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15/1311 - høring nye energikrav for bygg  
 
Trondheim kommunes høringsuttalelse for nye energikrav i bygg ble vedtatt ved politisk 
behandling 2.6.2015. Formannskapet vedtok følgende presisering som tilleggsvedtak: 
 
Jan Bojer Vindheim (MDG), forslag pva MDG, Ap, KrF, MDG 
Alternativ pkt 2: 2.  

2. Trondheim kommune støtter forslaget om å sette energikravene til passivhusnivå, men 
understreker at dette målet må kunne nås med ulike teknologiske løsninger.  

 
Høringsuttalelsen for øvrig er vedlagt dette brevet.  
 
 
Med hilsen  
TRONDHEIM KOMMUNE 
 
 
 
Steinulf Hoel 
bygningssjef 
 

Eivind Huseby 
byggesaksbehandler 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
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Saksframlegg 
 
 

Høringsuttalelse - nye energikrav for bygg   

Arkivsak.: 15/9191 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

Formannskapet i Trondheim kommune vedtar følgende høringssvar til Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet: 
 

1. Trondheim kommune er positiv til et enklere og klarere regelverk. 
 
2. Trondheim kommune støtter forslaget til å sette energikravene til passivhusnivå. 
 
3. Trondheim kommune støtter ikke forslaget til en forenkling av kravet til energiforsyning, hvor 

det åpnes for større frihet til å velge elektrisitet til oppvarming. 
 
4. Trondheim kommune setter spørsmålstegn ved om det er riktig å ta bort 

energitiltaksmetoden. 
 
5. Trondheim kommune er skeptisk til økt krav til virkningsgrad på varmegjenvinnere i 

ventilasjonssystem. 
 
6. Trondheim kommune savner en vurdering av materialers og bygningers klimagassfotavtrykk. 
 
7.  Trondheim kommune støtter forslaget til å åpne for unntak knyttet til kulturminner og 

antikvariske verdier der bevaring ikke er forenlig med energikravene. 
 
 
 
 
Saken gjelder 
Direktoratet for byggkvalitet sendte den 16.2.2015 ut forslag til nye energikrav for bygg på høring. 
Høringsfristen er satt til 18.5.2015. Trondheim kommune har fått utsatt høringsfrist til 31.5.2015. 
 
Stortinget har gjennom klimaforliket sluttet seg til at energikravene i byggteknisk forskrift skal 
skjerpes til passivhusnivå i 2015, og nesten nullenerginivå i 2020. Beslutningen skal gjøres på 
bakgrunn av utredninger av samfunnsøkonomiske og helsemessige konsekvenser, og 
kompetansen i byggenæringen. I tillegg har prinsippet om et enkelt og effektivt regelverk blitt 
vektlagt.  
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Fakta 
Kravet til energibehov i bygg foreslås skjerpet til passivhusnivå, som tilser omtrent 26 % reduksjon 
i energibruk for boliger og 38 % for kontorbygg. Kravene gjelder i hovedsak nye bygg og 
hovedombygginger. Beregningsmetoden rammekrav blir videreført som standard 
beregningsmåte, mens tiltaksmetoden utgår. Beregningene skal utføres etter NS 3031 eller en 
likeverdig europeisk standard.  
 
Netto energibehov videreføres som beregningspunkt, ikke levert energi som enkelte har tatt til 
orde for. Levert energi tar høyde for virkningsgraden i oppvarmingsløsningen, mens netto 
energibehov viser bygningens teoretiske energibehov uten å ta hensyn til tap i energikjeden. 
Dersom man legger levert energi til grunn, får man et insentiv for å benytte lokale løsninger for 
energiforsyning, for eksempel varmepumper, og systemer med høy virkningsgrad. Ulempen er at 
man da må fastslå korreksjonsfaktorer for energiløsningene, som vil gi et mer komplisert 
regelverk.  
 
Kravet til energiforsyning blir endret og forenklet. Bruk av fossil energi innskjerpes, mens 
begrensninger i bruk av direktevirkende elektrisitet avvikles. Endringen foreslår at bygg over 
1000 m2 BRA må ha fleksible varmeløsninger, mens småhus må bygges med skorstein som 
supplement til elektrisitet.  
 
Med fleksible varmeløsninger menes en oppvarmingsløsning der distribusjonsmetoden av varme 
kan tilpasses flere ulike energikilder, slik at selve varmesystemet ikke må endres dersom man skal 
bytte fra én oppvarmingsløsning til en annen. Dette kan være for eksempel vannbårne eller 
luftbårne løsninger, hvor vannet eller luften kan varmes opp av fjernvarme, pelletskjel, el-kjel eller 
lignende. Dette gir mer robuste systemer som kan tilpasses nye teknologier eller 
kostnadseffektive løsninger. 
 
Vurdering 
Trondheim kommune mener ambisjonen om passivhusnivå på bygningsmassen er riktig vei å gå. 
Beregningsmetoder og løsninger for å oppnå energikravene har vært kjent og utprøvd over lengre 
tid, og omstillingene for byggebransjen fra TEK10 til TEK15 skal ikke by på store utfordringer. Det 
er også viktig at regelverket er forståelig og lett å praktisere. 
 
Energiforsyning 
Trondheim kommune mener at en forenkling i kravet til alternativ energiforsyning er et steg 
tilbake. Begrunnelsen for å åpne for økt bruk av direktevirkende elektrisitet er at en bedre isolert 
bygningsmasse vil gi et lavere generelt energibehov, og at elektrisk oppvarming er lettvint, 
fleksibelt og kostnadssparende i byggefasen. I dagens byggtekniske forskrift er det krav om at en 
viss andel av oppvarmingsbehovet, både romoppvarming og tappevann, skal dekkes av en 
alternativ energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet. I forslaget til ny forskrift er det ingen 
presisering av hvor stor andel av oppvarmingsbehovet som kan løses ved elektrisitet, kun at 
småhus må bygges med skorstein og at bygg på over 1000 m2, som ikke er småhus, må ha fleksible 
varmeløsninger. Disse fleksible løsningene kan også ha elektrisk energiforsyning, for eksempel 
med el-kjel, så lenge varmeoverføringen teoretisk sett kan kobles til en annen energikilde i 
fremtiden. Trondheim kommune mener at det fortsatt bør være krav om at en viss andel av 
oppvarmingsbehovet skal kunne dekkes med alternative energiforsyninger, og at grensen på 
1000 m2 bør settes lavere. 
 
Fjerning av fornybarkravet vil medføre økt bruk av elektrisk oppvarming av byggene. Det er stilt 
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krav til at anlegg skal lages energifleksible uten av dette defineres. Det er eksempelvis ikke stilt 
krav til temperaturnivå på vannbårne installasjoner. Dersom det stilles krav til lavtemperatur 
varmeanlegg, vil disse ha økt fleksibilitet med da det muliggjør ettermontasje av en varmepumpe 
alternativt sikre en lav returtemperatur mot et fjernvarmeanlegg. Insentivet for lokal fornybar 
varme blir borte gjennom denne ordningen. En løsning basert på sentralvarmeanlegg med el-kjel 
vil bli en vanlig løsning dersom dette punktet blir stående.  
 
Høringsnotatet legger også til grunn at strømproduksjonen i Norge er primært basert på 
vannkraft, og en reduksjon i bruken av elektrisitet i Norge vil i liten grad bidra til innenlandske 
utslippsreduksjoner. Trondheim kommune mener likevel at regelverket bør legge til rette for 
lokale, fornybare energiforsyninger, og ha et mer globalt perspektiv. Norge er i en særstilling når 
det gjelder tilgang på vannkraft, og det bør ikke brukes som et argument for å øke mulighetene 
for bruk av elektrisitet til oppvarming. Kraftproduksjonen vår kan være til nytte for andre deler av 
Europa, og vi bør gjøre vår del av arbeidet for å kutte klimagassutslippene sentralt.  
 
Trondheim kommune har forståelse for at CO2-regnskapet globalt sett blir vanskelig å 
konkretisere i en forskrift. Det fremstår likevel som passivt å åpne opp for økt bruk av 
direktevirkende elektrisitet, når det finnes flere gode alternativer på markedet, og elektrisiteten vi 
ikke bruker kan benyttes utenfor landets grenser.  
 
Energitiltaksmetoden 
I dagens byggtekniske forskrift finnes to alternative beregningsmetoder for oppfyllelse av 
energikravene – energitiltak og energirammer. Energitiltaksmetoden er en enkel og oversiktlig 
løsning for å oppfylle energikravene, og er hyppig brukt på småhus og mindre kompliserte 
byggeprosjekter. Dette er en løsning som normalt ikke vil medføre behov for bistand av 
rådgivende selskaper. Energirammemetoden er bedre tilpasset større byggverk, men krever også 
mer kompetanse hos det ansvarlige foretaket. Metoden gir økt fleksibilitet for oppfyllelse av 
kravene.  
 
Dersom energitiltaksmetoden nå tas bort er Trondheim kommune bekymret for at dette vil være 
kompliserende for byggefirma som hovedsakelig jobber med oppføring og rehabilitering av 
småhus og andre mindre bygninger. Dette vil kreve en omstilling for en del av byggebransjen, 
eventuelt økt behov for bruk av konsulenter.  
 
Virkningsgrad på varmegjenvinnere 
Forskriftsendringen sier ingenting spesifikt om virkningsgrad på varmegjenvinnere, men 
høringsnotatet og Norsk Standard legger opp til 80 % virkningsgrad for boligbygg og 85 % for 
næringsbygg. Dagens krav er hhv. 70 og 80 %. Det finnes flere typer varmegjenvinnere, men det 
mest realistiske alternativet for å oppnå en gjennomsnittlig virkningsgrad på 80 % i boligbygg er 
roterende varmegjenvinnere. Ulempen med disse er at de ikke hindrer luktspredning mellom 
leiligheter.  I praksis vil dette innebære at man må benytte ett aggregat i hver enkelt leilighet. 
Dette gir noe høyere kostnader samtidig som det vanskeliggjør muligheten for profesjonell 
oppfølging av anleggene.   
 
For boligblokker med sentrale aggregat har Trondheim kommune etablert en praksis med å 
benytte plategjenvinnere, siden disse hindrer luktspredning. En gjennomsnittlig, reell 
virkningsgrad for denne løsningen vil være lavere enn 80 %.  
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Klimagassfotavtrykk 
Materialbruken i et byggeprosjekt utgjør store deler av klimagassfotavtrykket til en bygning. Det 
er åpenbart vanskelig å inkludere CO2-regnskap i en byggteknisk forskrift som skal være enkel og 
oversiktlig å bruke, siden CO2-faktorer i seg selv er et uoversiktlig tema. Trondheim kommune 
mener likevel det blir for lettvint å unngå temaet. Så lenge det ikke er noen forskriftskrav vil det 
være færre insentiver for bransjen å utvikle seg og komme med nyvinninger innen temaet. Per i 
dag er vi prisgitt frivillige prosjekter som ønsker å oppnå BREEAM-sertifisering eller lignende, og 
det omfanget er fortsatt for lite til å være drivende for byggenæringen. Et krav knyttet til 
bygningers klimagassfotavtrykk bør være med i TEK20 ved krav om nullenerginivå på 
bygningsmassen, og innen den tid bør det finnes gode, etablerte verktøy for en slik beregning. 
Derfor burde det tas inn som et alternativ allerede med TEK15. 
 
En mulig løsning er å åpne for et økt energibehov dersom man kan dokumentere at byggets 
samlede klimagassavtrykk blir lavere enn ved bruk av tradisjonelle byggemetoder og materialer. 
Dersom man legger til grunn høringsnotatets innstilling om at en reduksjon i bruken av norsk 
elektrisitet vil ha liten innvirkning på innenlandske utslippsreduksjoner, vil det være viktigere med 
klimavennlige materialer for å redusere utslippene. Denne muligheten for økt netto energibehov 
vil da gi utbygger en større fleksibilitet, som kan være det insentivet bransjen trenger for å endre 
praksis knyttet til materialers CO2-avtrykk.  
 
Konklusjon 
Trondheim kommune støtter i hovedak forskriftsendringene, og synes at passivhusnivå for 
bygningsmassen er et fornuftig mål. Forskriften er oversiktlig og vil være lett å praktisere.  
 
Trondheim kommune mener likevel at ønsket om et lettvint regelverk og det økonomiske 
perspektivet, har gjort forslaget mindre ambisiøst enn det burde være.   
 
 
 
Rådmannen i Trondheim, 22.5.2015 
 
 
Einar Aassved Hansen 
kommunaldirektør 

Steinulf Hoel 
bygningssjef 
 
 
Eivind Huseby 
Saksbehandler 
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