
 
 
 
 

 
 

 
 
Høring om nye energikrav til bygg 
Vi i Norsk Varme stiller oss positive til innretningen på energikrav til nye bygg. Vi støtter 
argumentasjonen rundt å åpne for direktevirkende elektrisitet. I kombinasjon med vedfyring vil 
denne løsningen være robust og kostnadseffektiv.  
Vi støtter også forslag til krav om at småhus skal oppføres med skorstein.  
 
Energiforsyning 
Et viktig argument for å tilrettelegge for vedfyring gjennom et krav til skorstein er selve 
energileveransen. Vedfyring er klimanøytral oppvarming, ikke bare av husrom, men også varmt vann. 
Med dagens effektive ovner oppnår vi en forbrenning på over 80%, dvs at inntil dobbelt så mye av 
energimengden i veden utnyttes sammenliknet med gammel teknologi. Slik strømprisene er i 
vinterhalvåret i dag ligger prisen pr kWh omtrent på nivå med elektrisitet, ofte i underkant.  
 
Beredskap og sikkerhetshensyn   
Skorstein og ildsteder er en garanti for å holde varmen oppe ved eventuelle strømbrudd. Med mer 
ekstremvær som vi ser i Norge er alternative varmekilder viktig. Ildsteder er i praksis den eneste 
varmekilden som fungerer uten tilførsel av strøm.  
 
Kapasitet i strømnettet 
Vedfyring er også helt avgjørende for å redusere belastningen på linjenettet i hard kulde. NVE har i 
denne sammenheng uttalt at linjenettet vårt ikke ville tålt den ekstra belastningen dersom Norge 
ikke hadde hatt en omfattende vedfyring i hard kulde. Vi registrerer også at NVE nå arbeider med å 
innføre effekt-tariffer for nettleie. Dette med sikte på å unngå store forbrukstopper. Husholdningene 
vil da få en høyere pris per kWh på elektrisiteten dersom man velger å bruke mye elektrisitet 
samtidig. Husholdninger med mulighet for vedfyring vil kunne tilpasse seg dette ved å fyre mer med 
ved når dette er spesielt økonomisk gunstig. 
 
Miljøhensyn 
Hensynet til miljøet, er et like viktig argument for krav om skorstein. Vedfyring er klimanøytralt i 
motsetning til strøm fra europeisk kraftproduksjon. Norsk Varme mener at norskprodusert vannkraft 
er miljøvennlig. Men det er et faktum at Norge importerer Europeisk kraft deler av året.  En kWh 
importert fra kullkraft bidrar til utslipp av ca. 1 kg CO2. I denne sammenhengen er ildsteder derfor en 
del av å ha tilgang til en lokal energiforsyning.  
 
Regulering av forbruket 
Det viser seg at husstander som fyrer med ved bruker mindre strøm enn for eksempel husstander 
med varmepumpe. Installasjon av varmepumpe har vist seg å ikke redusere husstanders forbruk, da 
det viser seg at folk bruker besparelsene på en økning av innetemperaturen og komfort i stedet for å 
spare elektrisitet. (Kartlegging av oppvarmingsutstyr i husholdningene, SSB 2014:45).  



 
Norsk Varmes konklusjon er at direkte virkende elektrisitet i kombinasjon med vedfyring gir best 
fyringsøkonomi, mest effektiv energibruk og best inneklima. Med direkte virkende elektrisitet og 
vedfyring i kombinasjon har husholdningene god kontroll med varmekilder som er raske å regulere. 
Man kan dermed ha en lavere temperatur i snitt og allikevel ha det godt og varmt når man trenger 
det.  
 
Funksjonelle krav 
Vi vil understreke betydningen av å montere skorstein i forbindelse med at nybygg reises. Vår 
erfaring er at huseiere som ikke har skorstein ettermonterer dette i økende grad. Dessverre er det 
mange eksempler på at ettermonteringene er svært kompliserte og ofte ødelegger tetthetsgraden, 
fører til kondens eller annet som ødelegger husets funksjon.   

 
 
Forslag til tillegg  
 
Krav om ildsted 
Krav om skorstein er gjort med tanke på beredskap og energiforsyningen, men uten ildsted kan ikke 
skorsteinen sikre oppvarming ved et eventuelt strømbrudd. Det bes derfor om at forslaget vurderes 
gjennomført i sin helhet ved å inkludere krav om ildsted. Først da vil argumenter om beredskap- og 
energiforsyning være gjennomførbare i praksis.  
 
Beredskapsansvar for leieboere  
Det er mange småhus som har flere boenheter, og det kan dermed være flere utleieenheter i 
småhus. Norsk Varme stiller spørsmål om utleier bør ha et ansvar for å ha et ildsted med tanke på 
energiforsyning og ikke minst beredskapen for sine leieboere.  
 
Fagkyndig ettermontering av ildsted 
Erfaring tilsier at ettermontering av skorstein er kostbart og at det i mange sammenhenger ødelegger 
husets tetthet. Derfor stiller vi spørsmål om det er vurderes å innføre krav til kompetanse for 
montører som etter monterer skorstein i hus som er bygget etter gammelt regelverk.  
 
 
 
 
Hilsen  
 
Merethe S Halvorsrød 
Styreleder 
 
 


