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Nye energikrav til bygg  

Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk  

(byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 

 

Kommentar til høringsnotat fra16. februar 2015  

 

Med intensjon om å bidra i prosessen som har for mål holdbar utvikling av energikravene som 

stilles i byggteknisk forskrift TEK sendes følgende kommentarer: 

 

1) Ordliste, side 4 

Passivhusstandardene (NS 3700 og NS 3701) - Norske standarder for lavenergi- og passivhus, 

NS 3700 gir kriterier for boliger, NS 3701 for yrkesbygg. Standardene inneholder en norsk 

definisjon av passivhus og lavenergibygninger med krav til energibehov, beregningskriterier, 

kriterier som kan brukes for sertifisering, og krav til dokumentasjon for bygninger som kan 

klassifiseres som lavenergibygninger eller passivhus.  

 

Kommentar: 

I høringsnotatet er det tydelig markert at Norske Standarder inneholder en norsk definisjon 

av passivhus. Den forklaringen er nok ikke videreført konsekvent i alle andre relevante 

dokumenter som for eksempel byggteknisk forskrift TEK til plan- og bygningsloven. 

Begrepet «passivhus» ble opprinnelig brukt og definisjonen av passivhus ble formulert av 

Professor Dr. Wolfgang Feist v. Passivhus Institutt i Darmstadt (PHI i D), Tyskland. 

Det første passivhuset ble bygd i Darmstadt i år 1991. 

Definisjonen gjelder uten vesentlige endringer til nå, og den ble introdusert i mange lander 

over hele verden. De fleste EU-landene – til og med Sverige og Danmark – har etablert sine 

lokale avdelinger knyttet til PHI i D, og disse landene viderefører den opprinnelige 

definisjonen. 

Problemet er at den norske definisjonen av passivhus skiller seg vesentlig fra den opprinnelige 

definisjonen. I utgangspunktet stiller den opprinnelige definisjonen av passivhus identiske, 

optimaliserte krav for alle typer bygninger uavhengig av bygningens funksjon, oppvarmet 

bruksareal (BRA) og utetemperatur, mens den norske definisjonen tar i utgangspunktet 

hensyn til alle disse faktorene. Konsekvensen er at det stilles vesentlig lavere krav for mange 

typer av bygninger som kalles for «passivhus» i Norge. Til nå er det to Norske Standarder - 

NS 3700 og NS 3701 - for lavenergi- og passivhus for boliger og yrkesbygg i Norge. Dessuten er 

det en vis usikkerhet rundt spørsmålet: Hvordan andre bygninger – her under publikumsbygg – 

som skal oppfylle passivhus-krav skal utføres? Spørsmålet er om det er riktig å bruke det 

samme begrepet for to forskjellige definisjoner av passivhus. Dette fører til misforståelser av 

begrepet «passivhus» på nasjonal- og internasjonalnivå som kan oppfattes som det samme av 

forskjellige fagmiljøer. Det må bemerkes at misforståelsene skaper forvirring og skepsis rundt 

passivhus-konseptet blant en del brukere i Norge. Aktuelt har PHI i D begynt å bruke 

begrepet «internasjonalt passivhus» for å beskytte den opprinnelige definisjonen. 
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       Eksempel på kollisjon: 

       2.2 Energieffektivitet, side 8 

§ 14-2. Krav til energieffektivitet 

 

3) Beregningene av bygningers energibehov skal utføres i samsvar med norsk standard NS 

3031 eller en likeverdig europeisk standard.  

 

 

2) 2 Forslag til endringer av energikravene, side 11-13 

2.2.3 Kravsnivå – energitiltak som er lagt til grunn for skjerpet energiramme 

 
«Forslaget til nytt rammekrav er lagt på et nivå som er noe mindre stramt enn 

passivhusstandardene.» 

«Forslaget til nye rammekrav bygger derfor på en kombinasjon av skjerpede krav til 

bygningskropp og tekniske installasjoner.» 

«Det samlede forslaget til ny energiramme er derfor basert på en innskjerping av de minst 

kostbare tiltakene på bygningskropp og tekniske systemer, som samtidig bidrar til å oppnå 

passivhusnivå og sikre energibesparelser i det enkelte bygg.» 

Kommentar: 

Det må bemerkes at de nye foreslåtte minimumskravene ligger nok langt under den internasjonale 

passivhus-standarden. 

Det er veldig positiv at de nye rammekravene vil stimulere til energieffektiv bygningskropp, men 

uten å ytterligere skjerpe krav til bygningskroppens komponenter når man ikke den optimale 

reduksjonen av oppvarmingsbehovet som utgangspunkt for optimal bruk av installasjonsteknikk. 

Minimumskrav for U-verdi vindu og dør skjerpes, men det er viktig å ta hensyn til vinduets eller 

dørens montering gjennom å stille krav til U-verdi montert. Et dårlig montert passivhus-vindu kan 

føre til høyere transmisjonstap enn antatt, og dette kan føre til forskjeller mellom de bereknede og 

feltmalte tallene i energiberegningen totalt sett. 

 

3) 2.4 Energiforsyning, side 25-26 

2.4.4 Krav om skorstein i småhus 

 «Krav om skorstein i småhus legger til rette for bruk av bioenergi i småhus. Dette legger til 

rette for fleksibilitet i oppvarmingsløsninger for den enkelte husstand.» 

Kommentar: 

Argumentet om bruk av bioenergi – i form av ved - i småhus står nok i strid med ønskelig 

reduksjon av globaloppvarming og klimagassutslipp. Åpen ildsted er ikke heller anbefalt som 

en oppvarmingsalternative i passivhus, langsiktig sett. Krav om skorstein i småhus – 

uavhengig av om den vil bli brukt eller ikke – vil bidra til unødvendig, vesentlig 

transmisjonstap i alle nye småhus. Det samme gjelder bygg under 1000 m², primært 

boligblokker. 
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4) 2.4 Unntak, side 28 

§ 14-5 Unntak  
1) For fritidsboliger under 150 m2oppvarmet BRA med laftede yttervegger gjelder følgende 

verdier:  

Dimensjon  

yttervegg  

U-verdi tak 

[W/(m ² K)]  

U-verdi gulv 

på grunn og 

mot det fri 

[W/(m ² K)]  

U-verdi vindu 

og dør, 

inkludert 

karm/ramme 

[W/(m ² K)]  

Lekkasjetall 

ved 50 Pa 

trykkforskjell 

(luftveksling 

pr. time)  
≥ 8” laft  ≤ 0,13  ≤ 0,15  ≤ 1,2  ≤ 3,0  

 

Kommentar 

Forslag om fjerning av dagens unntaksbestemmelser er positiv. Det er også veldig positiv at 

det finnes plass for vern av eldre verdifulle byggemetoder som laft. 

Forslaget om å unnta frittstående bygninger under 70 m² oppvarmet BRA fra energikravene 

gir god plass for ≥ 6’’ laft. 

Kravet til U-verdi tak og gulv for ≥ 8’’ laft virker nok unødvendig for skarp. Konsekvensen 

kan være store temperaturforskjeller på bygningens innvendige overflater som kan føre til 

endringer i varmestrømningsretning. Det kan gi forskjeller mellom de bereknede og feltmalte 

tallene i energiberegningen totalt sett, samt mindre energisparing enn ventet med hensyn til 

investering. 

Krav til U-verdier for tak og gulv på ≤ 0,18 W/m² K – minimumskrav - kan gi en mulighet til å 

bruke enklere tekniske løsninger som kan vise seg tilstrekkelige i dette tilfellet. 

 

5) Annet 

I det nye forslaget er det lite plass for oppgradering av den eksisterende bygningsmassen.  

Det er en stor del av alle pågående byggeprosjekter og en stor utfordring for både 

prosjekterende og entreprenører med hensyn til energieffektivisering. Dermed er det viktig å 

formulere relevante krav / unntak for bygninger som skal rehabiliteres. 
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