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Oslo, 18. mai 2015 

 

Høring - Forslag til nye energikrav i bygg 
 

Bedriftsforbundet er en næringspolitisk interesseorganisasjon for små og mellomstore 
bedrifter. Vi jobber for at det skal bli enklere å drive bedrift og har cirka 4000 medlemmer i 
alle bransjer. Det store flertallet av bedriftene i landet tilhører kategorien små eller 
mellomstore. 99 prosent av virksomheter som har ansatte i 2015 har mellom 1 og 100 
ansatte, 87 prosent har under 20 ansatte og 74 prosent har mellom 1 og 9 ansatte. 
 
Generelt om forslaget  
Bedriftsforbundet mener det er positivt med strengere krav til energieffektivitet i bygg. Dette 
sammen med ny kompetanse om hvordan bygge energieffektive bygg, gjør at samfunnet kan 
takle nye og skjerpede energikrav. Vi er trygge på at departementet vil ta hensyn til faglige 
innspill i høringen slik at rammene ved kunngjøring fastsettes så nært mulig det 
kostandsoptimale nivået for alle bygningskategoriene. Strengere krav til energieffektivitet er 
positivt, men konsekvensene dersom kostnadene ved å bygge nye boliger går vesentlig opp, 
er svært uheldig.   
 
Våre merknader 
 

- Bedriftsforbundet anbefaler full utfasing av fossil energi, altså departementets 
foreslåtte alternativ A.  

- Vi er positive til departementets forslag om å fjerne dagens begrensninger mot bruk 
av elektrisitet til varmeformål.  

- Vi er derimot kritiske til forslaget om krav om energifleksible varmesystemer for 
bygninger over 1000 m². I praksis betyr dette krav om installasjon av vannbåren varme 
for alle bygg over 1000 m². Kravet om energifleksible varmesystemer bør fjernes, eller 
arealgrensen heves betydelig. 

- Positivt med forslaget om å øke rammekravet dersom det etableres fornybar 
elektrisitetsproduksjon på eiendommen. Bedriftsforbundet tror dette vil gi markedet 
et viktig signal om at både tiltak for energieffektivisering og lokal fornybar 
energiproduksjon blir verdsatt. Vi stiller oss derimot uforstående til at det settes en 
arealgrense på 150 m² og foreslår at denne økes.   
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