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Hei 

 

Refererer til høringsforslag til endringer i energikrav for bygninger, og kommer herved med følgende 

forslag til løsning. (15/1311 - høring nye energikrav til bygg) 

 

Ber om at det velges alternativ B §14.4, der det gis unntak for bruk av gass som spisslast. 

Det er helt klart at de strenge byggeforskriftene som er i Norge, har klart å fremme kravet om lavere 

energibehov i nye bygg. Vi alle ser at med tiden vil energibehovet i bygg være såpass lavt, at bruk av 

elektrisk harmonerer med produksjon av strøm fra miljøvennlige fossefall. På veien til felles mål, ser vi at 

bruk av gass er i mange situasjoner fornuftig, og ofte helt nødvendig. Vi i gassbransjen ser på det med 

energi-effektivisering som svært interessant og ser at bruk av gass er helt nødvendig i lang tid fremover. 

Det blir for oss i gassbransjen veldig vanskelig å rettferdiggjøre at nye byggeforskriften sidestiller den 

reneste fossile brensel (gass), med olje, tungolje, etc. Det er faktisk slik at gass er den reneste fossile 

brensel, og at det må brukes gass som spisslast i tiden fremover. 

Om den nye byggeforskriften når fram med forbud om bruk av gass, vil det være umulig å fortsette den 

jobben vi gjør mot prosessindustrien. Vi har i dag masse arbeid i mange år fremover med å konvertere og 

oppgradere ”fyrhus” i industrien for å energi-effektivisere bedriftene med bruk av bruk av renere og mer 

effektiv brensel. 

Fakta om Gas Tech AS; 

 - Ca 10 årsverk 

 - Omsetning 32 millioner 

 - Har arbeidsområde over hele Norge 



 - Hovedfokus på energi-effektivisering og miljø innen industri 
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