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Forslagtil endring i byggtekniskforskrift (TEK17)om energiforsyningskrav for bygningerover 1000m²

Høringsuttalelsefra Nelfo
Nelfo viser til høringsbrevog -notat fra Direktoratetfor byggkvalitet(DiBK ) der direktoratetpå
oppdragav Kommunal- og moderniseringsdepartementet
(KMD) ber om høringssvar
vedrørendeforslagtil endringeri § 14-4 i TEK17. I høringsnotatetforeslårDiBK å forskriftsfesteat bygningerover 1000m² oppvarmetBRA skal ha energifleksiblevarmesystemsom
dekkerminimum 80 % av normertnettovarmebehov.Dette er en oppjusteringfr a minimum 60
% somer angitt i dagensforskriftsveileder.
Trolig er den viktigste begrunnelsenfor endringsforslageten oppfølgingav Stortingetspolitiske
anmodningsvedtak
642 (2015-2016) og 644 (2015- 2016) jf. Dok 8:31 S (2015-2016).I våre
kommentarerhar vi imidlertid valgt å kun forholde osstil de konkretemål og utfordringersom
DiBK oppgir ligger til grunnfor forslageti høringsnotatet.Disseer somfølger:
•
•
•
•
•

Dagensmarkedkan hindre lønnsommetiltak i å bli gjennomført.
Forslagetsikrer f leksibilitet for byggeier,somkan bytte energikildeved behoveller
ønskei framtiden.
Fleksiblevarmesystemer
kan bidra til kortsiktig fleksibilitet i kraftsystemet.
Det vil værenødvendigmed økt langsiktigfleksibilitet i energisystemet.
Forslagetvil gi redusertenettinvesteringer
.

Nelfo er uenigi at dissepunktenekan leggestil grunnfor å regulerebyggeiersadgangtil
installasjonav helelektriskevarmesystemer
i nybygg. Vi redegjørfor våreinnvendingeri det
nedenstående
, før vi mot sluttenkommermedanbefalingertil forskriftsendringersom vi mener
vil virke mindreinngripendei markedet.

Forslagetskaperprivatøkonomiskemerkostnader
Nelfo menerforslagetskaperprivatøkonomiskemerkostnaderettersomdet hindrer
tilretteleggingfor bruk av helelektriskevarmesystemer
i bygg over 1000 m². Direktoratets
vedleggtil høringsnotatetinneholderberegningersom underbyggervårt syn.
Det fremstårsomnoe uklart hvorvidt og i hvilken gradogsådirektoratetmenerforslagettil
forskriftskrav vil værelønnsomt for forbrukerne. Påden enesidenviser de til beregningersom
dokumenterermanglendelønnsomhet
. På denandresidenviser mantil erfaringerfra Enovader

markedsbarrierer
hindrer«lønnsommetiltak somredusererog/eller forsikrer en mot økte
utgifter til energiog effekt».
Direktoratetargumentererogsåi notatetmedat energifleksiblevarmesystemer
har utfordringer
knyttet til treg responstid,og manviser til erfaringerfra EBLE-prosjektetder boligeieresynes
det er vanskeligå reguleretemperature
n medvannbårneanlegg.Treg reguleringsevneav
varmeavgivelsevil ikke barereduserevarmekomforten,det vil ogsåføre til et overforbrukav
energisomigjen økerenergikostnadene
til forbrukerne.
DiBK skriver videreat krav om energifleksiblevarmesystem
er sikrer f leksibilitet for byggeier,
som kan bytte energikildeved behoveller ønskei framtiden.Det redegjøresimidlertid ikke for
hvor storebesparelsereller hvor stor verdi dennefleksibilitetenvil ha for byggeiernei fremtiden. Det redegjøresheller ikke for i hvilken graddette vil kunneveie opp for merkostnadene
kravet medførerunderrådendemarkedsvilkår. Dersombyggeierønskerå beskyttesegmot
prisvariasjoneri strømmarkedetkan hansom et alternativinvesterei solcellereller annenegenproduksjon.Energifleksibelvarmedistribusjoner såledesikke en forutsetningfor å sikre seg
mot fremtidige prissvingningeri energimarkedene.
Nelfo er derfor kritiske til at manvelgerå ytterligerebegrensebyggeieresadgangtil å velge de
varmeløsningersom lønnerseg,utenat det dokumentere
s eller sannsynliggjøre
s at byggeiervil
dra nytte av dennebegrensningen
på sikt.

Helelektriskebygger ogsåenergifleksible
I høringsnotatetbegrunnermanogsåforslagettil krav om energifleksibilitetmedat fleksible
varmesystemer
kan bidra til kortsiktig fleksibilitet i kraftsystemet.Nelfo menerimidlertid at
helelektriskebygg kan bidra med mer kortsiktig fleksibilitet enn bygningermedvannbårne
energisystemer.
I 2015 ble det vedtattkrav til bygningersenergiytelsesom gjør at alle nybygghar en svært
energieffektivklimaskjermmedlavt varmetap.Selv i periodermedekstremkulde vil mani
nybyggkunneopprettholdeen god termiskkomfort i flere timer dersomvarmeavgivelsen
opphører.De nye energikravenegjør altsåelektriskoppvarmingtil en uprioritert last som i
likhet medenergitil ventilasjon,tappevannog elbillading kan koblesut i korteretidsintervaller.
I tillegg til denne fleksibiliteten kan helelektriskebygg tilby kraftforsyningenytterligere
fleksibilitet i form av egenproduksjon(vindkraft eller solkraft), kombinertmedlokal lagring av
elektrisitet(husholdningsbatterier
og batterieri ladbarekjøretøy).Hensynettil kortsiktig
fleksibilitet er altsåikke et gyldig argumentsom kan ligge til grunnfor å regulereadgangentil
installasjonav helelektriskevarmesystemer.

Kraftsystemethar tilstrekkelig langsiktigfleksibilitet
DiBK skriver følgendeom behovetfor langsiktig fleksibilitet:
«For forbruker og byggeiervil den foreslåtteforskriftsendringenmedføreøkt langsiktig
energifleksibilitetog dermedøkeden fremtidigemulighetentil å skifteeller suppleremedandre
energikilder,i situasjonerhvor det er ønskeligeller nødvendig.
»
DiBK meneraltsåat forslagetkan begrunnesav hensyntil forsyningssikkerheten
i kraftsystemet.Nelfo delerikke direktoratetsbekymringom den fremtidigeforsyningssikkerheten.
I

år mednormal nedbørog temperaturhar Norgeen stor overkapasiteti kraftproduksjonen,både
når det gjelder energiog effekt. Eksisterendeforbrukerfleksibilitet,produksjonsfleksibilitet
(magasineringav vannkraft),samtgrenseoverskridende
handelskapasitet
er av en slik størrelse
at vi vil kunnedemmeopp for enhvervariasjoni bådenedbørog temperaturfra år til år. Faktisk
er det slik at Norgede siste10 årenehar hatt en gjennomsnittlignettoeksportpå om lag 10
TWh, noe somtilsvarer strømforbrukettil totalt 650 000 norskehusholdninger.Statnettbygger
nå to nye kablertil hhv Tysklandog England.Når dissefaller på plassvi Norgeha en
sikkerhetsmarginpå effektkapasitetenpå over 50 % i forhold til denhøyestetopplasttimensom
noenganger registrerti Norge.

Redusertenettinvesteringer bør ikke være et selvstendigmål
Direktoratetargumentererogsåfor at krav om energifleksiblevarmesystemer
kan redusere
nettinvesteringene
:
«Fleksiblevarmesystemer
åpnerfor å ta i bruk andreenergibærereennstrømtil oppvarming.
Det vil si at det kan bidra til å reduseredengrunnleggendeutfordringenmedhøytstrømforbruk
i fyringssesongen,
noe somkan dempebehovetfor investeringeri strømnettet.»
Nelfo er enig i at manved å begrenseadgangentil å brukeelektrisitettil varmeformålvil kunne
reduserebehovetfor nettinvesteringer.Vi menerimidlertid at dettei segselv ikke bør værenoe
manskal ta hensyntil i byggeforskriftene
. Dersomforbrukernei stedetbrukerbioenergieller
fjernvarme,så vil detteøkebehovetfor å investerei fjernvarmedistribusjonog infrastrukturfor
produksjonog transportav bioenergi.Troli g vil kostnadeneved å byggeut produksjon- og
distribusjonsanlegg
for alternativeenergibærere
værelangt høyereennmerkostnadene
ved å
dimensjonerekraftnettetfor bruk av elektrisk oppvarmingi bygg med«passivhusnivå».

Nelfos anbefalinger
I det ovenståendeargumentere
r Nelfo for at forslagetmanglertydelige og rasjonelle
begrunnelse
r for skjerpelseni kravettil energifleksibilitet.Vi anbefalerderfor at direktoratet
justerer på forslaget,slik at manbevarermulighetentil å installerehelelektriskevarmesystemer
i nybyggover 1000 m², samtidigsom manivaretarintensjoneni Stortingetsanmodningsvedtak.
Våre to alternativeforslagtil endringerav forslageter somfølger:
•

Veiledningentil dagensforskriftskrav ble endretsomfølge av stortingsbehandlingen
som fulgte forskriftsvedtaketom nye energiregleri 2015(andelskravetfor energifleksibilitet ble justertfra 50 % til 60 %). Vi anbefalerderfor at KMD flytter andelskravet om 60 % fra veiledningtil forskriftstekst,og at dettevurderessom dekkendefor
intensjonenbak Stortingetsvedtak.

•

Somet alternativanbefalerNelfo at det etableresen unntaksmulighetfor kravet om
energifleksibelvarmeforsyningdersomdet kan dokumenteresat kravetmedfører
merkostnaderover bygningenslivsløp.
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