
 

 

 
 
 

Nye krav til norske boliger 
 

Åpent brev til kommunalminister Jan Tore Sanner 
 
 

Innledning 
Viser til høringsnotat 16.02.2015 vedrørende forslag til endring av tekniske krav til byggverk. 

Dette vil i stor grad påvirke standard og kostnader ved investering og drift i de tusen hjem for 

mange år fremover. Denne henvendelsen gjelder boliger, men det utelukkes ikke at den også 

er aktuell for andre typer bygg. 

 

Varmetema har førstehånds kjennskap til hva som rører seg der ute ved tett kontakt med 

rørleggerfirma, utbyggere, arkitekter, varmepumpe-leverandører og ikke minst sluttbrukere 

over hele Norge. Vi skjønner at Regjeringen ikke har mulighet til å høre alle meninger og må 

basere seg på konsulentfirma og offentlige faginstitusjoner. I dette tilfellet sitter vi igjen med 

et inntrykk av at regjeringens rådgivere ikke er oppdatert på hva som skjer der ute.  

 

Vi våger derfor påstanden om at høringsnotatet inneholder usannheter, utelatelser og 
oppsiktsvekkende påstander og ber om å bli korrigert om punktene nedenfor ikke stemmer. 

 

Vi skjønner at regjerninger er bundet av klima mål for å redusere utslipp, og vi synes det er 

flott at man viderfører forbudet mot fossilt brensel. Slik vi har oppfattet det er foreslått 

følgende tiltak for boliger:  

1. Krav til at en bestemt del av boligens totale varmebehov fra annen kilde enn 

direktevirkenede elektrisitet tas bort.  

2. Krav til økt varmegjenvinning fra 70 til 80 %  

3. Bedre tetting   

4. Bedre isolerte vinduer.  

5. Bedre isolerte gulv  

6. Bedre isolering av varmtvannsledninger.  

7. Bedre isolering mot kuldebroer  

8. Krav til pipe (ikke til ildsted)  

Punkt 1(ref punktene ovenfor) 

 
Oppsiktsvekkende:  

 Høringsuttalelsen sier klart at det blir økt strømforbruk – og fyring med panelovner 

anbefales som løsning. Det er et kraftig tilbakeskritt som får betydelige negative 

konsekvenser for sluttbruker, miljøet og energieffektiviteten.  

 
Feil: 
Sitat fra høringsnotatet: «Formålet med forslaget er å redusere bruken av energi til drift av 

bygg. ….. gir en betydelig energieffektivisering for nye bygg» Sitat slutt  Dette er etter vårt 

syn i strid med hva som vil bli det faktiske resultatet. 



 

 

Side 2 av 4 

Det hevdes at energiforbruket med denne endringen reduseres med 26% i forhold til TEK 10 

(gjeldende forskrift). Dette fremstår som usannsynlig. Inntil vi ser regnestykket, vil vi påstå at 

det er direkte feil. Det er tvert om sannsynlig at energiforbruket blir lavere ved å beholde 

dagens forskrift med alternativ energi. Det vil i tilfelle si at den nye forskriften øker både 

bygge kostnaden og energibruken! 

 

Utelatelser: 
 Den positive effekten av dagens krav til alternativ energi virker å være utelatt 
 Det sies en del om betydningen av godt inneklima samtidig som det flere ganger pekes 

på panelovner som varmekilder. Det sies ingen ting om de åpenbare negative 

virkninger panelovner har på inneklima. (tørr luft, støv etc) 
 Fordelene med vannbåren varme fremheves ikke (Inneklima, comfort og 

energifleksibilitet) 
 Det sies ingenting om den åpenbare negative virkning forslaget vil ha på innovasjon 

innen energieffektivisering. 
 

 
Punkt 2 (ref punktene ovenfor) 

 

Mange anlegg innfrir i dag kravet om 80% Det er marginal forbedring å oppnå her. Vi ser for 

oss at dette punktet kan føre til at dårlige ventilasjonsanlegg blir tilkoblet en avtrekks-

varmepumpe. Avtrekksvarmepumpene har svært dårlig virkningsgrad fordi restverdien i 

avkastluften er så liten og fordi den øker ventilasjonsmengden når den skal øke 

varmeproduksjonen. (litt som å pisse i buksen en kald vinterdag for å holde varmen) 

 
Punkt 3 - 7 (ref punktene ovenfor) 

Ingen innvendinger – bortsatt fra at samlet virkning ikke vil ta igjen det man taper ved å 

fjerne kravet om alternative energi. 

 

Punkt 8 (ref punktene ovenfor) 

Dette er forståelig ut fra beredeskapshensyn, men det er vel tvilsomt om man rekker å 

installere ildsted om strømmen blir borte en uke? 

 

Vårt forslag: 
Sett krav om alternativ energi som en prosentsats av boligens totale varmebehov. Det finnes 
rimelige, robuste, innovative og industrielt produserte anlegg med varme-pumpe 
funksjon både for vannbåren varme og tappevann med en systemvirkningsgrad på mer 

enn 2. Det vil forbedre det totale energiforbruket flere ganger mer enn departementets forslag! 

 

Nedenfor et forslag delvis sakset fra dagens §14-7. Endringen er en forenkling til en 

prosentsats samtidig som ordet «direktevirkende elektrisitet» er byttet med elektrisitet. Dette 

for at kravet skal gå på faktisk strømbesparelse, og det ikke lenger skal være mulig å oppfylle 

kravet med løsninger som har en elendig virkningsgrad. 
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§ 14-7.Energiforsyning 

(1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. 

(2) Bygning skal prosjekteres og utføres slik at minimum 50 % av netto varmebehov kan 

dekkes med annen energiforsyning enn elektrisitet eller fossile brensler hos sluttbruker.  

 

Robust og ikke robust løsning 
Høringsnotatet Rambølls tidligere rapport omtaler fleksible energiløsninger som «ikke 

robuste», mens tiltaket i bygningskroppen betegnes som robuste. Selv om vi skjønner 

tankegangen, vil vi peke på at det finnes enkle og robuste tekniske løsninger i markedet som 

er modulbaserte for å sterkt begrense kostnaden for sluttbruker ved vedlikehold og utskifting 

av slitedeler.  

 
Fremtidig strømpris 
Høringsnotatet inneholder en del generelle vendinger om energiforbruk og fornybar energi. 

Departementet erkjenner at forslaget vil føre til økt strømforbruk. Med tanke på at en bygning 

forventes å stå i generasjoner, er det svært korttenkt å basere oppvarming på strøm – ikke 

minst med tanke på sluttbruker. Som et eksempel kan nevnes at Tyskland legger ned 

atomkraftverk, og det skal ikke så stor fantasi til for å forestille seg at strømprisen om noen år 

vil være flere ganger høyere enn dagens pris. Med tanke på det, vil vi hevde at det er 

uansvarlig å gjennomføre den nye forskriften slik den er beskrevet. 

 

Vannbåren varme 
Det hersker en utbredt oppfatning om at vannbåren varme og anlegg med varmepumpe er 

dyrt. Her må bransjen ta kritikk for å ha tilbudt for omfattende og avanserte anlegg. Det har 

også vært for liten grad av industriell produksjon. 

 

Vi antar at dette er en av årsakene til at departementet nå ikke prioriterer denne meget gode 

løsningen. Vi gjør oppmerksom på at det allerede er løsninger i markedet som kombinert med 

edruelige påslag og begrensing av omfang er rimelige også for sluttbruker.  
 

Det bør være et minstekrav at alle boliger skal ha et basis anlegg med vannbåren varme 

tilrettelagt for tilkobling alternative varmekilder - når strømprisen stiger. Alternativ 

varmekilde for oppvarming og varmtvannsproduksjon med krav til systemvirkningsgrad vil 

likevel være det mest riktige. 

 

Vannbåren varme er i motsetning til panelovner og varmekabler svært godt egnet til å 
distribuere energi fra alternative, energieffektive, fornybare og miljøvennlige 
varmekilder. 
 

 
Valgfrihet 
Har sluttbruker valgfrihet? Svaret er I mange tilfeller nei! En stor del av boligbyggingen 

foregår som prosjektutbygging der utbyggingsfirma legger premissene for tekniske anlegg. 



 

Vår erfaring er at mange av disse er kyniske og selger boliger til max pris av det markedet vil 

betale samtidig som de tekniske anleggene leveres med et minimum av standard.  

 

Side 4 av 4 

Selv om det finnes unntak, er det er en illusjon å tro at mange utbyggere vil øke standard til 

sluttbrukers beste om det ikke reguleres. Det betyr at en mengde fremtidige huseiere om 

departementets forslag går gjennom vil ende opp med varmeanlegg med en standard som vi 

ikke kan være bekjente av. 

 

Innovasjon 
Det er åpenbart for alle at forslaget er en katastrofe for varmebransjen. Som følge av kravene i 

TEK7 og TEK 10, er det lagt ned betydelig arbeid med utvikling av enkle og energieffektive 

løsninger. For mange av oss som har arbeidet hardt med dette gjennom flere år, er forslaget et 

kraftig tilbakeslag. Med bakgrunn i regjeringens satsing på innovasjon og nyskaping, er det 

vanskelig å forstå. 

 
Vi sitter igjen med følgende spørsmål:  

 Hvordan kan de nye tiltakene føre til betydelig energieffektivisering når man fjerner 

kravet til om at en betydelig del av boligens totale energibehov skal dekkes av 

alternativ energi? 

 Hvorfor settes det ikke krav til energisparing ved oppvarming av varmt forbruksvann? 

(dette inngår i kravet om alternativ energi i gjeldede forskrift) 

 Så lenge Norge er en del av et europeisk energifellesskap hvor en betydelig del av 

strømmen produseres av forurensende kullkraftverk. Er dere enig i at økt strømforbruk 

kan kalles sterkt forurensende? 

 

 

Vi deler din bekymring dårlig og byråkratisk språk i offentlig korrespondanse, og har forsøkt 

å unngå det her. Til tross for at direkte tale, håper vi likevel at dette blir oppfattet  positivt og 

blir tatt hensyn til i den pågående prosessen.  

 

Hører gjerne fra deg. 

 

 

Stange 25.02.2015   

 

for Varmetema AS  

Gunnar Bendixen 

 


