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Høring av nye energikrav i TEK 

 

Generelt om høringsuttalelsen 

Det vises til høringsnotat av 16. februar 2015 Nye energikrav i bygg - Forslag til endringer i 

tekniske krav til byggverk av 26. mars 2010 nr 489. 

Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforening (VBL) organiserer 188 bedrifter innen 

ventilasjons- og blikkenslagerbransjen, som omsetter for om lag 2,5 mrd. årlig og har ca. 2000 

ansatte. VBL er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL). 

VBL gir sin tilslutning til BNLs tilbakemelding på forslaget til nye energikrav i TEK. I Etterfølgende 

høringsuttalelse vil vi også utdype innspill fra vår bransje.  

 

Målet med revisjon av energikravene i TEK 

Regjeringen vil føre en offensiv klimapolitikk og forsterke klimaforliket. Endringene i TEK har sin 

hovedbegrunnelse i denne politikken og i ønsket om å forenkle og effektivisere regelverket. 

VBL vil gjerne bidra til å nå nasjonale mål både innen energieffektivisering, mer bærekraftige 

bygg og et enkelt og effektivt regelverk. I denne sammenheng vil vi påpeke at helhetstankegang 

er viktig. Helhetsperspektivet med hensyn til å oppnå klimagevinst på kort og lang sikt er lite 

synlig i høringsnotatet. 

Forskriftskravene kommer til anvendelse for nybygg og større rehabilitering. Om energisparing er 

viktig ville det vært mest hensiktsmessig å øke energieffektiviteten i eksisterende bygg, da 

potensialet for energisparing her mye større enn i nybygg, også på lang sikt (kfr Arnstadutvalgets 

rapport til departementet). Tiltak på eksisterende bygg er gitt liten oppmerksomhet i 

høringsbrevet, og det er ikke fremmet konkrete forslag ut over der hvor nybyggkrav gjøres 

gjeldende. Det er med andre ord mange andre ubrukte muligheter for å nå lavutslippssamfunnet 

og tilfredsstille klimaforliket innen byggsektoren. 
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Konkrete problemområder 

Byggenæringen har gjort store framskritt når det gjelder å levere tette bygg. I forslaget fra Dibk er 

minimumskravene til luftmengde fra ventilasjonsanlegg i boliger ikke foreslått endret, selv om 

tetthetskravet er kraftig skjerpet, spesielt for småhus. Minstekravet til luftmengden i boliger er 

allerede i dag for lavt, og VBL mener at kravet til luftmengde, som et minimum, må økes 

proporsjonalt med kravet til tetthet. 

Kravene til gjennomsnittlig luftmengde i næringsbygg foreslås redusert. VBL kan støtte dette med 
forutsetning om at reduksjonen erstattes med behovsstyrt ventilering, og at luftmengder 
opprettholdes ved drift. Høyere luftmengder vil redusere kjølebehovet, noe som medfører lavere 
energibruk. 

VBL støtter forslagene om økt effektivitet på vifter og gjenvinner, og støtter forslag om SFP på 
1,5. Samtidig savner vi fokus på energieffektive kanalnett, noe som vil være avgjørende for å nå 
målet om SFP på 1,5. 

VBL etterlyser målsetninger om bygningsintegrerte solceller i tak og fasade. 

Videre mener VBL at det bør stilles krav om at ventilasjonsanlegget skal ligge på varm side, dette 
for å redusere varmetap i kanalnettet. I tillegg blir kondensfaren tilnærmet borte.  

VBL støtter bruk av fleksible varmeløsninger. For eksempel kan avtrekksluft gjenvinnes til bruk av 
oppvarming av tappevann. Samtidig er det svært viktig å presisere at ventilasjonsanlegget ikke 
skal brukes til oppvarming. Høy temperatur på tilluft, særlig kombinert med fukt, kan medføre 
negative helsemessige konsekvenser.  

Avslutningsvis mener VBL at det bør høstes mer erfaring med TEK 10, og særlig de 

helsemessige konsekvensene som følger av kravene i denne. VBL foreslår derfor å flytte målet 

om passivhusnivå fram til 2020 og nullenergi til 2030. 
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