Direktoratet for byggkvalitet(DiBK)
Postboks8742Youngstorget
0028OSLO

Deresref.
18/ 1317

Deresbrev av:

Vår ref.
LarsMyhre

Dato:
11.05.2018

Høringsmerknaderfra BoligprodusentenesForeningtil f orslag til
endring i byggteknisk forskrift (TEK17)om energiforsyningskravfor
bygninger over 1000m2
Vi visertil høringsforslagtil ny § 14-4 annet ledd i byggtekniskforskrift (TEK17).Bestemmelsen
regulererenergiforsyningeni bygg.Det foreslåså økeandelenav normert netto varmebehovsommå
dekkesav energifleksiblevarmesystemerfra minimum60 % til minimum80 %. Det foreslåsvidereat
den nye bestemmelsengjøresgjeldendefra 1. januar2019,med et halvt årsovergangsperiode.
Boligprodusentenestøtter ikke forslaget. Vi menerat kravet vil værekostnadsdrivendefor nye
boliger. Vi menerat forslaget er mangelfullt utredet, og savneren beskrivelseav hvilken energi-,
effekt- og miljømessiggevinstde foreslåtte endringenevil gi. På ossvirker forslaget å væreet
symboltiltak basert på en feilaktig oppfatning om at oppvarminger den dominerendeenergiposteni
nye boliger, og at vannbårenvarme er miljøvennligog lønnsomt.

Historiskutvikling – oppvarmingsbehovi nye boliger
Fra1. januar2016ble det gjort størreendringeri energikravenei byggtekniskforskrift. Kravettil
energieffektivitetble kraftig skjerpet i tråd med klimaforliketpå Stortinget,og passivhusnivå
innført
somnytt forskriftskrav.Dette innebar kraftig redusert oppvarmingsbehov,
somvist i figurenunder.
Figurenviserberegnetnormert, levert energibehovfor en boligblokkpå 900 m2 med tilsvarende
størrelseog utforming somDiBKsreferanseblokk.Med isolasjonsnivåog utførelsetilsvarendedet som
var vanligfor boligblokkerpå 1970-tallet, vil oppvarmingsbehovet
værevel 170 kWh/m2 oppvarmet
BRA.Oppvarmingsbehovet
ble kraftig redusert med skjerpingeneav energikravenei 1997(TEK97)og
2007("TEK07",videreførti TEK10).Med de passivhusnivåkravet
fra 1. januar2016,er oppvarmingsbehovetredusertvideretil ca 25 %,eller én syvendedelav hva det var på 1970-tallet. I moderne
boliger vil det knapt væreoppvarmingsbehov,
og gamlesannheterom at to tredjedelerav
energibrukengår til oppvarming,gjelderikke lenger.
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Figur:Utviklingi beregnetenergibehovfor boligblokkpå 900 m2 medulik energistandard.

Krav til energiforsyning
Vedskjerpingenav energikravenetil passivhusnivå
fra 2016ble det ogsågjort endringeri
energiforsyningskravet
ved å innførenytt krav om at byggover 1000m2 skulle ha energifleksible
varmesystemer.I praksistilsa dette installasjonav vannbårenvarme, selvom luftoppvarmingssystem
ogsåkunne væreen mulighet.
Sompreakseptertytelsei veiledningenble det definert at det energifleksiblevarmesystemetmåtte
kunnedekkeminimum50 % av normert netto varmebehov,beregnetetter NS3031:2014.Med
varmebehovmenesromoppvarming,ventilasjonsvarmeog varmt tappevann.I tillegg ble det innført ny
preaksept ert ytelsesomkrevdeat alle byggeneskulleha et eget rom med avsattarealfor
varmesentralpå minimum10 m2 + 1 % av BRA,opptil 100 m2, for framtidig installasjonav "en-ellerannen"energiforsyningsløsning.
Dette kravet om arealavsattfor energisentraler uavhengiginstallert
varmeløsning.Selvmed full fjernvarmetilknytning,eller bestevarmepumpeløsning,
stillesdet krav om
at man skalha plasstil å installereen alternativenergisentral.
Oppvarmingsbehovet
er sværtlavt med passivhusnivået
i TEK17
. Varmt tappevannutgjør mer enn
halvpartenav det samledevarmebehoveti en ny boligblokk. Fellessystemfor tappevannsoppvarming
var da tilstrekkeligfor å dekkedet nye energiforsyningskravet
om minimum50 % dekning. Dette
medførteat man i nye boligblokkerstod fritt i å velgeoppvarmingssystem,
og kunneslippe fordyrende
vannbårenvarme.Dette skaptereaksjonerblant interesseorganisasjonene
for vannbårenvarme.
Massiveprotestergjordeat DiBKvåren 2016valgte å hevepreakseptertytelsefra 50 % til 60 %.
Med det nye 60 % kravetkunnefellessystemfor varmtvannfortsatt væretilstrekkeligtil å dekke
kravet, men dette påkrevde i såfall at det ble gjennomførtekstraenergieffektiviserings
tiltak for å
redusereenergibehovettil oppvarmingut over det somvar forskriftsnivået. Gevinstenav å
gjennomføreenergieffektiviseringstiltak
var å slippekostnadsdrivende
vannbårenvarme.
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I tillegg til denneprosessenmed å endre preakseptertytelsei veiledningenfra 50 % til 60 %,ble det på
Stortingetframsatt representantforslagom å gjeninnføregamleenergiforsyningskrav
fra TEK10som
tilsa at minimum 60 % av varmebehoveti større byggskullekunnedekkesmed annenenergiforsyning
enn direktevirkendeelektrisitet eller fossilebrenslerhos sluttbruker.
Gjennomvedtak644 (2015-2016)pålaStortingetregjeringenå innførekrav i byggtekniskforskrift om
at 60 % av netto varmebehovfor byggover arealgrensenpå 1 000 m2 kan dekkesmed annen
energiforsyningenn direktevirkendeelektrisitet.
Somsvarpå dette StortingsvedtaketforeslårDiBKnå å beholdedagensinnretningi TEK17om at bygg
skalha energifleksiblevarmesystemersomdekkeren vissandelav varmebehovet,men at andelen
hevesfra minimum60 % til minimum80 %.VidereforeslårDiBKat kravet flyttes fra preaksept ert
ytelsei veiledningentil ytelseskravi forskriften. Med 80 % somnytt krav er man da i praksisbundet til
å installerevannbårenoppvarmingi nye boliger.

Vannbårenvarme er dyrt og ikke energieffektivt
Boligprodusentene
påpekerat krav om vannbårenvarmeøker investeringskostnadene
og bidrar til å
økeprisenpå nye boliger.Økte nyboligpriservil smitte over til eksisterendeboligerog føre til høyere
priser der også.
I høringsnotatetpekerDiBKpå at det usikkerhetknyttet til kostnadsanslagene,
men de anslårat årlige
investeringskostnadene
for boligblokkervil økemed mellom 20 og 225 millioner kroner pr som følge
av det nye 80 % kravet.VidereskriverDiBKat " Til sammenligningomsattebyggenæringeni sumfor
omtrent 520 milliarderkroneri 2016".
Vi menerat dette er en søktsammenligning.Anslagetpå samletomsetning520 milliarderkroner
inkludereranleggsnæringen
med veier,jernbane,flyplasser,kraftanleggmm. De store investeringenei
dissesektoreneer ikke relevantsomsammenligningsgrunnlag
for å forsvareat økte
investeringskostnad
er for oppvarmingsanlegg
i nye boligerbare er "peanuts".
De økte investeringskostnadene
til varmeanleggvil heller ikke værelønnsommei et livsløpsperspektiv.
Vannbårenvarmeer ikke lønnsomtfor boligkjøperen.Vannbårenvarmegir ikke lavere
oppvarmings
kostnader. Vannbåren
t oppvarmingssystem
er mindre energieffektivtenn direkte
elektriskoppvarming.Kravom vannbårentvarmesystemfører dermedtil økt energibrukog høyere
energiutgifterfor forbruker. Vi har til godeå se kostnadsberegninger
som underbyggerat vannbåren
varmeer lønnsomoppvarmingsløsning
i nye boligblokker.

Økendekraftoverskudd og ikke lenger knapphet på kraft
Stortingetvisertil gamleenergiforsyningskrav
i TEK10,før passivhusnivået
ble innført i 2016.De gamle
TEK10
-kravene tilsa at minimum60 % av varmebehoveti størrebyggskullekunnedekkesmed annen
energiforsyningenn direktevirkendeelektrisitet eller fossilebrenslerhos sluttbruker.Kravenevar en
videreføringav "TEK07"-kravene til energiforsyningsomble innført i TEK97i 2007.
Et hovedargumentfor 2007-skjerpingenvar å redusere bruk av elektrisitetog øke brukenav fornybare
energikilder.Stoltenberg-regjeringensendteut en pressemeldingi høringsprosessen
hvor det ble vist
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til høyt energiforbruk,knapphet på egenprodusertelektrisitet og økendeimport av kraft somvar
produsertfra forurensendeCO2-belastendefossilebrensler. Det ble ansettsomviktig å unngåbruk av
elektrisitet til oppvarmingsformål.Disseargumentenedannerbakteppetfor energiforsyningskravene
somble innført i 2007og videreførti 2010med TEK10.
Men situasjonenhar endret segmye.Kraftsituasjoneni Norgeer nå vesentligbedreenn den var i
årenefør 2007-kraveneble innført. Figurenunder viserutviklingeni norskkraftforsyningfra 1990til
2018.Figurenvisernetto krafteksport(venstreaksen)og produksjonog netto forbruk av kraft
(høyreaksen).Rundtårtusenskiftetvar det noen år med netto kraftimport. Det sammegjaldt for 2010.
Men alle de senereårenehar vi hatt en betydeligkrafteksport,og det er grunntil å tro at dette
kraftoverskuddetvil økeytterligere.

Figur:Utviklingi norskkraftbalanse1990– 2018.Netto krafteksport(venstreaksen)
, og produksjonog
netto forbruk av kraft (høyreaksen)
.

Flerefaktorer trekker i retningav øket kraftoverskudd; eksempelvisordningenmed grønnesertifikater
somgir mer fornybarkraft inn i markedetog Stortingetsmål om å realisere10 TWhenergisparingi
bygginnen 2030. I tillegg forventesdet at mildere vintre somen følgeav klimaendringenevil redusere
oppvarmingsbehovet
i byggmed 5 TWhinnen 2030. Alt dette bidrar til å økekraftoverskuddet.Selv
om elektrifiseringav bilparken,utfasingav fyringsoljeog økt bygningsmasse
vil trekke i motsatt
retning,vil dette ikke væretilstrekkeligtil å endrebildet om at Norgei framtidenvil væreselvforsynt
med elektriskkraft.
Det argumenteresat vi med godeutenlandskablerkan eksportereoverskuddskraft,og at ren norsk
vannkraftda vil bidra til utslippsreduksjoneri Europa.Men kraftpriseneer laveogsåi andreland, og
det er begrensethva de vil betale for norskkraft; selvom den er ren. For Norgesomnasjonvil det
væredårligøkonomiå gjennomføredyre investeringstiltakfor å spare elektriskkraft her hjemme, for
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så å selgeden spartekraften billig til utlandet. Denforeslåtteskjerpingenav energiforsyningskravene
innebæreren slik "sparedyrt – selgebillig"-tilnærming.

Elektriskoppvarminggir ogsåenergifleksibilitet
DiBKshøringsnotat argumentererat fleksiblevarmesystemerkan bidra til å redusereden
grunnleggendeutfordringenmed høyt strømforbruki fyringssesongen,
og at dette kan dempebehovet
for investeringeri strømnettet.Men notatet verkenantyderhvor stor effektreduksjonenvil væresom
følgeav kravetom fleksiblevarmesystemereller hvor mye investeringenei strømnettetkan reduseres.
Høringsnotatetdefinererenergifleksiblevarmesystemsom " systemfor distribusjonav varmesomkan
brukeforskjelligevarmekilder.Somoftest betyr dette installasjonav vannbårenvarme(….)" . DiBK
adressererkun dennefleksibilitetsmulighetentil å bytte mellomulike varmekilder.De nevnerrett nok
at en elkjel kan slåsav i kortere eller lengreperioderuten at det går ut over varmekomforten, men de
unnlaterå nevneat ogsåboligbyggmed elektriskoppvarminghar betydeligfleksibilitet.Termoseffekten i moderne,godt isolertebygggjør at varmetilførselenkan skrusav i mangetimer uten at
innetemperaturensynkeri nevneverdiggrad.I høylastperiodermed effektknapphetkan elektrisk
oppvarmingenkelt kuttes et par timer uten at dette påvirker termiskkomfort. Man er på ingenmåte
låst selvom man har direkte elektriskoppvarming.

Ikke lenger behov for å regulereenergiforsyningeni nybygg
Norgeskraftutsikter er gode.Vi skallikevelforvalte kraftressursenepå en fornuftig måte og ikke sløse
med elektriskkraft. Vi pekerpå at det i eldre byggmed høyt oppvarmingsbehov
kan værebåde
økonomiskog miljømessigfornuftig å søkeenergiløsningerbasertpå for eksempelfjernvarmeeller
varmepumper. Men med det veldiglave oppvarmingsbehovet
vi nå har i nye boligblokker,er det ikke
lengerhensiktsmessig
å regulereenergiforsyningenog stille forskriftskrav om at en vissprosentandel
av varmebehovetskaldekkesmed alternativeløsninger.Vi menerderfor at energiforsyningskravet
i
byggtekniskforskrift er gått ut på dato.
Med bakgrunni dette støtter vi ikke å heveenergifleksibilitetskravet
fra 60 %til 80 %. Vi pekerpå at
forslagetvil værekostnadsdrivende
for nye boliger.Vi konstatererat forslageter mangelfulltutredet,
og savneren beskrivelseav hvilkenenergi-, effekt- og miljømessiggevinstde foreslåtteendringenevil
gi. Påossvirker forslagetom å heveenergifleksibilitetskravet
fra 60 % til 80 % å væreet rent
symboltiltakbasertpå en feilaktigoppfatningom at oppvarminger den dominerendeenergiposteni
nye boliger,og at vannbårenvarmeer miljøvennlig og lønnsomt.

Med vennlighilsen
for Boligprodusentenes
Forening

PerJæger
Adm.direktør
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