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Sak 15/1311  Høring nye energikrav til bygg  

 

 

Viser til høringsbrev av 16 februar 2015.  

 

Flexit er en norsk leverandør av ventilasjonsløsninger  for ren og frisk luft til boliger og næringsbygg. 

 

Flexit utvikler, produserer og leverer prosjekteringstjenester, systemer og produkter til ca. en tredjedel 

av alle nye boliger i Norge.  

 

Flexit er svært opptatt av å forene godt inneklima med energieffektive løsninger for framtiden bygg.  

 

 

Generell kommentar: 

Forslaget til nye energikrav går i en forventet retning og vi er positive til de generelle 

utviklingstrekkene som foreslås. En del av forslagene utfordrer dagens teknologi og løsninger og vi 

ser det som positivt at byggebransjen utfordres på innovasjon og teknologiutvikling. 

 

Dog er det viktig å fokusere på de kompetanseutfordringer og kompetansekrav som dette vil stille til 

det utførende ledd i byggeprosessen. Det er viktig at myndighetene legger til rette for å tilby 

utdanning og opplæring for å håndtere dette både i bygge- og driftsfasen.  

 

 

Kommentarer til § 14-3. minimumskrav til energieffektivitet. 

 

Kravet til lekkasjetall foreslås skjerpet for både boliger og næringsbygg. Innskjerping på dette kravet 

anses som fornuftig da dette gir betydelig energisparing. 

Det er i boliger viktig å ta hensyn til at ventilasjonsluftmengden er på et lavt nivå sammenlignet med 

næringsbygg og oppleves erfaringsmessig ofte som på grensen til for lavt. Ved å skjerpe lekkasjetall 

reduseres samtidig den utilsiktede ventilasjon som faktisk er der i dag. Flexit mener derfor det er 

viktig at dette kompenseres for og vårt forslag er: 

 

Ventilasjonskravet for boliger endres slik at minimumskravet til luftvekslinger pr. time økes fra 

0,5(ved takhøyde 2,4 meter) til 0,6 eller analogt 1,2 til 1,44 m3/h/m2 gulvareal 
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For øvrig anses verdier på SFP og virkningsgrad som fornuftig nivå.  

 

 

Kommentarer til § 14-4. Krav til energiforsyning. 

 

Ad pkt 2: 

Bygninger over 1000m2 BRA skal ha energifleksible varmesystemer. Flexit anser at det er viktig å 

presisere definisjonen på et energifleksibelt varmesystem. Et varmesystem forstås å omfatte 

romoppvarming, ventilasjonsvarme og tappevann.  Viktig å også ta høyde for at mange bygg over 

1000m2 har desentrale systemer for romoppvarming, ventilasjon og tappevann. Spesielt i større bygg 

av rekkehus og kjedede boliger.   

 

Kommentar til fjerning av § 14-8 Fjernvarme 

 

Flexit støtter og ser det som riktig og nødvendig å fjerne den uhensiktsmessige tilretteleggingsplikten 

til å knytte spesielt ventilasjonsvarme i desentrale ventilasjonsanlegg i boliger til fjernvarme. Flexit 

har dokumentert at en slik løsning bruker mer energi enn uten fjernvarme (både i sum og elektrisk 

spesielt). I tillegg fordyrer det løsningen betydelig. 

 Vi anser det også som beskrevet i høringsnotatet hensiktsmessig å fjerne tilknytningsplikten i 

framtiden da energibehovene blir enda lavere. 

 


