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VKEs høringsuttalelse til revidert energieffektiviseringsdirektiv (EED)

VKE – Foreningen for ventilasjon, kulde og energi, er en arbeidsgiverforening som 
organiserer ventilasjons-, kulde- og varmepumpebedrifter. VKE har i dag 224 
medlemsbedrifter i hele verdikjeden. VKE er en bransjeforening i Byggenæringens 
landsforening (BNL) og tilsluttet NHO. 

Det vises til høring om utkast til nytt energieffektiviseringsdirektiv (EED) av 14. juli 2021. 

Generell tilbakemelding om direktivet 

VKE mener Norge bør støtte endringsforslagene som er fremmet i utkastet til nytt EED av 14. 
juli 2021. Vi mener også at Norge bør få fortgang på implementeringen av tidligere revisjoner 
av EED. 

EED er et av nøkkeldirektivene for at EU skal nå sine klimamål, det samme mener vi er 
gjeldende for Norge. I revisjonen av EED er energieffektivisering ansett som en egen kilde til 
fornybar energi. Man har satt som prinsipp at energieffektivisering alltid skal settes først i 
utforming av ny politikk, planlegging og investeringsbeslutninger. 

Frigjøring av fornybar kraft 

Norge er velsignet med store mengder fornybar kraft, men det er ingen unnskyldning til å 
sløse bort denne verdifulle ressursen. Over 80 prosent av energibehovet til boliger og 
yrkesbygg dekkes av elektrisitet, noe som i 2018 utgjorde 65 TWh. Det er et stort potensial for 
energieffektivisering i norske bygg. Men byggekrav, virkemidler og den generelle 
energipolitikken i Norge er innrettet slik at vi ikke får tatt ut dette potensialet. 

Tilgjengelig spillvarme er generelt karakterisert ved begrenset avsetningsmulighet. Dette 
skyldes bl.a. at det er lite utbygd vannbåren varme i Norge. 

Energieffektivisering i eksisterende norsk bygg kan frigjøre store mengder fornybar kraft som 
kan bidra til elektrifisering av industri og transport, uten at man må bygge ut ny 
kraftproduksjon. 

VKE mener det er viktig at myndighetene legger til rette for at både nye og eksisterende bygg 
lettere kan ta i bruk mer energieffektive og energifleksible oppvarmingsløsninger. 
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Spillvarme – artikkel 14.5 

OED hadde i vår en høring for å implementere krav til kost-nytteanalyser for utnyttelse av 
spillvarme (artikkel 14.5) fra den forrige revisjonen av EED. VKE spilte da inn at det burde 
vurderes lavere grenser enn 20 MW for alle spillvarmekilder og 2 MW for datasentre.  

Disse kravene er i ny EED senket til 5 MW for alle spillvarmekilder og 1 MW for datasentre. 
VKE mener disse nye grensene bør gjøres gjeldende i det norske regelverket som skal 
implementeres. 

Energikartlegging 

I EED er det krav om at bedrifter som bruker mer enn 10 TJ / 2,8 GWh energi per år skal 
gjennomføre energikartlegging hvert fjerde år. Det er også beskrevet at myndighetene må 
legge til rette for at bedrifter som bruker mindre enn dette skal ha mulighet til å gjennomføre 
energikartlegging dersom de ønsker det. 

VKE mener at det er viktig at det er enkelt og ikke for kostnadskrevende for bedrifter å få 
gjennomført energikartlegging. Bedrifter i alle størrelser har behov for mer kunnskap om hvor 
mye energi de bruker, kun da kan de gjøre informerte valg om hvordan de kan redusere sitt 
energibruk. 

Oppsummert 

VKE mener at: 

- Norge bør støtte endringsforslagene i utkastet til ny EED 

- Norge bør implementere tidligere versjoner av EED 

- Det bør være strengere krav til energifleksibilitet i norske byggeregler 

- Virkemiddelapparatet bør styrkes og innrettes slik at man får energioppgradert 
eksisterende bygg 

- Krav til kost-nytteanalyse for utnyttelse av spillvarme bør senkes generelt til 5 MW og 
1 MW for datasentre i den foreslåtte endringen av energiloven   

- Det må bør tilrettelegges for at bedrifter av alle størrelser kan enkelt og 
kostnadseffektivt gjennomføre energikartlegging 

 

VKE deltar gjerne i videre arbeid 

VKE representerer en bransje som lever av å levere energieffektive løsninger til alt fra 
husholdninger til industrien. VKE ønsker å bidra i videre arbeid med å bedre 
energieffektiviteten i Norge. Vi har gjennom en årrekke hatt et godt samarbeid med 
direktorater og departementer som er ansvarlig for tiltakene og vi ønsker å fortsette dette gode 
samarbeidet som rådgivere og samtalepartnere for myndighetene. 
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