksempel vinduer, som skal
selges i EU/EØS. Gjennom å sette
klare krav om energieffektivitet, må
produsenten tilpasse seg kravene
allerede i designfasen for produktet. Direktivene er implementert i
norsk lov, men økodesignkrav til for
eksempel vinduer er fortsatt ikke
innført.

Gjennom plusskundeordningen
er det nå åpnet for å levere strøm
tilbake til nettet ved overskudd av
lokalprodusert energi. Dette har
muliggjort en bedring i økonomien i
lokalprodusert energi, som solenergi. Strømmen som leveres til nettet
er som oftest til gjeldende spotpris.

Påpekt av Riksrevisjonen (Dokument 3:4 (2015–2016)
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Kontorbygg

EKSEMPEL:
SOLENERGI PÅ CAMPUS EVENSTAD
Campus Evenstad er en del
Høgskolen i Innlandet, og består
av totalt 17 bygg med et areal
på ca. 10 000 m2. Byggene eies
og driftes av Statsbygg, og er
Statsbyggs miljøpilot i eiendomsforvaltningen. Med Multiconsult
som rådgiver og Sønnico som
leverandør ble det høsten 2013
installert et solcelleanlegg på taket på Flerbrukshuset “Låven”.
Anlegget har et totalt areal på 455

m2 og en installert effekt på 70
kWp. Med en totalkostnad på kr
993.000 gav det en kostnad på kr
14 per installert Wp.
Gjennomsnittlig årlig produksjon
siste 3 år har vært 62MWh/år,
like mye strøm som forbruket i
4 eneboliger. Man sparer med
dette 18 tonn CO2, og reduserer
strømforbruket fra nettet med ca.
5 prosent . Etter to år hadde sol-

cellemodulene produsert like mye
energi som gikk med til å produsere av dem.
Hoveddelen av produsert strøm
går til eget forbruk på Campus
Evenstad. I perioder med overskuddsenergi (spesielt om sommeren og lite aktivitet på eiendommen) leveres overskuddet
inn på nettet til Eidsiva energi og
avregnes som «solgt energi».
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Økonomiske
virkemidler
De økonomiske virkemidlene for å
utløse energieffektivisering i bygg
er kanalisert gjennom statsforetaket
Enova17.
For næringsbygg har Enova omfattende programmer for både nye
bygg og eksisterende bygningsmasse. For nybygg gis støtte til
konseptutredninger, støtte til ny teknologi i bygg og støtte til energieffektive bygg utover forskriftskrav.
For eksisterende næringsbygg gis
støtte til kartlegging av potensialet
for energieffektivisering, i tillegg
støttes forhåndsdefinerte og prosjektdefinerte tiltak som ikke anses
som bedriftsøkonomisk lønnsomme.
For næringsbygg (inkludert offentlig bygg) kan Enova i 2001 til 2016
vise til et samlet energiresultat på
til sammen 5,2 TWh med et samlet
støttebeløp på 4,8 mrd. Kroner.

For boliger har støtteordningene
vært fokusert rundt støtte til helhetlige oppgraderinger (passivhusnivå,
lavenerginivå eller oppgradering til
tidligere forskriftsnivå i 2010) og
ambisiøse nybyggprosjekter. Enova
har siden sommeren 2011 blitt
pålagt sterkere innsats rettet mot
boliger, hvor de blant annet er satt til
å administrere et såkalt «skattefradrag» for husholdninger til energitiltak i boliger. Denne ordningen har
blitt kritisert for ikke å være et reelt
skattefradrag, ettersom man veIger
17

18
19

om man vil ha den samme støttesummen utbetalt umiddelbart eller i
forbindelse med skatteoppgjøret18.

Tiltakene som støttes i boligsektoren er enkelte tiltak som ikke anses som økonomisk lønnsomme som
blant annet varmestyring, balansert
ventilasjon og varmeløsninger som
varmepumper og solfangere.

Energiresultatene for boligsektoren
er beskjedne 0,2 TWh i perioden
2012 til 2016 (0,5 mrd. kr) når bolig
har vært et prioritert satsingsområde. For perioden 2001 til 2016
ble det gitt 1 mrd. kroner i støtte til
boliger, med et samlet energiresultat
på 0,3 TWh. Spesifikt for 2016 ble
det gitt støtte til 7000 ulike tiltak i
boligsektoren, hvor 200 prosjekter
var helhetlige oppgraderinger av
boliger til forskriftsstandarden i
2010. Dette betyr at Enova årlig
når mindre enn 0,3 prosent av
alle boligeiere. I tillegg til støtteordningene til Enova tilbyr
Husbanken grunnlån for bygg med
ambisiøse miljøkrav.

RIKSREVISJONEN
Riksrevisjonen
undersøkte
myndighetens arbeid med energieffektivitet i bygg i 2015.
Riksrevisjonen var sterkt kritisk
til myndighetenes samlede innsats for å energieffektivisering i
bygg, og påpekte at myndighetene har vært langt unna målet
om å redusere energibruken
betydelig innen 2020.
Hovedfunnene i rapporten viser
at de juridiske virkemidlene ikke
fungerer for eksisterende bygg,
at de økonomiske virkemidlene
for energieffektivisering i liten
grad fører til redusert energibruk i bygg. Spesielt kritiseres
boligsatsingen til Enova. I tillegg påpekes det at det fortsatt
er stort behov for informasjon om energieffektivisering,
og mer samordning fra myndighetenes side.

Kompetansevirkemidler

Satsingen på økt kompetanse
om energieffektivisering har
i hovedsak vært knyttet til
Lavenergiprogrammet19 og rådgivingstjenesten hos Enova.
Rådgivningstjenesten Enova Svarer
er rettet inn mot boligmarkedet,
hvor i overkant av 40 000 henvendelser besvares årlig.

I tillegg eksisterer egne støtteordninger i Oslo kommune, kanalisert gjennom Klima- og energifondet. Støtteordningen i Oslo kommune er delvis overlappende med Enovas støtteordninger og vil ikke bli videre behandlet i denne rapporten grunnet den begrensende
utstrekningen.
https://www.dinside.no/bolig/enova-fradrag-uten-mal-og-mening/61017001
Lavenergiprogrammet har hatt som formål å øke kompetansen internt i byggenæringen og har vært et samarbeid mellom aktørene i
næringen, Direktoratet for byggkvalitet, Enova og NVE, og planlegges nedlagt i slutten av inneværende år.
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EKSEMPEL:
ENERGILEDELSE OG DRIFTSOPTIMALISERING VED UNIVERSITET I OSLO
Universitet i Oslo (UiO) har en
bygningsmasse på mer enn 100
bygg som til sammen utgjør nesten 600.000 kvadratmeter. UiO har
en egen eiendomsavdeling som
jobber med drift, vedlikehold, rehabilitering og nye prosjekter.
Entro ble i 2016 engasjert til å
bistå i arbeidet med å redusere
energiforbruket.
Prosjektet startet høsten 2016
med mål om fem prosent reduksjon av energiforbruket i løpet av
de tolv første månedene. Etter
10 måneder er forbruket redusert med 7,8 prosent, kun gjennom
driftsmessige justeringer.
Det har vært en klar prosjektstrategi å prioritere de mest kostnadseffektive tiltakene først.
Det innebærer at den første
fasen i hovedsak har fokusert

på organisering (energiledelse),
kompetansebygging og driftsoptimalisering. Tiltak som har tilbakebetalingstid på under ett år,
med andre ord svært lønnsomt.
Prosjektet startet med en gjennomgang av alle de største byggene sammen med driftsteknikker, det vi si befaring, samt grundig
gjennomgang av alle styringssystemer (SD-systemer) og systemer
for oppfølging av energi- og vannforbruk (EOS-system).
Gjennomgangene hadde som
formål å kontrollere om innstillingene på anleggene var driftsmessig og økonomisk optimale og
om systemene fungerte etter hensikten. Alle avvik og forbedringspunkter ble beskrevet i egne rapporter for hvert bygg som dannet
grunnlaget for driftsteknikernes

videre arbeid med å optimalisere
driften.
Rådgivere har hatt løpende oppfølging av de tekniske anleggene og driftssituasjonen via sine
fjernovervåkningsfunksjoner, og
har fulgt opp. Driftsteknikerne.
I tillegg ble det arrangert egne
samlinger med vekt på opplæring innen utvalgte tema, erfaringsutveksling og diskusjon
av løsninger. Dette har bidratt til
spredning av nyttig informasjon i
organisasjonen.
Neste fase av prosjektet vil arbeide med å forbedre automatikk
og sentral driftskontroll. Dette
er også av de mest lønnsomme
tiltakene innen energisparing. Vi
regner med at disse tiltakene vil
betale gjennom reduserte energikostnader på to til fire år.
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5. Barrierer
Enova gjennomførte i 2012 en
potensial- og barrierestudie for
energieffektivisering i norske bygg,
hvor en rekke ulike barrierer for
energieffektivisering i næringsbygg
ble kartlagt. De er både komplekse
og sammensatte, og opptrer ofte
samtidig.

Næringsbygg

ENERGILEDELSE OG DRIFT

Hovedutfordringene når det gjelder
økonomiske barrierer dreier seg
om spørsmål knyttet til lønnsomheten i prosjektet og forholdet
mellom eier og leietaker av bygget.
Kunnskapsbarrierene handler
om manglende kunnskap i alle
ledd fra ledelse og eier, til drift og
leverandør.

Basert på erfaringer fra vår referansegruppe vil vi trekke frem
manglende bevissthet hos ledelse
og eier, og manglende kompetanse
hos driftspersonelle og forvaltere
som svært sentrale barrierer som
hindrer enkle energieffektiviseringsprosjekter. Aktørene med det
laveste energiforbruket har satt
arbeidet med energieffektiviser-

Boliger
Praktiske
og tekniske
barrierer

Økonomiske
barrierer

✖✖
✖✖
✖✖
✖✖

Krevende å sette i gang
Planlegger å flytte
Tiltak virker skjemmende på boligen
Manglende tilgang på håndverkere

✖✖ For kostbart
✖✖ Manglende lønnsomhet

Yrkesbygg
✖✖ Manglende forankring i egen
organisasjon

✖✖ Mostridende myndighetskrav
✖✖ Leiekontrakter fir ikke de riktige
incentivene

✖✖ Rigid rammeverk for offentlige aktører
✖✖ Offentlige virksomheter får ikke
låne penger

✖✖ Høye investeringskostnader
✖✖ Kostnadsfordeling mellom eier og
leietaker

✖✖ Lav bevissthet knyttet til energibruk /
myter

Holdningsbarrierer

✖✖ Manglende engasjement

✖✖ Bedriftskultur / skepsis til
energieffektivisering

✖✖ Brukere foretrekker komfort framfor
energieffektive bygg

✖✖ Myter tilknyttet lønnsohetsspørsmålet
✖✖ Usikkert om tiltaket vil fungere etter
Kunnskapsbarrierer

hensikten
✖✖ Mangel på informasjon om produkter
og tjenester
✖✖ Liten oversikt over
oppvarminskostnader

Barrierer mot energieffektivisering. Kilde: Enovas barrierestudie (2012)
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✖✖ Generelt manglende kunnskap om
fordeler og lønnsomhet ved
energieffektivisering
✖✖ Manglende kompetanse knyttet til
drift av bygg

ØKONOMISKE BARRIERER

Høye investeringskostnader og
manglende lønnsomhet oppfattes
som den viktigste barrieren for energieffektiviseringstiltak i næringsbygg, og støtteordningene fra Enova
omtales ofte som byråkratiske og
tungvinte20. Maksstøttenivået til
prosjekter i henhold til statsstøtteregelverket er på hele 40 prosent,
mens støttenivået til Enova ligger
generelt langt lavere.

PRAKTISKE BARRIERER

Eier-leier-problematikk er en av
de mest sentrale barriere innen
næringsbygg. Utbyggere, eiere og leietakere har motstridende interesser
i hvert enkelt prosjekt. Reduserte
energiutgifter kommer leietaker til
gode, men eier må ta kostnadene
med å gjennomføre energieffektiviseringstiltak. Eiere av bygget har i
dag derfor få insentiver til å betale
for energieffektiviseringstiltak før
de vet om leietaker har betalingsvilje. Grønne leiekontrakter er utarbeidet som virkemiddel for å redusere
barrieren rundt dette.

EKSEMPEL:
LØNNSOMT MED HØYERE LEIE I SWECO-BYGGET
Swecos nye Bergenskontor er
et av Norges mest miljøvennlige
bygg. Investeringen i energisparetiltak ble finansiert gjennom å
betale høyere leie.
Det er sjelden at leietaker ber om
høyere husleie, men for kontorbygget på over 17.000 kvadratmeter var dette en lønnsom idé.
En hovedårsak var at Sweco på
forhånd hadde regnet ut at høyere
leie som følge av mer ambisiøse
energiløsninger ville bli lønnsomt
grunnet lavere driftskostnader og
lavere felleskostnader. Det nye
bygget klarte å oppnå BREEAM
Excellent som er nest høyeste
nivå av den europeiske miljøsertifiseringsordningen for bygg.
80 prosent av energiforbruket
ble dermed redusert sammenlignet med minimumskriteriene i
byggeforskriftene.

Isolasjon og tetthet er på passivhusnivå. Både lys og ventilasjon styres etter hvor mange som
faktisk er til stede, samtidig som
belysning og utstyr er energieffektivt. I tillegg utnyttes overskuddsvarme i bygget, og det er
solceller som produserer energi.
Det er også geobrønner (jordvarme), som bidrar både med oppvarming og kjøling.
Beregnet årlig produksjon av
fornybar energi er på 18 kWh per
kvadratmeter.
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Egenprodusert energi
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Beregnet årlig strømforbruk er
på 35 kWh per kvadratmeter for
kontordelen, inklusiv tilskudd
fra solceller og varmepumpe.
Bygningskroppen
tilfredsstiller
kravet til passivhusnivå. Det er
kombinasjonen av ulike teknologier som gjør at bygget er svært
miljø- og energieffektivt:

UTVIKLING I KRAV TIL ENERGIBEHOV

kWh / kvm

ing i et helhetlig system, noe som
gjerne omtales som energiledelse.
Energiforbruket i godt driftede bygg
ligger gjerne 20 til 30 prosent lavere
enn for dårlige driftede bygg. Mange
energieffektiviseringstiltak, med
få års tilbakebetalingstid kan da
bli gjennomført. Manglende kompetanse til drifting av bygg påpekes
som spesielt viktig.

TEK 10
Utstyr

Belysning

TEK 15
Kjøling

TEK 20
Vifter og pumper

Swecobygget
Varmtvann

Enova, 2012.
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TEK 30
Oppvarming

EKSEMPEL:
EPC-PROSJEKT NORD-FRON KOMMUNE
Nord-Fron kommune satte som mål å redusere energiforbruket i kommunale bygg med minimum 15
prosent. Gjennom EPC-kontrakt sparte de 28 prosent
uten høyere kostnad, samtidig som prosjektet ble
selvfinansiert.
Kommunen inngikk en EPC-kontrakt og fikk gjennomført en grundig energianalyse av 28 kommunale bygg og kom fram til over 200 tiltak som skulle
gjennomføres.
Garanterte for besparelsen
Det ble identifisert en mulig reduksjon i energiforbruk
tilsvarende rundt 1,7 millioner kroner per år med gjeldende energipriser, og Schneider Electric garanterte
for at denne reduksjonen skulle realiseres. Dersom
kommunen ikke oppnådde besparelsen ville de få
dekket mellomlegget, eller flere tiltak i bygningsmassen for å oppnå garantert besparelse. Dersom
det viste seg at kommunen sparte mer energi enn
forventet ble besparelsen delt. Denne modellen, som

OFFENTLIGE BYGG
En tredel av arealet av næringsbygg
eies av det offentlige. Barrierene
for energieffektivisering i offentlige
bygg er i stor grad de samme som
for private næringsbygg. I mange
situasjoner er det kommunale foretak som eier byggene som leies ut
videre, og kommunale foretak gjør
i stor grad de samme vurderingene
som private eiere. I tillegg er offentlige prosjekter ofte avhengige av
bevilgninger og rammer gitt over
offentlige budsjetter, noe som kan
føre til at lønnsomme tiltak over
byggets levetid utelates på grunn av
manglende investeringsrammer.
21
22

Godbolt, 2014.
Enova, 2012
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kalles Energy Performance Contracting (EPC), eller
energisparekontrakter, reduserte risikoen for kommunen og ga partene et felles insentiv for å følge opp
driften i hele kontraktsperioden.
Prosjektøkonomi
Prosjektet realiserte en årlig besparelse på 2 600 000
kWh, hele 28 % av bygningenes eksisterende energiforbruk. Ved gjennomføringstidspunktet tilsvarte
dette en besparelse på 1,7 millioner kroner årlig.
Prosjektet ga i tillegg redusert forsikringspremie på
80 000 kr årlig.
Prosjektet kvalifiserte for Enovastøtte på 2,2 millioner kroner, noe som reduserte tilbakebetalingstiden fra 17,2 år til 15,9 år. Totale investeringer var
på 30 millioner kr, men summen av energibesparelsene, Enova-støtten og redusert forsikringspremie gjorde at kommunens kostnader ble de
samme som før prosjektet. Prosjektet var med andre
ord selvfinansierende.

Boligsektoren
Norske forbrukere er i større grad
opptatt av komfort og hva som er
praktisk enn av strømregninga når
de vurderer energieffektivisering og energibruk 21. De ser ikke
gevinsten av energieffektiviseringstiltak, og betalingsviljen er lav22.
Samtidig gir ikke bransjen god nok
informasjon til kundene om gode
energieffektiviseringsløsninger.

Blant de mest lønnsomme tiltakene
for energieffektivisering i boligsektoren (se kapittel 2) er installasjon
av varmepumper, etterisolering
av tak og vegg i forbindelse med

rehabilitering, LED-belysning,
vannbesparende utstyr og energieffektive vinduer kommer ut som
tiltakene med størst potensial.
Paradokset er at virkemidlene til
Enova er begrenset til å omhandle helhetlige oppgraderinger av
boliger og luft/vann eller væske/
vann-varmepumper. Dette betyr at
hovedvirkemiddelet for energieffektivisering i boligsektoren ikke
utløser de tiltakene som enklest lar
seg gjennomføre, og som har størst
energieffektiviseringspotensial.

Norske boligeiere har trolig også
langt høyere avkastningskrav til
energieffektiviseringstiltak enn sju
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EKSEMPEL:
PLUSSHUS-BOLIG I LARVIK
Plusshuset på Ringdalskogen i
Larvik er et demonstrasjonshus
som skal inspirere til å realisere
klimavennlige
byggeprosjekteter.
Her kan kunder kan få opplæring
og innsikt i energiløsningene som
er anvendt i huset. Plusshuset er
et nybygg, men løsningene kan like
gjerne brukes i eksisterende boliger.
For å oppnå nullutslipp fra både
drift og materialer er det i tillegg
til passive energibesparende tiltak, brukt lite energikrevende materialer, resirkulerte materialer og
energieffektive tekniske løsninger.
Energiproduksjonen for å balansere
forbruket og utslippene, er basert på
elproduksjon fra bygningsintegrerte
solceller. Utendørsbassenget er
laget av en gjenbrukt container, og
er varmet opp av solfangere.
Viktige energieffektiviseringstiltak
som er benyttet er bevisstgjøring
om energiforbruk, med detaljerte
energimålere for hver sikringskurs
som visualiserer forbruk. I tillegg
har huset et KNX byggautomasjonssystem som styrer ventilasjon,
lys og solcellepaneler mot batteribank, samt inverterer som en del av
et smartgrid.
Husets plassering og utforming er nøye planlagt med tanke på soleksponering, som skal
begrenses for å unngå sterke
temperatursvingninger.
Neste skritt er å gjøre disse løsningene lett tilgjengelige i lokalmiljøer
landet rundt.t
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ZEB plusshus i Larvik er et samarbeid mellom Snøhetta, SINTEF, Brødrene Dahl og
Optimera, og viser at bransjen i Norge er i stand til å bygge og rehabilitere for fremtidens energikrav.

prosent, som benyttes av Enova.
Et for lavt avkastningskrav
medfører at mange energieffektiviseringstiltak blir for
«lønnsomme» til å bli med i en
støtteordning. I tillegg blir støttesatsene på 20 prosent, som
Enova opererer med for tiltak
som balansert ventilasjon og
luft/vann-varmepumpe, for lave
til å bli utløsende.
En evaluering av tilskuddsordningen for elektrisitetssparing

i husholdningene utført for Enova
i 2010 fant at kun ni prosent av
støttemottakerne sier de ikke ville
foretatt investeringen uten tilskudd,
derimot sier 41 prosent av mottakerne at det har hatt en bevisstgjørende effekt (Rambøll 2010). Et
«offentlige godkjent»-stempel som
følger av å være i en støtteordning
kan være utløsende for energieffektiviseringstiltak. Dette er i tråd med
funnene i potensial og barrierestudien til Enova, som viser at mangel på
støtteordninger og klare anbefalin-

EKSEMPEL:
SYSTEMATISK ENERGIEFFEKTIVISERING I BORETTSLAG
Bjørnheim Borettslag ble oppført
i 1976. Det består av 15 blokker
og utgjør totalt 381 leiligheter.
Oppvarmet areal er ca 35.000 m².
Det er direkte elektrisk oppvarming, avtrekksventilasjon og felles
tappevannsberedning.
Borettslaget har jobbet systematisk med vedlikehold og oppgraderinger, og har vært flinke til å
tenke energieffektivisering samtidig med dette.

ger fra myndighetene er en av de
største barrierene i boligsektoren23.
Videre er det tydelig at dersom
potensialet for energieffektivisering
i boliger skal tas ut, må det gjennomføres langt flere enkelttiltak enn det
Enova klarer per i dag. Dette er også
i tråd med Riksrevisjonens kritikk
av boligsatsingen til Enova24. Det
er tydelig at det trengs en helhetlig
gjennomgang av støtteordningene
rettet mot boliger.

23
24
25

Etter en enøkanalyse på 90-tallet ble det installert varmepumper for gjenvinning av energien i
avtrekksluften fra leilighetene til
felles produksjon av varmt tappevann i nye celleberedersystem,
i tillegg ble det skiftet til sparedusjer. Tiltakene er anslått til å
ha gitt en energibesparelse på
ca 3.000 kWh/år per leilighet.
Varmepumpeanlegget er tilknyttet SD-anlegg for overvåking/
oppfølging.

MANGEL PÅ PRISSIGNAL OG
SYSTEMER FOR Å UTNYTTE
NYE AMS-MÅLERE
Automatiske målere (AMS) rulles
nå ut i alle bygg. Nye strømmålere
muliggjør automatisering og bedre
kommunikasjon med sluttbrukere.
Erfaringer fra utlandet viser at å
utnytte denne typen teknologi kan
redusere strømforbruket med 5-10
prosent grunnet økt bevissthet og

Borettslaget engasjerte Multiconsult til å utarbeide en
enøkanalyse i 2005 første gang,
og en oppdatering i 2011. Det
ble foreslått 19 enøktiltak, med
beregnet energibesparelse, kostnadsoverslag og lønnsomhetsberegning. Det ble først etablert
behovsstyring av avtrekksventilasjon fra leiligheter samt i
garasjeanlegg, og skiftet til lavenergibelysning i garasjeanlegg. Videre var det behov for å
skifte kledning på alle fasadene,
og det ble besluttet samtidig etterisolering med 10 cm samt
utskifting av vinduer og balkongdører. Borettslagets balkonger
var også i dårlig tilstand og ble
skiftet ut til nye, og man passet på å samtidig eliminere kuldebroene bak balkongdekkene.
Fasadeoppgraderingen ble utført
i 2011-2013.

kommunikasjon mot sluttbrukere25.
Økt bruk av teknologi for laststyring
kan redusere forbruket ytterligere.
Per i dag er det mangel på timestariffering som hindrer framveksten
av et slikt marked for smart strømstyring. Med ulike priser gjennom
døgnet blir forbrukerne mer bevisste sitt eget forbruk, og nye nettariffer vil kunne oppmuntre smartere
energi- og effektbruk.

Enova, 2012.
Riksrevisjonen, Dokument 3:4 (2015-2016).
NVE/VaasaETT, 2014
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6. Politiske virkemidler for økt energieffektivisering
Dagens virkemiddelbruk for mer
energieffektive bygg har først og
fremst ført til en utflating av energiforbruket. For å nå målet om 10
TWh redusert energiforbruk i bygningsmassen i 2030 må virkemiddelbruken styrkes kraftig, og tiltak må
gjennomføres i både privatboliger
og i næringsbygg. Denne delen av
rapporten tar for seg våre forslag:
både styrkingen av eksisterende og
forslag til nye virkemidler.
I tillegg til å beskrive virkemidlene i
tekst har vi vurdert gjennomførbarhet, hvorvidt de fører til utvikling
enten i form av ny teknologi, kompetanse eller tjenesteutvikling, og
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hvor godt vi syns virkemiddelet er
totalt sett på en skala fra 1-3, hvor 1
er lav, 2 er middels og 3 er høy score.

På gjennomførbarhet betyr en lav
score at det er svært krevende å få
innført virkemiddelet, en middels
score vil si at det f.eks. kan være
økonomiske eller administrative
kostnader som gjør det mindre attraktivt, og høy score at det burde
være uproblematisk å innføre virkemiddelet. På kategorien utvikling
betyr en lav score at forslaget har
få ringvirkninger ut over det aktuelle tiltaket, en middels score at det
er noe utvikling i form av tjenester,
kompetanse eller teknologi, mens

en høy score at vi regner med stor
utvikling som følge av å innføre
virkemiddelet.
På de virkemidlene hvor det er mulig
å anslå energispareeffekten har vi
oppgitt dette, men dette gjelder kun
et fåtall. Det er viktig å merke seg at
konklusjonen ikke er summen av de
to andre kriteriene, men en helhetsvurdering av hvor godt egnet vi mener virkemiddelet er totalt sett, også
hvis vi også tar hensyn til usikkerhet
knyttet til om forslaget får ønsket effekt, samt energisparepotensial.

Overordnede
virkemidler
FORENKLET
REHABILITERING I TEK
Gjennomførbarhet
Fører til
utvikling
Konklusjon

Å øke rehabiliteringsraten er et viktig energieffektiviseringstiltak. Etter
dagens regelverk skal alle rehabiliteringstiltak som defineres som hovedombygging byggemeldes1, og da
er hele bygget omfattet av kravene
i TEK 10. Disse kravene bidrar til å
gjøre rehabilitering unødvendig vanskelig og kostbart. Resultatet er at
rehabiliteringsarbeidet utsettes eller
neglisjeres. Ved å sikre at hovedombygginger kan la seg gjøre innen
oppnåelige økonomiske rammer kan
man øke rehabiliteringsraten.
En løsning på dette er å forenkle
regelverket for rehabilitering. I
Danmark skiller de byggetekniske
forskriftene seg fra de norske ved at
de har egne regler som retter seg mot
eksisterende bygninger. I BR10 (tilsvarer TEK 10) er det egne underkapitler som retter seg mot henholdsvis bruksendring og tilbygg, ombygging og forandringer som også
omfatter vedlikehold og utskiftning
av enkeltkomponenter. Dersom det
1

2
3

rent teknisk er umulig å oppfylle
kravene kan man kompensere med
andre tiltak.

Vi anbefaler å forbedre og tilpasse
kravene til rehabilitering av eksisterende bygningsmasse i byggteknisk
forskrift, med mål om å øke antallet
rehabiliteringer.

KOMPONENTKRAV TIL
VINDUER
Energisparepotensial

0,56 TWh per år

Gjennomførbarhet
Fører til
utvikling
Konklusjon

I tillegg til å gjøre det enklere å totalrehabilitere er det også viktig å
fange opp mindre oppgraderinger. Størstedelen av rehabiliteringer
som foretas i Norge er ikke omfattet av teknisk forskrift. Derfor er
komponentkrav den mest treffsikre
måten å sørge for at også mindre
tiltak får en høy energistandard.
Minstekrav til energieffektivitet
sikrer at det mest energieffektive
alternativet blir valg når utskiftingen uansett foretas. I en utredning
av mulig komponentkrav i bygg utført av Asplan Viak på oppdrag for
Kommunal- og regionaldepartementet i 2012 ble det anbefalt innført et betingelsesløst komponentkrav til vinduer2. Kravet bør være

på passivhusnivå for vinduer, det
vil si at man går fra dagens krav om
U-verdi på 1,2 til passivhusnivå 0,8.
Energieffektiviseringspotensialet
for dette er beregnet å alene være på
0,56 TWh hvis man kun utfører tiltaket når vinduer uansett skal skiftes
ut3. Dette er en lavthengende frukt.
Tiltaket gir noe høyere kostnad
for forbrukeren når vinduer først
skal byttes ut, men har for øvrig
små økonomiske og administrative
konsekvenser.
Vi anbefaler å innføre komponentkrav
til vinduer på passivhusnivå (U-verdi
0,8). Andre komponentkrav bør også
vurderes.

HVITE SERTIFIKATER
Energisparepotensial

Min 1,2 TWh pr år

Gjennomførbarhet
Fører til
utvikling
Konklusjon

Hvite sertifikater, også kalt energisparebevis, er et virkemiddel for
energisparing i byggsektoren som
pålegger nettselskapene årlige forpliktelser for redusert energibruk
målt i andel av solgt energi. Dette
tiltaket vil også kunne oppfylle
kravet i nergieffektiviseringsdirektivet, som sier at alle distributører
eller selgere av energi skal oppnå
ny energisparing tilsvarende 1,5
prosent av årlig energisalg til slut-

Med hovedombygging menes byggetiltak som etter kommunens skjønn er så omfattende at hele byggverket i det vesentlige blir fornyet.
Ved mindre oppgraderinger er det kun selve tiltaket som skal være i overensstemmelse med de nye kravene. Dersom et tiltak omfatter
eller får virkning for hele enheten eller byggverket vil dette være å anse som en hovedombygging, og kravene i TEK10 må følges for hele
enheten.
Asplan Viak, 2012.
Gehør, 2017.
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tkunder4. Gjennom å pålegge nettselskapene å spare energi etableres et
marked for kjøp og salg av energisparing og etablering av et marked
for energitjenesteløsninger. Innføring av hvite sertifikater har hittil
ikke vært et foretrukket virkemiddel
hos de politiske partiene.
Ettersom ambisjonsnivået for energieffektivisering i bygg nå er hevet
kan tiden være moden for å vurdere
hvite sertifikater på nytt.

KOMPETANSEHEVINGSTILTAK
Gjennomførbarhet
Fører til
utvikling

Som følge av det utvidede ansvaret
for energi og miljø er det viktig at
DiBK får et tydelig oppdrag, og økte
midler til å gjennomføre dette. Vi
mener at et slikt oppdrag bør spisses
inn mot kompetanseheving spesielt
innen energieffektivisering.

Vi anbefaler at det årlig settes av 20
millioner kroner til kompetansehevingstiltak. Tilskuddet bør forvaltes av
Direktoratet for byggkvalitet.

STRENGERE
BYGGEFORSKRIFTER NYBYGG

Konklusjon

Mangel på kompetanse er en av de
største barrierene for mer energieffektive næringsbygg og boliger5. Det
er manglende kompetanse i alt fra
bestillere til prosjekterende og utførende. Lavenergiprogrammet har
vært det viktigste virkemiddelet
for kompetanseheving i bransjen
de siste ti årene, men programmet
planlegges nedlagt ved utgangen av
2017.
I tildelingsbrevet til Direktoratet for
byggkvalitet framgår det at departementet vil «styrke Direktoratet for
byggkvalitet (DiBK)s rolle som nasjonalt kompetansesenter innenfor
bolig og byggkvalitet. Derfor ble fagansvaret for områdene miljø og energi overført fra Husbanken til DiBK
fra 1. januar 2017».
4
5
6

«I lys av den utvidete rollen som
kompetansesenter for byggkvalitet,
skal DiBK i 2017 veilede om energieffektivisering av eksisterende bygg
og boliger. Det vil være viktig å bygge videre på Lavenergiprogrammets
kompetanse og resultater».

Energisparepotensial

Min 0,2 TWh pr år

Gjennomførbarhet
Fører til
utvikling
Konklusjon

Innstramming av energibruk i nybygg er et effektivt og treffsikkert
virkemiddel for å redusere energibruken i bygg. At det innføres stadig
mer offensive energikrav i byggeforskriftene gjør at bransjen må omstilles til stadig å tenke nye løsninger
og bygge mer energieffektive bygg
mer kostnadseffektivt. Store deler
av denne læreeffekten er også overførbart til rehabilitering av eksister-

ende bygningsmasse. Innføring av
stadig strengere krav til nybygg vil
derfor ha ringvirkninger utover nybygg som reises i perioden frem til
2030.

I høringsnotatet til nye energiregler
TEK10 (gjeldende fra 2016) anslås
det at når de nye kravene får full
effekt for nye bygg og hovedombygginger fra 2020 vil samlet energieffektiviseringsgevinst å bli på om
lag 1–1,2 TWh per år6. Gjennom klimaforliket ble det vedtatt å innføre
nesten-nullenergi bygg i 2020. Dette
vil redusere energibehovet ytterligere med omkring 20 prosent fra
TEK10 nivå med en forventet effekt
på rundt 0,2 TWh årlig. Dette er også
i tråd med kravene i EUs reviderte
energieffektiviseringsdirektiv.
Vi anbefaler at byggeforskriftene for
nybygg strammes inn ytterligere i
tråd med teknologiutviklingen og revideres jevnlig. Vi mener også at departementet bør utrede muligheten for å
kreve plusshus-standard.

FORBEDRET
ENERGIMERKEORDNING
Gjennomførbarhet
Fører til
utvikling
Konklusjon

Fra 1. juli 2010 skal alle boliger og
yrkesbygg som selges eller leies ut
ha en energiattest som består av et
energimerke som viser bygningens
energistandard. Målet er å øke bev-

I Norge vil dette alene tilsvare 1,2TWh årlig.
Enova, 2012
https://dibk.no/globalassets/aktuelle-horinger3/160215_nye-energikrav-til-bygg/horingsnotat_160215.pdf
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isstheten om energibruk, ulike oppvarmingsløsninger og løsninger som
kan gjøre boligen eller bygningen
mer energieffektiv7.

Vi mener at ordningen må ha som
mål å bli et effektivt virkemiddel
for å nå ut med kvalifisert informasjon til boligeiere om hvordan
energieffektiviteten i boligene kan
bedres. Blant annet bør energiforbruket registrert gjennom de nye
AMS målerne automatisk lastes opp i
energimerkeordningen for å vise det
reelle forbruk. Ordningen bør også
videreutvikles til å vise beregnet
energibesparelse for tiltakene, samt
omtrentlig kostnad og beregnet
lønnsomhet. For næringsbygg, som
i dag energimerkes av eksperter, bør
det være krav til beregning av energibesparelse, kostnad og lønnsomhet
for hvert tiltak, jf. forslag til krav til
obligatorisk energirevisjon av bygg.
Vi anbefaler at energimerkeordningen
utvikles for å bedre informasjonen
mellom myndighetene og byggeierne
om energieffektivisering.

Næringsbygg
KRAV TIL ENERGIREVISJON
OG -LEDELSE
Gjennomførbarhet
Fører til
utvikling
Konklusjon

De viktigste barrierene for å øke
7
8
9

energieffektiviseringen av næringsbygg er som beskrevet i barrierekapitlet kunnskap om drift, tiltak
og lønnsomheten hos byggeiere.
Mange lønnsomme tiltak blir ikke
utført som følge av mangelen på energiledelse satt i system, og etter
vår mening er derfor pålegg om å
gjennomføre energiledelse eller å
utarbeide potensialer et kostnadseffektivt virkemiddel for å øke energieffektivisering i næringsbygg.

Ved implementering av EUs energieffektiviseringsdirektiv
stilles
det krav om at virksomheter skal
pålegges å etablere energiledelse og
kartlegge sparepotensialet.
Vi anbefaler å innføre krav om energirevisjon av alle bygg med høyt energiforbruk, eller som har energimerke
E eller lavere, hvor slike utredninger
må utføres hvert fjerde år. Som en del
av energirevisjonen skal driftsoperatørene få målrettet opplæring i drift
av byggets styringssystemer8.

ØKT INVESTERINGSSTØTTE
FRA ENOVA
Gjennomførbarhet
Fører til
utvikling
Konklusjon

For å utløse nok energieffektivisering i næringsbygg må flere prosjekter igangsettes, og flere bygg
rehabiliteres til passivhus og nesten-null-energi standard. I henhold
til statstøtteregelverket må støtten

være knyttet til merkostnadene ved
å velge en mer miljøvennlig løsning
enn alternativet, og begrenset til å
dekke en andel av disse kostnadene.
Vi stiller spørsmålstegn ved om dagens støttenivå fra Enova på omkring
20 prosent av merkostnad til energieffektivisering er høyt nok, gitt
mengden prosjekter som må gjennomføres for å nå 10 TWh-målet.
Statsstøtteregelverket gir rom for
støtte opp til 40 prosent av merkostnad, og en høyrere støttesats vil
kunne utløse flere prosjekter.
Vi anbefaler at Enova øker støttesatsene og utnytter handlingsrommet
innenfor statsstøtteregelverket.

ETTERUTDANNING OG
KOMPETANSEKRAV TIL
BYGGDRIFTERE
Energisparepotensial

1,1 TWh per år

Gjennomførbarhet
Fører til
utvikling
Konklusjon

En viktig barriere som hindrer energieffektiv drifting av næringsbygg er mangel på kompetanse hos
driftspersonell. Som vist bl.a i potensialstudien fra Gehør9 har driftsoptimalisering, herunder energioppfølgingssystem og bruk av SDanlegg, alene et energisparepotensial på 1,1 TWh.
Driftspersonell er en sammensatt
gruppe, noen få med fagbrev i drift,

https://www.energimerking.no/no/energimerking-bygg/om-energimerkesystemet-og-regelverket/
Bygg som har løpende EPC-kontrakter bør unntas, slik vil tiltaket også bidra til å bedre proffmarked for byggdrift.
Gehør, 2017
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de øvrige med fagbrev fra forskjellige håndverksfag (VVS, elektro osv),
men også mange ufaglærte. Adapt
Consulting gjorde i 2015 en analyse
av framtidens kompetansebehov
innen energieffektivisering og energiomlegging hvor de blant annet
trekker fram at det er særlig viktig
at kompetansebehovet dekkes av
grunnutdanningen 10.
Kompetanseutvikling skjer først og
fremst gjennom praktisk utførelse
av konkrete arbeidsoppgaver, og annen kompetanseheving er i stor grad
avhengig av forankring hos ledelsen.
Generelt har håndverkerne lite rom
for teoretisk læring i arbeidshverdagen, og bedriftene prioriterer
derfor å utvikle den kompetansen
som kreves av regulatoriske krav.
Dette viser at det er viktig at myndighetene regulerer hvilke kompetansekrav driftere av ulike typer
bygg bør oppfylle for å sikre at bedriftene gir nødvendig opplæring.
Vi anbefaler at myndighetene styrker
etterutdanningen av driftspersonell,
samt fastlegger hvordan byggdrifterfaget kan plasseres i et offentlig kvalifikasjonsregelverk som sikrer tilstrekkelig kompetanse.

10
11
12
13

Adapt Consulting AS (2015)
Byggemeldingen, 2011
Dialog med Enova
e-post, DIFI.

26 • ZERO-rapport

Offentlig sektor
Det offentlige må bruke rollen som
innkjøper og eier aktivt til å fremme
gode miljø- og klimaløsninger. Ny
forskrift for offentlige anskaffelser
ble vedtatt høsten 2016 der det ble
innført krav om 30 % miljøvekting i
alle offentlige anskaffelser.

PÅLEGGE
ENERGIKARTLEGGING AV
OFFENTLIG EIDE BYGG
Energisparepotensial

Inntil 1,4 TWh

Gjennomførbarhet
Fører til
utvikling
Konklusjon

Én tredjedel av alle næringsbygg er
eid av det offentlige11, og det største
potensialet for energieffektivisering
i den offentlige bygningsmassen ligger i bedret drift. Enova har gjennom
sitt arbeid mot kommunene funnet
at det sparepotensial på 1,4 TWh
gjennom bedret drift og energitiltak i eksisterende bygningsmasse.
Hovedårsaken til at ikke flere tiltak
blir gjennomført er rett og slett at
kommunene ikke prioriterer energieffektiviseringstiltak i egen bygningsmasse 12.

Enova mener at et effektivt virkemiddel er bruk av EPC-kontrakter
(Energy Preformence Contracting),
og har også en egen veileder rettet
mot kommunene for å ta i bruk dette

virkemidlet. Resultatene fra kommuner som har tatt dette i bruk viser
en reduksjon i energiforbruket på i
gjennomsnitt 30 prosent som følge
av bedret drift og enkle investeringer i tekniske anlegg og energieffektive tiltak i bygningsmassen.
EPC-kontrakter løser også utfordringen med at kommunene
ikke direkte kan lånefinansiere
energieffektiviseringsprosjekter.
For å sikre at potensialet for energieffektivisering i offentlige bygg og
i Kommune-Norge blir hentet ut, må
regulatoriske virkemidler på plass.

Vi anbefaler at det offentlige innfører obligatorisk
energikartlegging i egne bygg for å sørge for
at det gjennomføres lønnsomme
energieffektiviseringsprosjekter.

KRAV OM ENERGIKLASSE A I
ALLE NYE LEIEAVTALER
Gjennomførbarhet
Fører til
utvikling
Konklusjon

Det offentlige er en stor leietaker på
det private markedet – samlet utgjør de offentlige utgiftene til leie av
bygninger årlig ca. 14 mrd. kroner13.
Ved at det offentlige stiller krav om
energiklasse A vil det påvirke det
private markedet ved rehabiliteringer og nybygg. Det vil også påvirke finansinstitusjonenes vurdering av
risiko ved utlån av kapital til bygge-

EPC - ENERGISPAREKONTRAKTER
EPC (Energy Performence Contracting) er en energisparekontrakt med
resultatgaranti. Avtalen omfatter gjennomføring av energibesparende
tiltak hvor energientreprenøren garanterer konkrete fremtidig besparelser for kunden.
Både offentlige og private byggeiere kan inngå EPC-kontrakter for å
modernisere tekniske anlegg, iverksette energieffektive tiltak i bygningsmassene og redusere CO2-utslipp. Tiltakene finansieres gjennom
fremtidige besparelser.
EPC er spesielt godt egnet for bygningsmasse med energisparepotensial og hvor det er behov for oppgradering av system for energiforsyning. Mange statlige institusjoner, fylker og kommuner har derfor de
siste årene inngått EPC-kontrakter.

NØKKELPRINSIPPER FOR EPC
•

Energisparetiltak finansieres gjennom garanterte fremtidige
besparelser uten tilleggskostnader.

•

Kunden har en part å forholde seg til. Hele prosjektet leveres av
energientreprenøren som vil stå for mesteparten av den finansielle
og tekniske risikoen.

•

Ingen risiko for kunden. Besparelser gjennom energisparing og
rasjonalisering av driften oppnås gradvis og er fastsatt og garantert i kontrakt.

Kilde: Enova
prosjekter. For de private aktørene
vil det være viktig å ha en eiendomsmasse som oppfyller krav for utleie
til det offentlige, som er en viktig og
stor kunde.

En innføring av krav om energiklasse
A kan innfases gjennom en opptrappingsplan gjeldene fra 2022 og frem
til 2025, hvor det fra 2025 stilles
krav om at det offentlige kun kan
leie energiklasse A ved inngåelse av
nye leieavtaler. Der det ikke er mulig
bør det inngås avtale med byggeier
om oppgradering innen rimelig tid.
Ved å innføre dette tiltaket gir myndighetene allerede nå et tydelig sig-

nal til markedet om at energieffektive bygg er fremtidsrettet.

Vi anbefaler at det offentlige innfører
krav om energiklasse A i alle nye leieavtaler, og at unntak knyttes til krav
om oppgradering innen rimelig tid.

Boliger
OMLEGGING AV ENOVASTØTTE FOR BOLIGER
Energisparepotensial

4 TWh

Gjennomførbarhet
Fører til
utvikling
Konklusjon

Det primære virkemidlet for å redusere energibruken i norske
boliger er Enova-støtten som gis
direkte til boligeiere som gjennomfører
energieffektiviseringstiltak.
Barrierestudier har vist at kostnad, lønnsomhet og kunnskap er
blant de største hindrene for å få
fart på energieffektiviseringen i
norske boliger, og dagens støtteordninger samsvarer svært dårlig
med tiltakene som har størst
energieffektiviseringspotensial.
Selv om det er mest ønskelig at boligeiere gjennomfører helhetlige energioppgraderinger, har dagens
ordning truffet særdeles få. Så langt
har kun 400 mottatt tilskudd for
helhetlig rehabilitering av boliger,
noe som er alt for lite til å utgjøre
en markedsendring. Man bør derfor gjøre det mulig å få støtte også
ved mindre omfattende oppgraderinger, og for enkelttiltak med god
energieffektiviseringseffekt.
Eksempelvis vet vi at selv om det
regnes som privatøkonomisk lønnsomt å etterisolere tak og vegg når
fasade og tak rehabiliteres, gjøres
dette i begrenset grad. Her bør det
sterkt vurderes å innføre en støtteordning for nettopp å endre marke-
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det. I tillegg bør tidsavgrensede
støtteordninger, som ble benyttet
for luft/luft varmepumper i 2003,
kunne benyttes i kampanjer for bedre vinduer og varmtvanntanker hos
boligeiere.
Vi anbefaler en helhetlig gjennomgang og styrking av Enovas støtteordninger. Flere enkelttiltak bør kvalifisere for støtte, og støttesatsene bør
økes for å være utløsende.

HÅNDVERKERSTØTTE
Gjennomførbarhet

Vi anbefaler å innføre en prøveordning med håndtverkerstøtte til
håndtverkere som gjennomfører
energieffektivisering.

EPC -KONTRAKTER FOR
BORETTSLAG OG SAMEIER

Fører til
utvikling

Gjennomførbarhet

Konklusjon

Tall fra Lavenergiprogrammet viser
det er kun tre av ti som gjør lønnsomme energitiltak når de likevel
skal rehabilitere loftet eller taket
sitt. For å få fart på energieffektiviseringsarbeidet kan det være hensiktsmessig å rette seg mot de som
rehabiliterer daglig, ikke én gang i
livet, nemlig håndverkerne.
En støtteordning hvor man lar støtte
gå via håndverkere vil gjøre det langt
enklere for boligeiere å gjennomføre
energieffektiviseringstiltak. Dette
gir håndverkerne et insentiv til å
markedsføre energieffektivisering
samtidig med vanlig oppussing, samtidig som de får mer erfaring med
å være energirådgivere og å utføre
energioppgraderinger.
Det foreslås å innføre en prøveordning for å teste om støtte til
håndverksbedrifter
gir
større
14

effekt enn dagens virkemidler.
Tilskuddet skal være rettet inn
mot håndverksbedrifter innenfor forhåndsdefinerte tiltak. Det
må utarbeides en liste forhåndsgodkjente enøktiltak. Håndverkerne
som kan motta støtte må inneha god
kunnskap om hvordan de tiltakene
de kan få støtte til utføres. Det må
derfor stilles kompetansekrav.

NVE/VaasaETT, 2014.
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Fører til
utvikling
Konklusjon

Gjennomføring av energieffektivisering i borettslag og sameier er ofte
mer komplekst enn i privatboliger.
Borettslag er til gjengjeld større og
egner seg bedre for proffmarkedet.
I dag gis det støtte til å utarbeide en
kartlegging av potensialet for tiltak,
men borettslaget/sameiet blir overlatt til seg selv etter dette. Økt tilbud
av ferdige energieffektiviseringstjenester, som innebærer ferdig finansiering, kan ha potensial til å utløse
større prosjekter i borettslag og sameier (en form for EPC-prosjekter
rettet mot borettslag).
Vi anbefaler at det utvikles en form for
EPC-prosjekter rettet mot borettslag
med tilhørende støtteordninger.

NYE NETTARIFFER
Energisparepotensial

Inntil 4 TWh

Gjennomførbarhet
Fører til
utvikling
Konklusjon

Automatiske målere (AMS) rulles
nå ut i alle bygg. Nye strømmålere
muliggjør automatisering og bedre
kommunikasjon med sluttbrukere,
men foreløpig er dette svært begrenset. Forbrukere vil ved innføring av
automatiske måle- og styringssystemer med god kommunikasjon mot
sluttbruker i langt større grad bli
klar over sitt eget forbruk og hva
kildene til forbruket er. Dagens AMS
målere, til en kostnad av 10 milliarder, høster imidlertid få av disse
gevinstene. Erfaringer fra utlandet
viser at god utnyttelse denne typen
teknologi kan redusere strømforbruket med opp mot 10 prosent,
noe som utgjør opp mot 4 TWh i
boligsektoren14.

Innføring av timesavregning av nettariffer og energipriser vil gjøre
smarte forbrukere i stand til å utnytte variasjoner i prisene gjennom
døgnet, og tjene på styring av forbruket. Dette muliggjør dannelse av
et marked for teknologi for å utnytte
smarte målere og forbedret kommunikasjon i kjølvannet at de nyinnførte AMS-målerne.
Vi anbefaler innføring nye nettariffer
som oppmuntrer smartere energi og
effektbruk.
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7 Konklusjoner og anbefalinger

OFFENTLIG
SEKTOR

NÆRINGSBYGG

OVERORDNEDE VIRKEMIDLER

Gjennomførbarhet
Forenklet rehabilitering i TEK
Komponentkrav til vinduer
Hvite sertifikater
Kompetansehevingstiltak
Strengere byggeforskrifter
Forbedret energimerkeordning
Krav til energirevisjon og energiledelse
Økt investeringsstøtte Enova
Etterutdanning og kompetansekrav til
byggdriftere
Pålegge energikartlegging av offentlige bygg
Det offentlige må stille krav om energiklasse A i
leieavtaler

BOLIG

Omlegging av Enovastøtte for boliger
Håndverkerstøtte
EPC rettet mot borettslag og sameier
Nye nettariffer
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Fører til
utvikling

Konklusjon

Det er bred politisk enighet om et
mål om 10 TWh reduksjon i levert
energi til eksisterende bygningsmasse innen 2030. Det er også klart
at dagens virkemiddelbruk ikke
er omfattende nok til å realisere
Stortingets mål. Det er avgjørende
å få på plass flere og sterkere virkemidler og planer som tar oss til 10
TWh.

Vi har derfor utarbeidet en liste med
15 virkemiddelforslag. Det er viktig å merke seg at det ikke vil være
tilstrekkelig å kun gjennomføre ett
eller to av de foreslåtte virkemidlene dersom vi skal realisere
10
TWh-målet.
Vi
anbefaler at alle virkemidlene innføres, men har likevel valgt å rangere dem basert på gjennomførbarhet, om tiltaket vil gi utvikling, og
i konklusjonen vektlegger vi også
energisparepotensial og om det er
usikkerhet knyttet til om forslaget
har ønsket effekt.

Av de foreslåtte overordnede virkemidlene peker komponentkrav seg
ut som det eneste med toppscore.
Til tross for at det neppe fører til
teknologi-, tjeneste- eller kompetanseutvikling er dette en lavthengende frukt, som enkelt lar seg
gjennomføre, hvor det er lite tvil om
effekten av forslaget.

Byggenæringen og miljøorganisasjonene har lenge ønsket seg hvite
sertifikater, men grunnet manglende politisk aksept har det fått
en lav score på gjennomførbarhet
og dermed ikke toppscore. Dette er
imidlertid et forslag som kan ha
svært stor effekt, og vi mener derfor
tiden er moden for å ta forslaget opp
til ny vurdering.
I kategorien for næringsbygg har vi
spesielt stor tro på etterutdanning
og kompetansekrav for driftspersonell, da vi mener dette vil føre til
stor kompetanseutvikling i hele
bransjen. Det samme resultatet kan

vi imidlertid få dersom vi innfører
krav til energirevisjon og -ledelse.
For det offentlige vil vi spesielt trekke fram obligatorisk energikartlegging av offentlige bygg, som igjen
vil kunne føre til en økt energioppgradering i offentlig sektor. For
det offentlige vil også krav om energiklasse A i leiekontrakter kunne
få store ringvirkninger, men dette
forslaget vurderer vi som noe vanskeligere å få gjennomført.

For boligsektoren har vil spesielt
stor tro på en fullstendig gjennomgang av Enovas støtteordning rettet
mot boligeiere, hvor flere rapporter
har vist at det er et stort uutløst potensial for energieffektivisering. Vi
trekker også fram tjenesteutvikling
i form av en egen EPC-ordning
rettet mot borettslag, hvor terskelen i dag er høy for å igangsette
energioppgraderinger.
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OM ZERO

ZERO er en uavhengig, ideell miljøstiftelse som mener at
klima er den viktigste miljøsaken, og arbeider med å drive frem
null-utslippsløsninger og forhindre investeringer i løsninger som
gir utslipp. Vår oppgave er å sikre en praktisk og raskest mulig
overgang fra klimaskadelig aktivitet til utslippsfrie løsninger
– det grønne skiftet.
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