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På bakgrunn av høringsnotatet og endringene som er foreslått ønsker LHL å komme med 

følgende kommentarer: 

 

Etter LHLs oppfatning beskriver høringsnotatet et overordnet ønske om å fokusere på en 

bærekraftig robust bygningskropp. Ved å legge vekt på bedre isolering og økt tettheten på 

bygningskroppen vil endringene være fremtidsrettet med tanke på energieffektivitet og 

bærekraft.  

 

Det er etter LHLs oppfatning fornuftig å skille bygningskroppen fra de tekniske anleggene 

fordi bygningskroppen vil ha en lengre levetid enn de tekniske anleggene. Utviklingen av nye 

energioptimale og effektive varme- og ventilasjonsanlegg går raskt. De nye kravene vil 

stimulere til forenklinger og innovasjon, som på sikt vil føre til større fleksibilitet og lavere 

investeringskostnader for bestillere, brukere og eiere av bygg. Forenkling av tekniske 

systemer vil gjøre det enklere for brukeren og de med ansvar for oppfølging å gjennomføre 

god drift og vedlikehold av bygg. 

 

Strengere krav til tetthet vil gi bedre komfort og bedre opplevd inneklima. For noen grupper 

med helseutfordringer vil et mer stabilt inneklima, stabil temperatur, og mindre kald trekk, ha 

positive effekter på deres helse. 

 

Notatet nevner at man antar at en åpning for bruk av elektrisk direktevirkende oppvarming vil 

i noen tilfeller skje på bekostning av installasjon av luft til luft varmepumper. LHL støtter 

energieffektive tiltak, men i noen tilfeller kan denne typen oppvarming via sirkulerende 

varmluft føre til større luftbevegelser i rommene som igjen kan føre til større spredning og 

oppvirvling av partikler og forurensninger. I tillegg vil sirkulerende varmluft kunne føre til økt 

uttørking av luften. Opplevd tørr luft ser ut til å være et økende problem i nye bygg. 

 

Det bemerkes flere steder i høringsnotatet at de nye foreslåtte endringene sannsynligvis vil 

føre til mer bruk av elektriske oppvarmings kilder i bygninger under 1000 kvadratmeter.  

 

LHL er bekymret for at vi med nye regler får økt bruk av gjennomstrømningsovner. Både på 

grunn av pris og tilgjengelighet er de fleste panelovner som installeres i dag 

gjennomstrømningsovner. Gjennomstrømningsovner kan ha negativ effekt på inneklima og 

helsen til de som bruker byggene. Forbrenning av støv på varme overflater inne i ovnen fører 

til spredning av forbrenningspartikler til inneluften. Vi vet per i dag ikke tilstrekkelig om 
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hvordan dette påvirker helsen til de som oppholder seg i bygget. Vi vet at små 

forbrenningspartikler fra veitrafikk og biomasse har dokumentert negativ helseeffekt. Alle 

som oppholder seg i bygget vil påvirkes, men de som har luftveisproblemer eller annen 

overfølsomhetssykdom vil påvirkes mest. Med tanke på den dokumenterte økningen av astma 

og allergisykdommer hos yngre barn og også i befolkningen generelt, er det viktig at 

regelverket legger føringer som sikrer god helse for de som bruker byggene. 

 

En annen konsekvens av åpning for buk av mer direktevirkende elektrisk oppvarming er at 

mange vil se det som både hensiktsmessig og økonomisk besparende å varme opp bygningen 

via ventilasjonsluften. Dette vil føre til at behovet for å prosjektere og installere eget 

varmeanlegg ikke er nødvendig.  

Etter LHLs oppfatning vil en løsning med primæroppvarming av bygget via ventilasjonsluften 

kunne føre til at små feil i prosjekteringen gir store negative konsekvenser med tanke på 

overoppheting og dårlig ventilasjonseffektivitet. Det vil kreve at de med ansvar for drift og 

vedlikehold er erfarne fagpersoner som løpende følger opp og regulerer anleggene. 

Temperaturforholdene og inneklimakvaliteten vil være prisgitt at styring og reguleringsanlegg 

fungerer til en hver tid uten problemer. 

 

Tilgangen på kompetanse og erfaring rundt drift og vedlikehold av avanserte tekniske anlegg i 

bygg er ofte ikke like god alle steder i landet.  

Mange skolebygninger i Norge har dårlig inneklima som følge av mangelfull drift og dårlig 

styring av ventilasjonsanlegg og temperatur. Dersom regelverket legger til rette for et 

forenklet oppvarmingssystem basert på oppvarming via ventilasjonsluften, vil dette forsterke 

problematikken med dårlig inneklima i mange bygg. 

 

Bygge bransjen i Norge har utfordringer når det gjelder mange byggefeil, fuktproblematikk og 

dårlig inneklima i både eksisterende bygninger, men også i nye bygg med avanserte tekniske 

anlegg.  

Det er opplagt at mer tekniske og kompliserte byggverk medfører behov for økt kompetanse 

hos de som skal bygge byggene og for de som skal bruke og drifte byggene. Det bør stilles 

større krav til at de som skal jobbe innenfor byggfag eller drift av bygg har eller får nødvendig 

opplæring innenfor sine respektive fagfelt slik at de blir oppdatert på ny kunnskap og 

teknologi. 

Med vennlig hilsen 

 


