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Høring – Enovas rapport om energimerkeordningen
Finans Norge viser til departementets høring om energimerkeordningen for bygninger og
ordningen for energivurdering av tekniske anlegg. Under følger våre kommentarer til
høringsnotatet.
•

•

Finans Norge støtter den foreslåtte forenklingen av energimerket. Forslaget om at en
større del av informasjonen knyttet til merket flyttes til en digital plattform og at
energiattesten i papirformat og statisk digitalt format forenkles til én A4-side vil gjøre
presentasjonen av bygningens energitilstand mer brukervennlig og transparent. Videre
vil tilgjengeliggjøring av informasjon om energimerket på en digital plattform
strømlinjeforme prosessene og skape mer transparens og effektivitet.
Finans Norge mener det er meget positivt med en felles merking av flerbolighus. Det vil
effektivisere energimerkeprosessene og bidra til mer rettferdige og korrekte prosesser.
Samtidig vil det legge til rette for at en større andel av boligmassen innehar et
energimerke.
Finans Norge støtter forslaget om å inkludere effektbelastning i energimerkeordningen.
Dette kan blant annet kan gi insentiver til adferd som vil lette presset på
kraftforsyningssystemet og dermed støtte opp under elektrifisering av andre sektorer.
Finans Norge mener imidlertid at det avgjørende er at energimerkeordningen fortsatt
kan benyttes som en merkeordning for «grønne» boliger, i tråd med det harmoniserte
EU-regelverket på området. EU-kommisjonen arbeider for tiden med å utvikle detaljerte
krav for hvilke boliger som kan klassifiseres som bærekraftige for investeringsformål, i
forbindelse med den såkalte taksonomien1. I dette EU-regelverket, som også skal
implementeres i Norge, vil energieffektivitet være det relevante kriteriet for å avgjøre

•

1

EUs klassifiseringssystem (taksonomi) for bærekraftige aktiviteter

•

•

hvorvidt en bolig er «grønn» eller ikke. Dersom effektbelastning inkluderes i det norske
energimerket, er det viktig å sikre at man etablerer en løsning som gjør at man fortsatt
kan definere hvilke boliger som er de mest energieffektive isolert sett. Dette vil sørge for
at den norske boligmassen ikke utilsiktet fremstår som mindre klimavennlig samt gi et
likere sammenligningsgrunnlag på tvers av landegrenser. En løsning kan for eksempel
være at man kan oppgi en egen karakter for energieffektivitet.
Finans Norge støtter at Enovas forslag om at informasjon fra energimerkeordningen bør
gjøres tilgjengelig for samfunnsnyttige formål, så lenge dette ikke strider mot
beredskapshensyn, gjeldende personvernlovgivning eller andre hensyn. I dag finnes det
ingen god nasjonal statistikk over spesifikk energibruk i yrkesbygg. I
energimerkeordningen vil både beregnet og målt energibruk rapporteres inn, sammen
med data om byggeår, areal, osv. Her ligger alle forutsetningene til rette for at Enova kan
utarbeide kvalitetssikrede statistikker om energibruk som kan benyttes i markedet, f.eks.
for benchmarking og målstyring for eiendomsselskapene.
Det bør utredes ulike alternative kontrollprosesser for data som boligeiere rapporterer
inn, f.eks. løsninger hvor slike data verifiseres av Enova eller en annen tredjepart.
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