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20.05.2015. 

15/1311 – høring nye energikrav til bygg  
Det vises til utsendt forslag til nye energikrav til bygg datert 16.02.2015.  

Bakgrunn 

I gjeldene byggeteknisk forskrift (TEK 10) er det krav om at i alle bygg, over 500 m2, skal minst 60 % 

av energiforsyningen komme fra en annen kilde enn direktevirkende elektrisitet. Dette har ført til at 

nye bygg og bygg som rehabiliteres ikke kan installere panelovner som hovedvarmekilde. Dersom 

bygget har vannbåren varme er det heller ikke lov til å installere elektrokjel. 

I høringsutkastet vil regjeringen tillate bruk av direktevirkende elektrisitet til stasjonær oppvarming. 

De vil tillate bruk av panelovner i bygg opp til 1000 m2. I bygg over 1000 m2 vil det fortsatt være krav 

til vannbåren varme, men også her vil det bli tillatt å benytte direktevirkende elkjel til oppvarmings-

formål. 

I forslaget til er også egne krav til energieffektivitet knyttet til laftebygg for bolig- og fritidsformål 

over 150 m² BRA foreslått opphevet. 

Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune har i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark 

og Hedmark fylkeskommune og skog- og trenæringa i Innlandet utarbeidet en Strategi for skog- og 

tresektoren i de to fylkene. Et av hovedmålene i denne strategien er at Innlandet skal bidra til å nå 

nasjonale klimamål bl.a. gjennom økt produksjon og bruk av skogråstoff til bl.a. bygg og 

energiformål.  

Med bakgrunn i dette ønsker vi å komme med noen kommentarer til de foreslåtte energikravene til 

bygg.  

Redusert satsing på fornybar energi 

Vi mener dette endringsforslaget er uheldig og et steg i feil retning i forhold til en målsetting om økt 

bruk av fornybar energi i oppvarming av bygg. Forslaget baserer seg i for stor grad på antagelser og 

usikre konsekvenser. Hovedargumentet for forslaget er forenkling og kostnads-reduksjoner i 

forbindelse med byggeprosjekter. Generelt vil de nye kravene i TEK15 føre til dyrere byggeprosjekter 

og dette prøver man nå å kompensere for ved å bl.a. tillate større bruk av panelovner og 

varmekabler. Dette er kortsiktig tankegang da man vet at driftskostnader er betydelige i et byggs 

livsløp. Ensidig fokus på byggekostnader i dag kan medføre økte driftskostnader i framtida når prisen 

på elektrisk kraft øker.  Det sies direkte at det forventes en økning i bruken av direktevirkende 

elektrisitet som følge av forslaget. Det forsvares med at endringer i kraftsituasjonen i Norge med 

forventet økt kraftoverskudd og større muligheter for utveksling mot kontinentet, gjør at 

 

                                        

 

 

 

 



«rasjoneringsargumentet» ikke lenger er like viktig for Norges del. Dette er den samme utvekslingen 

som gjør at deler av norsk el-forsyning er basert på fossile kilder på kontinentet. Man kan med andre 

ord ikke si at all norsk el-forsyning er 100 % fornybar. 

Vi mener argumentene blir for tilfeldige i forhold til en så viktig oppgave som utformingen av 

framtidig energibruk i bygg. Man skal ikke mer enn et par år tilbake før situasjonen var en helt annen 

enn i dag med svært høye kraftpriser. Det er et klart mål for oss at vi må over på en større andel 

vannbåren varme i våre bygg og at dette må forankres i både planer og forskrifter. Vannbårne 

systemer er energifleksible løsninger som legger til rette for fremtidig bruk av bioenergi, 

varmepumper, geotermisk, solvarme m.m. På denne måten vil man frigjøre bruk av elektrisitet til 

produksjoner hvor det finner få alternativer til elektrisitet, samt til erstatning for elektrisitet 

produsert på fossile energikilder. 

Forsyningssikkerhet 

Dersom det legges til rette for økt bruk av strøm til oppvarming vil dette redusere forsynings-

sikkerheten i strømnettet. Det er spesielt på de kaldeste dagene i året elnettet utfordres. Slik 

høringsnotatet er utformet stilles det ikke krav om back-up til panelovner og elkjeler. I disse byggene 

vil man være avhengig av prioritert kraft. Økt bruk og avhengighet av elkraft til oppvarming øker 

dermed risiko for overbelastning på nettet som kan føre til feil eller styrt utkobling. Sikker 

strømforsyning er en svært viktig forutsetning for det moderne Norge. Vi skal ikke lenger enn til mars 

2011 da mange kommuner jobbet med planer for hvordan strømutkoblinger skulle gjennomføres. 

«Det grønne skiftet» 

Regjeringen har initiert et arbeid med en nasjonal bioøkonomistrategi og det forventes at energibruk 

og –produksjon blir en viktig del av denne strategien. Det bør i en slik sammenheng være en 

målsetting om at en størst mulig andel av norsk energiforbruk baseres på fornybare energikilder, og 

utformingen av nye forskrifter og retningslinjer bør tilpasses aktuelle målsettinger i en slik strategi. 

En slik strategi fordrer også at man i større grad klarer å utnytte «de grønne» ressursene til beste for 

verdiskaping og klima. Konsekvensene av høringsforslaget vil redusere investeringsmulighetene i bl.a. 

nye bioenergianlegg og vanskeliggjøre økonomien i eksisterende anlegg.  Dette igjen påvirker verdien 

av skogråstoff som i dag har få andre avsetningsmuligheter.  

Vi ber med bakgrunn i dette at man minst opprettholder reguleringen av direktevirkende elektrisitet 

på linje med det som i dag finnes i TEK10, og samtidig gjennom virkemiddelbruken legger til rette for 

økt bruk av vannbåren varme. 

Fjerning av egne krav til energikrav for laftebygg  

Innlandet har sterke tradisjoner knyttet til bygging av laftebygg, både til næringsformål, boligformål 

og fritidshusformål, og i flere regioner er denne byggeskikken er meget vanlig. Det knytter seg også 

kulturhistoriske verdier til mange laftebygg. Mange av dem er del av verdifulle bygningsmiljøer og 

gode representanter for bygnings- og arkitekturarven vår. Disse byggene krever et betydelig  

vedlikehold. Dette stiller store krav til stedlig kompetanse innen lafteteknikk for å ivareta både 

stedlig byggeskikk og vedlikehold av eksisterende laftebygg. 



Vi er bekymret for at en slutt på lafteproduksjon til boligformål vil bidra sterkt til å svekke 

næringsgrunnlaget for mindre og mellomstore laftebedrifter som i dag sper på med 

restaureringsoppdrag på fredete og verneverdig bygningsmasse. Viktige læringsarenaer vil bli borte, 

noe som i neste omgang vil svekke rekrutteringen til næringa. Dette vil kunne true istandsetting og 

vedlikehold av fredede og verneverdige bygninger. Denne viktige delen av norsk kulturarv er allerede 

truet pga. blant annet mangelfull finansiering 

Et laftet bygg vil normalt ha vesentlig mindre omfang av plaststoffer, komposittmaterialer og 

kunststoffer som både har en potensiell negativ inneklimapåvirkning, og som har et betydelig CO2- 

utslipp gjennom produksjon og avhending, samt energiforbruk ved tilvirkning av produktene. Et laftet 

bygg bidrar til mindre miljøpåvirkninger enn et bindingsverksbygg. Imidlertid er energibruken i det 

laftede bygget om lag 20 % høyere enn for bindingsverkshuset. Dette kan kompenseres med bedre 

isolasjonsverdier i gulv og tak enn minimumskravet, der det er mulig å nå tilnærmet samme samlede 

varmetap (96 kWh/m²/år) som et bindingsverkshus. 

Vi ber om at energireglene for boliger og fritidshus over 150 m² med uisolerte laftevegger 

opprettholdes slik de fremstår i energireglene i TEK10. Dette vil bidra til å sikre ivaretakelse og 

videreutvikling av en viktig byggeskikk i Norge, og opprettholde kompetanse for bygging og 

vedlikehold av laftede bygg. 

Krav om livsløpsanalyser og bruk av miljøvennlige byggevarer  

TEK 15 behandler ikke klimagassutslipp i forbindelse med de materialer som benyttes til bygging og 

vedlikehold av bygg. Både i TEK 10 og i forslaget til TEK 15 stilles det kun krav til energibruk til 

oppvarming og kjølig av bygninger. Klimagassutslippet fra produksjon av dagens bygninger er 

omtrent like stort som klimagassutslippet fra energibruken i hele byggets levetid. Klimaeffekten av 

materialvalg og byggeteknikker bør derfor inkluderes i ny TEK 15. Dette kan bl.a. gjøres ved å kreve 

livsløpsanalyser for aktuelle byggematerialer – inkludert isolasjon. Slike livsløpsanalyser viser at tre i 

bygg er en effektiv og billig måte for samfunnet å lagre CO2 på. Det er vår klare oppfatning at det 

gjennom TEK15 må settes krav om livsløpsanalyser og bruk av miljøvennlige byggevarer i valg av 

byggematerialer.  

 
Med vennlig hilsen 
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