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HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG 
 
Generelle kommentarer 

 Nittedal kommune er positive til at regelverket forenkles og får et klarere språk slik 
at det blir lettere tilgjengelig for alle parter.  
 
2 Forslag til endringer av energikravene  
Nittedal kommune er positive til skjerpede energikrav til nye bygg og ved 
hovedombygging. Vi stiller imidlertid spørsmål ved om de skjerpede energikravene 
går langt nok, og om det fremdeles er realistisk med en visjon om nesten 
nullenerginivå i 2020. Det vises til at energikravene ikke oppfyller 
passivhusstandard, og at for småhus ligger de nye kravene 17 % høyere enn 
passivhusstandarden.  
 
Vi frykter også at den samlede energisparingen til en viss grad vil utjevnes av 
forslag om senkede energikrav ved bruksendring på eksisterende boliger, samt at 
enkelte utbyggere vil spekulere for å unngå de nye kravene ved å bruksendre 
arealer etter at bygningen er ferdigbygd for å spare penger. Kommunen ber derfor 
om at disse to forskriftsendringene ses i sammenheng, og at eventuelle smutthull 
unngås.  
 
2.4 Energiforsyning  
Nittedal kommune er positiv til redusert bruk av varmeinstallasjon for fossilt brensel. 
Vi mener at alternativ B er best inntil tilfredsstillende klimavennlige 
supplementsløsninger for spisslast med gasskjel finnes.   
 
2.4.2 Fjerning av regulering av direktevirkende elektrisitet 
Kommunen ber om at fjerning av begrensningen på direktevirkende elektrisitet 
revurderes.  
 

2.4.3 Fleksible varmesystem for bygg over 1000 m² 
Nittedal kommune mener at det bør vurderes om størrelsesgrensen for krav om 
energifleksible varmesystemer skal senkes til 750 m² eller 500 m².  
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2.4.5 Bygg under 1000 m² som ikke er småhus 
Kommunen mener at det bør stiles krav om en eller flere alternativ 
energiforsynsløsning for slike bygninger og at minst en av dem bør være 
miljøvennlige. Dette vil også være til hjelp i krisesituasjoner dersom f. eks. 
strømmen skulle falle bort.  
 

2.5.4 Unntak for å gi rom for økt fleksibilitet 
Nittedal kommune er positive til at fokuset skiftes fra netto energibehov per år til 
samlet energibehov i hele bygningens livsløp hvor materialer inngår som en del av 
klimaregnskapet. Dette vil også være et skritt på veien til plusshus. Bruk av 
byggematerialer som lokal tømmer med kort reisevei, lang levetid og miljøvennlig 
fremstillingsprosess, vil kunne være mer positiv for miljøet samlet sett enn bruk av 
byggekomponenter med lang reisevei som fremstilles på en lite miljøvennlig måte til 
tross for dårligere isoleringsevne.  
 
I så måte kan det vurderes om unntaket for laftede bolighus bør videreføres dersom 
klimaregnskapet samlet sett er mer positivt for miljøet sammenlignet med vanlige 
bolighus bygd med vanlige byggekomponenter.   
 
5. Fremtidens – energikrav 
Nittedal kommune er positive til endringene, men mener at det bør vurderes om 
kravene bør skjerpes noe hvis ambisjonen om nullenerginivå i 2020 skal være 
realistisk og at det fremtidige målet bør være plusshus innen 2025.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Anne-Birgitte Sveri Gudmund Røgeberg 
rådmann saksbehandler 
 
Ekspedert uten underskrift  
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