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Høringsinnspill – nye energikrav til bygg

Miljødirektoratet støtter forslaget til nye energikrav som vil bidra til 
energieffektivisering og utfasing av fossile brensler i byggsektoren. Endringer i 
kravene til energiforsyning bør sees i sammenheng med varslet forbud mot bruk 
av fossil olje til bygningsoppvarming i 2020. 

Miljødirektoratet viser til høringsnotat fra DiBK datert 16. februar 2015 som omhandler 

forslag til endringer i energikravene i byggteknisk forskrift.

Byggsektoren står for en stor andel av Norges energiforbruk og energikravene i byggteknisk 

forskrift er et viktig og langsiktig virkemiddel for å regulere energibruk i denne sektoren. 

Forslaget til nye energikrav er en oppfølging av klimaforliket fra 2012 og er også relevant i 

forhold til det det reviderte bygningsenergidirektivet som er i EØS-prosess.

De foreslåtte endringene vil bidra til både energieffektivisering og utfasing av fossile 

brensler i byggsektoren. Dette er viktige faktorer for å utvikle Norge mot et 

lavutslippssamfunn.

Forskriftsforslaget innebærer betydelig skjerping av kravene til energieffektivitet. 

Samtidig foreslås å avvikle begrensningen som finnes i dagens forskrift på å installere

direktevirkende elektrisitet til oppvarming. Samlet effekt av disse endringene på el-

etterspørselen er ikke klargjort i høringsnotatet. Det virker imidlertid klart at 

endringsforslaget vil bidra til betydelig redusert etterspørsel etter både fornybar og ikke-

fornybar energi i byggsektoren framover. Siden forskriftsforslaget gir liten eller ingen 

mulighet til å benytte fossil energi direkte, og siden norsk el-produksjon er tilnærmet 

utslippsfri, vil de foreslåtte skjerpede kravene til energieffektivitet i liten grad påvirke 

norske klimagassutslipp direkte. Men fornybar energi, inkludert fornybar elektrisitet, vil 

være et knapphetsgode i lang tid fremover og energieffektiviseringstiltak er derfor viktig i 

et globalt perspektiv. Hvis elektrisitet blir frigjort som følge av energieffektivisering i 

byggsektoren kan den brukes til å erstatte fossil energi i andre sektorer, for eksempel 

transport- eller industrisektoren, både i Norge og i andre land.
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Fra et miljøperspektiv er energieffektivisering uten sidestykke den mest skånsomme 

formen for ny energi. All energiproduksjon, også fornybar, har miljøkonsekvenser og fører 

til naturinngrep. Negative konsekvenser for naturlandskap og biologisk mangfold som følge 

av utbygging av energiproduksjon kan være betydelige, men er vanskelig å kostnadsfeste. 

Det ser ikke ut til at slike forhold er inkludert i den samfunnsøkonomiske vurderingen i 

høringsnotatet.

Reguleringen av bruk av fossil energi forslås skjerpet slik at fossil energi ikke kan benyttes 

til oppvarming i bygg, alternativt foreslås gass tillatt brukt som spisslast. Det finnes mange 

fornybare alternativer til fossil oppvarming i byggsektoren, og det er derfor positivt at 

kravene til fornybar energiforsyning skjerpes. Videre kan et fullt forbud mot innstallering 

av oljefyring til bygningsoppvarming bidra til økt bruk av fossil gass. Det er derfor naturlig 

at reguleringen av fossil gass også skjerpes slik det er forslått. Med mindre det er særlige 

forhold som tilsier annet, støtter Miljødirektoratet alternativ A slik at gasskjel heller ikke 

kan brukes til spisslast.

Kravene til energiforsyning (§14-4) bør også sees i sammenheng med varslet forbud mot 

bruk av fossil olje til bygningsoppvarming i 2020. Særlig nevnes fritidsboliger under 150 m2

som i høringsforslaget fra DiBK er unntatt bestemmelsene om fossilt brensel (§14-4) i 

henhold til §1-2. I Miljødirektoratets forslag til forskrift om forbud mot oljefyring er denne 

grensen foreslått til 50 m2. I videre prosess bør de to regelverkene sees i sammenheng slik 

at det ikke blir tillat å installere oppvarmingsløsninger som senere blir forbudt å bruke.
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