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NYE ENERGIKRAV TIL BYGG - OFFENTLIG HØRING. OSLO KOMMUNES 

UTTALELSE 

 

Oslo kommune viser til høringsbrev av 16.02.2015 fra Direktoratet for byggkvalitet (på 

oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet) med vedlagt forslag til nye 

energikrav på bygg. Oslo kommunes uttalelse avgis av byråden for byutvikling på delegert 

fullmakt. Uttalelser innkommet fra berørte virksomheter i kommunen i forbindelse med 

utarbeidelse av denne høringsuttalelsen, følger vedlagt.  

 

1. Departementets forslag til endringer    

 

Departementet foreslår i hovedtrekk å skjerpe kravene til energieffektivitet og mener dette vil 

gi en besparelse på eksempelvis 26 prosent for boliger og 38 prosent for kontorbygg. 

Endringene vil i følge departementet, samlet sett kunne gi en energieffektivisering på 1 - 1,2 

TWh per år fra 2020. Innretningen av kravene foreslås omtrent som i dagens regelverk: 

Rammekrav blir hovedinnretning og netto energibehov videreføres som beregningspunkt. 

Kravet til energiforsyning foreslås endret og forenklet. Reguleringen av fossil energi skjerpes, 

mens reguleringen av direktevirkende elektrisitet foreslås avviklet. Nytt krav til 

energiforsyning består i at bygg over 1 000 m
2
 BRA må ha fleksible varmeløsninger, mens 

småhus må bygges med skorstein. 

 

2. Definisjoner 

 

Nedenfor er inntatt enkelte definisjoner som vil gjøre høringsuttalelsen lettere tilgjengelig. 

 

Direktevirkende elektrisitet: Omfatter varmeutstyr som panelovner, varmekabler, elektrisk 

varmebatteri i ventilasjonsanlegg, elektrokjel o.l. Direktevirkende elektrisitet omfatter ikke 

elektrisitet tilført varmepumpesystemer.  

 

Fleksible varmesystem:- Er system for distribusjon av varme som kan bruke forskjellige 

varmekilder. Som oftest betyr dette installasjon av vannbåren varme. Vannet i det vannbårne 

systemet kan i teorien varmes med alt som kan lage varme. Fleksible varmesystem innebærer 

ikke at man må ha flere varmekilder tilgjengelig samtidig, men at bytte av varmekilde er en 

mulighet. 
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Klimagassregnskap: Modellen gir muligheten til å beregne byggets klimaspor eller 

karbonfotavtrykk, en livsløpsberegning. 

 

Levert energi: Viser til den energimengden bygningen må tilføres utenfra ved normal bruk, og 

inkluderer tap i energisystemet (virkningsgrad). Levert energi ligger til grunn i 

energimerkeordningen.  

 

Livssyklusanalyse/livsløpsregnskap, eller på engelsk Life Cycle Assessment (LCA), er en 

metode for å skape et helhetsbilde av hvor stor den totale miljøpåvirkningen er under et 

produkts livssyklus fra råvareutvinning, via produksjonsprosesser og bruk til avfallshåndtering, 

inklusive all transport og all energibruk i mellomleddene. 

 

Netto energibehov: Viser bygningens energibehov uten hensyn til energisystemets 

virkningsgrad eller tap i energikjeden. Det skilles ikke mellom energi som tilføres og energi 

som produseres på bygget. Netto energibehov ligger til grunn for TEK10.  

 

NS 3031: Norsk standard for beregning av bygningers energiytelse. Energikravene i TEK10 

(rammekravet) beregnes på grunnlag av denne.  

Passivhusstandardene: (NS 3700 og NS 3701) - Norske standarder for lavenergi- og 

passivhus, NS 3700 gir kriterier for boliger, NS 3701 for yrkesbygg. Standardene inneholder en 

norsk definisjon av passivhus og lavenergibygninger med krav til energibehov, 

beregningskriterier, kriterier som kan brukes for sertifisering, og krav til dokumentasjon for 

bygninger som kan klassifiseres som lavenergibygninger eller passivhus.  

 

Plusshusnivå: Det eksisterer flere definisjoner av plusshus. Hovedintensjonen er at bygningen 

skal generere mer energi over byggets levetid enn energien som brukes til fremstilling av 

materialer, transport, oppføring og drift av bygget samt riving, resirkulering og deponering. 

 

Rammekravsmetoden: Metode for å dokumentere oppfyllelse av energikravene i TEK10 § 

14-2, ved å gjennomføre en kontrollberegning som viser at samlet netto energibehov ikke 

overskrider fastsatt energiramme, angitt i kWh/m² oppvarmet BRA per år. Alle energiposter 

skal inngå i kontrollberegningen. Kontrollberegningen skal foregå etter regler fastsatt i NS 

3031.  

 

Småhus: Etter gjeldende TEK 10 § 14-1 nr 3 defineres småhus som eneboliger, to- til 

firemannsboliger, rekkehus og kjedehus. 

 

Spisslast: Tilleggseffekten utover grunnlasten som skal til for å få dekket maksimalt 

effektbehov i et varmesystem. Fordelingen mellom grunnlast og spisslast er i praksis avhengig 

av stedlig klima, bygningens effektbehov over året og varmesystemets egenskaper. 

 

Tiltaksmetoden: Krav til energieffektivitet oppfylles dersom det kan vises at alle tiltakene som 

fremgår i tabell i teknisk forskrift, TEK 10 § 14-3 er prosjektert og/eller utført.  

 

Vugge til vugge: Hovedtanken i vugge til vugge produktfilosofien er at alt som blir produsert 

skal i alle produktets livsfaser utlede og etterlate et minimum av forurensning, svinn og avfall. 

Et restprodukt fra en produksjon blir videreført som en bestanddel av produksjonsmaterialet for 

et nytt produkt, som så igjen kan gjenbrukes til å skape en rekke nye produkter. Rekken av ledd 

der et produkts materialer kan gjenbrukes, forsøkes maksimert. (engelsk Cradle to Cradle) 

http://no.wikipedia.org/wiki/Avfallsh%C3%A5ndtering
http://no.wikipedia.org/wiki/Transport
http://no.wikipedia.org/wiki/Energi
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3. Oslo kommunes vurdering av forslag til endringer  

 

3.1 Generelt om forslaget  

 

Oslo kommune gjennomfører flere klimaforbedrende tiltak. Blant annet har kommunen fra og 

med 2014 innført krav om passivhusnivå på alle kommunale nybyggingsprosjekter. Oslo 

kommune har klare ambisjoner om en bærekraftig byutvikling med reduserte klimagassutslipp. 

Det vises i denne sammenheng til Oslo kommunes målsetninger i byøkologisk program 2011-

2026 S.3, pkt. 1.1 og s 28 – 29 i samfunnsdelen og byutviklingsstrategien i forslag til 

kommuneplan for Oslo, Oslo mot 2030 - Smart, trygg og grønn:  

 

"Oslo skal redusere sine klimagassutslipp med 50 % i forhold til 1991-nivå innen 2030, og bli 

klimagassnøytral innen 2050."  

 

Et viktig virkemiddel på kort og lang sikt, er aktivt å utvikle regelverket i en retning som 

muliggjør oppfyllelse av ambisiøse klimamål. Overgangen til en mer bærekraftig byutvikling 

skjer i samspill med de ulike aktørene. Det er her viktig at kommunen som forvalter av plan- og 

bygningsloven, gis et regelverk som kan utfordre byggebransjen i riktig retning. Regelverket 

må samsvare med nasjonale og internasjonale målsetninger om nesten nullhusnivå i 2020.    

 

Bygningsmassen står for en stor andel av klimagassutslippene. Utslippene knytter seg til 

produksjon og transport av byggevarer, oppføring av bygningsmasse, drift og vedlikehold, 

riving/gjenbruk og deponering. Oslo kommune ser positivt på forslaget om å stramme inn på 

rammekravet og stille krav til mer energifleksible løsninger. For å sikre en sterkere 

sammenheng mellom visjoner om reduserte klimagassutslipp og energibruken som lovverket 

legger opp til, bør det i tillegg innføres krav om klimagassregnskap. Et alternativ vil være 

livsløpsregnskap. Slike regnskap ser på hele byggets livsløp, ikke bare energieffektivitet og 

energiforsyning som kun omhandler bygget i bruk.  

 

I forslaget fjernes reguleringen av direktevirkende elektrisitet og forslaget om netto energi som 

beregningspunkt videreføres. Dette medfører at forslaget samlet inneholder svært få incentiv til 

å øke lokal energiproduksjon og -utveksling (varmepumper, solcelleanlegg, solvarmeanlegg, 

lokale termiske anlegg m.m.). Uten slike muligheter, vil visjoner om nullhus- og plusshusnivå 

vanskelig kunne nås.  

 

Oslo kommune er positiv til forenklinger i regelverket når dette gjøres på de riktige premissene 

og hensynene bak energikravene blir ivaretatt. Miljøriktig byggeri, som energikravene er en del 

av, er i utvikling og stadig endring. For å nå klimamålene må byggesektoren blant annet 

gjennom lovverket stimuleres til kompetanseutvikling, innovasjon og næringsutvikling. Slik 

som endringene nå er foreslått, mener kommunen disse ikke medfører ønsket forenkling. 

Endringene synes heller ikke ambisiøse og fleksible nok. Erfaringene fra femårs-perioden 

mellom 2010 og 2015 har vist at byggebransjen har vilje og evne til omstilling og har møtt 

skjerpede energikrav med nye løsninger. Ved innføring av energikravene i TEK10 ytret 

bransjen bekymring for gjennomførbarheten og at kravene var kostnadsdrivende. I etterkant har 

flere aktører erfart at blant annet økt tetthetskrav har gitt økt fokus på kvalitetssikring i 

utførelse og med færre skjulte byggefeil som resultat.  

 

Samarbeidet med Drammen, Asker og Bærum kommune om forbildeprogrammet FutureBuilt, 

viser at det er mulig å gjennomføre byggeprosjekter med høye miljøambisjoner innenfor 

normale byggekostnader. Prosjektene har noe høyere investeringskostnad, men 
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merinvesteringen betales ned på få år grunnet lavere driftskostnader knyttet til energibruk, drift 

og vedlikehold. Flere kommersielle aktører bygger nå grønnere fordi det lønner seg. Det gir 

konkurransefortrinn i form av økt attraktivitet og mer forutsigbare drift og 

vedlikeholdskostnader.  

 

3.2 Kommentarer til endringer i kapittel 14  

 

I den videre fremstilling vil Oslo kommune kommentere de konkrete forslagene til endringer i 

bestemmelsene i kapittel 14. Eksiterende og nye bestemmelser er inntatt i dokumentet.    

 

3.2.1 § 14–1: Generelle krav 

 

Eksisterende Ny 

§ 14-1. Generelle krav om energi 

 

§ 14-1. Generelle krav 

 

(1) Byggverk skal prosjekteres og utføres slik at 

lavt energibehov og miljøriktig energiforsyning 

fremmes. Energikravene gjelder for bygningens 

oppvarmede bruksareal (BRA). 

(2) Beregninger av bygningers energibehov og 

varmetapstall skal utføres i samsvar med Norsk 

Standard NS-3031 Beregning av bygninger 

energiytelse - Metode og data. U-verdier skal 

beregnes som gjennomsnittsverdi for de ulike 

bygningsdeler. 

(3) Småhus i dette kapittelet omfatter enebolig, 

to- til firemannsbolig, rekkehus og kjedehus. 

(4) For tiltak der oppfyllelse av krav i dette 

kapittel ikke er forenlig med bevaring av 

kulturminner og antikvariske verdier, gjelder 

kravene så langt de passer. 

 

1) Bygningen skal prosjekteres og utføres slik at 

energibehovet blir lavt og dekkes med fornybar 

energiforsyning i størst mulig grad. 

2) Energikravene gjelder for bygningens 

oppvarmede bruksareal (BRA). 

 

 

De viktigste endringene i bestemmelsen:  

De generelle kravene er gjort enklere og tydeligere. Flere av elementene er flyttet til andre 

bestemmelser i energikapittelet.  

 

Kommentarer: 

 

Generelt 

Oslo kommune støtter forskriftstekstens forenkling. Slik bestemmelsen i § 14-1 er formulert, 

styrer energikravene i kapittel 14 i all hovedsak energibehov og energiforsyning til bygningen i 

oppført stand og ikke energibruken for hele bygningens livsløp. En høy andel av de totale 

klimagassutslippene skjer ved oppføring og riving av byggene. Dersom det skal være mulig å 

nå energikravene som er satt for fremtiden, vil det være viktig å kunne kartlegge og vurdere det 

totale energiregnskapet til bygningers livsløp. Oslo kommune reviderer sine 

kravspesifikasjoner i 2015 og foreslår i den forbindelse å innføre krav om at det skal leveres 

klimagassregnskap for alle egne bygg. 

 

Oslo kommune ser at en nødvendig omlegging til krav om beregning av bygningers bundne 

energi og livsløpskostnader/klimagassutslipp vil forutsette en viss kompetanseheving i 

bransjen. Flere aktører har i lengre tid drevet utviklingsarbeid innenfor dette feltet og mye 
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kunnskap er kjent. Det er i dag flere tilbydere og utviklere av systemer for beregning og 

verifisering av energikrav, både i gratisversjoner og profesjonelle abonnementsløsninger. Et 

eksempel er klimagassregnskap.no, som er gratis og er utviklet av Statsbygg. Det bør på 

bakgrunn av dette være lav terskel for å komme i gang med å beregne energibruk og 

klimagassutslipp for hele byggets livsløp.  

 

3.2.2 § 14-2. Krav til energieffektivitet 

 
Eksisterende Ny 

§ 14-2. Energieffektivitet 

 

§ 14-2. Krav til energieffektivitet 

 

(1) Bygning skal tilfredsstille nivå angitt i § 14-3 

eller ha totalt netto energibehov mindre enn 

energirammer angitt i § 14-4. Minstekrav i § 14-

5 skal oppfylles enten § 14-3 eller § 14-4 legges 

til grunn. For boligbygning og fritidsbolig med 

laftede yttervegger gjelder likevel kun § 14-5 

annet ledd og § 14-6. 

 

(2) For bygninger under 30 m² oppvarmet BRA 

gjelder ikke § 14-3 til § 14-8 med unntak av § 

14-5 første og annet ledd.  

(3) For bygning som ut fra forutsatt bruk skal 

holde lav innetemperatur, gjelder ikke dette 

kapittel dersom det er tilrettelagt slik at 

energibehovet holdes på et forsvarlig nivå.  

 

(1) 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.} 

 

(2) I flerfunksjonsbygninger skal bygningen 

deles opp i soner ut fra bygningskategori og de 

respektive energirammene oppfylles for hver 

sone. 

(3) Beregningene av bygningers energibehov 

skal utføres i samsvar med norsk standard NS 

3031 eller en likeverdig europeisk standard. 

(4) For næringsbygg skal det beregnes 

energibudsjett med reelle verdier for den 

konkrete bygningen. Denne beregningen 

kommer i tillegg til kontrollberegningen med 

normerte verdier. 

(5) Boligblokker med sentrale varmeanlegg og 

næringsbygg skal ha formålsdelte energimålere 

for romoppvarming, ventilasjonsvarme og 

tappevann. 

 

 

De viktigste endringene i bestemmelsen:  

Kravene til energieffektivitet skjerpes. Direktoratet mener dette vil gi en besparelse på 

eksempelvis 26 prosent for boliger og 38 prosent for kontorbygg. Konkrete krav for de ulike 

bygningskategoriene fastsettes først etter høringen. Muligheten for å benytte tiltaksmetoden 

fjernes som alternativ for å dokumentere totalt energibehov. Netto energi beholdes som 

beregningspunkt. Det innføres nytt krav om at det for næringsbygg skal beregnes energibudsjett 

med reelle verdier for den konkrete bygningen samt krav om at boligblokker og næringsbygg 

skal ha formålsdelte energimålere.  

 

Kommentarer: 

 

Levert energi 

Dersom det skal være sammenheng mellom dagens krav og fremtidige målsetninger om nesten 

nullhus i 2020, må det fremmes incentiv for mer lokal energiproduksjon og -utveksling. Oslo 

kommune støtter derfor forslaget fra Rambøll (se rapport fra Rambøll og LINK, juli 2013, 

Energiregler 2015 forslag til endringer i TEK for nybygg) om å benytte levert energi som 

beregningspunkt for rammekravet. Dette vil gi stor fleksibilitet og legge til rette for innovasjon 

og fremtidsrettet næringsutvikling i byggebransjen. Bruk av netto energibehov straffer og 
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hemmer initiativ til lokal energiproduksjon og -utveksling. Å benytte levert energi som 

beregningspunkt for rammekravet, gir mulighet for å bruke løsninger som er tilpasset 

prosjektets økonomi og potensielle energikilder. Levert energi premierer lokal 

energiproduksjon og gir rom for besparelser i bygningskroppen.  

 

Tiltaksmetoden 

Bestemmelsen i TEK 10 § 14-3 videreføres ikke. Ved å fjerne bestemmelsen, vil en til en viss 

grad gjøre regelverket enklere. Tiltaksmetoden er imidlertid hensiktsmessig der det bygges 

leilighetsbygg med små kompakte boliger. Slike prosjekter har ofte miljøkvaliteter som sentral 

plassering, lav ressursbruk per person og høy utnyttelse av areal. Tilbakemeldinger fra enkelte 

aktører i bransjen, slik som Studentsamskipnaden i Oslo, har vært at de ikke klarer å oppfylle 

rammekravet grunnet høyt energiforbruk til elektrisk utstyr (datamaskiner, kjøkkenutstyr, 

varmtvannsforbruk) i små boliger (18-20 m
2
 BRA), men at de kan oppfylle kravet til 

tiltaksmetoden. Fjerningen av § 14-3 vil begrense mulighetene for bærekraftige kompaktboliger 

som studentboliger, eldreboliger og andre kategoriboliger.  

 

Det vil fortsatt være mye oppføring av ene- og tomannsboliger og rekkehus. Dette er det ofte 

mindre foretak som er ansvarlige for. Tiltaksmetoden er mye benyttet for denne typen 

prosjekter og representerer en enkel og rasjonell måte å tilfredsstille krav til energieffektivitet 

på. Dersom tiltaksmetoden fjernes, vil det gi større rom for større foretak som allerede har 

kompetansen, til enkelt å gjøre beregninger etter rammekravsmetoden og slik sett legge opp til 

at det blir mer krevende for mindre foretak. Det er også slik at bransjer der foretak i større grad 

fokuserer på bedre produkter og kostnader ved produksjon, ofte gjør dette som følge av 

konkurranse i markedet. Dersom mindre foretak får det vanskeligere, vil dette ikke være 

gunstig for konkurransesituasjonen i bygningsbransjen, hvilket igjen påvirker innovasjon og 

utvikling for å være ledende innenfor oppfyllelsen av kravene i forskriften. 

 

Dersom hovedstrategien for endringene er forenkling av prosessene for å prosjektere og 

oppføre mer energieffektive bygg, vil en videreføring av tiltaksmetoden være fornuftig. 

Fleksibilitet i valg av metode for kravsutforming utgjør i seg selv en forenkling ved at en kjent 

metode videreføres.  

 

Innstramming av rammekravene 

De samlede effektene av innstramming av rammekravet og fjerning av regulering av 

direktevirkende elektrisitet, har begrenset og om mulig negativ effekt på den samlede 

energibesparelsen for nybygg.  

Etter kommunens overslag, medfører fjerning av reguleringen av direktevirkende elektrisitet 

(krav om fornybarandel for energi til oppvarming) økt forbruk av direktevirkende elektrisitet, 

som er større enn anslått besparelse ved innstramming av rammekravene. 

 

Det vises til departementets beregninger på s. 12 i høringsnotatet. Både standard for passivhus 

og lavenergibygninger samt TEK10 har krav om fornybarandel. Standardene og forskriften, er 

derfor ikke direkte sammenlignbare med forslag til nye rammekrav, dersom regulering av 

direktevirkende elektrisitet fjernes. Oslo kommune tilrår at kravet om fornybarandel for energi 

til oppvaring opprettholdes. 

 

Forslag til endring 

Dagens lovverk med krav om at en større andel av energibehovet dekkes av alternativ 

energikilde, stimulerer til lokal energiproduksjon. Det er sannsynlig at denne andelen vil bli 
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erstattet av direktevirkende elektrisitet med økt energibruk som resultat, dersom departementets 

forslag vedtas.  

 

På bakgrunn av ovennevnte, mener Oslo kommune at tiltaksmetoden bør beholdes og 

kravsnivået for både rammekrav og tiltaksmetoden skjerpes i forhold til foreslått nivå. Samtidig 

bør regulering av levert energi innføres som beregningspunkt. 

 
Til ny nr. 2  

Etter Oslo kommunes vurdering mangler endringsforslaget bestemmelser som fremmer mer 

helhetlig tenkning mht. produksjon, forsyning og distribusjon av energi i bygninger med flere 

funksjoner. Overskudd fra arealer som eksempelvis benyttes til forretningsformål kan benyttes 

for oppvarming for boliger med underskudd av varme. Dette er viktig for å sikre synergier ved 

større utbyggingsprosjekter.  

Kommunen foreslår derfor at det stilles krav til helhetlig energiplanlegging for byggverk med 

flere funksjoner, og områder der det planlegges flere bygninger i sammenheng, slik at synergier 

mellom de ulike bygningskategoriene må dokumenteres og benyttes. 

 

Til ny nr. 4 

Oslo kommune støtter forslaget om beregning av reelt energibudsjett for kontorbygg. 

Bevisstgjøring av energiforbruk under drift er også viktig innenfor andre bygningskategorier 

enn kontorbygg. Oslo kommune foreslår derfor at kravet også bør vurderes for andre 

bygningskategorier over en gitt størrelse.  

 

Til nr. 5 

For å tilstrebe klarspråk og tydelig regelverk, bør det presiseres klare anvendelsesområder til de 

ulike begrepene som fremgår i bestemmelsene, eksempelvis for næringsbygg og småhus. 

Definisjon i den enkelte bestemmelse eller presiseringer i veileder vil være egnet 

fremgangsmåte.  

 

3.2.3 Eksisterende § 14-3 (fjernes)    

 

Eksisterende Ny 

§14-3. Energitiltak  Ingen erstatning 

(1) Bygning skal ha følgende energikvaliteter: 

a) Transmisjonsvarmetap: 

1. Andel vindus- og dørareal ≤ 20 % av oppvarmet BRA 

2. U-verdi yttervegg ≤ 0,18 W/(m² K) 

3. U-verdi tak ≤ 0,13 W/(m² K) 

4. U-verdi gulv ≤ 0,15 W/(m² K) 

5. U-verdi glass/vindu/dør inkludert karm/ramme ≤ 1,2 W/(m² 

K) 

6. Normalisert kuldebroverdi, der m² angis i oppvarmet BRA: 

- småhus ≤ 0,03 W/(m² K) 

- småhus ≤ 0,03 W/(m² K) 

 

b) Infiltrasjons- og ventilasjonsvarmetap: 

1. Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell: 

- småhus ≤ 2,5 luftvekslinger pr. time 

- øvrige bygninger ≤ 1,5 luftvekslinger pr. time. 

2. Årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad for 
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varmegjenvinner i ventilasjonsanlegg: 

- boligbygning, samt arealer der varmegjenvinning medfører 

risiko for spredning av forurensning/smitte ≥ 70 % 

- øvrige bygninger og arealer ≥ 80 %. 

 

c) Øvrige tiltak: 

1. Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP): 

- boligbygning ≤ 2,5 kW/(m3 /s) 

- øvrige bygninger ≤ 2,0 kW/(m3 /s) 

2. Mulighet for natt- og helgesenking av innetemperatur 

3. Tiltak som eliminerer bygningens behov for lokal kjøling. 

 

(2) For boligbygning kan energitiltak i bokstav a og b fravikes, 

forutsatt at bygningens varmetapstall ikke øker. 

 

(3) For øvrige bygninger kan energitiltak i bokstav a fravikes, forutsatt 

at bygningens varmetapstall ikke øker. 

 

De viktigste endringene i bestemmelsen:  

I eksisterende bestemmelser er det valgfritt om man vil forholde seg til tiltaksmetoden eller  

rammekravsmetoden. Muligheten til å benytte tiltaksmetoden fjernes ved ny § 14-2. Det vises i 

denne sammenheng til kommunens kommentarer under punkt 4.2.2. 

 

Kommentarer: 

 

I dagens energikrav er det valgfritt om man vil forholde seg til tiltaksmetoden eller  

rammekravsmetoden. Uansett er det det samlede energiforbruket i form av levert energi som er 

avgjørende og som det bør settes funksjonskrav til. Punkt (1), a), 1. om krav til vinduer og 

dører bør derfor fjernes, siden det ikke er andelen vindusflate i forhold til kvm BRA som er 

avgjørende, men hvordan den samlede energiløsningen er. For eksempel kan store glassflater 

koblet til aktiv lagring av solenergi i innvendige tunge betongstrukturer være like energivennlig 

som å redusere vindusflaten. Et eksempel på dette er lærernes hus i Oslo. 

 

3.2.4 Ny § 14-3: Minimumskrav til energieffektivitet 

 

Eksisterende 

§14-5. Minstekrav 

(1) Følgende minstekrav skal oppfylles: 

 

Tabell: Minstekrav 

 

U-verdi 

yttervegg 

[W/(m ² 

K)] 

U-verdi 

tak 

[W/(m ² 

K)] 

U-verdi 

gulv på 

grunn 

og mot 

det fri 

[W/(m ² 

K)] 

U-verdi 

vindu og 

dør, 

inkludert 

karm/ramme 

[W/(m ² K)] 

Lekkasjetall 

ved 50 Pa 

trykkforskjell 

(luftveksling 

pr. time) 

≤ 0,22 ≤ 0,18 ≤ 0,18 ≤ 1,6 ≤ 3,0 

 

(2) Rør, utstyr og kanaler knyttet til bygnings varme- og distribusjonssystem skal 
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isoleres for å hindre unødig varmetap. 

 

(3) I tillegg gjelder følgende minstekrav, med unntak for småhus: 

a) U-verdi for glass/vindu/dør inkludert karm/ramme multiplisert med 

andel vindus- og dørareal av bygningens oppvarmede BRA skal være 

mindre enn 0,24 

b) Total solfaktor for glass/vindu (gt) skal være mindre enn 0,15 på 

solbelastet fasade, med mindre det kan dokumenteres at bygningen ikke 

har kjølebehov. 

 

 

NY 

§14-3. Minimumskrav til energieffektivitet 

 

1) Følgende verdier skal oppfylles: 

 

U-verdi 

yttervegg 

[W/(m ² 

K)] 

U-verdi 

tak 

[W/(m ² 

K)] 

U-verdi 

gulv på 

grunn 

og mot 

det fri 

[W/(m ² 

K)] 

U-verdi 

vindu og 

dør, 

inkludert 

karm/ramme 

[W/(m ² K)] 

Lekkasjetall 

ved 50 Pa 

trykkforskjell 

(luftveksling 

pr. time) 

≤ 0,22 ≤ 0,18 ≤ 0,18 ≤ 1,2 ≤ 1,5 

 

U-verdi skal beregnes som gjennomsnittsverdi for de ulike bygningsdelene. 

 

2) 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. 

 

 

De viktigste endringene i bestemmelsen:  

Det foreslås å skjerpe kravene til U-verdi for vindu og dører; fra U ≤ 1,6 til U ≤ 1,2. 

Lekkasjetall skjerpes fra 3,0 luftvekslinger per time til 1,5.   

 

Kommentarer: 

 

Generelt 

Oslo kommune har ikke kommentarer til minimumskravene, annet enn at det anses som viktig 

å skjerpe rammekravene (og energitiltakskravene) og at det samtidig kan gis rom for 

fleksibilitet i utforming av bygninger ved foreslåtte minimumskrav.  

 

Oslo kommune kan ikke se at det i høringsnotatet er redegjort for hvilke konsekvenser økte 

krav til tetthet vil få for alternative bygningskonsepter. Dette gjelder særlig for konsepter som 

legger større vekt på diffusjonsåpne yttervegger og mer lokal fornybar energiproduksjon. 

Dersom det for slike konsept ikke er mulig å oppfylle skjerpede krav til tetthet, vil dette være 

uheldig, også utfra kommunens kommentarer til § 14-3, (1), a), 1. foran. Fleksibilitet i 

regelverk som gir rom for innovasjon og utvikling av bygg med lavt klimagassregnskap og godt 

innemiljø bør søkes oppnådd. Et alternativ kunne være å formulere en unntaksbestemmelse for 

slike konsepter i ny § 14-5. 
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3.2.5 Eksisterende § 14-4 (fjernes)   

 

Eksisterende Ny 

§14-4. Energirammer (se ny § 14-2  

Krav til energi-

effektivitet) 

(6) Totalt netto energibehov for bygning skal ikke overstige rammer gitt i 

følgende tabell: 

 

Tabell: Energirammer 

Bygningskategori Totalt netto 

energibehov 

(kWh/m² 

oppvarmet BRA pr. 

år) 

Småhus, samt 

fritidsbolig over 150 

m² oppvarmet BRA 

120 + 1600 /m
2 

Boligblokk 115 

Barnehage 140 

Kontorbygning 150 

Skolebygning 120 

Universitet/høyskole 160 

Sykehus 300 (335) 

Sykehjem 215 (250) 

Hotell 220 

Idrettsbygning 170 

Forretningsbygning 210 

Kulturbygning 165 

Lett 

industri/verksteder 

175 (190) 

 

(7) Kravene gitt i parentes gjelder for arealer der varmegjenvinning av 

ventilasjonsluft medfører risiko for spredning av forurensning/smitte. 

(8) I flerfunksjonsbygninger skal bygningen deles opp i soner ut fra 

bygningskategori og de respektive energirammene oppfylles for hver sone. 

 

 

De viktigste endringene i bestemmelsen:  

Energirammene vil bli definert i ny TEK 10 § 14-2. Eksisterende TEK 10 § 14-4 fjernes derfor. 

Kravene til energieffektivitet skjerpes i forslag til nye rammekrav. Direktoratet mener dette vil 

gi en besparelse på eksempelvis 26 prosent for boliger og 38 prosent for kontorbygg. 

 

Kommentarer: 

 

Ingen kommentarer. 

 

3.2.6 Ny § 14-4: Krav til energiforsyning 

 

Eksisterende Ny 

§14-7. Energiforsyning § 14-4 Krav til energiforsyning 

1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for Departementet vil høre to alternativer til § 14-4 
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fossilt brensel til grunnlast. 

2) Bygning over 500 m² oppvarmet BRA 

skal prosjekteres og utføres slik at 

minimum 60 % av netto varmebehov 

kan dekkes med annen energiforsyning 

enn direktevirkende elektrisitet eller 

fossile brensler hos sluttbruker. 

3) Bygning inntil 500 m² oppvarmet BRA 

skal prosjekteres og utføres slik at 

minimum 40 % av netto varmebehov 

kan dekkes med annen energiforsyning 

enn direktevirkende elektrisitet eller 

fossile brensler hos sluttbruker. 

4) Kravet til energiforsyning etter annet og 

tredje ledd gjelder ikke dersom det 

dokumenteres at naturforhold gjør det 

praktisk umulig å tilfredsstille kravet. 

For boligbygning gjelder kravet til 

energiforsyning heller ikke dersom netto 

varmebehov beregnes til mindre enn 15 

000 kWh/år eller kravet fører til 

merkostnader over boligbygningens 

livsløp. 

5) Boligbygning som etter fjerde ledd er 

unntatt fra krav om energiforsyning skal 

ha skorstein og lukket ildsted for bruk 

av biobrensel. Dette gjelder likevel ikke 

boenhet under 50 m² oppvarmet BRA 

eller bolig som tilfredsstiller 

passivhusnivå. 

første ledd: 

1) 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. 

 

2) Bygninger med oppvarmet BRA over 

1000 m2 skal ha energifleksible 

varmesystemer. Dette gjelder ikke for 

småhus. 

 

3) Småhus skal oppføres med skorstein. 

 

De viktigste endringene i bestemmelsen:  

Reguleringen av direktevirkende elektrisitet forslås fjernet. Videre foreslås det å forby 

varmeinstallasjon for fossilt brensel eller som alternativ kun å tillate dette for spisslast. Det 

innføres et generelt krav om fleksible varmesystem for bygninger over 1000 m
2
 og krav om at 

småhus skal ha skorstein.  

 

Kommentarer: 

 

Generelt 

Slik de eksisterende kravene er formulert, legges det for stor vekt på direktevirkende elektrisitet 

som energiforsyning. Reguleringen av direktevirkende elektrisitet (f.o.m, TEK 97, 4. utgave) 

har stimulert til mer lokal energiproduksjon, gitt økt forsyningssikkerhet og mer fleksibilitet. 

Lokal energiproduksjon er dermed viktig for å nå målene om nullenergi. 

 

Forslaget om nye energikrav til bygg fjerner reguleringen av direktevirkende elektrisitet. 

Mindre bygg kan velge forenklet varmesystem med krav om pipe. 

 

Oslo kommune ser følgende mulige konsekvenser av disse endringene: 

 

 Svekkelse av grunnlaget for felles vannbårne løsninger i byområder. Det vil kunne bli vanskeligere å 

utnytte lokale ressurser som spillvarme fra enkelte bygg og virksomheter, avløpsvarme etc. 

 Utbyggere vil være fristet til å velge enkle billige løsninger (panelovner). 
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 Lokal energiproduksjon, bruk av varmepumpe, solenergi etc. vil bli lite stimulert. Man risikerer her 

et tilbakeskritt fra dagens nivå hvor det er gjennomført mange gode piloter, og hvor bransjen har 

tilvendt seg gode fremtidsrettede løsninger. 

 Mer bruk av bioenergi, som pellets og bioolje, i småhus som muligens vil påvirke den lokale 

luftkvaliteten negativt. 

 Tap av fleksibilitet i energiforsyningen vil gi større belastning og høyere effekttopper i elnettet. Det 

er allerede utfordringer ved stadig mer effektkrevende utstyr i boliger (eksempelvis 

induksjonstopper), hurtigladere til elbiler etc. 

 Krav om tilrettelegging for skorstein i småhus vil øke bygningsmassens robusthet over tid. 

 

Til ny nr. 1  

Oslo kommune anbefaler alternativ A om at det ikke er tillatt å installere varmeinstallasjon for 

fossilt brensel. Tilrettelegging for fossilt brensel vil medføre økte klimagassutslipp og lokal 

luftforurensing, og således være i strid med overordnede målsetninger om bedre luftkvalitet og 

redusert global oppvarming. Unntak fra dette hovedprinsippet kan være bruk av kortreist 

biobrensel. 

 

Til ny nr. 2 

Ved områderegulering må kommunen gis anledning til å stille krav om utredning av 

mulighetene for utnyttelse av lokale energiressurser. Dette som grunnlag for å sette krav om 

tilrettelegging for tilpasset fleksibelt energisystem i bygningene der det er hensiktsmessig. 

 

Når det gjelder innslagspunktet for systemene (1000 m
2
), mener kommunen det ikke vil være 

tilstrekkelig med en nedjustering. Småhus utgjør en stor del av bygningsmassen i Norge. En 

stor del av prosjektene omfatter felles feltutbygginger med samme utbygger. For slike 

prosjekter er det mulig å holde byggekostnadene nede og samtidig legge til rette for felles 

infrastruktur i form av fleksible varme- og energisystemer.  

 

Småhus har ofte stor takflate som gir mulighet for å installere solcelle- og solfangeranlegg på 

tak, samt andre muligheter for lokal energiproduksjon på egen eiendom, eksempelvis 

varmepumper, geobrønner, etc. Denne type prosjekter har dermed ofte et godt potensiale for 

installering av ulike type løsninger. Krav om fleksible varmesystemer vil gi noe høyere 

investeringskostnader, men gi stort potensiale for besparelse i driftsfasen for slike bygg. Det 

finnes også ulike støtteordninger i dag som kan videreutvikles for å kompensere for økt 

investeringsbehov. 

 
Ved å innføre et generelt krav, vil også fortettingsprosjekter som eksempelvis blokkbebyggelse 

større enn småhus og mindre enn 1000 m
2
, omfattes. Av høringsnotatet fremgår det at denne 

type prosjekter ikke utgjør en stor del av den totale utbyggingsaktiviteten i Norge. Dette vil 

imidlertid kunne endre seg dersom det vil være kostnadsbesparende å velge denne type 

utviklingsprosjekter. 

 

Kravet bør på bakgrunn av ovennevnte vurderes til å gjelde også for mindre BRA-størrelser, 

men med de unntak som fremgår av § 14-5. Et eventuelt generelt krav for alle bygg, ville i seg 

selv representere en forenkling av lovverket.  

 

Til ny nr. 3  

Nye moderne ovner gir lave klimautslipp og ved bruk av kortreist ved oppnås visse 

klimagevinster. Denne type energiforsyning kan gi en tilleggsbelastning for lokalt klima, og da 

særlig i og rundt større byer og tettsteder. Samtidig vil kravet om skorstein gjøre 

bygningsmassen mer robust for eksempel i forhold til ekstremværsituasjoner. Dersom det 
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legges til grunn krav om fleksible varmesystemer for alle bygninger, bør det være tilstrekkelig 

med et krav om at det tilrettelegges for skorstein. Dette kan gjøres ved at mulig plassering for 

skorstein vises i plantegninger og at det tas nødvendige utsparinger for det i den fysiske 

bygningen. 

 

3.2.7 Ny § 14-5: Unntak  

 
Eksisterende Ny 

Ingen tilsvarende i 

dag 

§ 14-5 Unntak 

  1) For fritidsboliger under 150 m2 oppvarmet BRA med laftede 

yttervegger gjelder følgende verdier: 

 

Dimensjon 

yttervegg  

U-verdi 

tak 

[W/(m ² 

K)] 

U-verdi 

gulv på 

grunn 

og mot 

det fri 

[W/(m ² 

K)] 

U-verdi 

vindu og 

dør, 

inkludert 

karm/ramme 

[W/(m ² K)] 

Lekkasjetall 

ved 50 Pa 

trykkforskjell 

(luftveksling 

pr. time) 

≥ 8” laft ≤ 0,13 ≤ 0,15 ≤ 1,2 ≤ 3 
 

2) For frittstående bygninger under 70m² oppvarmet BRA gjelder kun § 

14-3 og § 14-4 første ledd. 

3) For bygninger under 150m² 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. 

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. 

5) Dersom kravene i dette kapitlet ikke kan forenes med bevaring av 

kulturminner og antikvariske verdier, gjelder kravene så langt de 

passer. 

 

 

De viktigste endringene i bestemmelsen:  

Nye laftede bygg må følge samme energikrav som småhus. Unntak videreføres for 

fritidsboliger i laft, men med skjerpede krav. For bygg under 150 m² kan energirammen økes 

noe, forutsatt at det gjennomføres andre energitiltak (livsløpsregnskap og lokal 

energiproduksjon). § 14-5 (5) er flyttet fra eksisterende § 14-1 (4). 

 

Kommentarer: 

 

Til ny nr. 3:  

Det er positivt at det åpnes opp for beregning av energibehov over byggets livsløp, men Oslo 

kommune mener dette er et krav som bør innføres generelt for alle bygg. Likeså er det positivt 

at det stimuleres til lokal energiproduksjon, men også her mener kommunen at dette forslaget 

ikke er ambisiøst nok. 
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Unntaksbestemmelsen i nr. 3 gir mulighet for å øke rammekravet for bygninger under 150 m
2
 

med fornybar elektrisitetsproduksjon på minimum 3000 kWh per år på eiendommen. Det er noe 

uklart om det her menes 3000 kWh per eiendom eller om dette knytter seg til den enkelte 

bygning på eiendommen.  

 

Til ny nr. 4:  

Veilederen til bestemmelsen må presisere klare momenter mht. hva som ligger i formuleringen 

«forsvarlig nivå» og «lav innetemperatur». Det vises for øvrig til Oslo kommunes innspill til 

unntaksbestemmelsen til §§ 14-3 og 14-5 for å sikre fleksibilitet i regelverket slik at det åpnes 

for innovasjon og videreutvikling mot ulike plusshuskonsept.  

 

3.2.8 Eksisterende § 14-6: Bygninger med laftede yttervegger (fjernes)   
 

Eksisterende NY 

§14-6 Bygninger med laftede yttervegger Ingen erstatning 

For boligbygning og fritidsbolig med laftede yttervegger gjelder følgende: 

Tabell: Bygninger med laftede yttervegger 

 

Bygnings- 

kategori 

Dimensjon 

yttervegg 

U-verdi 

tak 

[W/(m² 

K)] 

U-verdi 

gulv på 

grunn og 

mot det 

fri 

[W/(m² 

K)] 

U-verdi, 

vindu og 

dør, 

inkludert 

karm/ramme 

[W/(m² K)] 

Boligbygning, 

samt 

fritidsbolig 

med én 

boenhet og 

oppvarmet 

BRA over 

150 m² 

≥ 8″ laft ≤ 0,13 ≤ 0,15 ≤ 1,4 

Fritidsbolig 

med én 

boenhet og 

oppvarmet 

BRA under 

150 m² 

≥ 6″ laft ≤ 0,18 ≤ 0,18 ≤ 1,6 

 

 

 

Kommentarer: 

Ingen kommentarer. 

 

4.2.9 Eksisterende § 14-8: Fjernvarme (fjernes)  
 

Eksisterende Ny 

§14-8. Fjernvarme Ingen erstatning 

Der hvor det i plan er fastsatt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg  

etter plan- og bygningsloven § 27-5, skal nye bygninger utstyres med  

varmeanlegg slik at fjernvarme kan nyttes for romoppvarming, 

ventilasjonsvarme og varmtvann  
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Kommentarer: 

Oslo kommune legger til grunn at hjemmelen for å gjøre unntak fra tilknytningsplikten for 

miljømessig bedre løsninger enn fjernvarmetilknytning, opprettholdes. I forslag til ny 

kommuneplan for Oslo er det inntatt en bestemmelse og retningslinjer om tilknytningsplikt. 

 

4.2.10 Nytt kapittel 1. bestemmelse: Felles bestemmelser  
 

Eksisterende Ny 

Kapittel 1 Felles bestemmelser Kapittel 1 Felles bestemmelser 

§ 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak 

 

(2) For fritidsbolig med én boenhet gjelder 

 

f. kapittel 14. For fritidsbolig under 150 m
2 

oppvarmet BRA gjelder kun § 14-5 første og 

annet ledd, § 14-6 og § 14-8. Kravene i kapittel 

14 gjelder likevel ikke for fritidsbolig under 50 

m
2
oppvarmet BRA 

§ 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak 

 

(2) For fritidsbolig med én boenhet gjelder 

 

f. kapittel 14. For fritidsbolig under 150 m2
 

oppvarmet BRA gjelder kun kravene i § 14-3 og 

§ 14-5 første og femte ledd. Kravene i kapittel 

14 gjelder ikke for fritidsbolig under 70 m2 

oppvarmet BRA. 

 

De viktigste endringene i bestemmelsen:  

Grensen for fritak økes fra 50 m
2
 til 70 m

2
.  

 

Kommentarer 

 

Oslo kommune støtter forslaget om å øke grensen fra 50 m
2
 til 70 m

2
.» 

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Bård Folke Fredriksen                                                  

byråd for byutvikling 

 

 

Godkjent og ekspedert elektronisk  

 

 

Vedlegg: 

1.  

Innkomne uttalelser fra berørte virksomheter i Oslo kommune 

 

 


