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HØRING NYE ENERGIKRAV FOR BYGG 
 
 
1.  Innledning 
 
Vi viser til høringsbrev av 16.2.2015 vedrørende ovennevnte høring. 
 
Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. 
Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter 
advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater 
med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og 
ulønnet.  
 
Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 
rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.  
 
I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot 
advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt 
bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse 
rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et 
uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 
 
I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for 
bygningsrett og reguleringsspørsmål. Lovutvalget består av Per Hodneland (leder), Gro Hamre, Stein 
Ness, Reidar J.M. Sverdrup og Liv Zimmermann. 
 
Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 
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2. Sakens bakgrunn 
 
Byggsektoren står for om lag 40 prosent av energibruken i Norge. Formålet med forslaget er å redusere 
bruken av energi til drift av bygg.  Gjennom klimaforliket (Innst. S. 390, 2011-2012) besluttet Stortinget at 
energikravene i byggteknisk forskrift (TEK 10) skulle skjerpes til passivhusnivå i 2015 og nesten 
nullenerginivå i 2020. Beslutningen om kravsnivå skulle, i henhold til vedtaket, gjøres på bakgrunn av 
utredninger av samfunnsøkonomiske og helsemessige konsekvenser og kompetansen i byggenæringen. 
Dette er føringer som ligger til grunn for forslaget til nye energikrav. I tillegg har prinsippet om et enkelt 
og effektivt regelverk vært førende for forslaget. 
 
3. Kommentarer til forslaget 
 
3.1 Generelt 
 
Klimaproblemet er av de aller største utfordringer verden står overfor. Forslaget om nye skjerpete 
energikrav til bygg er et viktig og nødvendig bidrag til redusert utslipp av klimagasser i Norge.  
 
Advokatforeningen har i begrenset grad forutsetninger for å gi konkrete kommentarer til de foreslåtte 
materielle endringene da disse er av utpreget teknisk karakter. Advokatforeningen merker seg imidlertid 
at forslaget til nye energikrav er blitt grundig utredet og at det har vært bred deltagelse fra 
byggenæringen og andre berørte som grunnlag for de materielle forslagene. Som det er pekt på i 
høringsnotatet, er dagens regler og energikrav i kapittel 14 i TEK 10 kompliserte. Dersom det er mulig å 
oppnå de overordnete materielle målsettinger innenfor dette viktige området, og samtidig utforme et 
regelverk som er enklere å forstå og praktisere, anser Advokatforeningen dette som meget positivt. 
Advokatforeningen anser at forslaget viser klare forbedringer hva gjelder et enklere og mer forståelig 
kapittel 14 i byggteknisk forskrift.  
 
3.2 Kommentarer til de enkelte bestemmelsene 
 
3.2.1 Kommentarer til forslaget til § 14-1 Generelle krav 
 
Forslaget fastsetter generelle og overordnede krav til bygningers energibruk. Advokatforeningen støtter 
oppryddingen som er gjort i forhold til dagens § 14-1 ved at flere av bestemmelsene er flyttet til andre 
deler av kapittelet der disse hører tematisk bedre hjemme. Paragrafen er ved dette blitt vesentlig 
forkortet og hovedformålet med bestemmelsene i energikapittelet fremkommer på en tydeligere måte.  
 
3.2.2 Kommentarer til forslaget til § 14-2 Krav til energieffektivitet 
 
Til punkt 2.2.1 Kravsinnretning – netto energibehov videreføres som beregningspunkt. 
 
Advokatforeningen har ingen kommentarer til det tekniske valget mellom netto energibehov som 
beregningspunkt, kontra levert energi. I forhold til målsettingen om et enkelt og effektivt regelverk er det 
imidlertid fordelaktig å unngå bytte av beregningspunkt, og således fordelaktig at netto energibehov 
videreføres. Selv om levert energi oppfattes å muliggjøre noe større fleksibilitet, mener 
Advokatforeningen at hensynene til enkle og forutsigbare regler må veie tungt. Forslaget til endringer i 
rammekravsmodellen synes dessuten å bidra til fleksibilitet i tilstrekkelig grad. 
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Til punkt 2.2.2 Kravsinnretning – rammekrav blir hovedinnretning, tiltaksmetoden fjernes. 
  
Forslaget om å oppheve tiltaksmodellen og beholde rammekravsmodellen som den eneste metoden for 
å oppfylle krav til energieffektivitet er i seg selv forenklende ved at man ikke lenger har en valgfrihet. I 
høringsnotat fremgår det at det har vært noe forvirring og misforståelser om hvilke krav som gjelder. Det 
er også opplyst at det antas at de fleste utbyggere pr. i dag benytter seg av rammekravsmodellen.  
 
 
Samtidig vil Advokatforeningen peke på at tiltaksmodellen er enklere å benytte, og at denne modellen 
antageligvis foretrekkes av utbyggere av småhus, gjerne av mindre firmaer som ser det som fordelaktig 
å kunne benytte seg av standardiserte og gjennomprøvde løsninger.  
 
Rammekravsmodellen er mer komplisert og vil kreve større grad av prosjektering i alle deler av 
næringen. I høringsnotat bemerkes det at foreslått endring vil kreve noe økt kompetanse hos 
prosjekterende og at det vil være en kostnad å omstille seg til nye krav for de som benytter 
tiltaksmodellen i dag.  
 
Advokatforeningen mener at behovet for omstilling og økt kompetanse hos de deler av næringen som 
kanskje vil anse en slik omstilling som særlig utfordrende, ikke må undervurderes. Advokatforeningen vil 
også understreke at departementets forslag til å bøte på denne type utfordringer, ved å innta konkrete 
eksempler på hvordan rammekravet kan oppfylles i veiledningen, er meget viktig å få på plass før eller 
samtidig med at endringen eventuelt trer i kraft. Som ved bruk av funksjonskrav og forslag til 
preaksepterte løsninger generelt, påpekes for øvrig viktigheten av at disse formuleres på en måte som 
ikke skaper usikkerhet knyttet til bygningsmyndighetenes hjemmel og mulighet for å håndheve kravene.  
 
Til punkt 2.2.3 flg. Kravsnivå – energitiltak som er lagt til grunn for skjerpet energiramme. 
 
Advokatforeningen har ingen kommentarer til verdiene for de 13 bygningskategoriene som skal 
fastsettes i § 14-2 første ledd. Advokatforeningen har heller ikke forutsetninger for å komme med 
anbefalinger når det gjelder departementets anmodning om høringsinstansenes syn på 
hensiktsmessighet og lønnsomhet av de ulike tiltakene.   
 
At kravene skjerpes og at dette vil ha en kostnad, er nødvendig og som forventet for å oppfylle de 
overordnede målene om lavere energibehov og overgang til økt bruk av fornybar energiforsyning. Likevel 
mener Advokatforeningen at myndighetene har en viktig oppgave knyttet til å forberede både næringen, 
tiltakshavere, forbrukerne og andre berørte på hva de skjerpete kravene vil innebære i praksis, samt 
formidle tidspunkt for når de nye kravene inntrer.    
     
3.2.3. Kommentarer til forslaget til § 14-3 Minimumskrav til energieffektivitet 
 
I § 14-3 foreslås nye minimumskrav til energieffektivitet.  Advokatforeningen støtter en innstramming og 
skjerping av minimumskravene for å sikre energieffektivisering, selv om dette gir noe mindre 
utformingsfleksibilitet enn i dag.  
 
3.2.4 Kommentarer til forslaget til § 14-4 Krav til energiforsyning 
 
Advokatforeningen har ingen kommentarer til forslaget til § 14-4 første ledd. Herunder har ikke 
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Advokatforeningen forutsetninger for å gi innspill til valget mellom foreslått alternativ A og B, dvs. 
hvorvidt det er behov for et unntak for fossil gass til spisslast.  
 
I forslaget til § 14-4 andre ledd foreslås i første setning å innføre et krav om fleksible varmesystemer for 
store bygninger over 1000 m2 oppvarmet BRA (presisert i høringsnotatet å omfatte både boligbygg og 
yrkesbygg). I andre setning tilføyes at ”Dette gjelder ikke for småhus”.  
 
Gjeldende § 14-1 inneholder i tredje ledd en definisjon av småhus hvor det fremgår at man sikter til 
”enebolig, to- til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus”, men denne er ikke foreslått videreført i forslaget 
til nye regler. Ut fra vanlig språklig forståelse forbinder man ikke ”småhus” med hus som har størrelse på 
over 1000 m2 oppvarmet BRA, og uten en definisjon av begrepet kan presiseringen av at kravet til store 
bygg ikke gjelder for småhus for mange virke underlig og unødvendig.  
 
Advokatforeningen foreslår at man i veiledningen forklarer og definerer bruken av ordet ”småhus”, enten 
med en egen definisjon slik som i dagens § 14-1 eller med en henvisning til byggforskseriens definisjon 
av småhus hvor begrepet ”konsentrert småhusbebyggelse” omfatter småhus sammenbygd i rekker og 
kjeder, og hvor ”småhus” følgelig kan bli på mer enn 1000 m2 BRA.  
 
Advokatforeningen er for øvrig positiv til at det settes en bestemt arealgrense ut fra hensynet til et enkelt 
regelverk, men har ikke synspunkter på hvorvidt grensen på 1000 m2 er riktig eller ikke.   
 
3.2.5. Kommentarer til forslaget til § 14-5 Unntak 
 
Det er foreslått unntaksbestemmelser hvorav noen er mer lempelige enn etter dagens regler. Bl.a. er 
grensen for å gjøre unntak fra energikravene hevet fra å gjelde for bygninger under 30 m2 og 
fritidsboliger under 50 m2, til generelt å gjelde frittstående bygninger (både fritidsboliger og andre 
bygninger) på under 70 m2.  
 
Man oppnår med dette en felles grense for alle bygg, noe som bidrar til et enklere regelverk. 
Advokatforeningen mener det likevel er noe betenkelig at man ved dette går i motsatt retning av hva det 
ut fra den overordnete målsettingen om redusert energibruk i bygg er behov for. Dersom denne 
lempingen medfører en ikke ubetydelig økning i energibehov- og bruk, mener Advokatforeningen derfor 
at det bør vurderes om ikke hensynet til et forenklet regelverk i dette tilfellet bør vike for hensynet til 
redusert energibruk.  
 
Advokatforeningen ser for øvrig positivt på at man vurderer å innføre en unntaksbestemmelse for bygg 
under 150 m2 for å sikre fleksibilitet, så lenge den ivaretar at bygget sikres et lavt netto energibehov og 
øvrige krav, inkludert krav til energiforsyning og minimumskrav, fortsatt må oppfylles. Advokatforeningen 
har ikke konkret forslag til hvordan en slik bestemmelse bør utformes.   
 
4. Avslutning/oppsummering 
 
Advokatforeningen anser at forslaget viser klare forbedringer hva gjelder et enklere og mer forståelig 
kapittel 14 i byggteknisk forskrift. Som det er pekt på i høringsnotatet, er riktig forståelse og praktisering 
en forutsetning for at energireglene skal ha den tiltenkte effekten. Advokatforeningen har dog pekt på at 
hensynet til forenkling kanskje har blitt tillagt for stor vekt på enkelte punkter. Dette gjelder forslaget om å 
fjerne tiltaksmodellen og forslaget om å åpne for at noen flere bygg kan få unntak fra energikravene. 
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Advokatforeningen mener det er viktig at man nøye vurderer konsekvensene av disse forslagene før de 
eventuelt vedtas. Advokatforeningen har for øvrig pekt på behovet for at det gis utfyllende eksempler og 
forklaringer i veiledning til energikravene.  
 
 
 

Vennlig hilsen 
 
 
 
Erik Keiserud        Merete Smith 
leder         generalsekretær 
 
     
Saksbehandler: Trude Molvik 
tm@advokatforeningen.no 
 
 
 


