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Om ZEBRA 2020
Nearly Zero-Energy Building Strategy 2020 –
Bærekraften til Europas samfunn og økonomi er basert på fornybar energi og høy
ressurseffektivitet. For byggsektoren innebærer dette distribusjon i stor skala av nesten
nullenergibygg

(nZEB).

Europeisk

lovgivning

(det

omarbeidede

direktivet

om

energieffektivitet i bygninger) sørger for at nZEB blir en standard for nye bygninger innen
2020. Det viktigste formålet med ZEBRA2020 å overvåke markedsutbredelsen av nZEB
over hele Europa og levere data og utarbeide anbefalinger om hvordan man skal oppnå en
nZEB-standard på et høyt nivå. Det resulterende ZEBRA2020-observasjonsorganet for
nZEB skal være basert på markedsundersøkelser og ulike dataverktøy, og kommer til å
generere data og dokumentasjon som gjør det mulig å evaluere og forbedre politikken.
ZEBRA2020 dekker 17 europeiske land og ca. 89 % av den europeiske bygningsmassen
og befolkningen. Det bidrar aktivt til å innfri det ambisiøse målet om en nZEB-andel på
100 % for nye bygninger fra 2020 og en betydelig økning i gjennomgripende nZEBrenoveringer.
Les mer på www.zebra2020.eu
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Kortfattet sammendrag

Denne rapporten er basert på to uavhengige undersøkelser: en markedsundersøkelse
blant eiendomsmeglere og en studie av om hvorvidt energisertifikater gir merpris. Hver del
har sin egen konklusjon.
På den ene siden gir resultatene av undersøkelsen hos eiendomsmeglerne viktige
anbefalinger om hvordan man kan øke effekten energimerke-sertifikater har på
eiendommens verdi, og overvinne hindringer for økt bruk av energimerke-sertifikater i EU. I
noen land er for eksempel energimerke-sertifikatene ennå ikke obligatoriske på alle trinn i
eiendommens livssyklus (f.eks. tilbud på nye eiendommer, transaksjoner på salg- og
utleiemarkedet samt renoveringer). I de landene der energimerke-sertifikatene allerede er
obligatoriske, ville kravet blitt innfridd oftere hvis sertifikatene også hadde blitt forespurt av
vitnene til eiendomstransaksjonene, det vil si advokater/notar. Byråkratiske hindringer for
utstedelsen av energimerke-sertifikater må reduseres, samtidig som det må skal bli lettere
å evaluere hvor pålitelige sertifikatene er. Man kan øke energimerke-sertifikatenes
pålitelighet og troverdighet ved å lære opp og kvalifisere sertifiseringsorganene bedre og
sikre kvalitetskontrollen.
På den andre siden har resultatene vist at energimerke-sertifikater gir merpris i alle unntatt
ett av landene som analyseres. Der man hadde tilgang på tilstrekkelige data om
leiesektoren, observerte man også høyere merpris for salgssektoren. Merprisens
nøyaktighet er imidlertid redusert på grunn av utelatt-variabel-skjevhet som skyldes
begrensede datasett. Derfor kan det ikke utføres kvantitative sammenligninger mellom
landene. Likevel har vi presentert områder som bør analyses ytterligere, slik at
energimerke-ordningen kan evalueres på en regelmessig og stadig mer nøyaktige måte. I
tillegg har vi identifisert problemer med dagens sertifikatregulering, som for eksempel at
ordningen ikke helt klarer å bryte ned markedsbarrierene skapt av ufullstendig informasjon
og delte insentiver.
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1 Innledning
Bygninger står for 40 % av energiforbruket i EU, og dette gjør byggsektoren til den største
bidragsyteren (EU-kommisjonen 2016). Tallet stiger: Energiforbruket har økt fra ca. 400 mtoe til 450
mtoe i løpet av de siste 20 årene (BPIE 2011). Derfor anses bedre energieffektivitet i bygninger som
et viktig område der EU- og EØS-landene kan nå sine mål om redusert utslipp og energiforbruk. EU
har forpliktet seg til følgende mål innen 2030 (EU-kommisjonen 2016b):
1.

40 % reduksjon i utslipp av klimagasser sammenlignet med 1990-nivået

2.

en minsteandel på 27 % av fornybar energi

3.

en energibesparelse på minst 27 % sammenlignet med uendret adferd («business-asusual»)

EØS-stater som ikke er medlemmer av EU, har forpliktet seg til lignende klima- og energimål For
eksempel vedtok Norge EUs reduksjonsmål på 40 % i forkant av Paris-konferansen i desember 2015
(Norges EU-delegasjon 2015).
Til tross for at energibruken i bygninger i dag er inne i en økende trend, har sektoren blitt identifisert
som den med høyeste kostnadseffektivt potensial for energisparing innen 2020 (EU-kommisjonen
2006). Denne konklusjonen ble støttet på en global skala. Gjennomgangen av 80 studier i FNs
klimapanels (IPCCs) fjerde hovedrapport konkluderte med at 29 % av estimert utslipp innen 2020
kan reduseres kostnadseffektivt i sektoren for bolig og forretningsbygg, og dermed er denne sektoren
den med størst potensial i IPCC-rapporten (Levine m.fl. 2007).
Utslippshåndtering og overgang til lavkarbonbrensel er to alternative strategier man kan følge for å
innfri de to første av EU-målene uten at man har behov for å endre energiforbruket. Likevel har man
lagt vekt på energieffektiviteten i bygningssektoren siden den «omfatter de mest varierte, omfattende
og kostnadseffektive mulighetene for klimatiltak i bygninger» (Levine m.fl. 2007). Dette skyldes delvis
at boligsektoren – i motsetning til andre energiintensive sektorer – er dominert av ineffektive og
brukte objekter, og derfor har et stort potensial for effektivisering.
Denne rapporten fokuserer utelukkende på energibruk i boligsektoren. Hovedårsaken til dette fokuset
er at boliger står for 75 % av EUs bygningsmasse (BPIE 2011). Dermed utgjør boligbygg alene 27 %
av det totale energiforbruket (BPIE 2011). Dessuten har politikken som er rettet mot boliger, en rekke
vidtrekkende potensielle fordeler i tillegg til at den bidrar til å innfri energi- og klimamål, inkludert en
«blanding av direkte og indirekte og av monetære og ikke-monetære fordeler» (Fuerst m.fl. 2015,
147) for de som bor i boligen. Hvis markedet hadde betalt den fullstendige prisen for de negative
eksterne virkningene av dårlig energieffektivitet, ville beboerne hatt reelle insentiver til å vurdere
energieffektivitet ved valg av investeringer. Man kan også tenke seg en slik markedstransformasjon
som at energieffektivitet gjenspeiles i markedsprisene. Hovedfordelen ved at transformasjonen pågår
i privatmarkedet, er at en større andel av befolkningen er involvert i beslutningsprosessene i denne
sektoren enn i sektoren for næringsbygg. Derfor kan en politikk som er rettet mot boligsektoren, gi
ytterligere fordeler i form av økt bevissthet om hvor viktig det er med energieffektivisering. En
potensiell negativ konsekvens av at energieffektivitet gjenspeiles i markedsprisene, er at de som
lever i energifattigdom, kan bli forhindret fra å bo i energieffektive boliger, siden energieffektivitet blir
stadig mer korrelert med pris.
I tillegg retter denne rapporten søkelyset mot den eksisterende boligmassen i stedet for mot politikk
som tar sikte på å øke effektiviteten i nye bygninger. Grunnen er først og fremst at dette området som
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sagt er det med størst potensial for innsparinger knyttet til økt energieffektivitet. IPCCs fjerde
hovedrapport fastsatte at det største potensialet for utslippsbesparelser innen 2030 lå i renovering av
eksisterende bygninger og utskifting av energikrevende utstyr (Levine m.fl. 2007). Dette store
potensialet er et direkte resultat av at boligmarkedet som nevnt ovenfor har en spesiell karakter: Hus
har relativ lang levetid sammenlignet med eiendeler og varer på andre markeder. Faktisk er det
anslått at mellom 75–90 % av dagens bygningsmasse fortsatt kommer til å stå i 2050 (EUkommisjonen DG Energy 2015). Politikk som hovedsakelig fokuserer på nye bygg, er derfor ikke
tilstrekkelig, siden den ikke tar hensyn til den lave utskiftningsfrekvensen til boligmassen.
I Europa tildeles energiklassifisering i form av EPC-sertifikater (Energy Performance Certificate –
energimerke) og brukes som et mål for hvor energieffektiv en bolig er. Hovedmålet med denne
rapporten er å vurdere om energieffektivitet (dokumentert med energimerke-sertifikat) gjenspeiles i
prisene på i boligmarkedene i bestemte europeiske land. For å nå dette målet har det blitt utført to
uavhengige undersøkelser: en markedsundersøkelse blant eiendomsmeglere (se punkt 3) og en
studie av om hvorvidt energisertifikater gir merpris (se del 4). I den førstnevnte undersøkelsen har
man samlet inn eiendomsmeglernes uttalelser om hva som er de viktigste faktorene husholdningene
vurderer når de velger hvilke eiendommer de skal kjøpe eller leie. Den sistnevnte undersøkelsen er
en

landbasert

oversikt

over

hvilken

merpris

energimerke-sertifikater

gir

i

salgs-

og

utleietransaksjoner. Resultatet er basert på en regresjonsanalyse. Analysen kan føre til konkrete
resultater og utredninger angående i hvor stor grad energieffektivitet gjenspeiles i markedsprisene.
Dessuten presenteres en del av resultatene etter bakgrunnsundersøkelser av hvilken virkning
energimerke-sertifikatene har fått på eiendommene (se neste kapittel 2).
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2 Resultater etter undersøkelsen av hvilken virkning
energimerke-sertifikater har fått på eiendommer i utvalgte land
Resultatene er basert på en antagelse om at de fleste sertifikatordninger i Europa er ulike, men at det
finnes visse likheter og internasjonale standarder. Hovedfokuset er å undersøke i hvilken grad man
har lykkes med å innføre energimerke-sertifikater i EUs medlemsstater. Nærmere bestemt
undersøker studiene dette:
i.

i hvilken grad folk flest har en forståelse av og bevissthet om energimerkene

ii.

i hvilken grad man tar hensyn til energimerke-sertifikatene ved transaksjoner og renovering

iii.

hvilken effekt energimerke-sertifikatene har hatt på eiendomsprisene

Kravet om å utstede energimerke-sertifikater ble innført ved europaparlaments- og rådsdirektiv
2002/91/EF om energieffektivitet i bygninger. Dets hovedmål var å spare noe av all energien som går
til spille som følge av at man bruker uegnede teknologier eller materialer, eller at det er feil i
bygningens design.
energimerke-sertifikatene tilordner vanligvis energiklasser til bestemte bygninger, som informerer den
potensielle kjøperen eller leietakeren om energikvalitet og -forbruk.
I Østerrike, Frankrike, Norge, Romania, Italia og Spania viser energisertifikatet eiendommens
energieffektivitet på en skala fra A til G, på samme måte som systemet som brukes for elektrisk utstyr
og husholdningsapparater i Europa. I Polen og Tyskland er energieffektiviteten rangert på en skala fra
0 til over 1000.
Figur 1: De fargekodede bokstavene illustrerer den vanligste energimerkeordningen i Europa for sertifisering av
energieffektiviteten til bygninger.

Kilde: Illustrasjon fra E3G-plattformen (et byrå av uavhengige eksperter på klimadiplomati og energipolitikk).

På den andre siden har vi også vurdert markedseffektene av andre energimerker som er utviklet for
næringsbygg og boliger. Disse inkluderer for eksempel Green Mark Certification (GMC) i Singapore og
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®

ENERGY STAR i USA, som begge skiller seg fra energimerke-systemet ved at den som skal få tildelt
merket, må innfri en grønn minimumsstandard (se del 2.2 for mer informasjon).
I denne delen gjennomgås litteratur i følgende rekkefølge:
•

litteratur som spesifikt undersøker om energimerke-klassifisering gir merpris i EU-landene
(2.1)

•

noen sentrale resultat fra lignende studier om merpris i andre merkingssystemer utenfor EU
(2.2)

•

en analyse av gjennomganger av om hvorvidt energimerke-ordningen har vært vellykket (2.3)

•

diskusjon om problemet med delte insentiver hos utleiere og leietakere når det gjelder
energieffektive renoveringer (2.4)

2.1 Merpris for energisertifikat
Her undersøker man om energimerke-klassifisering gir merpris i EU-landene. Nesten alle studier som
beregner merpris på grunn av energiklassifisering, bruker den hedoniske regresjonsmetoden utviklet
av Rosen (Rosen, 1974). De viktigste studiene på dette feltet er beskrevet nærmere i
rapportversjonen for beslutningstakerne. Denne versjonen oppsummerer bare de viktigste
resultatene framhevet i en vurdering utarbeidet av EU-kommisjonen DG Energy.
EU-kommisjonen DG Energys rapport om merpris for energimerke-sertifikater (Bio Intelligence
Service m.fl. 2013) var en av de første som analyserte merpris for ulike EU-land i én enkelt
undersøkelse. Videre var man i rapporten i stand til å foreta beregninger av merpris ved utleie i
Østerrike, Belgia og Irland, og dermed å sammenligne merverdi ved utleie og salg i disse landene. I
alle tre land fant man at merprisen var mindre ved leie enn ved salg, noe som gir en empirisk
bekreftelse på det veldokumenterte problemet med delte insentiver, som vil bli utdypet ytterligere
nedenfor. Rapporten ble utarbeidet under forutsetning av at økningen i merpris etter en forbedring på
én bokstav var konstant over hele energimerke-skalaen. Derfor beregnet vi ikke de ulike merprisene
som følge av forbedringer mellom forskjellige bokstaver (f.eks. fra G til F kontra fra B til A). Dette
utgjør en forenkling siden de fleste kvantitative studier har bekreftet at forholdet mellom klassifisering
og merpris «ikke forventes å være konstant» (Fuerst m.fl. 2016, 29). Likevel kan metoden brukes til å
gi en gjennomsnittlig indikasjon på merpris i hvert land. Resultatene er oppsummert i figur 2.
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Figur 2: Eiendommers merpris på grunn av energimerke-klassifisering i bestemte europeiske byer eller land.

Kilde: Oppsummering av resultatene fra Bio Intelligence Service Report (Bio Intelligence Service m.fl. 2013).

Forfatterne har foretatt sammenligninger på tvers av land, og andre EU-prosjekter som RenoValue
analyserer også forskjellene i eiendomsmarkedene til de ulike landene med hensyn til
markedstransformasjon. Dette bør imidlertid gjøres med forsiktighet siden forskjellene mellom
energimerke-mekanismene og boligmarkedene i de ulike landene kan få kraftig påvirkning på
merprisen.
Det mest overraskende resultatet fra rapporten er de lavere prisene registrert i Oxford, Storbritannia.
Forfatterne understreker imidlertid at man må være forsiktig med å tolke dette resultatet siden
prøvestørrelsen var begrenset og den sentrale forklarende variabelen alder var utelatt i datasettet.
Den sistnevnte faktoren har trolig ført til en skjevhet i resultatene siden alderen til en bolig ofte er
korrelert med energiklassifiseringen. Franz Fuerst m.fl. konkluderer med at «to nødvendige
kontrollvariabler for en eventuell hedonisk boligprismodell, er størrelse ... og alder» (Fuerst m.fl. 2016).
En annen rapport utarbeidet i 2013 undersøkte om energimerke-klassifisering gir merpris ved salg og
utleie i Irland (Hyland m.fl. 2013). Denne rapporten bekrefter resultatene i EU-kommisjonens rapport
om at merprisen er høyere for salgs- enn for utleietransaksjoner. Det er imidlertid vanskelig å
sammenligne de kvantitative resultatene siden EU-kommisjonens rapport oppgir merpris i absolutt
prosent, mens Hyland-rapporten bruker relativ prosent sammenlignet med en bolig med Dklassifisering. Dette viser hvor vanskelig det er å tolke og sammenligne kvantitative resultater i
eksisterende litteratur.
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2.2 Hovedkonklusjoner fra merkeordninger utenfor EU
I henhold til den eksisterende litteraturen foreligger det utvilsomt en positiv sammenheng mellom
energimerke-klassifisering og merpris på boligmarkedet. Alle resultatene presentert ovenfor er
statistisk signifikante og har blitt testet for robusthet. Det er likevel interessant å sammenligne disse
resultatene med lignende studier av hvilken effekt energimerking utenfor EU har på boligprisene.
Sammenligningen fungerer som en kontroll for andre faktorer som kan forårsake positiv sammenheng
mellom boligpris og energimerke-klassifisering. Hvis de andre studiene bekrefter den positive
sammenhengen mellom de to variablene, styrker det hypotesen om at det er selve energimerket som
forårsaker endringene som observeres i markedet. De viktigste resultatene fra et utvalg av disse
studiene legges fram i tabell 1.
Tabell 1: Oppsummering av de viktigste resultatene fra studier av hvilken effekt energimerking utenfor EU har på
boligprisene.
forsknings-

land/region

energimerke

hovedkonklusjon

undersøkelse
(Addae-Dapaah og

Singapore

1.

Chieh 2011)

4 nivåer: GMC (lavest), GMG, GMGP og
GMPL (høyest)

2.

12 hedoniske modeller utviklet for å
beregne merpris; merpris er identifisert for
salg

av

boliger

med

GMC-merke

(sammenlignet med boliger uten GMC),
men resultatene var blandet for merker
med høyere ranking (markedsforvirring)
(Australian Bureau

ACT (Australia)

of Statistics, 2008)

1

EER-skala: 1–6

2

merpris (salg) sammenlignet med et 1rangert hjem: 1,6 % (EER2), 3 % (EER3),
5,9 %

(EER4),

6,3 %

(EER5),

6,1 %

(EER6)
(Bloom m.fl. 2011)

Colorado (USA)

1

1–100 poeng

2

merpris for boliger med ENERGY STAR -

®

merket: $ 8,66/ft

2

(sammenlignet med

boliger uten merket)
(Deng og Quigley

Singapore

2010)

(Kok og Kahn 2012)

gjennomsnittlig merpris (salg) av GMC-boliger
sammenlignet med boliger uten GMC: 15 %

California (USA)

®

merpris for boliger med ENERGY STAR merket: 9 % (sammenlignet med boliger uten
merket)

(Salvi m.fl. 2010)

Zürich (Sveits)

merpris ved salg av boliger med merket
sammenlignet med boliger uten merket:

12

(Yoshida og Sugiura

Tokyo, Japan

2010)

(Zheng m.fl. 2011).

•

7 % (eneboliger)

•

3,5 % (leiligheter)

lavere pris ved salg av merkede (sammenlignet
med umerkede) leiligheter: 5,6 %

Beijing (Kina)

merpris

ved

salg

av

«grønne»

sammenlignet

med

boliger

som

boliger
ikke

er

«grønne»: 17,7 % (opprinnelig)
men:
•

–11 % (videresalgspris)

•

–8,5 % (utleiepris)

Kilde: Utviklet av ZEBRA2020-partnere.

De ovennevnte studiene, som dekker et spekter av globale energimerker, viser at man i de fleste
tilfeller kan observere statistisk signifikante merpriser. To påfallende resultater som ikke følger
mønsteret, er studiene utført av Zheng m.fl. (Zheng m.fl. 2011) og Yoshida og Sugiura (Yoshida og
Sugiura 2010). Begge studiene er ofte inkludert i analysen til andre undersøkelser, og da forsøker
man å forklare avviket mellom disse resultatene og den mer omfattende litteraturen som konsekvent
påviser at høyere nivåer av energieffektivitet gir merpris. Det har blitt hevdet at de lavere prisene
observert i den førstnevnte rapporten til Zheng m.fl. kan skyldes at folk tror at energieffektive boliger
har høye driftskostnader (de Ayala m.fl. 2016). Yoshida og Sugiura, forfatterne av den sistnevnte
rapporten, foreslo også at de lavere prisene kunne være et resultat av at kjøperne tror at
energieffektive boliger har høye driftskostnader, og at de er usikre på kvaliteten til byggematerialet. I
tillegg identifiserte forfatterne utelatt-variabel-skjevhet som en mulig årsak. Skjevheten får stor
betydning når forklarende variabler som er korrelert med energieffektivitet, er utelatt fra regresjonen.
Det kan være vanskelig å kontrollere for denne skjevheten siden man ofte mangler data for de utelatte
variablene. Som et resultat kan det normalt ikke utføres uavhengighetstester mellom denne variabelen
og energieffektivitet. Imidlertid har det blitt utviklet kontrollmekanismer for variabler som man tenker
seg er korrelert, slik som beliggenhet (Fuerst m.fl. 2016).

2.3 Gjennomganger av hvorvidt energimerke-ordningene har
vært vellykket
Til tross for at studiene knyttet spesifikt til energimerke-ordningen har et begrenset geografisk omfang,
gjenspeiler litteraturen drøftet så langt i denne delen hovedkonklusjonen om at merkeordningene for
energieffektivitet gjenspeiles i prisene på boligmarkedene rundt om i Europa.
Det har blitt utført en rekke studier som bruker undersøkelsesdata til å vurdere hvorvidt energimerkeordningen har vært vellykket. Ved hjelp av en slik metodikk forsøker man å forstå bedre hvordan
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forbrukere påvirkes av energimerke-merket i boligmarkedet. Studiene har blitt kategorisert i fem
hovedområder:
•

Hvor godt folk forstår energimerke-sertifikater: Undersøkelser har generelt vist at den
viktigste informasjonen på energimerke-sertifikatene blir godt forstått (Lainé 2011). Imidlertid
har mange studier identifisert problem knyttet til manglende forståelse av mer kompleks
informasjon. Disse problemene skyldes i hovedsak usikkerhet om meningen bak ulike
klassifiseringer og beregningsmetoder samt mangelfulle opplysninger om energimerkesertifikater. Dette fører til manglende forståelse av finansieringskostnader og fordeler knyttet til
energieffektivitet (Amecke 2012 og Bio Intelligence Service m.fl. 2013).

•

I hvilken grad merkene er innarbeidet i beslutningsprosesser: Undersøkelser i
boligmarkedet har stort sett påvist at energimerke-sertifikater spiller en mindre rolle i
forbrukernes beslutningsprosesser (Amecke 2012) (Backhaus m.fl. 2011) (Murphy 2013).
Viktige grunner til dette er manglende innføring av energimerke-sertifikater, boligmarkedets
kompleksitet og dårlig koordinering med andre politiske tiltak. I tilknytning til dette har man
oppdaget flere problemer, for eksempel at potensielle huskjøpere er redd for å kreve en
energimerke-klassifisering hvis den ikke fremsettes (Lainé 2011), eller at energimerkesertifikatene ble brukt til å bestemme hvilke endringer som skulle foretas etter at et hus hadde
blitt kjøpt, i stedet for i beslutningsprosessen før kjøpet (Gram-Hanssen m.fl. 2007).

•

Betydningen

av

energimerke-merking

sammenlignet

med

andre

faktorer

i

beslutningsprosessen: Det finnes andre kriterier som påvirker beslutningen om å kjøpe/leie
et hus. Beliggenhet, uterom, pris, størrelse og tilstand er viktigere kriterier enn energimerkeklassifisering og energieffektivitet siden de anses som uforanderlige egenskaper ved en bolig
(Amecke 2012, Murphy 2013)
•

Innføringsgraden av forbedringsanbefalingene angitt i energimerke-sertifikatene:
Studier på dette feltet har indikert at boligeiere utfører energieffektiviseringstiltak som følge av
boligenes energimerke-klassifisering (Murphy 2013) (Tigchelaar m.fl. 2011) (Kjaerbye 2009)
(NHER 2009). Det finnes imidlertid kun svake indikasjoner på at eiere av energimerkeklassifiserte boliger utfører flere energieffektive renoveringer enn de som ikke har fått slik
klassifisering.

•

Graden av tillit til opplysningene på energimerke-sertifikatene: Nederland er et av
landene som har lidd av mangel på tillit til energimerke-sertifikatene. Dette gjenspeiles i
observasjoner om at innføringen av energimerke-ordningen etter hvert har gått langsommere
etter en god start (Brounen og Kok 2011, Murphy 2012, Tigchelaar m.fl. 2011).
Observasjonene gjelder også andre land og viser hvor viktig det er med strenge
vurderingsstandarder og opplæring av personell.
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2.4 Problemet med delte insentiver
Dette dilemmaet omfatter situasjoner der investeringsbeslutninger blir forhindret på grunn av at
aktøren som oppnår fordelene av en gitt transaksjon, ikke er den samme aktøren som må foreta
investeringen. Når det gjelder energieffektivisering i boligmarkedet, kan problemet med delte
insentiver illustrere at utleiere og leietakere har ulike interesser og insentiver. Siden utleiere vanligvis
ikke betaler strømregningen, er det i deres interesse å bruke boligkomponenter som er så billige som
mulig. På den annen side har leietakere insentiv til å maksimere energieffektiviteten i boligen for å
minimere strømregningen. Men leietakerne kan stort sett ikke bestemme over renoveringen (Bird og
Hernández 2012). Som et resultat av denne markedsbarrieren får energimerke-sertifikater og lignende
ordninger både i teori og i praksis en mindre virkning på utleiemarkedet enn på salgsmarkeder (Fuerst
m.fl. 2016) (Cajias og Piazolo 2013) (Kholodilin m.fl. 2014).

15

3 Undersøkelse hos eiendomsmeglerne
Formålet med undersøkelsen var å samle inn eiendomsmeglernes uttalelser om hva som er de
viktigste faktorene husholdningene vurderer når de velger hvilke eiendommer de skal kjøpe eller leie. I
tillegg ble det under undersøkelsen stilt spørsmål om hvilken virkning energisertifikater har på
eiendommenes verdi.

3.1 Motivasjonen for undersøkelsen
Systemet for evaluering av bygningers energieffektivitet ble innført ved bygningsenergidirektivet
(EPBD). Formålet med evalueringen var å motivere arkitekter, utviklere, eiendomsforvaltere,
eiendomsbrukere og deres meglere til å betrakte energisparing som en nødvendig funksjon i nye og
brukte bygninger. Den er ment å begrense kostnadene knyttet til drift av bygningene vi bor og arbeider
i. I et lengre tidsperspektiv skal prosedyren bidra til lavere energiforbruk og dermed begrense utslippet
av klimagasser. Det er meningen at den skal være en viktig faktor som øker forsyningssikkerheten til
land og regioner og stopper ytterligere global oppvarming.

Når man spesifiserer bygningers

energieffektivitet i alle faser av design og bruk, fører det sannsynligvis til fordeler for eiere og
leietakere samt nasjonale og internasjonale samfunn.
Målet for undersøkelsen hos eiendomsmeglerne var å samle inn uttalelser om energisertifisering og
dens innvirkning på eiendomsmarkedet. Dessuten ville man innhente informasjon om hva som hindrer
innføringen av energisertifisering.
Dette er de viktigste sakene som omfattes av undersøkelsen:
•

informasjon om hvordan energisertifiseringen fungerer

•

faktorer som vurderes ved valg, kjøp og utleie av eiendom

•

evaluering av plikten til å legge frem energisertifikat (energimerke – Energy Performance
Certificates), og hvor pålitelige og nyttig de er under eiendomsmeglernes daglige virke

•

energimerke-sertifikatenes rolle på eiendomsmarkedet ved beregning av eiendommens verdi
og dens formidlingstid på markedet

•

hindringer for innføringen av energisertifikater og forbedringer av energieffektiviteten i
bygninger

•

mulige tiltak som påvirker forbedringen av energieffektiviteten i bygninger

•

evaluering av kunnskap om bygningsenergidirektivet (2002/91/EF)
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3.2 Utvalg for undersøkelsen
Undersøkelsen er gjennomført på territoriet til 8 EU/EØS-land – Østerrike, Frankrike, Tyskland, Italia,
Norge, Polen, Romania og Spania. Undersøkelsen omfattet totalt 618 intervjuer, henholdsvis for
bestemte land: Østerrike N = 50; Frankrike N = 70; Tyskland N = 90; Italia N = 136; Norge N = 90;
Polen N = 71; Romania N = 43; Spania N = 68. Resultatene regnes som statisk signifikante dersom
sannsynligheten for feil er lavere enn 5 %.

3.3 Respondentenes bakgrunn
Undersøkelsens største respondentgruppe besto av personer med lang erfaring innenfor
eiendomsmegling. Innenfor alle de undersøkte landene indikerte hele 64 % av respondentene at de
har 10 års yrkeserfaring. Fordelingen varierer i ulike land, og andelen av meglere med mer enn 10 års
erfaring var statistisk signifikant høyere i Spania (88 %), Tyskland (81 %) og Italia (76 %). I Østerrike
og Polen var den derimot betydelig lavere. I Polen dominerte meglere med étt til seks års
yrkeserfaring. (figur 3)
Figur 3: Hvor mange års erfaring har du som eiendomsmegler?

Kilde: Kvantitativ rapport om undersøkelsen hos eiendomsmeglerne ZEBRA 2020.
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3.4 Svar på spørsmål om juridiske krav til energimerkesertifikater
Som en dominerende strategi for innføring av energimerke-sertifikater ved kjøp/leie av eiendom har
praktisk talt alle undersøkte land oppgitt juridiske krav / obligatorisk sertifisering (nødvendig for å inngå
kontrakter). En slik løsning ble oppgitt av 93 % av de undersøkte deltagere (figur 4). Et spesielt tilfelle
er Polen, der man både har obligatorisk (39 %) og frivillig (55 %) sertifisering samt andre former for
sertifisering enn de som ble oppgitt som svaralternativer.
Figur 4: Foreligger det et juridisk krav om energimerke-sertifikat for bygningen ved kjøper/utleie av eiendom?

Kilde: Kvantitativ rapport om undersøkelsen hos eiendomsmeglerne ZEBRA 2020.

For alle bygninger overlevert til bruk, samt alle bygninger som selges eller leies ut, må
2

energieffektiviteten dokumenteres i form av et sertifikat som angir energiverdien uttrykt i kWh/m /år,
slik at bygningen kan oppfylle de ulike kravene forbundet med bruken. Bare Polen har indikert at både
obligatorisk og frivillig sertifisering er relevant (det er ikke et nødvendig vilkår når man skal inngå
kontrakter om kjøp/leie av eiendom). Problemet med å oppgi relevant form for sertifisering kan skyldes
at obligatorisk sertifisering er relevant for salgsmarkedet, selv om bare frivillig sertifisering er relevant
for leiemarkedet. I Tyskland, Polen og Romania har det blitt angitt en annen form for relevant
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sertifisering. Deltakerne som svarte på dette, indikerte først og fremst visse unntak fra de juridiske
forpliktelsene.

3.5 Svar på spørsmål om hvilke faktorer som påvirker valget av
eiendom
Hovedelementene som man tar hensyn til ved kjøp og leie av eiendom er, først og fremst beliggenhet
1

(99 % positive responser iht. Top2box ), pris (98 % positive responser iht. Top2box) og størrelse
(96 % positive responser iht. Top2box). Et annen viktig element var ulike «ulemper», for eksempel:
trafikkert vei, innflygning, deponi, høyspentlinje osv. (90 % positive responser iht. Top2box).
Energikostnad er på plass nr. 10 av alle faktorer (57 % positive responser iht. Top2box) (figur 5).
Figur 5: Ranger hvor viktig hvert aspekt er ved valg av eiendom i henhold til din erfaring som eiendomsmegler –
gjennomsnitt for EU.

Kilde: Kvantitativ rapport om undersøkelsen hos eiendomsmeglerne ZEBRA 2020.

Når det gjelder rekkefølgen av faktorene i ulike land, er listen relativt lik (figur 6). I Tyskland, Norge og
Polen ble beliggenhet faktisk oftere oppgitt som den viktigste faktoren ved valg av eiendom. I Italia og
Spania utgjør derimot pris det viktigste kriteriet når man velger eiendom. De østerrikske deltakerne i

1

Top2box – ganske viktig og svært viktig
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undersøkelsen oppgav driftskostnader som et viktig aspekt ved valg av eiendom (92 % positive
responser iht. Top2box). Polske og norske respondenter fokuserte på den tekniske tilstanden til
bygningen (begge hadde 88 % positive responser iht. Top2box).
Figur 6: Ranger hvor viktig hvert aspekt er ved valg av eiendom i henhold til din erfaring som eiendomsmegler –
gjennomsnitt for EU kontra enkeltland (kun responser fra Top2box).
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Kilde: Kvantitativ rapport om undersøkelsen hos eiendomsmeglerne ZEBRA 2020.

3.6 Svar på spørsmål om hvorvidt det legges fram energimerkesertifikater, og om hvor pålitelige og nyttige de er
Sertifikater er nødvendige når man skal inngå kontrakter om salg og utleie av eiendom, som fastsatt
av direktiv 2002/91/EF (artikkel 7, nr. 1). Men da respondentene ble spurt om hvorvidt
energimerke-sertifikatene ble framlagt når kontraktene ble undertegnet, svarte 6 % av
respondentene at det ikke ble framlagt noen sertifikat på disse tidspunktene (figur 7).
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Figur 7: Hvor ofte legges energimerke-sertifikater fram på tidspunktet når partene undertegner en salgs/leieavtale?

Kilde: Kvantitativ rapport om undersøkelsen hos eiendomsmeglerne ZEBRA 2020.

Ifølge den foregående figuren (7) blir kravet om å legge fram sertifikater når kontrakter inngås, oftest
oppgitt av respondenter fra Frankrike (90 %), Italia (79 %) og Romania (72 %). Det er sjeldnere
nødvendig i Spania (41 %) og Polen (8 %), der deltakerne oppgav at sertifikatene alltid er påkrevde
når kontrakten skal inngås. For Polen indikerte hele 39 % at det ikke forelå noe krav om å legge fram
energimerke-sertifikat under transaksjonen.
I Polen må dessuten energimerke-sertifikater anskaffes av utviklerne (og overleveres til klientene) som
leverer eiendommen til bruk, og de som fullfører bygningen. Eiere av ferdige bygninger og lokaler,
som ønsker å selge dem eller leie dem ut, kan ignorere kravet. Heller ikke andre interessenter er
pålagt å framvise energimerke-sertifikater, kanskje fordi de ikke risikerer sanksjon. Kjøperen kan kreve
dette dokumentet, men det skjer sjelden. Situasjonen er lik i de andre europeiske landene (kanskje
med unntak av Tyskland). Det utløses ingen sanksjoner hvis kravet ikke innfris.
Påliteligheten av opplysningene på energimerke-sertifikatet vurderes som relativt lav (figur 8).
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Figur 8: Hvordan vurderer du påliteligheten av opplysningene på energimerke-sertifikatene i ditt land?

Kilde: Kvantitativ rapport om undersøkelsen hos eiendomsmeglerne ZEBRA 2020.
2

Ifølge Bot2box i den foregående figuren (8) er andelen negative svar 35 %. Tilsvarende stiller 35 %
av respondentene seg hverken positiv eller negativ til energimerke-sertifikatenes pålitelighet. Kun
3

27 % av Top2box -respondentene vurderer energimerke-sertifikatenes pålitelighet som positiv.
Sammenlignet med andre land som deltar i undersøkelsen, vurderer de tyske respondentene
4

energimerke-opplysningene mest negativt (54 % negative svar iht. Bot2box ). Nesten like negative er
4

nordmenn og polakker (47 % negative svar iht. Bot2box ) og franskmenn (42 % negative svar iht.
4

Bot2box ). Når det gjelder vurderingen av pålitelighet, genererte Østerrike de beste resultatene. Her
var over halvparten av respondentene (54 %) positive til energimerke-opplysningenes pålitelighet.
Evalueringen av sertifikatets pålitelighet gav et relativt oppmuntrende resultat i Spania (44 % positive
svar) og i Italia (36 % positive svar).
Nytten av sertifikatene blir vurdert heller negativt av respondentene (47 % negative svar i Figur 9 iht.
6

Bot2box ). Bare litt over ¼ av de undersøkte deltakerne oppgav at de hadde nytte av energimerkesertifikatet i sin yrkesaktivitet. Spesielt var nordmenn negative til nytten av sertifikatet, med nesten
4

80 % negative svar iht. Bot2box. Heller ikke tyskerne (56 % negative svar iht. Bot2box ), spanjolene
(55 % negative svar iht. Bot2box) og polakkene (53 % negative svar iht. Bot2box) mener at sertifikatet
2

Bot2box – relativt lav og svært lav
Top2box – svært høy og relativt høy
4
Bot2box – lite nyttig og fullstendig unyttig
3
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5

er nyttig. Rumenerne (61 % iht. Top2box ) og franskmennene (40 % iht. Top2box) er de som vurderer
sertifikatet som mest nyttig.
Figur 9: Ranger hvor nyttige energimerke-sertifikatene er i arbeidet ditt.

Kilde: Kvantitativ rapport om undersøkelsen hos eiendomsmeglerne ZEBRA 2020.

Kort fortalt kan man observere visse tendenser i enkelte land når det gjelder vurderingen av
energimerke-sertifikater, nærmere bestemt at EEPC-sertifikatene anses som (figur 10):
•

relativt upålitelige og ikke nyttige – Norge, Polen, Tyskland

•

relativt upålitelige, men nyttige – Romania og Frankrike

•

pålitelige, men relativt unyttige – Spania

•

pålitelige og nyttige – Italia og Østerrike

Top2box – svært nyttig og relativt nyttig
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Figur 10: Energimerke-sertifikatenes pålitelighet og nytte.

Kilde: Kvantitativ rapport om undersøkelsen hos eiendomsmeglerne, ZEBRA 2020

3.7 Svar på spørsmål energimerke-sertifikatenes rolle på
eiendomsmarkedet
En stor andel (45 %) av respondentene mener at det ikke er noen sammenheng mellom
energimerke-sertifikatene og forbedring av bygningenes energieffektivitet (figur 11).
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Figur 11: Tror du det finnes en sammenheng mellom energimerke-sertifikater og forbedring av
energieffektiviteten i bygninger?

Kilde: Kvantitativ rapport om undersøkelsen hos eiendomsmeglerne ZEBRA 2020.

I henhold til den foregående figuren (11) har mangelen på slik sammenheng oftere vært statistisk
signifikant i Tyskland (69 %) og Spania (62 %). Men ikke i alle de undersøkte landene oppfatter man
noen sammenheng mellom energimerke-sertifikater og forbedring av bygningers energieffektivitet. I
Italia indikerte man statistisk signifikant oftere en sammenheng mellom energimerke-sertifikater og
forbedring av energieffektiviteten i bygninger. Også nesten ¾ av de undersøkte respondentene i
Romania ser en slik sammenheng.
Sett under ett erklærte deltagere generelt manglende sammenheng mellom høy vurdering
energieffektivitet og høyere pris på eiendom (figur 12). Statistisk sett oppgav de fleste
respondentene i Polen og Spania at sertifikatene ikke hadde noen positiv innflytelse på verdi (husleie
og pris). Bare 27 % alle respondentene så en sammenheng mellom høy vurdering av bygningers
energieffektivitet og høyere eiendomspriser. Blant alle respondentene var det tyskerne som oftest
observerte en slik sammenheng (46 % av svarene).
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Figur 12: Får man merpris ved utleie/salg av bygninger/leiligheter med høy energiklassifisering?

Kilde: Kvantitativ rapport om undersøkelsen hos eiendomsmeglerne ZEBRA 2020.

Det at eiendommen har sertifikatet, gjør ikke at den får kortere formidlingstid på markedet (figur
13). Siden det var få som svarte på dette spørsmålet (bare 48 respondenter), vurderes resultatene
bare på EU-nivå.

Figur 13: Er formidlingstiden på markedet kortere for eiendom med energimerke-sertifikater sammenlignet med
eiendom uten slike sertifikater?

Kilde: Kvantitativ rapport om undersøkelsen hos eiendomsmeglerne ZEBRA 2020.
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I tillegg mener tre fjerdedeler av respondentene at eiendom med høyere energiklasser ikke har
kortere formidlingstid sammenlignet med de øvrige klassene (figur 14).
Figur 14: Er formidlingstiden på markedet kortere for eiendom med høyere energi-gradering (A, A gold osv.)
sammenlignet med andre?

Kilde: Kvantitativ rapport om undersøkelsen hos eiendomsmeglerne ZEBRA 2020.

I henhold til den foregående figuren (14) er mangelen på slik sammenheng statistisk sett oftere angitt
av respondenter fra Spania (87 %). Ellers observerer man tettest sammenheng mellom eiendommens
formidlingstid og energieffektivitet i Østerrike (32 %), Frankrike (21 %), Romania (19 %) og Italia
(18 %).
Blant dem som tidligere hevdet at eiendom med høyere energiklasse har kortere formidlingstid (14 %
av svarene i figur 14), indikerte den største gruppen (45 %) av respondentene at tiden er 2–3 måneder
kortere (figur 15).
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Figur 15: Hvor mye kortere er eiendommens formidlingstid?

Kilde: Kvantitativ rapport om undersøkelsen hos eiendomsmeglerne ZEBRA 2020.

Dessuten er de fleste kundene ikke interesserte i kjøp/leie av eiendom med høy energiklasse (A,
A + osv.) (figur 16). Kun 30 % av respondentene har indikert at kundene er mer interesserte i slike
eiendommer.
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Figur 16: Er kundene blitt mer interessert i å kjøpe/leie en eiendom med høy energimerke-sertifisering (A, A +
osv.) og/eller med energimerking etter innføringen av krav om at energimerke-sertifikat skal legges ved
kontrakten?

Kilde: Kvantitativ rapport om undersøkelsen hos eiendomsmeglerne ZEBRA 2020.

Når det gjelder resultatene i den foregående figuren (16), viser analysen av de enkelte
deltakerlandene betydelige forskjeller. Statistisk sett har størst andel av italienere og franskmennene
(henholdsvis 46 % og 70 %) bekreftet at kundene er interessert i eiendommer med høyere
energiklasse. Samtidig er spanjoler (88 %), nordmenn (83 %) og polakker (77 %) minst interessert i
eiendommer med høy energiklasse.

3.8 Svar på spørsmål om hindringer for innføringen av
energimerke-sertifikater
Når respondentene ble spurt om hvilket syn de hadde på hindringene for innføringen av
energimerke-sertifisering, svarte de hovedsakelig følgende, sortert i synkende rekkefølge (figur 17):
•

ekstra kostnader for eierne (52 % av svarene)

•

manglende/mangelfull kunnskap hos kundene (kundebevissthet) (50 % av svarene)

•

praksis med å utstede upålitelige energimerke-sertifikater (41 % av svarene)

•

ekstra papirarbeid (unødig byråkrati eller prosedyrer) (41 % av svarene)

•

sertifikat som er uklare og uforståelige for kunden (38 % av svarene)
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•

Kun 5 % av respondentene ser ingen hindringer for innføringen av energimerkesertifikater.

Figur 17: Mener du det finnes problemer ved energisertifiseringen?
(Dette spørsmålet hadde flere mulige svar.)

Kilde: Kvantitativ rapport om undersøkelsen hos eiendomsmeglerne ZEBRA 2020.

Angående svarene for enkeltlandene i den foregående figuren (17) var merkostnader for
eiendomseierne høyt på listen over problemer. Både i Spania og Tyskland hadde denne hindringen
statistisk større betydning enn alle de andre i undersøkelsen. I noen land ble imidlertid den nevnte
hindringen ikke regnet som statistisk signifikant, for eksempel i Norge (11 %). Ellers indikerte man i
Norge (60 % av svarene) at utstedelser av ukorrekte sertifikater var den mest statistisk signifikante
hindringen. Det er også verdt å merke seg at man særlig i Tyskland (63 % av svarene) oppfatter
innføringen av energisertifisering som unødvendig byråkrati. Utilstrekkelig kundebevissthet er høyt
oppe på listen i alle deltakerlandene, og i Frankrike er dette definitivt den viktigste årsaken (66 % av
svarene).
Angående tiltak er dette de oftest nevnte hindringene for energieffektiv renovering, sortert i
synkende rekkefølge (figur 18):
•

mangel på økonomiske insentiver for boligeiere (57 % av svarene)

•

mangelfull informasjon om fordeler (39 % av svarene)

•

lite sosialt engasjement i saker som angår energitransformasjon (38 % av svarene)
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•

at økonomiske fordeler som følge av energisparing, ikke tilfaller den personen som
forsøker å spare (32 % av svarene)

Figur 18: Hvilke problemer mener du er knyttet til innføringen av energieffektivisering i bygg?
(Dette spørsmålet hadde flere mulige svar.)

Kilde: Kvantitativ rapport om undersøkelsen hos eiendomsmeglerne ZEBRA 2020.

Angående svarene for enkeltlandene i den foregående figuren (18) er listen relativt lik, bortsett fra at
tyskere og italienere skilte seg ut. Statistisk sett var Tyskland det landet der flest oppgav manglende
økonomiske insentiver (83 % av svarene). De minst viktige faktorene i henhold til tyskerne var
mangelfull informasjon om fordelene (16 % av svarene) og lite sosialt engasjement i saker som angår
energitransformasjon (18 % av svarene). Italienerne oppgav utilstrekkelig informasjon og lite sosialt
engasjement i saker som angår energitransformasjon (55 % av svarene i begge tilfeller), som de
viktigste problemene. På den andre siden la de liten vekt på økonomiske insentiver (35 % av
svarene). De nevnte også sjelden problemet med at de økonomiske fordelene ved energisparing ikke
tilfaller personen som prøver å spare (24 % av svarene), og dårlige juridiske betingelser (11 % av
svarene).

3.9 Svar på spørsmål om fordelene ved energimerke-sertifikater
Dette er de oftest nevnte fordelene ved energisertifisering av eiendom, sortert i synkende
rekkefølge (figur 19):
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•

informasjon om energikostnadene for en gitt eiendom (39 % av svarene)

•

informasjon om bygningens tekniske tilstand (32 % av svarene)

•

ingen fordeler ved energimerke-sertifikater (tredje mest populære svaralternativ med 29 %
av svarene)

Figur 19: Hvilke fordeler ser du i det å ha energimerke-sertifikat? (Dette spørsmålet hadde flere mulige svar.)

Kilde: Kvantitativ rapport om undersøkelsen hos eiendomsmeglerne ZEBRA 2020.

Statistisk sett hadde undersøkelsen omtrent samme resultater som resultatene fra enkeltlandene.
Bare de tyske respondentene oppgav sjeldnere at sertifikater var kilde til informasjon om
energikostnadene for en gitt eiendom (26 % av svarene). Det vanligste svaret fra de tyske
respondentene var at de ikke så noen fordeler overhodet (47 % av svarene).
På den andre siden pekte de italienske respondentene oftere på energimerke-sertifikater som kilde til
informasjon om energikostnadene til en gitt eiendom (54 % av svarene). I tillegg var det bare
italienerne som i signifikant grad mente at en av fordelene ved energimerke-ordningen var at den
fremmer økologiske holdninger (34 % av svarene).
Angående

tiltak

er

dette

de

oftest

oppgitte

fordelene

ved

tiltak

som

kan

forbedre

energieffektiviteten til bygninger, sortert i fallende rekkefølge (figur 20):
•

økonomiske insentiver for boligeiere (72 % av svarene)

•

økonomiske fordeler for personen som prøver å spare energi (45 % av svarene)

•

detaljert informasjon om fordelene som følger av energisparingsaktivitet (44 % av svarene
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Figur 20: Hvilke tiltak tror du kan forbedre energieffektiviteten i bygninger?
(Spørsmålet hadde flere mulige svar.)

Kilde: Kvantitativ rapport om undersøkelsen hos eiendomsmeglerne ZEBRA 2020.

Både de generelle og landsspesifikke resultatene viste at økonomiske insentiver er den faktoren med
størst potensial til å forbedre bygningers energieffektivitet. Dette ble oftere oppgitt i Tyskland (87 % av
svarene) og sjeldnere i Romania (63 % av svarene) og Norge (60 % av svarene).
Kort sagt er de fleste respondentene enige og oppfatter fordeler hovedsakelig i et økonomisk lys.

3.10
Svar på spørsmål om regelverket for energimerkesertifikater
Undersøkelsen viser at respondentene er delt når det gjelder behovet for institusjonelle løsninger
som kan forbedre eiendommenes energistandarder. Spania, Romania og Italia forventer institusjonelle
løsninger, mens Norge, Tyskland og Østerrike oppgir at det er ikke er nødvendig med flere løsninger.
De franske og polske respondentene har ikke tatt stilling til dette spørsmålet (figur 21).
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Figur 21: Tror du det er nødvendig med institusjonelle tiltak for å bedre bygningenes energistandard?

Kilde: Kvantitativ rapport om undersøkelsen hos eiendomsmeglerne ZEBRA 2020.

Bygningsenergidirektiv

2002/91/EF

eller

2010/31/EU

har

relativt

lite

påvirkning

på

respondentenes arbeidsdag. Bare 34 % av respondentene mente at direktivet hadde slik påvirkning
(figur 22). Angående resultatene for enkeltland var italienerne den gruppen der størst andel oppgav at
direktivet hadde påvirkning (63 % av svarene). Franskmenn (11 % av svarene) og nordmenn (6 % av
svarene) kom i den andre enden av skalaen.
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Figur 22: Har du støtt på bygningsenergidirektiv 2002/91/EF eller 2010/31/EU i arbeidssammenheng?

Kilde: Kvantitativ rapport om undersøkelsen hos eiendomsmeglerne ZEBRA 2020.

Respondentene som allerede har støtt på bygningsenergidirektiv 2002/91/EF eller 2010/31/EU,
oppgav at dette er hovedmålene, sortert i fallende rekkefølge (figur 23):
•

karbonreduksjon (70 % av svarene)

•

forbedring av energieffektiviteten i EU (67 % av svarene)

•

fremme lavenergibygg (48 % av svarene)

•

EUs energisikkerhet (det fjerde mest populære alternativet med 19 % av svarene)
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Figur 23: Oppgi målene til bygningsenergidirektivet.
(Dette spørsmålet hadde flere mulige svar.)

Kilde: Kvantitativ rapport om undersøkelsen hos eiendomsmeglerne ZEBRA 2020.
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4 Studie av merpris for energisertifikat
Studien var en del av en masteroppgave ved TU Wien (De Graaf, 2016), og målet med den var å
beregne hvilken merpris energieffektivisering (dvs. energimerke-sertifikater) gir på salgs- og
leiemarkedene i hvert land.
Som nevnt innledningsvis brukes energiklassifiseringen i energimerke-sertifikatene som indikator på
hvor energieffektiv en eiendom er. Det kan være fristene å gjøre analyser på tvers av land. Likevel må
sammenligninger landene imellom gjøres med varsomhet på grunn av ulike energimerke-systemer,
eiendomsmarkeder og eiendomstyper. I tillegg varierer kvaliteten og størrelsen på utvalgene fra de
analyserte landene.

4.1 Anvendt metodologi
Man har brukt samme regresjonsmetode som er definert i andre studier ((Rosen, 1974), på de valgte
landene. For at metoden skal gi en god vurdering for hvert land, består hovedprosessen vist i figur 25
av følgende trinn:
Figur 24: Oppsummering av prosessen som ble brukt til å vurdere energimerke-sertifikatenes påvirkning på salgs/leiepriser i eiendomsmarkedet til hvert land.

Energimerkepoli-kk

ingen merpris
ELLER
merpris

merpris ved leie ≥ merpris ved
salg
ELLER
merpris ved leie < merpris ved
salg

Rangerings- og
målesystemer

Eksempel på
fordeling av
energimerkeklasser

regresjonsresultater
1st
hypotese

vurdere
energiser-ﬁkaten
es påvirkning
2nd
hypotese

på salgs-/
leiepriser

Kilde: Studien til De Graaf (2016).

På grunn av den store informasjonsmengden ovenfor har ikke forklaringene for enkeltland blitt
inkludert i denne rapporten, men de er tatt med i rapportversjonen for beslutningstakerne. Man
også tatt hensyn til dem ved evalueringen av regresjonsresultatene.
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4.2 Datasett for regresjoner
Opplysningene om egenskapene til boliger i utvalgte land (inkludert energimerke-klassifisering) ble
samlet inn fra nettstedene til forskjellige eiendomsmeglere. Det ble samlet inn data for både salg- og
leietransaksjoner i hvert land. I tillegg til energimerke-klassifiseringer og averterte priser samlet man
inn informasjon om bruksarealet til hver bolig, og, i de fleste tilfeller, byggeår.
Følgende EU/EØS-land ble valgt for analyse i denne evalueringen: Østerrike, Tsjekkia, Danmark,
Frankrike, Tyskland, Luxembourg, Nederland, Norge, Slovakia, Spania, Sverige og Storbritannia.
Nærmere opplysninger om Belgia og Italia finnes i studiet til De Graaf (2016).

4.2.1 Databegrensninger
Til tross for at man har forsøkt å utarbeide en tilsvarende analyse på tvers av landene, har en slik
omfattende rapport ikke vært mulig på grunn av databegrensninger. Man får stadig bedre tilgang på
data i dette området takket være innføringen av EUs bygningsenergidirektiv (EPBD), som krever at
energimerke-sertifikater oppgis i leie- og salgsannonser. Men datatilgangen er fortsatt begrenset, og
derfor er det foreløpig ikke mulig å utarbeide en fullstendig rapport over i hvor stor grad
energieffektivitet gjenspeiles i markedsprisene i alle EU- og EØS-land.
Dataene som hentes inn, vil bli brukt som grunnlag for framtidige undersøkelser som kan utføres med
jevne mellomrom for å vurdere endringer i effekten på markedsprisene og dermed gi informasjon som
kan brukes til å vurdere i hvilken grad politikken på feltet, for eksempel energimerke-sertifiseringen,
har vært vellykket.

4.3 Vurdering av energimerke-sertifikatenes påvirkning
energimerke-påvirkningen måles ved hjelp av de oppnådde regresjonsresultatene basert på hvilken
estimert merpris energimerke-klassifiseringen gir i salgs- og leiemarkedene i de ulike landene.
På

grunn

av

de

ovennevnte

databegrensningene

og

vanskelighetene

med

å

utarbeide

sammenligninger på tvers av land, blir resultatene for hvert av de analyserte markedene presentert
sammen på figur 25, med merpris oppgitt som prosentverdi av boligens gjennomsnittspris i hvert av
utvalgene. Disse prosentverdiene utgjør dermed beregninger av hvor mye en bolig stiger i verdi hvis
den øker med én bokstav i energimerke-klassifiseringen.
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Figur 25: Boligens merpris på grunn av energimerke-klassifisering i de respektive utvalgene fra hvert av de
analyserte landene.

Kilde: Studien til De Graaf (2016) Merprisen i Luxembourg forutsetter en forbedring på 50 poeng, og dette er også
ganske typisk for systemene i andre land.

Den første observasjonen som kan gjøres fra figur 25, er at merprisen ved leie er lavere enn
merprisen ved salg i alle land der leie- og salgsmarkedene ble analysert. Dette resultatet bekreftes
når man sammenligner gjennomsnittsverdier på salgs- og leiemarkedene.
Den sammenligningen i litteraturen som ligner mest på disse resultatene, ble beskrevet nærmere i EUkommisjonen rapport om energimerke-merpris (se del 2.1). Den høyeste estimerte merprisen i denne
rapporten, som vist i figur 2, er 10–11 % for salgsmarkedet og 4,4 % for leiemarkedet.
Gjennomsnittsverdiene viser også en forskjell: henholdsvis 3,9 % og 2,9 %. Dette resultatet kan også
forklares med delte insentiver (se del 2.4).
På den andre siden er disse resultatene på samme måte begrenset på grunn av «mangelfulle data»
(«poor data») og «utelatte variabler» «omitted variables». De gir likevel en viss indikasjon på hvor
stor merpris man bør forvente i denne rapporten. Når det gjelder maksimumsverdiene som vises i figur
25, er det for eksempel mulig at resultatene for salgsmarkedene i Østerrike (18 %), Slovakia (16 %) og
Spania (27 %) samt resultatene for det spanske leiemarkedet (22 %) er kunstig høye på grunn av
«utelatte variabler». Videre ser slike høye merverdier ut til å være i strid med resultatene fra
undersøkelsen (se del 3.7 og figur 12), der man kom fram til at energimerke-klassifiseringen bare var
et «underordnet innkjøpskriterium» (Amecke, 2012, p. 4).
«Utelatte variabler» – slik som beliggenhet og kvalitet – har ulik effekt på de endelige resultatene for
merpris, avhengig av samvariasjonen med den relevante variabelen. Hvis for eksempel en variabel er
sterkt positivt korrelert med energieffektivitet og ikke inkludert i datasettet, blir merprisen på grunn av
denne variabelen delvis inkludert i merprisen for energieffektivitet. I denne rapporten er beliggenhet
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og kvalitet er de viktigste «utelatte variablene». Beliggenheten er spesielt viktig. Boligmarkedet kan
være forskjellig i byområder og distrikter, og derfor er beliggenheten en potensielt «betydelig kilde til
uobservert heterogenitet» (Fuerst m.fl. 2015, 147).
Dessuten er kvaliteten trolig sterkt korrelert med energieffektivitet. Imidlertid er kategoriseringen svært
subjektiv, og derfor er kvalitet en vanskelig variabel å inkludere i regresjonsmodeller. Datasettets
kvalitet kan påvirkes av kvaliteten på opplysningene som er lagt inn på eiendomsportalene. Særlig har
man sett mange eksempler på at felt er utelatt i opplysningene som er lagt inn for en bolig. I tillegg
bruker forskjellige byråer ulike definisjoner for visse variabler, for eksempel antall rom og boligens
bruksareal. I hvilken grad datasettet er konsekvent på disse områdene innenfor et bestemt
eiendomsbyrå, avhenger av hvor god opplæring meglerne har fått, og hvor presist disse variablene er
definerte av byrået. Når de ikke er presist definerte, må man ta subjektive valg, for eksempel om hva
som utgjør et halvt rom, og om uterom bør inkluderes i bruksarealet. I tillegg til dette er kvaliteten og
nøyaktigheten til energimerke-klassifiseringen avhengig av kravene til personalet, som er definert
nasjonalt. Det stilles alltid krav om kvalifiserte fagfolk, men ikke alltid om spesialopplæring.

4.3.1 Tilfellet Nederland
Landet med de mest uventede resultatene i denne rapporten er Nederland, der man observerte
lavere, ikke høyere priser på både salgs- og leiemarkeder. Andre studier som tidligere har vært
gjennomført i Nederland, har indikert at energimerke-klassifisering gir merpris. Men i disse studiene er
det også mye som tyder på at Nederland hadde vanskeligheter med å innføre endringene i
bygningsenergidirektivet av 2002 (Brounen og Kok 2011) (Murphy, 2013).
Spesielt bør man merke seg at innføringen av energimerke-ordningen bremset kraftig opp etter en god
start. Begge studiene oppgir at en viktig årsak til oppbremsingen var manglende tillit, som skyldtes at
ordningen fikk mye negativ omtale i pressen. Imidlertid har den nye nettbaserte versjonen av
energimerke, som ble utviklet for innføringen av det omarbeidede bygningsenergidirektivet av 2010,
ført til en kraftig økning i sertifiseringsfrekvensen. Dessuten er manglende tillit og langsom innføring
noe som har rammet mange land siden bygningsenergidirektivet først ble vedtatt i 2002, og alle andre
studier av energimerke-ordningen har indikert at energimerke-sertifikater gir statistisk signifikant
merpris. Av disse grunner er det mer sannsynlig at det er «utelatte variabler» som kvalitet og
beliggenhet som er årsaken til de uventede lavere prisene. I videre undersøkelser av årsakene må
man utvide omfanget av modellen, slik at den inkluderer disse variablene. Rapporten utarbeidet av
Brounen og Kok inneholder variabler for boligkvalitet, boligtype og nabolag (Brounen og Kok 2011).
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5 Konklusjon
Denne rapporten er delt inn i to uavhengige undersøkelser: en undersøkelse blant eiendomsmeglere
og en vurdering av om hvorvidt energisertifikater gir merpris. Hver del har sin egen konklusjon.
På den ene siden gir analysen av undersøkelsen hos eiendomsmeglerne viktige anbefalinger om
hvordan man kan øke effekten energimerke-sertifikater har på eiendommens verdi. Meglerne angav
også mange hindringer for økt bruk av energimerke-sertifikater i EU, og hvordan disse skulle
overvinnes (se neste del 6). Men enkelte resultater viste bestemt tendenser for hvordan
respondentene oppfattet energimerke-sertifikatene. Når det for eksempel gjaldt hvor pålitelige og
nyttige energimerke-sertifikater er (se del 3.6 og figur 10):
•

relativt upålitelige og ikke nyttige – Norge, Polen, Tyskland

•

relativt upålitelige, men nyttige – Romania og Frankrike

•

pålitelige, men relativt unyttige – Spania

•

pålitelige og nyttige – Italia og Østerrike – men andelen positive svar er under 70 % selv i
disse landene

I tillegg til dette kan man framheve at mange aktører på eiendomsmarkedet i EU-land (se del 3.7)
mener at forbedringer av bygningers energieffektivitet ikke er knyttet til energimerke-sertifikater
(45 % av svarene), at det ikke er noen forbindelse mellom høyere energiklasser og merpris på
eiendom (ved salg eller utleie) (67 % av svarene), at det har ikke noe å si for formidlingstiden på
eiendomsmarkedet om eiendommen har sertifikat eller ikke (75 % av svarene), og at de fleste
kundene ikke er interesserte i kjøp/leie av eiendommer med høy energiklasse (65 % av svarene).
Det er interessant å merke seg at eiendomsmeglernes oppfatning avviker fra dataanalysen, som
bekrefter merpris for høyere energimerke-klassifisering. Dette kan være en konsekvens av at
respondentene har et ganske negativt inntrykk av energimerke-sertifikater.
På den andre siden har rapporten bidratt til et lite, men voksende felt av regresjonsanalyser som viser
i hvilken grad energimerke-ordningen er gjenspeilt i prisene på de europeiske boligmarkedene.
Spesielt har den bekreftet eksistensen av merpris i alle unntatt ett (se del 4.3.1) av de analyserte
markedene, og den har også demonstrert effekten av problemet med delte insentiver i disse
markedene, som er den mest sannsynlige årsaken til det observerte avviket mellom merpris
ved salg og leie.
En viktig observasjon i litteraturen, som har blitt bekreftet for et større antall land i denne rapporten, er
at merprisen er større for salgs- enn utleietransaksjoner (se kapittel 4.3). Gitt at de fleste av de
analyserte landene har en betydelig andel leietakere sammenlignet med huseiere, bør en reell
markedstransformasjon i retning energieffektivitet omfatte tiltak som motvirker dette. Den viktigste
grunnen til avviket i merpris mellom de to markedene er at utleierne vanligvis ikke bærer kostnadene
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ved driften. Politikk, for eksempel støtteordninger, som gir insentiver for utleierne til å investere i
energieffektive forbedringer, kan øke merprisen på leiemarkedet og bidra til markedstransformasjonen
mot mer effektive bygninger. Imidlertid vil en negativ konsekvens av slike tiltak være at
energifattigdommen øker, siden bare rikere leietakere og huseiere har råd til energieffektive boliger.
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6 Anbefalinger
Når det gjelder analysen, presenterer den følgende tabellen et sett med anbefalinger basert på svar
fra eiendomsmeglere og utarbeidet av ZEBRA2020-partnerne:
Tabell 2: Sett med identifiserte problemstillinger og anbefalinger til beslutningstakere i EU og medlemsstatene,
basert på undersøkelsen hos eiendomsmeglerne
Nr.

Oppdaget problem

1.

Krav om sertifisering med energimerke-

Juridisk krav til energimerke-sertifikater på alle trinn i

sertifikater,

eiendommens livssyklus (tilbud på nye eiendommer,

hvis

den

Anbefaling

ennå

ikke

er

obligatorisk.

transaksjoner

på

salg-

og

leiemarkedet

samt

renoveringer).
2.
3.

Faktorer som kundene vurderer ved valg,

Energikostnaden blir en viktigere faktor i takt med høyere

kjøp og utleie av eiendom.

energipriser.

Evaluering av plikten til å legge fram

Plikten ville blitt overholdt av flere hvis den hadde blitt

energisertifikater.

pålagt investor/eier/forvalter i tillegg til advokat/notar som
er vitne til transaksjonen.

4.

Evaluering av om eiendomsmeglerne

Faglig

opplæring

og

kvalifisering

av

anser energisertifikatene som pålitelige.

sertifiseringsorganene samt sikring av kvalitetskontroll
øker påliteligheten til energimerke-sertifikatene.

5.

Evaluering

av

hvor

energisertifikatene

er

eiendomsmeglerne

i

nyttige
for
deres

yrkesvirksomhet.

All informasjonen som er inkludert i energimerke, må
være

forståelig

for

alle

brukere

av

eiendommen.

markedsanalyse og forbedring av prosedyrene for
verdivurdering, slik at meglerne tar mer hensyn til
bærekraftige faktorer, kan øke nytten av energimerkesertifikatene.

6.

Sammenheng

mellom

energieffektivitet

og

høy

høy
verdi

på

eiendom.

Markedsundersøkelser

og

analyser

av

registrerte

energimerke-sertifikater viser at eiendomsmeglere bør
gjøre kundene oppmerksomme på hvilken virkning
energieffektivitet har på bygningenes markedsverdi.

7.

Påvirkningen

av

energimerke

på

formidlingstid.

Markedsundersøkelser og økt bruk av energimerkeklassifiseringer kan forkorte formidlingstiden på nZEBeiendommer mellom megler og kjøper.

8.

Hindringer

for

å

energieffektiviteten i bygninger.

forbedre

Hindringer kan reduseres dersom kostnadene ved
forbedringer
sertifikater

og

ved

reduseres

utstedelse
med

av

politik,

energimerkeledsaget

av

holdningsskapende kampanjer og en mer rettferdig
fordeling

av

energisparingen

det
blant

økonomiske

overskuddet

interessentene

(utleiere

fra
og

leietakere).
9.

Insentiver for boligeiere.

Det bør være økonomiske insentiver for de som

44

gjennomfører energiinnsparingstiltak, i tillegg til godt
utformede informasjonskampanjer. Hvis informasjonen
presenteres på en oversiktlig og tilgjengelig måte, ikke
nødvendigvis i form av forskrifter, men av langsiktige
kampanjer,

vil

dette

energieffektivisering,

gi

økt

klimamålene

forståelse
og

av

rollen

til

energimerke-sertifikatene i denne sammenhengen.
10.

Øke nivået av bevissthet og informasjon

Den

kommende

omarbeidingen

av

om EPBD.

bygningsenergidirektivet er en god anledning til å innføre
opplærings- og bevisstgjøringskampanjer som gir en
bedre forståelse av direktivets formål og virkningen av
energisertifisering.

Kilde: Utviklet av ZEBRA2020-partnere.

Når det gjelder analysen av hvilken merpris energimerke-sertifikater gir, er det viktigste målet med
energimerke-politikken

å

sørge

for

man

oftere

tar

hensyn

til

energieffektivitet

i

beslutningsprosessen på boligmarkedet. I hvilken grad man har oppnådd dette, kan måles
gjennom periodiske regresjonsanalyser som, i likhet med rapporten, måler i hvor stor grad
energieffektivitet gjenspeiles i markedsprisene. Som det går fram av denne rapporten samt av
litteraturen, er slike regresjonsanalyser sterkt begrenset av datatilgangen. For at man skal måle mer
presist hvor vellykket ordningen har vært, bør medlemslandene oppfordres til å samle inn og dele data
om viktige karakteristiske variabler i tillegg til energimerke-klassifiseringen. Videre anbefales en
prosess der man bestiller regelmessige regresjonsanalyser, for eksempel rapporten utarbeidet i 2013
(Bio Intelligence Service m.fl. 2013).
En viktig begrensning ved dagens energimerke-ordning er mangel på økonomiske estimater for
anbefalte renoveringer. Dette fører til en ytterligere informasjonsbarriere, der huseierne ikke har
mulighet til å veie opp kostnadene ved å gjøre forbedringer på et hjem mot den økte verdien av
boligen. Finansielle prognoser for tidsrammen når boligeiere kan forvente avkastning, og for forventet
merpris som følge av konkrete forbedringer kan redusere informasjonsbarrieren ytterligere. Tiltak som
bedrer tilgangen til informasjon på dette området, vil trolig føre til at energieffektivitet gjenspeiles
bedre i eiendomsprisene på grunn av at markedsbarrieren brytes ytterligere ned.
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