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EU direktiv om energieffektivisering 
 
Direktivet skal sikre energieffektiviseringer såvel hos slutforbrugerne af energi (husholdnin-
ger, virksomheder mv.) som i energiproduktion og distribution. Direktivet skal medvirke til, 
at EU som helhed når målet om energibesparelser i det primære energiforbrug på 20 pct. i 
2020 målt i forhold til en baseline, der blev vedtaget på Det Europæiske Råde i marts 2007. 
Kommissionen forventer, at direktivet sammen med initiativer på transportområdet vil levere 
mere end 17 pct. energibesparelser. 
 
Direktivet indeholder en række konkrete initiativer og forpligtelser, som medlemslandene skal 
implementere og opfylde. Direktivet fastsætter minimumskrav, og at de ikke er til hinder for, 
at de enkelte medlemslande opretholder eller indfører strengere foranstaltninger, som er for-
enelige med EU-lovgivningen. Det erstatter det nuværende direktiv om energieffektivisering 
og energitjenesteydelser (2006/32/EC) og det nuværende kraftvarmedirektiv (2004/8/EC). 
 
 
Hovedelementerne i direktivet er: 
 
Energieffektivitetsmål: Medlemslandene skal fastsætte et indikativt nationalt energieffektivi-
tetsmål og årligt rapportere i energiforbruget til Kommissionen. På baggrund heraf skal 
Kommissionen i 2014 vurdere udviklingen, herunder om EU’s som helhed ser ud til at nå må-
let om 20 pct. energieffektiviseringer i 2020 og om nødvendigt foreslå yderligere forpligtel-
ser. Det fremgår af direktivet, at målet om 20 pct. energieffektivisering betyder, at EU’s pri-
mære energiforbrug i 2020 ikke må udgøre mere end 1474 millioner tons olieækvivalenter. 
 
Energieffektivisering af statslige bygninger: I henhold til direktivet skal medlemslandene sik-
re, at 3 pct. af det samlede etageareal i bygninger, der ejes og benyttes at staten, energirenove-
res hvert år Alternativt kan medlemslandene tage andre foranstaltninger, som sikrer tilsvaren-
de energibesparelser i de statslige bygninger. 
 
Energieffektive indkøb i den offentlige sektor: Medlemslandene skal sikre, at statslige institu-
tioner ved større indkøb alene køber produkter, services og bygninger med en høj energieffek-
tivitet. 
 
Energispareforpligtelser for energiselskaberne: Alle medlemslande skal indføre en energispa-
reforpligtelse for enten energidistributørerne eller energileverandørerne i detailleddet. Forplig-
telsen skal for perioden 2014-2020 svare til opnåelse af nye årlige besparelser på 1,5 pct. af 
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energisalget til kunderne. Energi anvendt til transport kan undtages. Alternativt skal medlems-
landene indføre andre politiker og virkemidler med en tilsvarende effekt. 
 
Energisyn og energiledelsessystemer: Medlemslandene arbejde for, at alle slutkunder får mu-
lighed for at få udført et energisyn af høj kvalitet. Store virksomheder skal have foretaget et 
uafhængigt energisyn mindst hvert 4 år.   
 
Måling af energiforbrug og informativ fakturering: Medlemslandene skal sikre, at slutkunder 
som hovedregel udstyres med individuelle målere, og der er en række bestemmelser, som skal 
opfyldes, når der installeres intelligente målere. Endelig er der en række bestemmelser om af-
regning af forbruget, og om forbrugernes adgang til information om forbruget.  
 
Energieffektiv opvarmning og køling: Medlemslandene skal foretage en omfattende vurdering 
af mulighederne for at anvende højeffektiv kraftvarmeproduktion og effektiv fjernvarme og 
fjernkøling. Vurderingen skal baseres på cost-benefit analyser af de relevante alternativer. 
Medlemslandene skal vedtage politikker, som tilskynder til, at man lokalt og regionalt udnyt-
ter de rentable muligheder. Ved etablering eller renovering af termiske energiinstallationer el-
ler store industrielle installationer, skal evt. spildvarme som udgangspunkt udnyttes, hvis det 
er omkostningseffektivt.  
 
Energitransmission og distribution: Medlemsstaterne skal sikre, at de nationale 
energitilsynsmyndigheder tager behørigt hensyn til energieffektiviteten i deres beslutninger 
om driften af gas- og elinfrastrukturen.  
 
Certificeringsordninger: Medlemsstaterne skal med henblik på at nå et højt niveau af teknisk 
kompetence, objektivitet og pålidelighed sikre, at der findes attesteringsordninger eller 
tilsvarende kvalifikationsordninger for leverandører af energitjenester, energisyn mv. 
 
Information og uddannelse: Medlemslandene skal bl.a. sikre, at oplysninger om energieffek-
tiviseringsmekanismer samt økonomiske og juridiske rammer er gennemsigtige og udbredes 
til alle relevante markedsaktører, herunder forbrugere, håndværkere mv.  
 
Fremme af energitjenester: Medlemsstaterne skal fremme markedet for energitjenester og 
små og mellemstore virksomheders adgang hertil bl.a. information, en liste over 
energitjenesteleverandører; standardkontrakter; fremme udbredelsen af frivillige 
kvalitetsmærker samt formidle oplysninger om finansieringsinstrumenter mv.  
 
 


