
                Kommentarer til høring 15/1311 Nye energikrav til bygg 

Jeg mener det er et stort tilbakeskritt når man fjerner krav om at 40/60% av 

bygningens netto energibehov skal dekkes av annet enn direktevirkende el.  

Min erfaring fra bransjen tilsier at sluttbruker i svært liten grad hverken har 

kunnskap om, eller mulighet til å påvirke valg av oppvarmingssystem. Dette er i 

de fleste tilfeller grunnet at svært mange nybygg bygges av utbyggere som 

enten selger eller leier ut nøkkelferdige bygg. 

De som da tar valgene forholder seg stort sett kun til minimumskrav satt i 

teknisk forskrift. 

Som følge av TEK 10 har det derfor blitt installert mye varmepumper i bygg som 

ellers ikke ville hatt dette. Om ny forskrift fjerner dette kravet, vil svært mange 

bygg fremover bli bygget uten noen form for fornybar energi(som oftest 

varmepumpe). Dette vil medføre en stor økning i bygningens energibehov, og 

dette selv om tiltakene som blir valgt bort hadde vert lønnsomme.  

I bransjen ser jeg masse tilfeller hvor svært lønnsomme energisparetiltak aldri 

blir gjennomført. Dette er stort sett fordi det byggeier som er beslutningstaker 

ikke selv betaler strømregningen, og dermed har lite/ingenting å tjene på 

dette.  

Dette viser at en regulering av dette i form av forskriftskrav er helt nødvendig.  

Og om 40/60% kravet faller bort vil dette føre til at et TEK 15 bygg vil bruke mer 

energi til oppvarming enn et TEK10 bygg, selv om bygningskroppens 

energieffektivitet bedres. 

Ang. Det foreslåtte kravet om energifleksibel oppvarming for bygg over 

1000m2, så bør dette utgå, og heller erstattes av 40/60% fornybar energi for 

bygg både over og under 1000m2 . I mange tilfeller på bygg over 1000m2 vil et 

slikt krav om 60% fornybar energi bety at det monteres et 

energifleksibelt(vannbåret) oppvarmingssystem, og at dette stort sett kobles 

mot en varmepumpe. Imidlertid kan det tenkes flere eksempel hvor andre 

løsninger vil være foretrukket. For eksempel i bygg med et eller flere store åpne 

lokaler kan det monteres en eller flere større splitt varmepumper for å 

imøtekomme kravet. Og i leilighetsbygg/blokk vil man kunne montere et 

separat oppvarmingssystem basert på varmepumpe for hver boenhet som 

energiøkonomisk vil overgå et energifleksibelt sentralt system.  

 



 Ved å beholde kravet om fornybar energi, og ikke gå for et nytt krav om 

energifleksibelt oppvarmingssystem. Vil man med andre ord ha en garanti for 

at fremtidens bygg har en miljøvennlig oppvarming. Og man beholder en større 

fleksibilitet i forhold til valg av løsninger som gjerne kan være både bedre og 

mer konstnadseffektive. 

Avslutningsvis vil jeg også peke på konsekvensen et bortfall av 40/60% regelen 

vil ha for de som har vert innovative og utviklet nye produkt/løsninger tilpasset 

TEK10 regelverk, og gjerne også tatt høyde for at TEK15 kom til å sette enda 

tøffere krav. Om ikke dette kravet til fornybar energi tas inn igjen i teknisk 

forskrift, vil et stort marked for rimelige og gode oppvarmingsløsninger basert 

på fornybar energi falle i grus.  
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