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NYE ENERGIKRAV TIL BYGG - HØRING 

 

Omsorgsbygg har mottatt forslag til nye energikrav i bygg og har noen innspill til høringen. 

 

En oppfyllelse av EU’s bygningsdirektiv fra 2010 og klimaforliket fra Stortinget i juni 2012 

medfører et betydelig fokus på energiøkonomiseringstiltak i både nybygg og ved 

rehabiliteringer. Denne prioriteringen som bl.a. medfører krav til nesten nullenerginivå i 2020 

(klimaforliket) gir tydelige føringer opp mot arbeid med lover og forskrifter som skal lede fram 

mot en modernisert bygningsmasse i både stat, kommune og privat regi. Det er således viktig at 

ny byggeteknisk forskrift (TEK) omhandler krav knyttet til passivhusnivået og gir løsninger og 

overganger mot en framtid i 2020 der nye bygninger skal tilfredsstille nesten nullenerginivå. 

 

Nytt energikrav til kontorbygg: 80 kWh/m
2
/år 

 

Det er etter vår mening riktig å legge krav til et passivhusnivå som er noe mindre stramt enn 

passivhusstandardene. Vi påpeker likevel behov for å gjennomgå beregningsgrunnlaget da den 

teoretiske definerte andel knyttet til internlast teknisk utstyr i dag varierer med hvilken standard 

som benyttes (NS 3031 eller passivhusstandard). Det kan være nyttig å bruke 

beregningspunktet levert energi da egenprodusert energi fra solceller eller varmepumper bør 

krediteres i valg av løsning for oppfyllelse av kravet. Det medfører også at det blir enklere og 

mer kostnadseffektivt for byggeier å oppfylle nødvendige krav når eksisterende bygg skal 

rehabiliteres. 

 

Egenproduksjon av energi bør krediteres 

 

Som nevnt i punkt over er det viktig at regelverket stimulerer til lokal energiproduksjon på/i 

bygget. Dette viderefører framtidig behov for å lage bygg som rent energimessig er bedre enn 

passivhus. Utvikling og utbredelse av fremtidsrettet teknologi som er nødvendig mht. 
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energieffektivisering fra passivhusnivå til plusshus stimuleres vesentlig bedre med 

utgangspunkt i byggets leverte energibehov. 

 

Minimumskravene for isolasjon skjerpes ikke 

 

Vi støtter forslaget. Det er viktig at det blir individuelle betraktninger rundt isolasjonsforslag 

der løsninger finnes i en kombinasjon av tiltak knyttet til energieffektive vinduer, mindre 

varmelekkasje, isolasjon av gulv og tak, effektive vifter og varmegjenvinnerne, effektiv 

belysning, behovsstyrt ventilasjon og begrenset kjøling. 

 

Beregning av reelt energibudsjett for kontorbygg 

 

Vi støtter forslaget som kommer i tillegg til kontrollberegning av normerte verdier. Det er 

viktig å ha fokus på forskjeller mellom teoretiske beregninger av energiforbruk og det som 

praktisk måles i driftsfasen etter at bygget er tatt i bruk. Grønn byggallianse har allerede 

utarbeidet et tipshefte om hvordan dette kan gjøres, denne informasjonen bør spres. 

 

 

Med vennlig hilsen 
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