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Høringssvar fra NVE – forslag til nye energikrav for bygg  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til høringsbrev oversendt 16. februar 2015.  Vi har 

gått gjennom de foreslåtte endringene og har følgende kommentarer:  

Overordnet 

NVE er i all hovedsak positive til de foreslåtte endringene om nye energikrav til bygg. NVE savner 

imidlertid en tydeliggjøring i forslaget når det gjelder hva energidelen av TEK søker å oppnå. Dersom 

målet er å redusere samlede klimagassutslipp i Norge, er det viktig å se flere sektorer i sammenheng i de 

samfunnsøkonomiske analysene. Forslaget ser derimot ut til å bygge på en forutsetning om at man skal 

innføre krav om nær nullenergibygg fra 2020. 

NVE mener at TEK skal bidra til at bygg blir så energieffektive som mulig innenfor økonomisk 

lønnsomhet, gjennom å sikre god energikvalitet i materialer og løsninger. Valg av energiløsning bør 

etter vårt syn ikke fremmes gjennom bygningslovgivningen, men gjennom energilovgivningen. Den 

viktigste rammen for valg av ulike energiløsninger i bygg bestemmes av ulike energipriser der alle 

eksterne kostnader er internalisert. 

Forslagene til nye energikrav innebærer en forenkling av forskriften. Språket er mindre komplisert, og 

ved at antall unntak er kraftig redusert er det lettere å få oversikt over regelverket. De foreslåtte 

rammekravene og minimumskravene synes rimelige så langt de er avklart. Det stilles strengere krav, 

men ikke så strenge at de medfører urimelige kostander eller ulemper for utbygger, slik NVE ser det. 

NVE mener at det er uheldig at man flere steder i forskriftsteksten henviser til norsk beregningsstandard, 

NS 3031, eller «en likeverdig europeisk standard». Norsk beregningsstandard for norske forhold gir en 

sammenfatning av kjerneinnholdet i europeisk standard som er relevant for norsk byggeskikk, og er etter 

vårt syn den standarden som bør brukes i Norge. 

Metode 

NVE støtter forslaget om at netto energi skal være beregningspunkt for energiberegningen i TEK, under 

forutsetning av at det stilles krav til kvaliteten på utførelsen av varmeanlegget.  

Valget av netto energibehov som beregningspunkt sikrer etter vår vurdering at det bygges gode 

bygningsskall med lavt varmebehov, men stimulerer i seg selv ikke til effektiv lokal varmeproduksjon. 
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Det stimulerer heller ikke til lokal kraftproduksjon som eventuelt kan bli nødvendig dersom man får 

krav til nær nullenergibygg. 

Med levert energi som beregningspunkt risikerer man at det bygges mindre energieffektive 

bygningsskall, som man kompenserer for med lokal energiproduksjon. Dette kan føre til økt behov for 

levert energi på lang sikt, blant annet fordi produksjonsutstyret har kortere levetid enn bygget. 

Bygningskroppens egenskaper kan man i dette tilfellet regulere med strammere minimumskrav, men da 

beveger man seg mot den gamle tiltaksmetoden og netto energibehov som beregningspunkt. 

Det har fra mange hold, også i Rambølls rapport om energiregler 2015
1
, vært diskutert hvordan man skal 

vekte andre energivarer enn elektrisk strøm til oppvarming. I EU er det ikke uvanlig å kalle 

vektingsfaktoren for primærenergifaktor, i enkelte direktiver kaller man det «Conversion coefficients» 

eller konverteringsfaktorer/kompensasjonsfaktorer. Når man bruker netto energibehov som 

beregningspunkt unngår man behovet for kompensasjonsfaktorer for forskjellige varmeløsninger. Man 

må imidlertid samtidig stille krav til kvaliteten på varmeløsninger i bygget, blant annet til løsninger som 

gir lite energitap i vannbårne anlegg inne i bygget. Slike krav kan være 

 Minstekrav for spesifikk pumpeenergi (SPE) og spesifikk pumpeeffekt (SPP) 

 Konkrete minstekrav til isolasjon av kalde og varme rør, ikke kun henvisning til generelle 

standarder uten angitt kravsnivå  

 Minstekrav til alle tekniske anlegg (kjel med termisk forbrenning, varmepumper, solfanger, 

solceller, direktevirkende el.) 

- Minimum årseffektfaktorer («virkningsgrad») for lokal produksjon av termisk energi og 

der det er relevant i forhold til kraft (kraftvarmeanlegg (CHP), solceller og lokal 

vindkraft), såkalt produksjonsvirkningsgrad. 

- Fortrinnsvis med minstekrav til virkningsgrader for distribusjon og varmeavgivelse 

(rom-/reguleringsvirkningsgrad) 

Bortfall av tiltaksmetoden gjør at man blir nødt til å gjøre energiberegninger for nye bygg. Dette kan 

føre til mer arbeid for arkitekter og prosjekterende, men dette kan gjøres med kommersielt tilgjengelige 

og brukervennlige beregningsprogram. Energirammemetoden stimulerer til energieffektive 

bygningsformer med minst mulig overflate. Tiltaksmetoden gjorde det enklere å bygge i mer 

kompliserte former, for eksempel med utspring, noe som ga økt energibehov i forhold til bygg med 

enklere form. 

Standarder 

Det henvises flere steder til NS3031 eller «en likeverdig europeisk standard». NVE vil gjøre 

oppmerksom på at NS3031 gjennomgår en omfattende revidering for å tilpasse seg den potensielt raske 

teknologiske og kostnadsmessige utviklingen i bygningssektoren, samt internasjonale standarder. 

Slik utkastet til NS3031:2015 foreligger i dag vil begrepet netto energi endres. Beregning av tap fra 

distribusjonssystem og varmeavgivelseselementer innenfor bygningen beregnes som ett bidrag i minsket 

varmebehov, men medfører også et uønsket økt behov for kjøling. Det fremkommer ikke hvilken 

standard som tenkes lagt til grunn. Etter NVEs syn kan man legge NS3031:2014 til grunn for 

                                                      
1
 Rambøll. (2013). Energiregler 2015 Forslag til endringer i TEK for nybygg. Oslo: Direktoratet for 

byggkvalitet. 
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energiregler 2015, men man må relativt raskt komme opp med en forpliktende plan med konkrete 

milepæler om revidering av energiregler i TEK basert på NS3031:2015. Dette vil ta høyde for både ny 

beregningsstandard og men også Klimameldingens føring på innføring av nær nullenergibygg i 2020. 

Man kan se for seg en premiering med lettelser i energirammekravet ved frivillig bruk av ny 

beregningsstandard når den foreligger i kommersielle løsninger på markedet, i perioden før nye 

energiregler i TEK basert på endelig NS3031:2015 foreligger. 

Merknader til de enkelte bestemmelsene 

Til ny § 14-1: Generelle krav 

NVE har ingen kommentarer til denne bestemmelsen. 

Til ny § 14-2: Krav til energieffektivitet 

Til ny § 14-2, 1. ledd: Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige følgende rammer, 

samtidig som kravene i § 14-3 oppfylles. – {konkrete verdier for rammen beregnes når forskriften 

fastsettes.} 

Da energirammene for alle bygningskategorier ikke er presentert i høringsforslaget, er det vanskelig å ta 

stilling til innstrammingen i energirammene. NVE mener at innstrammingene som er beregnet for 

småhus, boligblokker og kontorbygg er fornuftige. 

Til ny § 14-2, 2. ledd: I flerfunksjonsbygninger skal bygningen deles opp i soner ut fra bygningskategori 

og de respektive energirammene oppfylles for hver sone. 

NVE har ingen merknad til denne bestemmelsen, dette er i tråd med forskrift om energimerking av 

bygninger og energivurdering av tekniske anlegg (Energimerkeforskriften). 

Til ny § 14-2, 3. ledd: Beregningene av bygningers energibehov skal utføres i samsvar med norsk 

standard NS 3031eller en likeverdig europeisk standard. 

NVE mener at man ikke bør tillate beregninger i samsvar med «en likeverdig europeisk standard». 

Norsk beregningsstandard for norske forhold gir en sammenfatning av kjerneinnholdet i europeisk 

standard som er relevant for norsk byggeskikk. Den nye NS3031:2015 som er under utvikling baserer 

seg på en forenklet dynamisk beregning med minsteoppløsning på timesverdier. Dette er nødvendig for 

å kunne beregne effekten av termisk masse, interaksjon med tekniske anlegg og sterkt varierende 

lastbehov i godt isolerte og energieffektive bygg der mindre og mindre energi går med til selv 

oppvarmingen, forholdsvis mer energi på oppvarming tappevann og drifting av teknisk utstyr. Å tillate å 

bruke «likeverdig europeisk standard» åpner for usikkerhet på metodevalg og en situasjon der 

etterprøving og tilsyn vanskeliggjøres. 

Til ny § 14-2, 4. ledd: For næringsbygg skal det beregnes energibudsjett med reelle verdier for den 

konkrete bygningen. Denne beregningen kommer i tillegg til kontrollberegningen med normerte verdier. 

NVE mener at det bør presiseres at denne beregningen skal gjøres på levert energi, med andre ord 

inklusive de tekniske anleggene/installasjonene og deres virkningsgrader. Da kan man sammenligne 

målte verdier med beregnede verdier, noe som gir en meningsfull sammenlikning for eier og/eller 

leietager av bygget. Beregningen bør ikke medføre store merkostnader, dersom man har prosjektert 

bygget ut fra reelle forhold for å kunne dimensjonere varme- og kjøleanlegg. Praksis i dag er at man ofte 

bruker sjablongverdier for beregning av dimensjonerende effekter, noe NVE anser å være uheldig. 

Videre mener NVE at begrepet næringsbygg må presiseres. Vi mener begrepet yrkesbygg er mer 

dekkende enn begrepet næringsbygg.  Yrkesbygg bør etter vårt syn defineres som alle byggkategoriene i 
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NS3031 med unntak av småhus og boligblokker. Kravet bør gjelde både private og offentlig eide 

næringsbygg.  

Til ny § 14-2, 5. ledd: Boligblokker med sentrale varmeanlegg og næringsbygg skal ha formålsdelte 

energimålere for romoppvarming, ventilasjonsvarme og tappevann. 

Formålsdelt energimåling gir et stort løft med tanke på innsikt i energibruken. Det er NVEs mening at 

dette kravet bør gjelde alle boligblokker og yrkesbygg/næringsbygg uavhengig av oppvarmingsløsning, 

dvs. kravet bør også gjelde ved direkte elektrisk oppvarming. Man bør vurdere om dette kravet også skal 

gjelde småhus. I dag finnes det sikringer med innebygde målere til en forholdsvis lav kostnad. Dette vil 

sammen med innføring av AMS kunne gi brukerne meget god tilbakemelding om aktuell energibruk og 

muligheten til bruke mindre energi.  

Etter NVEs syn er det egnet til å skape forvirring når man i høringsnotatets kapittel 2.2.5 «Tiltak på 

tekniske installasjoner som er lagt til grunn for ny energiramme» beskriver skjerpede krav til både 

belysning, ventilasjon, kjøling m.m. Dette er ikke krav til bygget som beskrives i TEK, men krav til 

verdier som brukes til beregning av byggets netto energibehov. Det er viktig å skille mellom disse. De 

foreslåtte energikravene i TEK setter ikke direkte formelle krav til verken belysning, ventilasjon eller 

kjøling, kun via normerte verdier i Tillegg A og andre normerte tillegg til beregningsstandarden 

NS3031. I realiteten må man forholde seg til disse kravene, og flere av verdiene er da også listet opp i 

høringsnotatet som inngangsverdier i rammekravsberegningen. 

Til ny § 14-3: Minimumskrav til energieffektivitet 

Til ny § 14-3, 1. ledd: Følgende verdier skal oppfylles [tabell med krav]: 

NVE støtter forslaget om å skjerpe kravene på områder som ikke tar bort mer av arealet, men vi finner 

det vanskelig å si noe om nivået når det ikke er klart hva energirammene blir. 

Til ny § 14-3, 2. ledd: Rør, utstyr og kanaler som er knyttet til bygningens varmesystem skal isoleres. 

Isolasjonstykkelsen skal være energiøkonomisk optimal beregnet etter norsk standard eller en likeverdig 

europeisk standard. 

NVE finner det vanskelig å forstå hva som menes her, da det ikke finnes en spesifikk standard med 

verdier for norske forhold, verken som egen norsk standard eller NS-EN standard med normative tillegg 

for Norge. Den europeiske standarden lister opp forskjellige klasser, fra ingen isolasjon til mye 

isolasjon, og det har etter vårt syn dermed ingen hensikt å henvise til denne standarden uten å sette 

minstekrav til klasse. 

Til ny § 14-4: Krav til energiforsyning 

Til ny § 14-4, 1. ledd:  

Alternativ A: Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel. 

Alternativ B: Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel, med unntak av gasskjel 

til spisslast. 

Høringsforslaget inneholder to alternative regler hva gjelder reguleringen av fossil energi – forbud mot å 

installere varmeinstallasjon for fossilt brensel med eller uten unntak for gasskjel til spisslast. Dette 

unntaket omtales noen steder i høringsnotatet som «installasjon av varmeinstallasjon for fossil gass til 

spisslast», noe som fører til usikkerhet om hvorvidt forslaget til unntak innebærer at det også er tillatt å 

bruke gasspeis. Gasspeiser brukes en del i boliger og yrkesbygg, og NVE mener det er relevant å avklare 

om gasspeis er inkludert i unntaket i Alternativ B. 
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NVE vil peke på at å tillate gasskjel til spisslast kan redusere effektbruken i elektrisitetsnettet i Norge, 

som igjen kan redusere behovet for dyre oppgraderinger av nettet. Betydningen av dette er derimot svært 

usikker, spesielt fordi den er avhengig av utbredelsen av gasskjel til spisslast samt lokale begrensninger i 

nettet. Bygg oppført etter de nye forskriftskravene vil dessuten ha et lavere effektforbruk i forhold til de 

bygd etter eksisterende krav. Hvis målet er å redusere effekttoppene i nettet finnes det også andre 

virkemidler som kan ha større betydning enn å tillate gasskjel til spisslast. 

NVE mener at det ikke er behov for å bruke gass til spisslast, og ønsker at dette forbys på lik linje med 

annet fossilt brensel. Bruk av gass til spisslast vil ikke føre med seg store klimagassutslipp, men NVE 

mener det er et viktig signal å kreve at alle bygg som bygges etter disse reglene er fossilfrie. Et forbud 

mot bruk av fossil olje og parafin i eksisterende bygg (med unntak av spisslast i andre bygg enn boliger) 

er på trappene, og et forbud mot å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel i nye bygg harmonerer 

godt med dette regelverket. 

Til ny § 14-4, 2. ledd: Bygninger med oppvarmet BRA over 1 000 m2 skal ha energifleksible 

varmesystemer. Dette gjelder ikke for småhus. 

NVE synes det er positivt at grensen for kravet om energifleksible varmesystemer heves fra 500 m2 til 

1000 m2.  

Å opprettholde et krav som påfører byggeiere ekstra kostnader bør imidlertid bygge på en sikker analyse 

av at dette er nyttig for samfunnet, og ikke bare en forsikring mot det vi ikke vet noe om. NVE mener at 

energiprisen skal styre investeringene. Å videreføre pålegget om vannbåren varme må bygge på en 

forutsetning/målsetning om en kontinuitet i regelverket frem til 2020, forsyningssikkerhet i dag, beskytte 

en næring og miljøforhold:  

 Kontinuitet vil etter NVEs syn ikke være et avgjørende argument. Vi er av den oppfatningen at 

hvis vi trenger slike bygg i 2020, så kan det skje ved en skjerping av regelverket da. NVE ser at 

dette kan medføre utfordringer i bransjen. 

 Forsyningssikkerhet i dag: Frem mot 2030 ser ikke NVE noen problemer med 

forsyningssikkerheten for elektrisitet. Det er altså ikke et problem om elektrisk oppvarming er 

den løsningen som velges. 

 Den vannbårne næringen har hatt en beskyttelse i mange år uten at dette har gitt lavere priser. 

Dette er etter NVEs syn en grunn til å konkurranseutsette denne næringen.  

 Miljøforhold: Offisielt er bruk av elektrisitet i Norge miljøvennlig, altså er det ingen grunn til å 

oppfordre til å bruke andre energibærere, så lenge vi mener det vil være god tilgang på 

elektrisitet i overskuelig fremtid. 

 På den andre siden kan det være geografiske områder som har svakere forsyningssikkerhet, 

spesielt knyttet til effekt. Hvis slike forhold ikke vises i prisen kan offentlig regulering være en 

vei å gå. 

Ettersom forslaget tillater å bare bruke elkjel til oppvarming i disse byggene, mener NVE at kravet om 

energifleksible varmesystemer ikke bidrar til økt forsyningssikkerhet. Hvis TEK10 likevel vil 

opprettholde krav til energifleksible bygg, bør det etter vårt syn stilles klare krav til individuell måling 

av varmeleveranser, da dette vil føre til bedre gjennomføring av sekundærnettet. Det bør også stilles 

minimumskrav til sekundærnettet både for nye og eksisterende bygninger som skal tilknytte seg 

fjernvarme, nærvarme i lokale energisentraler eller sentralvarmeanlegg. Slike konkrete krav kan være 

(ikke begrenset til): 
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 Individuell måling av varme og varmt tappevann  

 Hydraulisk innregulering av varmeanlegg 

 Bruk av termostatventiler 

Kravene må etter vårt syn ikke tolkes så bokstavelig at for eksempel tilleggsvarme i varmebatterier med 

lavt varmebehov i ventilasjonsanlegg må dekkes med energifleksible systemer der den totale 

energibruken øker på grunn av kravet til energifleksibilitet. 

Energifleksible oppvarmingssystemer er fornuftig for utnyttelse av spillvarme eller omgivelsesvarme der 

forholdene ligger til rett for dette, men slik kravene til energifleksibilitet er formulert i dag er det ingen 

ting som forhindrer at man installerer en ren elkjel til å dekke behovet for varme. I disse tilfellene vil 

varmefordelingssystemet i bygget være tilpasset høytemperatur varme. Slike systemer er ikke tilpasset 

bruk av lavtemperatur varmepumper, som er de varmepumpene som utnytter omgivelsesvarmen best. 

Dersom man ønsker bytte fra elkjel til lavtemperatur varmepumpe vil man måtte oppgradere 

varmefordelingssystemet i tillegg. 

NVE mener at eventuelle krav til energifleksibilitet for å være reelle bør si noe om at de energifleksible 

systemene skal fungere ved strømutfall, da pumper og vifter basert på strøm inngår som en del av de 

energifleksible systemene. Med dagens tilgjengelige teknologi er dette fullt ut mulig til akseptable 

kostnader. 

Historisk har krav om energifleksibelt oppvarmingssystem delvis vært begrunnet i muligheten for 

kraftunderskudd. Forventninger om øket tilsig i vannmagasiner og øket utbygging av vind- og vannkraft 

gjør at man regner det som svært sannsynlig at man i Norge vil få et kraftoverskudd i normalår i hvert 

fall i nær fremtid. Bygging av to ytterligere overføringskabler til utlandet vil øke muligheten for import 

av kraft ved tørrår. 

Tilstanden på det lokale distribusjonsnettet er det viktigste for forsyningssikkerheten i dag. Her er det 

store geografiske forskjeller, men forsyningssikkerheten er god i store deler av landet. NVE mener 

derfor at forsyningssikkerhet ikke kan brukes som et argument for å sette krav til fleksible 

oppvarmingsløsninger over hele landet. I områder med dårligere forsyningssikkerhet er det uansett 

fornuftig å velge oppvarmingsløsninger med tilstrekkelig reserveløsninger. 

Til ny § 14-4, 3. ledd: Småhus skal oppføres med skorstein. 

I forslaget stilles det krav om at alle småhus skal oppføres med skorstein. NVE oppfatter dette som en 

oppmykning av regelverket, da de fleste småhus med dagens regelverk må ha skorstein og lukket ildsted 

for biobrensel. Byggene vil være tettere og derfor bør det komme et tilleggskrav til ekstern lufttilførsel 

for evt. ildsted. I tillegg til bedre tetthet er boligene bedre isolert og behovet for ildsted er dermed 

redusert. Kravet om skorstein gjør at man lettere kan installere ildsted ved ønske og behov. Dette sikrer 

muligheten til energifleksibilitet dersom elprisen skulle øke eller den lokale kraftsituasjonen blir 

anstrengt. 

Særlig om fjerning av begrensning på bruk av el til grunnlast, endring i gjeldende § 14-7, 2. og 3. 

ledd:  

Etter NVEs mening er det bra at direktevirkende elektrisitet ikke lenger sidestilles med oljefyring til 

oppvarming, da NVE mener elektrisitet er mindre forurensende enn olje. Oppvarmingsbehovet i bygg 

som blir oppført i henhold til de foreslåtte kravene vil være kraftig redusert sett i forhold til dagens 

gjennomsnittlige bygningsmasse. Dette støtter forslaget om å tillate bruk av elektrisitet til oppvarming. 
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Samtidig ønsker NVE i størst mulig grad å unngå effekttoppene i elektrisitetsnettet ettersom kapasiteten 

i nettet dimensjoneres etter disse toppene. 

Ved å fjerne restriksjonen for bruk av elektrisitet til grunnlast, vil elektrisitetsforbruket til oppvarming 

øke. NVE har tidligere anslått at andelen direktevirkende el til oppvarming vil øke for alle type nye bygg 

på bekostning av varmepumper. Ettersom andelen elektrisitet til oppvarming vil øke vil dette trekke 

effektforbruket opp, men samtidig skjerpes kravene til netto energibehov og reduserer effektbehovet. 

Likevel kan ikke NVE utelukke at det i enkelte deler av distribusjonsnettet kan oppstå effektproblemer 

som følge av de nye forslagene til forskrift, men NVE mener at dette forbeholdet ikke skal være 

styrende for TEK10 og bruken av elektrisitet til oppvarming. 

Til ny § 14-5: Unntak 

Til ny § 14-5, 1. ledd: For fritidsboliger under 150 m2 oppvarmet BRA med laftede yttervegger gjelder 

følgende verdier [tabell med krav]: 

Laftede fritidsboliger under 150 m2 får lettere minimumskrav, men de strammes noe inn fra gjeldende 

regelverk. Dette synes NVE er rimelig. NVE er også enig i forslaget om å ta bort fritaket for laftede 

boliger. 

Til ny § 14-5, 2. ledd: For frittstående bygninger under 70 m² oppvarmet BRA gjelder kun § 14-3 og § 

14-4 første ledd. 

For frittstående bygg under 70 m2 gjelder minstekravene og forbudet mot fossile oppvarmingsløsninger. 

Her øker man grensen fra 30 m2, noe NVE ikke har innvendinger til. Det er fint at man harmonerer 

arealgrense for fritidsboliger (fritak fra hele kap. 14) og andre bygg (kun minstekravene og forbudet mot 

fossilt). 

Til ny § 14-5, 3. ledd: For bygninger under 150 m2 oppvarmet BRA kan rammekravet for 

energieffektivitet i § 14-2 

første ledd økes med inntil 10 kWh per m2 per år forutsatt at det kan dokumenteres: 

a. at totalt netto energibehov over byggets livsløp ikke øker 

eller 

b. en fornybar elektrisitetsproduksjon på minimum 3000 kWh per år på eiendommen 

NVE finner det vanskelig å forstå hva som menes med det første punktet (punkt a). 

NVE oppfatter forslaget som en tilnærming til et mulig krav om nær nullenergibygg med lokal 

produksjon. Det er rimelig å anta at den økte energirammen tas ut i økt varmebehov, og NVE stiller seg 

uforstående til at unntaksordningen ikke inkluderer lokal produksjon av termisk energi som går inn i 

vannbårne distribusjonssystemer. Det bør også vurderes om dette skal gjelde termisk produksjon ved 

forbrenning, gitt oppfyllelse av strenge minstekrav til virkningsgrader. 

I denne sammenhengen mener vi at det er viktig å merke seg at lokal elektrisitetsproduksjon først og 

fremst vil forekomme om sommeren ved hjelp av solceller. Dette er en periode med stort tilbud av 

uregulerbar kraft i Norge, og denne elektrisiteten vil dermed ikke ha samme verdi for det norske 

kraftsystemet som den økte energibruken til oppvarming som man kan forvente seg, som vil skje om 

vinteren. Dette kompenseres til dels ved at ordningen medfører at man må produsere minst dobbelt så 

mye elektrisitet lokalt, som man får økt energirammen. 
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NVE mener at også bygninger over 150 m2 bør inkluderes i ordningen om lokal energiproduksjon. For -

større bygninger med stort kjølebehov kan det være hensiktsmessig å installere solceller, da 

kjølebehovet sammenfaller med el-produksjonen fra solceller, og vil dermed avlaste nettet lokalt. Det er 

også større sannsynlighet for at slike bygg installerer solceller da større anlegg gir bedre økonomi. 

Tidligere kunne solcellesystemer føre til ustabilitet og driftsproblemer i nettet. Erfaring fra utlandet 

tilsier derimot at nyere systemer kan i enkelte tilfeller bedre nettstabiliteten grunnet bedre DC/AC 

konvertere. 

Til ny § 1-2: Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak 

Til ny § 1-2, 2. ledd: For fritidsbolig med én boenhet… 

For fritidsboliger med en boenhet og oppvarmet areal under 150 m2 gjelder kun minimumskravene. 

NVE ser ingen grunn til at så store fritidsboliger skal være unntatt fra de fleste kravene. Spesielt 

forbudet mot å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel bør også gjelde for disse byggene. 
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