
Nye energikrav til bygg 

Kommentarer til KMDs høringsnotat av 16. februar 2015 fra DNT Oslo og Omegn 

DNT Oslo og Omegn eier eller driver til sammen 110 turisthytter i skog og fjell. Mange av 

dem ligger svært værhardt til, og framtidige scenarier om «villere og våtere» klima er kjente 

utfordringer for oss som arbeider med bygg i foreningen. Med dette som bakgrunn ønsker vi å 

fokusere på konsekvenser vi mener forskriftsendringene kan få for våre bygg sett i forhold til 

intensjonen om å redusere klimabelastning og energibruk. 

Vi slutter oss fullt ut til intensjonene i høringsnotatet, - redusere samlet energibruk i drift av 

bygg, og redusere byggsektorens samlede klimautslipp. Ytterligere forbedring av klimaskallet 

innebærer imidlertid økt materialbruk- og ressursbruk. Derved økes også materialenes relative 

andel av samlet klima- og energibelastning. Tiden er kanskje inne for å skjerpe krav til 

materialbruken også? 

Våre to viktigste innspill: 

 Opprett en ny bygningskategori for hytter uten innlagt strøm, vann og avløp. For disse 

er de fleste energikravene irrelevante. 

 Gi rom for å velge reelle inndata ved beregning av bygningers energibehov etter Norsk 

Standard NS3031. 

 

Kort og generelt om turisthytter 

Den typiske DNT-hytte er allerede bygget. I de fleste av våre arbeidsområder er det 

byggeforbud (LNF, landskapsvern, nasjonalpark etc.) Derfor er det sjelden vi bygger nytt, 

selv om det forekommer. Såkalte hovedombygginger er mer vanlig. Byggesaksforvaltningens 

skjønn i den enkelte kommune avgjør om et tiltak er en hovedombygging slik at 

energikravene gjelder. 

DNT har grovt sett to typer turisthytter, - betjente og selvbetjente. Disse er så vidt forskjellige 

i driftsform, energibruk og arealstørrelse, at de må omtales hver for seg. De betjente 

turisthyttene tilbyr overnatting med full forpleining i form av seng, dusj og mat, og har 

betjening som tar seg av driften av hytta. De selvbetjente hyttene er stort sett uten innlagt 

vann, avløp og elektrisk strøm, De er uten betjening, og tilrettelagt for at turisten selv kan 

sørge for oppvarming, matlaging og renhold. 

 

Selvbetjente hytter 

Et typisk selvbetjent hytteanlegg består av en hovedhytte og en sikringshytte. Gjennomsnittlig 

størrelse på en hovedhytte i DNT Oslo og Omegns portefølje er på 74m2 sporadisk oppvarmet 

areal, og minimumskravene bli gjortgjeldende ved en hovedombygging eller ved nybygging. 

De største selvbetjenthyttene våre er større enn 150 m2 og derfor de nye energikravene gjelde 

fullt ut for disse, også for teknisk utstyr.  

 Hovedhytta består normalt av et par soverom og et felles oppholdsrom med kjøkkenkrok. I 

tillegg kan det være et lite rom med proviantlager og et tørkerom for sko og klær. I 



sikringshytta er det vanligvis et mindre kombinert oppholdsrom med senger, og en uthusdel 

med utedo og lagerrom.  

På selvbetjente hytter brukes kun fornybar bioenergi (vedfyring) til romoppvarming, og 

hyttene varmes kun opp når det er folk til stedet.  

Den vanligste turisthytta på fjellet er bygget på 60- og 70-tallet etter datidens standard. 

Samlet gjennomsnittlig energibehov (målt netto) til oppvarming på ubetjente hytter, beregnet 

på bakgrunn av total mengde innkjøpt ved i 2014, justert for antatt virkningsgrad, og delt på 

antall m2 oppvarmet areal, er 43 kWh/m2. Energiforbruket henger sammen med antall 

gjestedøgn, og i 2014 utgjorde forbruket 8 kWh/overnattingsgjest. Det betyr at den typiske 

turisthytta har et godt lavere energibehov enn et rammekrav på passivhusnivå, til tross for et 

klimaskall som langt fra oppfyller minimumskravene. Er det da fornuftig ressursbruk å 

oppgradere slike hytter til minimumskravene? 

I en studie gjort av Anne Sigrid Nordby1) ble det kalkulert klimagassutslipp for tre 

eksisterende turisthytter og sammenlignet med utslippet dersom de var bygget etter kravene i 

TEK 10. Beregningene hennes viste at alle ekstratiltak i bygningskroppen økte 

klimabelastningen fra hyttene, til dels betydelig. Ny TEK skjerper kravene ytterligere. 

 

Energikrav og selvbetjente hytter, våre kommentarer 

1) Det er bra at det stilles krav om skorstein i småhus. Vedfyring er eneste kilde til 

romoppvarming på selvbetjente hytter. I tillegg er vedfyring og skorstein en viktig del 

av ventilasjonssystemet. 

2) Departementet bør vurdere om det kan innføres en ny bygningskategori «hytte» for 

fritidsbygninger som ikke har innlagt strøm og vann. For slike bygg gir energikravene 

liten mening enten de er større eller mindre enn 70 m2, eller større enn 150 m2 for den 

saks skyld. 

3) Skjerpede krav til U-verdi i vinduer og dører i selvbetjente hytter gir trolig høyere 

energibruk og klimautslipp over vinduets levetid. Spesielt ytterdører har kort levetid 

på våre hytter og en skjerping her vil føre til økt ressursbruk i produksjon og 

avhending som ikke tas inn gjennom redusert energibruk i døras levetid. Hytter (se pkt 

2 over) bør ikke møte slike krav. 

4) Skjerpede krav til tetthet øker utfordringene rundt ventilasjon. For selvbetjente hytter 

er det mer hensiktsmessig å ta utgangspunkt i brukernes komfort enn spesifikke krav. 

Velprøvde gamle og robuste metoder basert på vedfyring, vinduslufting, veggventiler 

og lekkasjer er mer hensiktsmessig på en selvbetjent hytte. 

 

Betjente hytter 

De betjente hyttene er gjennomgående større enn de selvbetjente, og har et betydelig høyere 

energibehov. Her er det mer å hente i forbedringer i eksisterende bygg, og vi arbeider 

kontinuerlig med å redusere energibehov og overgang til fornybar energi i disse anleggene. 

Det kan være verdt å merke seg at betjente turisthytteanlegg med nettilknytning bruker 

omtrent dobbelt så mye energi som anlegg som produserer egen energi i dieselaggregater. De 



sistnevnte har et årlig energiforbruk pr m2 pr år som ligger svært nær passivhusnivå. 

Avhengigheten av fossil energi er imidlertid et problem vi ønsker å redusere. 

Et problem vi vil møte i prosjektering av et nytt anlegg, eller ved hovedombygging av et 

eksisterende anlegg, er at beregningsmodellen i NS 3031 operere med inndata som i liten grad 

stemmer med den praktiske bruken vi har på hyttene. Følgelig vil avviket mellom beregnet 

energibehov og faktisk energibruk bli relativt stort. Det foreslås fra departementet at det skal 

kreves beregning av energibudsjett med reelle verdier. Også beregning av byggets 

energibehov bør baseres på reelle verdier slik at det konstrueres for tenkt bruk, og ikke 

omvendt. En friere tilnærming til hvordan man kan bygge energigjerrig og miljøvennlig vil 

være en fordel og kan fremme positiv kreativitet. 

Kun tre av våre nåværende anlegg har bygg på mer enn 1000 m2 som etter forslaget blir pålagt 

å ha energifleksible varmesystem (=vannbåren varme). De fleste av våre betjente anlegg har 

vannbåren varme fra før, så i utgangspunktet har ikke dette betydning for oss. Disse er 

imidlertid installert i bygninger med et langt dårligere klimaskall enn de foreslåtte 

forskriftskravene. I godt isolerte bygg kan det være mer hensiktsmessig å benytte panelovner 

som omsetter energien til varme der den trengs når den trengs, enn å produsere varme sentralt 

som skal distribueres vannbårent fram til ønsket sted. 

Energikrav og betjente hytter, våre kommentarer 

1) Et generelt forbud mot bruk av fossil fyringsolje fra 2020 er bra. 

2) Det er bra å fjerne regulering av direktevirkende elektrisitet til bygningsoppvarming, 

unntatt for elektrokjel.  

3) Krav om formålsdelte energimålere er bra. 

4) Standarden for beregning av byggets energibehov bør åpne for bruk av reelle inndata. 

5) Et generelt krav om energifleksible varmesystemer for bygg over 1000 m2 vil hindre 

bruk av direktevirkende elektrisitet i bygg hvor dette kan vise seg å være en riktigere 

oppvarmingsløsning enn vannbåren varme. 
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