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HØRINGSUTTALELSE – NYE ENERGIKRAV TIL BYGG 
 
 
Vi viser til brev av 06.03.2015, der Plan- og bygningsetaten ber om innspill til høringsuttalelse fra 
Oslo kommune til Direktoratet for byggkvalitet.  
 
Generelt 
Klima- og energiprogrammet (KEP) er grunnleggende positive til forslaget om å skjerpe 
energikravene i forhold til TEK 10.  
De nye energikravene tar tak i det viktigste i energipyramiden, nemlig det å gjøre behovet for tilført 
energi minst mulig. Men for å nå målene om store kutt i klimagassutslipp er det nødvendig å se på hele 
områder (mikro-energisystemer) og ikke bare enkeltbygg. Overskuddsenergi fra enkelte bygg og 
virksomheter må kunne utveksles og benyttes av andre bygg og energibrukere i nærområdet.  
 
KEP vil her peke på at en negativ konsekvens av de nye energikravene vil kunne være et svekket 
grunnlag for bygging av felles lokale vannbårne løsninger i byområder, og at det i stedet vil bli satset 
på direktevirkende elektrisitet til oppvarming. Dette er elektrisitet som med fordel kan frigjøres til 
bruk innen transport, ny industri mm i fremtidens grønne samfunn. 
 
§ 14-2. Energieffektivitet: 
Med Oslos befolkningsvekst blir det nødvendig med strenge energikrav til både nye bygg og 
rehabilitering av eksisterende bygningsmasse dersom Oslo skal ha en mulighet til å nå de målsatte 
energieffektiviseringskravene som vedtatt av bystyret. Ambisiøse energikrav til bygg i teknisk 
forskrift er et viktig middel for å nå disse målene. Det er derfor positivt med et kravsnivå minst som 
foreslått.  
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Generelt

Klima- og energiprogrammet (KEP) er grunnleggende positive til forslaget om å skjerpe

energikravene i forhold til  TEK  10.

De nye energikravene tar tak i det viktigste i energipyramiden, nemlig det å gjøre behovet for tilført

energi minst mulig. Men for å nå målene om store kutt i klimagassutslipp er det nødvendig å se påhele

områder (mikro-energisystemer) og ikke bare enkeltbygg. Overskuddsenergi fra enkelte bygg og

virksomheter må kunne utveksles og benyttes av andre bygg og energibrukere i nærområdet.

KEP vil her peke på at en negativ konsekvens av de nye energikravene vil kunne være et svekket

grunnlag for bygging av felles lokale vannbårne løsninger i byområder, og at det i stedet vil bli satset

på direktevirkende elektrisitet til oppvarming. Dette er elektrisitet som med fordel kan frigjøres til

bruk innen transport, ny industri mm i fremtidens grønne samfunn.

§  14-2. Energieffektivitet:

Med Oslos befolkningsvekst blir det nødvendig med strenge energikrav til både nye bygg og

rehabilitering av eksisterende bygningsmasse dersom Oslo skal ha en mulighet til å nå de målsatte

energieffektiviseringskravene som vedtatt av bystyret. Ambisiøse energikrav til bygg i teknisk

forskrift er et viktig middel for å nå disse målene. Det er derfor positivt med et kravsnivå minst som

foreslått.
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§ 14-4. Krav til energiforsyning: 
Forslaget skjerper kravene til bruk av fossile brensler til oppvarming. Alternativ A er helt uten fossilt 
brensel. Alternativ B gir unntak for gasskjel på spisslast.  
 
Oslo har et mål om fase ut alt fossilt brensel til bygg innen 2020, og KEP støtter derfor alternativ A.  
Oslo har vist at det er mulig å fase ut fossilt brensel som spisslast i egen eksisterende bygningsmasse, 
og det må være et selvsagt krav i ny bygningsmasse. Bruk av gass som energibærer til stasjonær 
oppvarming medfører klimagassutslipp og svevestøvutslipp. Det krever også transport av gassen frem 
til bruker som også gir utslipp av CO2 og svevestøv. Elkjel og fjernvarme er gode fornybare 
spisslastløsninger. 
 
Forslaget om nye energikrav til bygg fjerner reguleringen av direktevirkende elektrisitet. Krav om 
fleksible varmesystemer (som oftest vannbårne systemer) foreslås for bygg over 1000m².  Mindre 
bygg kan velge forenklet varmesystem med krav om pipe.  
En ser følgende mulige negative 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 enkle billige løsninger (panelovner).  
- Lokal energiproduksjon, bruk av varmepumpe, solenergi etc. vil bli lite stimulert. Vi 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 vil påvirke den lokale 
luftkvaliteten negativt. 

- Tap av fleksibilitet i energiforsyningen vil gi større belastning og høyere effekttopper i el-
nettet. Det er allerede utfordringer ved stadig mer effektkrevende utstyr i boliger (eksempelvis 
induksjonstopper), hurtigladere til elbiler etc. 

 
KEP har noen forslag til endringer; 

- Kravet om fleksible varmesystemer bør vurderes satt lavere enn 1000m².   
- Ved områderegulering må kommunen kunne be 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. 

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Silja Bjerke Vestre      Arild Pettersen 
direktør        overingeniør 
Godkjent elektronisk 
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