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Vi har sett på utkast til nye energikrav og har følgende kommentarer 

Tiltaksmodellen bør beholdes.  

Den er pedagogisk og lettfattelig for de fleste. Ved å skjerpe kravene til lekkasjetall, u-verdi 
for vindu og mot grunn, og til varmegjenvinning, slik det skisseres i forslaget, vil 
varmetapstallet bli redusert med ca 30%  i forhold til dagens krav for småhus.  Dersom 
tiltaksmodellen skrotes vil det gjøre det enda vanskeligere for mindre virksomheter å 
konkurrere med de store aktørene. Det vil forutsette at virksomheten har eller skaffer seg folk 
som kan gjøre energisimuleringer, eller kjøper slike tjenester.  
Stortinget har gjentatte ganger understreket at det skal være mulig å bygge sin egen bolig, jfr. 
SAK § 6-8. Det bør derfor være mulig for en selvbygger å finne ut hvilke krav som gjelder 
uten å måtte gå til en konsulent først.  
Så la oss få beholde tiltaksmodellen, som dagens TEK § 14-3, med noen skjerpede krav. 
 

1) Energirammemetoden må få beholde et arealkorrigerende ledd for småhus, slik som det står 
i gjeldende TEK § 14-4. Uten dette leddet vil det bli lettere å oppfylle kravene om du bygger 
stort, enn om du bygger mindre. Da blir forholdet mellom bruksareal og omhyllingsflate 
gunstigere enn om du bygger mindre. Men totalforbruket pr år blir større jo større bygget er.  
 
Dersom vi ønsker å gjøre noe med totalforbruket bør vi kanskje fokusere på totalforbruket pr 
bolig istedenfor forbruket pr kvadratmeter. Ved å knytte noen minimumskrav til boligene, slik 
det f.eks. sto i Husbankens minimumskrav kunne det gis en ramme pr bolig f. eks som  følger 
 
Min areal m2 Ant.rom Ant. Soverom Min. sengepl. Max forbruk etter NS3031 

55 2   1  2  6000 kWh/år 
70 3   2  3  7500 kWh/år 
85 4   3  4  9000 kWh/år 

 
Resultatet vil da være at de som vil bygge stort må isolere bedre enn de som nøyer seg med 
moderat størrelse. Ikke slik som det er nå at de som bygger stort kan klare seg med 
minimumskravene fordi energiforbruket blir beregnet pr kvadratmeter.  
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