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BER OM UTTALELSE TIL HØRING - NYE ENERGIKRAV TIL BYGG, TEK 10 

Vi viser til oversendelse av brev og saksdokumenter fra Direktoratet for byggkvalitet med 

anmodning om uttalelse til PBE - datert 06.03.2015 med frist 20.3.2015. 

 

Bymiljøetatens ansvarsområde innenfor byggsektoren omfatter primært rehabilitering og 

oppføring av bygg innen  idrettsektoren; flerbrukshaller, stadionbygg, garasjeanlegg – ofte i 

kombinasjon med kontorfasiliteter – og i mindre grad relatert til bolig. 

 

Bymiljøetaten har følgende bemerkninger: 

 

 Bymiljøetaten er generelt positiv til endringer som vil redusere energibehov i 

bygninger, selv om dette innebærer noe økte investeringskostnader på kort sikt, men 

som over tid gir mulighet for reduserte driftskostnader.   

Det er antydet at forslaget vil redusere energibehov i nye bygg med ca. eksempelvis 26 

prosent for boliger og ca. 38 prosent for kontorbygg sammenliknet med TEK10.  

 I høringsnotatet opereres det med forskjellige begreper som kan relateres til 

bygningskategorier  innenfor Bymiljøetatens ansvarsområder.  

I høringsnotatet er benyttet begrepene – «næringsbygg», «yrkesbygg» og « 

kontorbygg». Et uttalt mål for endring i forskriften er «Klarspråk og tydelig regelverk». 

Vår bemerkning her er at det bør ryddes i disse begreper – enten ved at hver enkelt av 

de gis en klar definisjon eller at det kun benyttes ett begrep/kategori. «Flerbrukshall» er 

et eksempel på type bygg som det i gjeldende regelverk er vanskelig å finne klare 

energikrav til. I høringsutkastet kan det oppfattes at denne kategori bygg faller inn 

under kategorien kontorbygg/ næringsbygg og/ eller om det kan omfattes av pkt. 4 i: 

 
Nytt § 14-5 Unntak  

4) For bygninger som skal holde lav innetemperatur, gjelder ikke dette kapitlet dersom 

bygningen er prosjektert og utført slik at energibehovet holdes på et forsvarlig nivå.  

 

Bymiljøetaten savner en presisering for denne type bygningskategorier. 
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 Bymiljøetaten imøteser den fleksibilitet som er foreslått ved at tilretteleggelsesplikten 

erstattes med krav til fleksibilitet i større bygninger som oppføres i konsesjonsområdet. 

Bymiljøetaten erfarer at ved prosjektering og oppføring av bygg innenfor kategorien som er 

nevnt over, kan krav om tilknytningsplikt til fjernvarme medføre økt investeringskostnad og 

driftskostnad. 
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Hans Edvardsen Gunhild Bøgseth  

etatsdirektør divisjonsdirektør  

Godkjent elektronisk 

 

 

Kopi til: Byrådsavdeling for miljø og samferdsel 

 

 

   

 


