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I forbindelse med forslag til endringer av energikrav for bygninger går jeg ,og den del av 
organisasjonen jeg svarer for,  inn for alternativ B i paragraf 14.4 i forslaget. 

Dette begrunnes med at det vil gi en større fremtidig fleksibilitet å åpne for bruk av fremtidige 
energiløsninger som vil være ønskelige. Da ikke bare fra den enkeltes ønsker og behov, men også for 
det norske samfunnet. 

Vi bebor unektelig et land hvor klima gjør at vi alle må ha muligheten til å ha oppvarming som kan gi 
stabil varme enten årstiden er kald eller varm.  Om man har leilighet i tettbygd stør i sørlige deler av 
landet eller langt nord, vil alltid behovet for fleksibilitet i energikilde være det som gir trygghet for 
den enkelte. Å avstenge muligheten for bruk av fossil energi inkludert gass vil kunne stenge for 
fremtidig bruk av gass som vil ha en fornybar opprinnelse, og bør derfor tillates som spisslast 
ettersom det gir størst fleksibilitet for brukerne.  Denne hensyntaken vil bidra til nettopp den 
bærekraftige utviklingen vi ønsker i samfunnet.  

Om vi som nasjon lager begrensinger i energifleksibilitet vil vi senere komme til å måtte reversere 
ved feil vedtak på nåværende utviklings stadie. Man vil med alternativ A ikke ha «noe og gå på» som 
det heter. Vi må i styring og regelverk kunne være ydmyke og avventende til det faktum at vi som 
samfunn er inne i en brytningstid på energi. Vi vet i dag ikke hva som vil bli fremtidig beste løsning. 

Om man ser på realitetene i forslaget er det i alternativ A konsekvenser som vil kunne påføre 
uforholdsmessige økte kostnader for den enkelte boligbygger. Vi  bør ta innover oss at 
kvaderatmeter prisen på bygging av boliger  nærmer seg en smertegrense for personer som ønsker å 
bygge. Større prosjektutbyggere ser allerede utviklingstrekk hvor usikkerhet om kostnader som gjør 
at fremtidige prosjekt stopper opp eller helt legges dødt. De er opptatt av at hverdagen for beboere 
kan baseres på forutsigbare økonomiske forhold. Byggebransjen merker allerede dette ved nedgang i 
igangsatte boliger. 

Jeg personlig erfaring ved selv å ha bygget enebolig i 2010 med vannbåren varme, noe som langt 
sterkere burde fremmes. Her kan jeg uten store kostnader konvertere for å benytte solvarme eller 
fornybar gass .Ved å bruke væske som energibærer vil jeg kunne tilføre en hvilken som helst 
fremtidig energi. Om denne type fleksibilitet blir styrket, vil den enkelte boligeier kunne benytte 
energitilførsel etter ønsket preferanse. Da vil krav om lavutslipp og fornybarhet enklere kunne 
implementeres ved styring av kost pr. kW for energien man ønsker at skal benyttes.  

Jeg har i snart 50 år arbeidet som rørlegger i byggfag, og sett bedring av kvalitet og endringer av 
materialbruk. Det negative med mye av det som har skjedd er at markedskreftene har fått påvirke og 
styre.  

Nå har regulatoriske myndigheter tatt mere ansvar, men synes å  ignorere kostnadsbilde de skaper 
ved sine reguleringer, ikke helt bra det heller for de som ønsker å bygge. 



Med vennlig hilsen. 
 
Johan B. Langfeldt 
Seniorrådgiver, Faglærer i gassteknikk. 
 
Teknologisk Institutt as. Energi og Sikkerhet. 
Tlf: (+47) 93450809. 
E-post: johan.b.langfeldt@teknologisk.no 
www.teknologisk.no 
 

  Please consider the environment. Do not print this mail if you don’t have to. Thank you! 

Ta vare på miljøet. Ikke skriv ut denne e-posten hvis det ikke er helt nødvendig. Takk! 
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