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15/1311 - Høring nye energikrav til bygg  

Vi viser til direktoratets høring på forslag til nye energikrav til bygg. Vi ser nødvendigheten av å forenkle 
regelverket for å oppnå byggetillatelse. Dette argumentet anvendes som støtte for forslaget om endring av 
forskriften vedrørende energiforsyning. Dagens krav om henholdsvis 40% eller 60% av energi til oppvarming 
av rom og tappevann skal dekkes med fornybar energi unntatt direktevirkende elektrisitet foreslås fjernet. 
Forslaget omfatter bygg med boareal mindre enn 1 000 m2. Vi er enig i begrunnelsen om at dette kravet er 
vanskelig å oppfylle, at det krever omfattende beregninger og simuleringer, og at det er vanskelig å verifisere 
i ettertid. Vi mener imidlertid at forslaget i høringsutkastet om å tillate direktevirkende elektrisk oppvarming 
supplert med pipe som back-up vil være svært uheldig og vil motvirke utviklingen der målet er å øke bruken 
av fornybare energikilder. Effektiv og konkurransedyktig utnyttelse av fornybare energikilder til varmeformål 
krever installasjon av fleksible varmeanlegg. Med fleksible varmeanlegg menes installasjoner som kan 
utnytte på en likeverdige måte flere energikilder uten forringelse av varmekomfort. Vår begrunnelse er som 
følger: 

§ En åpning for uinnskrenket bruk av direkte-virkende elektrisitet til oppvarming i bygg med mindre 
1000 m2 boareal vil, siden investeringskostnadene er vesentlig lavere enn ved installasjon av fleksible 
varmeanlegg, medføre at panelovner og elektrisk gulvvarme vil fortrenge fleksible varmeanlegg 
basert på vannbårne systemer. Dette skjer få år etter at de gjeldende forskrifter ble innført, og som 
byggenæringen så vidt har tilpasset seg. Byggenæringen vil som resultat påføres betydelige tap. 

§ En kraftig reduksjon i utbredelsen av fleksible varmeanlegg i markedet vil effektivt reversere den 
positive utviklingen de seneste år med økende bruk av fornybare energikilder som solvarme og 
bioenergi og av varmepumper. Dette kan neppe være i overensstemmelse med de politiske mål i 
Norge så vel som internasjonalt om økt bruk av fornybare og miljøvennlige energikilder. 

§ På kort sikt er tilgangen i Norge på elektrisk energi svært god. I praksis vil imidlertid varmeanlegg 
basert på panelovner være en beslutning som gjelder 40 – 60 år fram i tid for det enkelte hus siden 
installasjon av fleksible varmeanlegg vil innebære uakseptable kostnader etter at et hus er bygget. 
Det er derfor ingen mulighet for å tilpasse seg endringer i rammebetingelser innen energiområdet. 
Ingen kan med sikkerhet forutse de endringer som vil skje innenfor energisystemet i et slikt 
tidsperspektiv. 
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Forslag til forskrift gjeldende for hus med boareal under 1000 m2. 

For å imøtekomme høringsforslagets intensjon om forenklinger vil vi foreslå følgende: 

Vi støtter innføring av TEK 15 krav når det gjelder byggets isolasjonsstandard, men tror ut fra empiri at 
forventningen til energibesparelse er i overkant optimistisk. Uansett vil en bolig oppført i henhold til TEK 15 
krav ha et moderat varmebehov.  

Hovedregelen i forskriftene bør være at hus skal oppføres med fleksible varmeanlegg som 
åpner for bruk av alle fornybare energikilder inkl. termiske solfangere, varmepumpe og 
elektrisitet. 

Godkjenning av direktevirkende el-oppvarming bør etter vårt forslag være unntak, og kun 
tillates der en kan dokumentere at varmebehovet til romoppvarming vil kreve en maksimal 
effekt på 20 W/m2 boflate. 

En slik forskrift vil være meget enkel og rimelig å praktisere da en unngår å måtte utferdige en forutgående 
analyse av fornybar energi-dekningen. Disse har uansett vist seg å være lite presise. Forslaget vil sikre at også 
nye boliger i Norge gis fleksibilitet til å tilpasse seg framtidige krav til energidekning, og det vil åpne for fri 
konkurranse mellom tilbydere av ulike energikilder.  
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