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Spørsmål til Energimeldingen
Olje- og energiministeren la frem stortingsmeldingen «Energi til arbeid – langsiktig verdiskaping fra
norske energiressurser» fredag 11. juni. Våre spørsmål knytter seg til omtalen av
energieffektivisering av bygg i meldingen.
Departementet skriver i meldingen:
«Det overordnede målet om 30 pst. energieffektivisering, inkludert et mål om 10 TWh
energieffektivisering i bygg innen 2030, ligger fast.»
Spørsmål 1
Skal 2015 brukes som referanseår for å følge opp målet om 10 TWh energisparing i bygg innen
2030?
Både det overordnede målet om 30 pst. Energieffektivisering, og målet om 10 TWh energisparing i
bygg ble vedtatt i energimeldingen i 2016. For å følge opp det overordnede målet om 30 pst.
energieffektivisering brukes 2015 som referanseår.
Hvis 2015 ikke skal brukes som referanseår ber vi departementet oppgi hvilket år som skal brukes
som referanseår.

Spørsmål 2
Hvordan skal måloppnåelse vurderes fortløpende gjennom perioden?
For å følge opp det overordnede målet om 30 pst. energieffektivisering brukes SSB sin årlige
energistatistikk. Hvis OED velger å bruke SSB sin energistatistikk for å følge opp måloppnåelse for 10
TWh energisparing i bygg innen 2030 anser vi dette for å være en transparent og objektiv metode.
Hvis SSB sin energistatistikk skal brukes til å vurdere måloppnåelse må målet defineres som en
reduksjon i total energibruk i byggsektoren på 10 TWh innen 2030 sammenlignet med 2015. Ved å
bruke SSB sin statistikk vil man hensynta både bygge‐ og riverate i perioden.
Det må vurderes om tallene i SSB sin årlige energistatistikk skal temperaturkorrigeres. Svingninger i
temperaturen fra år til år kan gi svingninger i energiforbruket i bygg som det kan være vanskelig å
skille fra gjennomførte energieffektiviseringstiltak. Energibruken i bygg kan derfor
temperaturkorrigeres til et klimamessig normalår etter anerkjente metoder.
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