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Høringssvar til Klimabaserte energikrav til bygg
innledningen
Forsvarsbygg støtter forslaget om å få med sirkulære aspekter med ombruk og klimagassutslipp tydeligere inn i
forskriften. Utslippene fra et bygg i et livsløpsperspektiv er et komplekst samspill mellom brukere, materialvalg,
tomtvalg, byggeplass og energi. Dagens endringer er fremst rettet mot materialbruk og reduserte utslipp både
gjennom økt ombruk og lavere utslipp fra materialer. Spesielt i kapittel 14 bør det tydeligere fremkomme om
forskriften omfatter alle klimagassutslipp eller kun utvalgte deler.

2. 1 Nytt navn på kapittel 14
I tekstforslaget frikobles energi og klima. I praksis og i en komplett klimagassberegning inngår også energibruk i
drift. Teksten bør derfor omformes slik at den reflekterer de totale utslippene, direkte og indirekte.

2 5. Forslag til krav knyttet til klimagassutslipp fra materialer
Forsvarsbygg støtter arbeidet med å innføre krav til klimagassberegninger i byggenæringen og vi har på eget
initiativ innført klimagassberegninger i konseptfase og alternativvurderinger som da omfatter alle forhold i NS
3720:2018. Kravene til beregninger er i dette tilfellet mer avgrenset mot byggematerialer og enkelte deler i
bygningsdelstabellen. I dagens utforming fungerer beregningene mer som informasjonskrav enn styrende. Det er
gitt noen muligheter å kompensere lave utslipp fra materialer med lavere energikrav. Dette praktiseres i dag av
Forsvarsbygg i rehabilitering av vernede bygg, men ofte da med begrunnelse i verneverdi. Her mener vi at
forskriften kunne vært mer tydelig med mulighetene, og også koblet dette mot egenprodusert energi. De nye
kravene vil innebære økte kostander og arbeid for utbygger. Derfor mener vi at formålet med beregningene bør
fremkomme tydeligere i forslaget.

3 6. Sluttrapport for faktisk disponering av avfall
Dagens rapportering av disponering av avfall baseres som oftest på sortert avfall til mottak. Ombruk kan variere
fra materialer som blir i bygget materialer som avhendes i et marked og materialer som ombrukes hos mottaker.
Det bør derfor ytterligere defineres hva som omfattes av rapporteringen.

