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Høringsuttalelse: Nye energikrav til bygg 15/1311 

Statsbygg viser til høringsbrev av 16.02.2015 med forslag til nye energikrav i bygg. Dette brevet gir vår 

høringsuttalelse, vi viser i tillegg til detaljerte kommentarer i tabell vedlagt oversendelsen til direktoratet. 

 

Overordnete betraktninger 

Statsbygg støtter forslagets ambisjonsnivå om 38 % mer energieffektive kontor- og yrkesbygg. Et slikt 

ambisjonsnivå er i tråd med regjeringens klimapolitiske mål. Statsbygg vurderer at forslaget kan bidra til 

redusert energibruk, men trolig langt mindre enn forventet. Statsbygg mener at forslagets omfang og 

avgrensning, der reglene omfatter nybygg, reduserer effekten av forslaget reduksjoner i 

klimagassutslipp, siden nybygg kun utgjør 1-2 % av bygningsmassen.  

 

Høringsforslaget knytter seg til energiregler og våre kommentarer omhandler dette. Statsbygg vil 

påpeke det viktige forholdet mellom energitiltak og materialbruk, som er sentrale for å oppnå god 

klimaeffekt. Ønskes lavest mulig klimagassfotavtrykk som følge av bygg, må hele verdikjeden til 

byggets innsatsfaktorer vurderes, samt byggets plassering. Statsbygg håper derfor dette vil ligge til 

grunn for arbeidet med den varslede energimeldingen. 

 

I avsnittene nedenfor fremkommer Statsbyggs utdypende kommentarer på forslaget. 

 

Om energiberegninger og systemgrense 

Departementet foreslår å beholde krav til beregnet netto energibruk i henhold til NS 3031. 

Innstrammingen vil da kun påvirke et utvalg energiposter og en del av den reelle energibruken, men 

trolig ikke de største reelle energipostene. Statsbygg foreslår derfor at man velger levert energi som 

systemgrense i stedet for netto energibehov. Levert energi som systemgrense vil blant annet stimulere 

til lokal energiforsyning som varmepumpe og solenergi. Videre vil energiforsyningstiltak kunne bidra til å 

erstatte behovet for leveranser av elektrisitet fra strømnettet, og slik sett bidra til at norsk vannkraft kan 

erstatte fossile energikilder i andre europeiske land.   
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Redusert klimagassutslipp? 

De foreslåtte reglene kan i enkelte tilfeller faktisk føre til økte utslipp av klimagasser. For eksempel kan 

det foreslåtte kravsnivået på netto energibehov kunne føre til skiftning av fasade, som gir økte utslipp 

på grunn av riving, produksjon og transport av fasadematerialer, mens det gir lite reduserte utslipp fordi 

reell energibesparelse ved dette tiltaket erfaringsmessig er liten, dog avhengig av opprinnelig tilstand 

på fasaden. Et annet eksempel kan være fjerning av energiforsyningskravet som vil kunne føre til økt 

bruk av elektrisk oppvarming og binde opp ren el som ellers kan erstatte fossil brensel i andre land eller 

fossil brensel i transport og industrisektoren.  

 

Avvik mellom bestilt og levert ytelse vil trolig ikke bli mindre med krav om enda bedre teoretisk ytelse. 

Energireglene i TEK gjelder kun nybygg og større rehabiliteringer. Til sammen berører det kun 2-4 % av 

bygningsmassen årlig og det vil ta lang tid før en vesentlig del av bygningsmassen er berørt. I praksis 

kan dessuten de foreslåtte reglene fører til at byggeiere enten «klattrehabiliterer» for å unngå at TEK 

slår inn eller søker dispensasjon, lovlig begrunnet i «uforholdsmessig høye kostnader» ved 

totalrehabilitering (§ 31-2 i Plan- og bygningsloven). TEK bør stille krav på dokumentasjon ytelse på alle 

komponenter basert på målinger. Energibruk til teknisk utstyr bør være høyere enn dagens NS 3031, 

men med mulighet og dermed incitament til å dokumentere løsningsvalg som gir lavere verdi. TEK bør 

inneholde komponentkrav, som for øvrig ble vedtatt i Klimaforliket. Dette vil sikre at det gjennomføres 

tiltak også ved mindre rehabiliteringer, ved «klattrehabilitering» og i totalrehabiliteringer der tiltakshaver 

får dispensasjon fra å følge alle TEK-krav.  

 

En systemgrense som avgrenses til bygningskroppen kan også resultere i kostbare, sub-optimale 

energitiltak. Ensidig fokus på en tett, energiøkonomisk bygningskropp kan være mindre 

kostnadseffektive tiltak enn andre tiltak som for eksempel fornybar energiløsning for bygget, 

eiendomskomplekset, eller nabolaget. De mest effektive miljøtiltakene identifiseres lettest ved å vurdere 

hele systemet det enkelte bygg er del av. 

 

Kostnader 

I en overgangsfase vil foreslåtte regler kunne føre til noe økte prosjekterings- og byggekostnader, men 

vi antar at de økte kostnadene raskt vil kunne reduseres når nye løsninger blir bedre kjent blant de 

prosjekterende, også gjennom økt etterspørsel etter passivhuskomponenter. For nye yrkesbygg, antar 

vi at de foreslåtte energiregler vil gi marginale merkostnader.  Det har skjedd en stor prisutvikling i 

passivhuskomponenter de siste par årene. Tidligere tok entreprenørene tillegg for å levere bygg med 

lave lekkasjetall.  

 

Kreditering av egenproduksjon av energi 

Forslaget stimulerer ikke til lokal energiproduksjon i/på bygget. Statsbygg savner en grundig nasjonal 

diskusjon av hvordan energiforsyning til våre bygg bør være i framtidens nullutslipssamfunn. Ved ikke å 

kreditere dette i nye energiregler, skapes en usikkerhet om hva som er «best practice» for byggherrer 

som ønsker å være fremtidsrettede og miljøvennlige.  

Statsbygg er generelt positive til innstramming av i energireglene. Vi er imidlertid bekymret for at en del 

av verdiene som ligger i rammeberegningene (for eksempel lavere luftmengder, lavere SFP, lavere 

kuldebroverdier) gjør at nettoberegningen av energibehov blir enda mer urealistisk enn i dag, særlig om 

det ikke gjøres en kontroll av disse inputverdiene. For eksempel er luftmengdene lavere i 

energirammeberegningene til ny TEK enn de luftmengdene man går ut fra i dagens TEK-beregninger.  
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Statsbygg savner generelt omtale av kjøling og solavskjerming. Kjøling utgjør i mange bygg en vel så 

stor andel av energibehovet som oppvarming. Forslaget til nye energiregler legger opp til lave standard 

inputverdier for lys og utstyr, noe som også tilsynelatende gjør at kjølebehovet blir lavt. Her er 

Statsbygg igjen redde for at avstanden mellom inputen i energiberegningene de reelle inputverdiene blir 

større med nye energiregler. Sammen med bortfallet av kravet om fornybarandel av til oppvarming gjør 

det at man lett havner i helelektriske løsninger der man ikke kan bruke for eksempel varmepumper til 

kjøling og brønner til fri-kjøling. Vi er usikre på om dette er løsninger man vil spare energi på, eller vil 

være driftsøkonomiske, i lengden. Det bør klargjøres hva som ligger i standardtallene for lys og utstyr, 

slik at de som prosjekterer bygg forstår når de er innenfor TEK og når de er utenfor. 

 

Energitiltak 

Statsbygg mener at tiltaksmetoden bør bestå, den er enkel og gjør at boligprodusentene kan bygge 

med enkle parametere. Det er ikke en forenkling å kutte ut tiltaksmetoden. Statsbygg ønsker at 

forslaget om samtidighetsfaktor for VAV anlegg blir spesifisert. 

 

Energiforsyning 

Statsbygg støtter i prinsippet alternativ A, men ønsker å påpeke noen praktiske utfordringer i 

unntakstilfeller. Se for øvrig våre kommentarer i tabellen. 

 

Energieffektivitet 

Statsbygg er positive til å innføre krav om et energibudsjett basert på reelle verdier for den konkrete 

bygningen – dvs. spesielt pkt.4. Statsbygg krever allerede i dag reelle beregninger i sine 

byggeprosjekter og opplever stort sprik mellom prosjektert energibehov med normtall og reelt 

energibehov etter at bygget er tatt i bruk og det viser at det er stort behov for å få mer treffsikker 

planlegging på energiområdet. Statsbygg ønsker å se flere rammeberegninger for flere byggkategorier 

[§14-2. (1)] og ønsker bedre definisjon på «reelle verdier» [§14-2. (4)]. Statsbygg anbefaler å dele 

målingen opp iht. energipostene i NS3031 under pkt. 5. 

 

Minimumskravene 

Det er ikke helt klart ut fra høringsforslaget hva som foreslås som minimumskrav og hva som er 

forutsetninger for foreslått kravsnivå. Statsbygg ønsker seg en spesifisering av lekkasjetallet. Det er 

uklart om tallet er knyttet til vindtetting eller diffusjonstetting. Statsbygg mener at målingene bør skje i 

forhold til vindtetting. Generelt støtter Statsbygg at minimumskravene til energieffektivitet strammes inn. 

Statsbygg antar at innstrammingen av lekkasjetall mens øvrige verdier holdes uendret eller kun 

strammes inn noe vil bidra til større fleksibilitet i prosjekteringen på dette området. Samtidig kan det 

være vanskeligere å planlegge for å oppnå et gitt lekkasjetall enn å planlegge for å nå U-verdier for de 

enkelte bygningsdeler. 

 

Statsbygg er uenige i at kravet til solfaktor skal tas bort og savner en begrunnelse for det. Vi synes at 

man risikerer å bygge bygg uten tilstrekkelig solavskjerming der energibehovet til kjøling går opp. Det 

må spesifiseres at og hvordan lekkasjetallet skal etterprøves men ellers er Statsbygg enig i 

innstrammingene på lekkasjetall og vinduer. 

 

Redusere reell energibruk  

De foreslåtte reglene strammer inn krav til totalt netto energibruk beregnet etter NS 3031. Forslaget 

strammer også inn minimumskrav på lekkasjetall og U-verdi vindu. For å oppnå foreslått kravsnivå i en 

NS 3031-beregning, vil man måtte legge inn verdier som viser tiltak på bygningskropp, lite kjøling, 



 4 AV 5 
 

 

behovsstyring av tekniske anlegg, energieffektiv belysning og god varmegjenvinner. Dagens bygg har 

ofte en langt høyere reell energibruk enn beregnet. Statsbyggs erfaring at differansen mellom beregnet 

netto og reelt energibruk skyldes:  

 energiposter som ikke inngår i NS3031 beregningen (for eksempel snøsmeltingsanlegg) 

 langt høyere energibruk til teknisk utstyr enn fast verdi som skal benyttes i NS 3031 

 tekniske komponenter som er dårligere enn spesifisert (for eksempel høyere SFP-faktor) 

 annen bruk av bygget enn forutsatt (for eksempel overstyring av innstillinger for lys og 

ventilasjon).  

Ikke sjelden er det reelle varmebehovet i kontorbygg lavere enn beregnet bl.a. som følge av høye 

internlaster.  Dette gjelder særlig nyere kontorbygg som er bygget etter TEK-10 eller som passivhus. 

Men byggene har som regel et langt høyere el-behov enn beregnet; til utstyr, ventilasjon og kjøling. De 

foreslåtte energireglene vil ikke påvirke pkt. 1-4 over, som påvirker energiposter som har et langt 

høyere energibruk en oppvarming.  

 

Kjølebehov 

En stor energisparingseffekt av forslaget vil være tiltak for å kunne dimensjonere et lavere kjølebehov. 

Kravet til maks kjøling på 10 kWh/m2 år vil vanskeliggjøre store glassarealer.  Men dersom det legges 

inn internlaster og effekt til belysing som angitt i NS 3031, kan effekten bli et kunstig lavt kjølebehov i 

beregningen og enten over-temperaturer ved reell drift eller reell økt energibruk til kjøling. Statsbygg 

foreslår følgende for å redusere reelt energibehov til drift av bygg: 

 krav til dokumentasjon fra produsent (basert på målinger) av tekniske komponenter som 

varmegjennvinningsgrad, og SFP-faktor 

 en høy fast verdi på teknisk utstyr, men med mulighet til å dokumentere løsningsvalg som gir 

lavere verdi (som for eksempel den tyske passivhusstandarden krever) 

 innføre krav som stimulerer til arealeffektivisering slik at ikke energibesparelse per m2 spises 

opp av flere m2 

 

Statsbygg er bevisst på at de fremlagte forslagene til skjerping av energikrav også i utgangpunktet vil 

gjelde for tiltak på eksisterende bygg. Statsbygg minner om at disse kravene må ses i sammenheng 

med den varslede «Energimeldingen». Her mener Statsbygg det er en rekke problemstillinger som må 

belyses:  

 Vi ser at det er naturlig med skjerpede krav til komponenter (f eks vinduer, varmepumper og 

ventilasjonsløsninger) i tråd med at disse stadig får en mer energieffektiv utforming til en 

kostnadssvarende pris.  

 Sentralt her kommer kravene for å oppnå dispensasjon for dagens krav gjennom begrepet 

«uforholdsmessig kostnad».  

 Statsbygg mener det er et sterkt behov for utvikling av verktøy for å kunne beregne hva som er 

«uforholdsmessig», f eks ved en LCC-modell som på en transparent måte gir aktørene 

en mulighet til å legge inn den forventede utvikling av markedspriser på både tilsvarende arealer 

(gitt lokasjon) og på forsyningskostnader som f eks elektrisitet.  
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Helse- eller komforteffekter? 

Foreslåtte energiregler vil ha svært lite påvirkning på helse og komfort. Ett unntak kan være et krav om 

maks kjølebehov på 10 kWh/m2/år. Det kommer ikke tydelig fram av høringsforslaget om det er tenkt å 

innføre et konkret krav til maks kjøling på 10 kWh/m2 år eller om det kun er en parameter som er lagt til 

grunn for beregning av maks energinivå. Dersom dette er et maksimumnivå, er vi redde for at dette 

kjølebehovet kun tilfredsstilles i NS 3031 beregningene, men at høye reelle internlaster vil gi 

overoppheting i reell drift.  

 

 

 

Med hilsen 

 
Bjørne Grimsrud 

 

Strategi- og utviklingsdirektør 
Statsbygg 
 

 

 

 



Sammenlikning mellom gjeldende energikrav og forslag til nye energikrav 
 

TEK 10 
 

Forslag til nye energikrav 2015 

Kapittel 14 Energi 
 

Kapittel 14 Energi 

 
§ 14-1. Generelle krav om energi 

 
(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 energiytelsen 
- 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. 

 

 
§ 14-1. Generelle krav 

 
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). 

 Statsbygg støtter forslaget. 
 

§ 14-2. Energieffektivitet 
 

(1) Bygning skal tilfredsstille nivå angitt i § 14-3 eller ha totalt netto 

 
§ 14-2. Krav til energieffektivitet 

 
(1) Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige følgende 



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. 

 

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. 

 

 Statsbygg støtter forslaget. 

 Statsbygg støtter derfor å innføre krav om et energibudsjett basert på reelle verdier for den konkrete bygningen – dvs. spesielt 
pkt.4. Statsbygg opplever stort sprik mellom prosjektert energibehov med normtall og reelt energibehov etter at bygget er tatt i 
bruk og det viser at det er stort behov for å få mer treffsikker planlegging på energiområdet.  

 
§14-3. Energitiltak 

 
(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 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. 
 

 Statsbygg ønsker at forslaget om samtidighetsfaktor for VAV anlegg blir spesifisert.  
 

§14-4. Energirammer 
 

(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/m² 
oppvarmet BRA  

 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. 
 

 Statsbygg støtter forslaget. 
 

§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 

U-verdi vindu 
og dør, 

inkludert 
karm/ramme 

Lekkasjetall 
ved 50 Pa 

trykkforskjell 
(luftveksling 

 
§ 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 

 U-verdi 
vindu og dør, 
inkludert 
karm/ramme 

 Lekkasjetall 
ved 50 Pa 
trykkforskjell 
(luftveksling 



[W/(m ² K)] [W/(m ² K)] pr. time) 

≤ 0,22 
 

≤ 0,18 
 

≤ 0,18 
 

≤ 1,6 
 

≤ 3,0 

 
 

(2) Rør, utstyr og kanaler knyttet til bygnings varme- og distribusjonssystem 
skal 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.  

 

fri 
[W/(m ² 
K)]  

[W/(m ² K)]  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.  
 

 Statsbygg ønsker at forslaget om lekkasjetallet blir spesifisert. Er tallet knyttet til vindtetting og/eller diffusjonstetting?  

 Statsbygg mener at målingen bør skje i forhold til vindtetting. 

 Statsbygg støtter at minimumskravene til energieffektivitet strammes inn.  

 Statsbygg antar at innstrammingen av lekkasjetall mens øvrige verdier holdes uendret eller kun strammes inn noe vil bidra til større 
fleksibilitet i prosjekteringen på dette området. Samtidig kan det være vanskeligere å planlegge for å oppnå et gitt lekkasjetall enn å 
planlegge for å nå U-verdier for de enkelte bygningsdeler.  

§ 14-6. Bygninger med laftede yttervegger 
 
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  

 

 
§14-7. Energiforsyning  

 
1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for 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.  

 
§ 14-4 Krav til energiforsyning 

 
Departementet vil høre to alternativer til § 14-4 første ledd:  
 
1) Alternativ A: Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt 
brensel.  
 



 
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.  
 

Alternativ B: Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt 
brensel, med unntak av gasskjele til spisslast.  
 
2) Bygninger med oppvarmet BRA over 1 000 m2 skal ha energifleksible 
varmesystemer. Dette gjelder ikke for småhus.  
 
3) Småhus skal oppføres med skorstein.  
 

 Statsbygg støtter prinsipielt alternativ A, men har noen kommentarer/spørsmål – se under. 

 Statsbygg peker på marginal klimagevinst med gass fremfor olje. Det bør ikke være generelt unntak for gasskjeler som spisslast. 
Gass har kun marginalt lavere CO2-utslipp enn olje. Vi bør ikke planlegge bygg framover som krever bruk av fossil energi til 
oppvarming og som dermed gir direkte utslipp av klimagasser fra bygget i drift. Statsbygg synes at i samfunnsperspektiv er 
prosjektering og bygging av bygg uten fossile brensler et av de rimeligste og mest gjennomførbare klimatiltak som kan 
gjennomføres. I svært spesielle tilfeller bør imidlertid fossil spisslast kunne vurderes. 

 Statsbygg ønsker en presisering mht. bio-olje? Det er ingen forskjell på en kjel for bio-olje og fossil olje. Hvordan håndheve dette? 
Må eventuelt følges opp av et omsetningsforbud. 

 Statsbygg har i forbindelse med konkrete anskaffelser / forespørsler på bio-olje erfart at det ikke er et vell fungerende marked over 
hele landet. I Tromsø blir eks. transportkostnadene urimelig store da det ikke er et etablert marked og leveranses system her. 
o Høye priser 
o Lange transporter på veg med der tilhørende klimautslipp og utfordringer knyttet til samferdsel. 

 Statsbygg ønsker en presisering av hva som ligger i en «Energifleksibel løsning». 

 Statsbygg stiller spørsmål ved om ikke transmisjonstapet for bygg over 1000 m2 også kan dekkes ved bruk av direktevirkende el. 
Begrunnelse: 



o Høyere virkningsgrad på direktevirkende el fremfor energifleksible løsninger. (Varmetap i tekniske rom, rør og pumpeenergi 
og reguleringsutstyr) 

o Enklere regulering 
o Lavere installasjonskostnader 

 Statsbygg eier og drifter bygg i polare områder. Hva er alternativet til fossil fyringsolje her? Bio-olje med et relativt høyt 
«voksingspunkt» fremstår som et lite hensiktsmessig som fyringsalternativ i områder med permafrost. Hva er alternativet? 
Når man ser at det er utfordringer med leveranser til Tromsø, hva med eks. Svalbard? Drivstoff til båter (Diesel) og fyringsolje er i 
praksis samme produktet og distribusjon og logistikk kan i viss grad sees i sammenheng. Et forbud mot etablering av anlegg for bruk 
av fossil olje bør følges opp av ett omsetningsforbud. Et anlegg for bio-olje kan fyres med fossil olje. Det er altså hvilke 
fyringsprodukt man bestiller og ikke anlegget som er avgjørende for klimagassutslippet. 

 
 

tank, 
§14-8. Fjernvarme 

 
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  

 



 § 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   ≤ 3,0    

 

 
 
2) For frittstående bygninger under 70m² oppvarmet BRA gjelder kun § 14-3 
og § 14-4 første ledd.  
 
3) 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. 

 
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.  



 

 Statsbygg er positive til unntaket for kulturhistoriske bygg. 
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 m2 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 m2 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.  
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