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Høringssvar - Nye energikrav for bygg 
 

Det vises til høringsbrev av 16.02.2015 om Nye energikrav for bygg. Høringssvaret er 

behandlet i Byrådet og i Komité for Miljø- og byutvikling avgir høringssvar på vegne av 

Bergen kommune. På grunn av helgedager var komitemøtet i mai utsatt til 19. mai. Foreløpig 

svar med Byrådets innstilling til høringssvar ble derfor sendt 18. mai. Nedenfor følger Bergen 

kommunes endelige høringssvar. 

 

HØRINGSSVAR FRA BERGEN KOMMUNE  

 

Bergen kommune er positiv til at det stilles strenge miljøkrav til nye bygninger. Vi mener 

likevel at dagens energikrav allerede er på et veldig høyt nivå, og mener at det viktigste 

tiltaket for å redusere klimagassutslipp er oppgradering av eksisterende bygningsmasse. 

 

Bergen kommune er bekymret for at økte energikrav i TEK10 vil føre til økte 

byggekostnader, som i verste fall vil kunne øke boligprisene.  

 

Energieffektivitet 
Levert contra netto energibehov 

Bergen kommune forstår ønsket om å legge til rette for å sikre langlivede 

energieffektiviseringstiltak på bygningskroppen, men ser også fordeler ved å endre 

beregningspunkt til levert energi som vil kunne stimulere til økt bruk av lokal fornybar 

energiforsyning og redusere behovet for kjøp av utenlandsk kraft. I tillegg vil det kunne bidra 

til utvikling av nyskapende tekniske løsninger og teknologiarbeidsplasser. Bergen kommune 

etterspør en grafisk forståelig fremstilling som viser forskjellen på investeringskostnader for 

bruk av nettoenergibehov contra levert energibehov. 

 
Gode tiltak for energirammene 

Bergen kommune stiller seg positiv til de endringer som er lagt til grunn for nye 

energirammer da det er valgt kostnadseffektive tiltak, på et passe nivå, som gir god effekt og 

som relativt enkelt kan oppfylles i dag. Men på den tekniske siden er det for ensidig fokus på 

vifteeffekt og økt varmegjenvinning av ventilasjonsluft  

 

Begge kravene er gode isolert sett, men burde kombineres med muligheter for behovsstyrt 

ventilasjon og ulike hybride løsninger. Erfaringene med over 20 års bygging av passivhus i 
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Tyskland, Østerrike og andre land er at balansert ventilasjon med varmegjenvinning i 

hovedsak sikrer bra inneklima, men det går med betydelig elektrisk energi til viftedrift. I 

tillegg viser undersøkelser at over oppvarming, særlig på soverom, gir redusert kvalitet på 

inneklima i en del passivhus. Videre er det en tendens til tørr luft om vinteren. Beregninger 

fra Sintef viser at godt planlagte tiltak på bygningskroppen kan senke temperaturen i 

passivhus i de varmeste periodene til akseptabelt nivå (under 25 grader). Tiltakene er 

muligheter til effektiv gjennomlufting med vindu, bruk av utvendig solskjerming på vindu 

med mye solinnslipp og bruk av passelige mengder med tunge materialer for å jevne ut 

innetemperaturen over døgnet. Ved bruk av behovsstyrt ventilasjon kan drift av vifter 

reduseres vesentlig om sommeren ved bruk av naturlig ventilasjon. Videre kan gode 

materialvalg regulere fuktnivået i luften ved å absorbere fukt når det er høy luftfuktighet og gi 

den tilbake til luften når den blir tørrere. Dette har en klar inneklimafordel og har i tillegg et 

visst potensiale til å redusere energibehovet i boligen.  

 

Det nye tilleggskravet § 14-2 5) om formålsdelte energimålere er veldig positivt selv om det 

vil være en kostnadsdriver, da det vil gi en betydelig bedring i oppfølging av energiforbruket 

og derav laver energibruk i drift. 

 
Bortfall av unntak for laftede bygg. 

Bergen kommune stiller seg undrende til at det ikke skal være tillatt å bygge nye boliger i 

uisolert laft. Det fremgår i høringsutkastet at det har vært en økning i antall laftede boliger i 

enkelte deler av landet, men det fremgår ikke hvor stort energitap dette medfører. Bergen 

kommune etterspør derfor en oversikt over betydningen av energitapet ved bruk av laft for å 

kunne ta stilling til nødvendigheten av å forby denne tradisjonelle byggemetoden. Man skulle 

for eksempel kunne stille krav til lokalprodusert fornybar energi for å kompensere for 

energitapet i bygget.  

 

Energiforsyning 
Bruk av gasskjel for spisslast 

Det kan være hensiktsmessig å tillate bruk av gass til spisslast. Men man bør gjøre en 

beregning som viser konsekvensen av dette før man innfører det for å sikre at det ikke 

medfører for store økte CO2 utslipp. 

 
Bortfall av reguleringen av elbruk til oppvarming 

Reguleringen av direktevirkende el bør ikke fjernes. Dette vil mest trolig føre til økt bruk av 

elektrisitetsbruk til oppvarming både i småhus og i større bygg. Spesielt sammen med 

unntaket for bygg under 1000 kvm vil det være stor fare for at mange bygg i denne kategorien 

blir oppvarmet med direktevirkende elektrisitet. Bergen kommune savner en vurdering av 

forskjellen på elektrisitet som høyverdig energi og lavverdig varmeenergi. En viktig grunn til 

å konvertere elektriske panelovner til varmepumper, solfanger, bioenergi er at det frigjør 

høyverdig energi som f.eks. kan brukes til å elektrifisere transportsektoren og dermed minske 

CO2 utslipp. Dessuten peker denne endringen ikke framover mot neste endring TEK20 som i 

følge EU direktivet skal bli nesten null utslipp. Der forespeiles en videre reduksjon av 

elektrisitet til oppvarming ned mot null. 

 
Krav til energifleksible varmesystemer 

Grensen for krav om fleksible varmesystem er satt til 1000 m2. Her bør grensen settes til 500 

m2, spesielt dersom man ikke har regulering for bruk av elektrisitet til oppvarming. Man gjør 

beboerne av små boligblokker en bjørnetjeneste dersom panelovner og direktevirkende el-

oppvarming av varmtvann blir gjeldene. 
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Forskriften bør fremdeles inneholde regulering for tilrettelegging for fjernvarme i 

konsesjonsområder for fjernvarme, men kravet bør begrenses til et forenklet system basert på 

tappevann og enkel oppvarming. Unntaket for bygg som kan vise til mer miljøvennlige 

løsninger bør fastholdes. 

 

Krav om skorstein er positivt for energifleksibiliteten til småhus samtidig som det forenkler 

forskriften. 

 

 

Med hilsen 

 

BYRÅDSAVDELING FOR BYUTVIKLING, KLIMA OG MILJØ 

 

 

Elisabeth Sørheim - rådgiver 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk. 
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