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Høringssvar – nye energikrav i TEK  
 

 

Vi viser til høring av 16.02.15, om nye energikrav i bygg. 
 
Norsk Fjernvarme er en interesseorganisasjon for norsk fjernvarme og -kjølebransje. 
Organisasjonen har som hovedmål å fremme utvikling av kollektivt distribuert vannbåren varme 
og kjøling, basert på spillenergi og fornybar energi. Vi representerer i dag 46 selskaper innen 
produksjon og distribusjon av fjernvarme og -kjøling, samt nær 80 assosierte medlemmer med 
interesser i bransjen (leverandører, konsulenter, universitet og høyskoler, myndigheter og andre 
organisasjoner). Medlemmene står for rundt 90 prosent av fjernvarmeproduksjonen i landet. 
 
Norsk Fjernvarme støtter flere av valgene som er gjort i teksten som nå er på høring, men ser 
behov for en tydeligere presisering av noen punkter for å gjøre teksten mindre tolkbar og lettere å 
forholde seg til for både utbyggere og energiselskaper. 
 
Det viktigste for oss er valg av grensesnitt i ordningen og en klargjøring av hva begrepet 
"energifleksibilitet" innebærer i forskriftsteksten. 
 

§ 14-2 Krav til energieffektivitet 

Norsk Fjernvarme støtter valget i § 14-2 første ledd om å beholde netto energibehov som 
beregningspunkt for energikravene. Dette sikrer at forskriften først og fremst dreier seg om 
byggets beskaffenhet og faktiske energibruk, og ikke om hvem som eier energiproduksjonen 
bygget benytter seg av. Som det heter i høringsteksten, vil dette grensesnittet bidra både til gode 
bygg og forutsigbar energieffektivisering. Det likestiller samtidig kollektive og enkeltstående 
energiløsninger i byggene, noe som ikke forfordeler noen i konkurransen om å levere de beste 
løsningene – og gir intensiver til at utbyggere kan se sitt eget energibehov i sammenheng med 
energisystemet rundt seg. Dette er viktig, ettersom et ressurseffektivt energisystem preget av 
samspill mellom ulike løsninger er selve grunnmuren i lavutslippssamfunnet. 
 

§ 14-4 Krav til energiforsyning 

Norsk Fjernvarme merker seg at TEK10-paragrafene 14-7 og 14-8 nå er foreslått fjernet og 
erstattet med en enklere § 14-4. Det er viktig at denne forenklingen ikke gir et unødvendig 
tolkningsrom, som skaper konflikter når energiløsninger skal velges. Det er behov for en tekst 
som er mer forståelig for brukere, og det er behov for mer presise definisjoner av begreper som 
benyttes.  
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Norsk Fjernvarme støtter alternativ A i § 14-4 første ledd, som understreker at energiforsyningen 
i morgendagens bygg må basere seg på gjenvunnet og fornybar energi og CO2-nøytrale 
energibærere. Skal vi nå lavutslippssamfunnet må det være et krav at byggene utelukkende 
utstyres med energibærere som er utslippsfrie i bruksfasen. 
 
Et forbud mot å installere fossil energi til oppvarming i bygg vil dessuten stimulere til et større 
marked for alternativer, ikke minst for fornybare bioressurser. Det er i dag ikke et godt nok 
marked innen fornybar energi til erstatning for fossil olje og gass, særlig i spisslastsegmentet, noe 
som er nødvendig når fossiløkonomien skal fases ut.   
 
Byggforskriftens bidrag til et ressurseffektivt energisystem reguleres av § 14-4 annet ledd. Dette 
er den viktigste delen av forskriften for våre medlemmer. Her er våre punktvise kommentarer til 
forslaget om ny § 14-4 annet ledd: 
 

■ Energifleksible varmesystemer er avgjørende for å utnytte energi som ellers ville gått til 
spille og vi støtter helhjertet opp om et krav om at større bygg må utstyres med slike 
systemer, som i praksis vil bety at det installeres vannbårne eller ventilasjonsbaserte 
distribusjonssystemer i byggene. Det bør i tillegg vurderes å sette krav om 
lavtemperatursystemer for å sikre at flest mulig energikilder kan benyttes. 

■ Vi støtter også at det settes en grense på kvadratmeter for å definere store bygg. Med 
bakgrunn i behovet for energifleksible varmesystemer, mener vi det er viktig å beholde 
grensen som gjelder i dagens TEK, altså 500 kvadratmeter, som allerede er innarbeidet i 
markedet.  

■ Etter bortfallet av TEK10-paragrafene 14-7 og 14-8 er det nødvendig med en tydeligere 
spesifisering i forskriftsteksten om hva oppvarmet BRA innebærer i § 14-4 annet ledd; 
altså tappevann, ventilasjon og romoppvarming, inkludert baderom. Vi vet av erfaring at 
unødvendig tolkningsrom her vil høyne konfliktnivået i markedet. 

 
På DiBKs informasjonsmøte om høringen 14. april i Oslo, ble de frammøtte bedt om å gi innspill 
om hvor mye av oppvarmet BRA i store bygg som bør dekkes av energifleksible løsninger. Det 
finnes gode argumenter for å sette dette til 100 prosent1 sett fra et ressursperspektiv, men vi har 
forståelse for at det f.eks. i spesielle bygg med lavt tappevannsbehov kan gjøres unntak. Settes 
grensen til at 90 prosent av tappevann, ventilasjonsvarme og romoppvarming, inkludert baderom, 
skal dekkes, vil man sikre den nødvendige utformingsfleksibiliteten her, samtidig som diskusjon 
om hva som er omfattet av energifleksible varmesystemer unngås. 
 
Oppsummert har vi følgende forslag til en tydeliggjøring av den foreslåtte § 14-4 annet ledd: 
 

2) Bygninger med oppvarmet BRA over 500 m2 skal dekke 90 prosent av varmebehovet 
for tappevann, ventilasjonsvarme og romoppvarming, inkludert baderom, med 
energifleksible varmesystemer.  

  

                                                 
 
 
1 Erichsen og Horgen (2014): Energiforsyningskravet i byggeforskriftene 
http://fjernvarme.no/index.php?pageID=82&openLevel=30&cid=91 
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Øvrige innspill 
 

Åpning for direktevirkende elektrisitet 
Åpning i regelverket for fornybar elektrisitet til oppvarming på linje med andre ikke-fossile 
energikilder, er en vesentlig endring fra tidligere forskrifter. Vi mener den foreslåtte teksten går 
for langt på dette punktet, jamfør vårt innspill angående fleksibilitetskrav under § 14-4. 
 
Det er for tiden et kraftoverskudd i Norden og det har vært milde vintre de siste fire årene. Dette 
er to faktorer som medvirker til lave kraftpriser og videre et press fra utbyggere om å bruke el til 
oppvarming i dagens marked. Det er bare få år siden kraftprisene var på svært høye nivåer, noe 
som viser at det er vanskelig å spå hvordan kraftprisene vil utvikle seg i løpet av levetiden til de 
byggene som oppføres og selges i markedet nå. Bare de siste ukene er det kommet konkrete 
beslutninger i vårt naboland Sverige om å fase ut kjernekraft, som vil få stor innvirkning på 
prisene i markedet. NVE sendte i tillegg denne måneden ut et høringsforslag om en omlegging til 
effekttariffering i kraftmarkedet som kan få stor betydning for prisingen av elektrisitet. Vi vil 
derfor advare mot å legge opp til en byggforskrift som i større grad enn i den gjeldende fratar 
brukere av bygg mulighet til å endre energibærer i fremtiden uten store kostnader. 
 
Vi vil også minne om at NVE har uttalt at de lokale kraftnettene ikke er robuste nok til å 
tilfredsstille N-1 kriteriet i beredskapsforskriften. Lokal fjernvarme og bioenergi er i denne 
sammenheng viktig for å sikre en stabil kraftforsyning, men åpningen for mer bruk av ikke-
fleksibel elforsyning vil virke i motsatt retning. Det er energimyndighetens oppgave å sikre denne 
forsyningen i perioder med effektknapphet og kalde, tørre vintre, når dette inntreffer. 
Byggforskriften må derfor ta hensyn til spørsmål som berører andre myndigheters 
ansvarsområde. 
 
Det bør også vurderes nøyere hvordan installasjon av elkjel alene til permanent bruk i et 
vannbårent anlegg virker inn i et slikt systemperspektiv. Dette må sees i sammenheng med NVEs 
høring av det ovenfor nevnte forslaget om ny tariffstruktur for kraftdistribusjonsnettet. Flere av 
de forespeilede endringene berører konkurranseforholdet mellom el og vannbåren varme – og 
kan endre deler av grunnlaget for de vurderingene som er gjort når det gjelder DiBKs forslag om 
energikrav i byggteknisk forskrift.  Vi vil levere vårt høringssvar til NVE innen fristen 15. august, 
og oppfordrer DiBK om å ta med seg høringsutfallet i sitt arbeid med energikravene i TEK. 
 
Definisjon av energifleksibilitet 
Kravet om energifleksibilitet er viktig for å utvide markedet og senke prisene for vannbårne 
systemer i bygg og samtidig øke konkurransen og senke prisene i varmemarkedet for alternativer 
til eloppvarming. Kravet bidrar til en god kombinasjon av fleksibilitet i energisystemet og 
fleksibilitet for byggeier, og etablerer en arena der alle energilder kan konkurrere om å levere de 
beste løsningene. 
 
I tråd med behovet for et regelverk uten unødvendig tolkningsrom, er det viktig at begrepet 
energifleksibilitet defineres tydelig i forskriftsteksten primært, eller i veileder sekundert. Vårt 
forslag til definisjon er dette: 

 "Med energifleksible varmesystemer menes et vannbårent eller luftbårent varmesystem som 
kan benytte flere ulike energikilder, som for eksempel fjernvarme, varmepumper, bioenergi, 
eller solenergi." 



4 
 
 
 

Bortfall av tilrettelegging for fjernvarme 
Fjerning av nåværende § 14-8 i TEK 10 innebærer at den foreslåtte forskriften ikke lenger har 
noen referanse til regelverket om tilknytningsplikt for fjernvarme.  
 
Tilknytningsplikt til fjernvarme er i dag et verktøy for kommuner som ønsker en plan for 
samordning av kollektive varmeløsninger og grønn infrastruktur i tettbygde strøk. Den har stor 
betydning i nye utbyggingsområder, og for kommuner som ikke har egen kompetanse i 
miljøspørsmål. § 14-8 i TEK 10 sørger i dag for at man unngår konflikter siden det er klart 
definert hva som forventes av utbygger og energiselskap der kommuner har vedtatt 
tilknytningsplikt. En fjerning av denne paragrafen krever at ny § 14-4 må ha et tydeligere krav til 
energifleksible oppvarmingssystemer, dersom det fortsatt er et politisk mål å bruke 
overskuddsenergi gjennom infrastruktur for varme, slik vi har vist til ovenfor. 
DiBK varsler i høringsteksten at departementet vil foreta en egen vurdering av 
tilknytningsplikten, og vi har merket oss at et oppdrag nå er lyst ut for å gjennomgå konsekvenser 
av eventuelle endringer. Vi vil gjerne bidra med det vi har av kunnskap i dette arbeidet.  

 
Konsekvenser av bygningsenergidirektiv II 
Etter at forslaget om nye energiregler i TEK ble sendt på høring, ble det vedtatt at 
bygningsenergidirektiv II skal innlemmes i EØS-avtalen med nødvendige tilpasninger. Det er 
formuleringer i dette direktivet som gjerne ligger til grunn for norske ambisjoner om såkalte 
nesten nullenergibygg. I den danske offisielle EU-oversettelsen av bygningsenergidirektivet 
defineres nesten nullenergibygg på denne måten:  

2) «næsten energineutral bygning»: en bygning, der har en meget høj energimæssig ydeevne, 
fastlagt i overensstemmelse med bilag I. Den ubetydelige eller meget lille energimængde, der 
kræves, bør i meget væsentlig grad dækkes af energi fra vedvarende energikilder, herunder 
vedvarende energi produceret på stedet eller i nærheden 

Vi konstaterer at høringsforslaget til nye energikrav i bygg, med valg av et nettogrensesnitt og 
forbud mot fossile kilder til oppvarming i bygget, gjør at nye bygg vil være godt innunder EU-
definisjonen av nesten nullenergibygg – eller "næsten energineutral bygning" som det heter på 
dansk. Fjernvarme er en lokal energiforsyning som dekkes av begrepet "i nærheden" i teksten. 
Samtidig viser teksten at nesten nullenergibygg er bygg som like gjerne kan forsynes av kollektive 
energisystemer som lokal bygningsintegrert energiproduksjon så lenge energien "i meget væsentlig 
grad" dekkes av fornybar energi.  
 
Norsk Fjernvarme vil hevde at "nesten nullutslippsbygg" ville være en mer hensiktsmessig 
definisjon av byggene som må bygges for å bidra til lavutslippssamfunnet, men vi vil uansett 
oppfordre til en mer nyansert debatt om hvordan man skal forstå og bruke begrepet "nesten 
nullenergibygg i Norge" framover.  
 
Ta gjerne kontakt hvis dere ønsker ytterligere utdypninger om noen av punktene over. 
 
Med vennlig hilsen, 
 

           
  Heidi Juhler,       Trygve Mellvang-Berg, 
  daglig leder        kommunikasjonssjef 


