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Høringssvarfra NorskVarmepumpeforening– Forslagtil endring i
byggtekniskforskrift (TEK17) om energiforsyningskravfor bygningerover
1000m2
1. NOVAPmenerat forslagetikkefølgeropp Stortingetsvedtak
De foreslåtte endringenei byggtekniskforskrift skjerperkravet om energifleksibilitet for byggover
1000m2: Energifleksiblevarmesystemerskaldekke80 prosent av normert netto varmebehov,opp
fra dagens60 prosent.
Norsk Varmepumpeforening(NOVAP)mener dette ikke følger opp verkenStortingets vedtak 642
eller 644. I Stortingets vedtak 644 (2015-2016)fremkommerdet klart og tydelig at et flertall på
Stortinget ønskereksplisittå regulere bruken av elektrisitet til oppvarmingsformål.
NOVAPmener det er en rekke viktige grunnertil å regulerebruk av elektrisitet til
oppvarmingsformål:
• Elektrisitettil oppvarminggir økte nettkostnader.
• Elektrisitettil oppvarminggir økt kraftpris.
• Den som velgeroppvarmingsløsning
skal ofte ikke betale energiregningen
.
• Mindre elektrisitet til oppvarmingbetyr at mer fossilbarenergibruk i andre sektorerkan
fasesut.
• Det vil væreviktig å ivareta og byggekompetansepå energieffektivevarmesystemerfor å
kunne innføre krav til nestennullenergibyggi 2020.
• De fleste bygghar et høyeremålt energibrukenn det som blir beregnetved prosjekteringav
bygg.Det er ofte høyereoppvarmingsbehovsom medførerhøyereenergibruk.
Dissekulepunkteneutdypesi punkt 10.

2. NOVAPmenerforslagetleggertil rette for utstrakt bruk av elektrokjeler
Direktoratet skriveri høringsnotatet:
" Forslagetleggertil rette for oppvarmingsløsninger
som fjernvarme,varmepumperog
bioenergi."
NOVAPer uenigi at forslagetleggertil rette for oppvarmingsløsninger
som fjernvarme,
varmepumperog bioenergi.Vi mener forslaget leggertil rette for fortsatt utstrakt bruk av
elektrokjeler for oppvarmingav bygningerover 1000 m2. Elektrokjelerhar en lavere
investeringskostnadenn andre fornybareoppvarmingsløsninger
og vil fremdelesvelgesav de
utbyggeresom ikke skalbetale energiregningenselv,eller som har kunder som ikke får påvirkevalg
av energiløsning.Boligblokkerer et typisk eksempelpå dette. Varmepumpervil gi lavereeffekt- og
energibrukbådetil tappevannog oppvarming,men vurderesofte ikke av utbyggerda dette er en
løsningsom kommer brukere av byggettil gode,ikke utbygger.
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HvisDiBKi forskriften haddefulgt opp Stortingetsvedtak om at minimum 60 prosent av netto
varmebehovskulle dekkesav annet enn elektrisitet , ville forskriften sikret økt bruk av
varmepumper,fjernvarmeog bioenergi.

3. NOVAPmenerelkjelsomhovedoppvarmings
kilde i liten gradbidrarmed fleksibiliteti
det norskeenergisystemet
Direktoratet skriveri høringsnotatet:
" Løsningersom leggertil rette for fleksiblevarmesystemerbasertpå elektrisitet, kan bidra til
kortsiktig fleksibilitet i kraftsystemet.Enelkjel kan for eksempelslåsav i kortere eller lengre
perioder uten at det går ut over varmekomforten."
Dersomoppvarmingsbehovetdekkesmed fjernvarme,varmepumpemed grunnvarmesom
varmekildeeller bioenergi, vil byggetseffektbehovreduseresgjennomhele året, men mest i perioder
med høyt oppvarmingsbehov.Det gjelderikke nye byggmed elkjel som hovedoppvarmingskilde
: De
trenger maksimaleffekt samtidigmed at belastningenpå nettet er høyest. Fjernvarme,
varmepumpeog bioenergivil alltid værebedre enn elkjel med hensynpå å unngåunødvendige
nettinvesteringer.Enelkjel i kombinasjonmed et energifleksibeltvarmesystemvil kun gi en kortsiktig
fleksibilitet. Ved en lengrekuldeperiodehvor forbrukstoppenei det norskekraftsystemetnormalt
inntreffer, gir dennekortsiktigefleksibiliteten svært begrensetnytte.

4. NOVAPmenerfjernvarme,varmepumpeeller bioenergier "godeløsninger" som
hovedoppvarmingskilde
i byggover 1 000 m2
Direktoratet skriveri høringsnotatet:
" Dersomgodeløsningerkommer på plass,kan dennefleksibilitetenutnyttes i perioder hvor
strømnettet er anstrengt."
NOVAPer her usikrepå hva direktoratet referer når de omtaler "gode løsninger".Er det en elkjel i
kombinasjonmed et energifleksibeltvarmesystem?NOVAPmener at godeløsningerer fjernvarme,
varmepumpeog bioenergii kombinasjonmed et energifleksibeltanlegg, som dekkeren så stor andel
som mulig av byggetsvarmebehov.NOVAPmener at hvis Stortingetsvedtakom at minimum 60
prosent av netto varmebehovkan dekkesav annen energiforsyningenn elektrisitet var blitt fulgt opp,
ville vi vært sikret godeløsningeri alle byggover 1000m2.

5. NOVAPmenerDiBKikkekanværebådefor og imot bruk av elektrisitetsom
hovedoppvarmingskilde
i byggover 1000m2
Direktoratet skriveri høringsnotatet:
" Fleksiblevarmesystemeråpner for å ta i bruk andre energibærereenn strøm til oppvarming.
Det vil si at det kan bidra til å redusereden grunnleggendeutfordringen med høyt
strømforbruki fyringssesongen,
noe som kan dempebehovetfor investeringeri strømnettet.
Samtidiggir fleksiblevarmesystemermuligheterfor å gjenvinne, lagreog omfordeleenergi
mellom ulike kilder og brukere på en effektiv måte."
DiBKargumentererher mot bruk av strøm til oppvarmingsformål
. NOVAPmener det er
selvmotsigendenår direktoratet samtidigforeslårå tillate helelektriskoppvarmingav bygningerover
1000 m2.
Når direktoratet foreslår å IKKEfølge opp et stortingsvedtak,må de ha gode argumenter for at
dette vedtaket IKKEskal følgesopp. Disseargumentenehar vi ikke funnet i høringsnotatet.Vi
oppleverimidlertid at høringsnotatettil DiBKhar mangegode argumenter for å regulerebruk av
strøm til oppvarmingsformåli tråd med stortingsvedtak644.
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6. NOVAPmenerforslagetfor mangebyggikke innebærerreell energifleksibilitet
Direktoratet skriveri høringsnotatet:
" For forbruker og byggeiervil den foreslåtte forskriftsendringenmedføreøkt langsiktig
energifleksibilitetog dermedøke den fremtidige mulighetentil å skifte eller suppleremed
andre energikilder,i situasjonerhvor det er ønskeligeller nødvendig."
For byggover 1000 m2 med et energifleksibeltoppvarmingssystem
og elkjel, er det teoretisk mulig å
skifte energikilde.I virkelighetenvil det for mangebyggvære praktiskeog økonomiskebarrierer som
hindrer et slikt bytt e. For varmepumperer dette åpenbart:
• Mangeutbyggingsprosjekterskjer i tettbygde strøk, og energibrønnermå da ofte plasseres
under garasjeanleggeller andre steder som ikke er tilgjengeligetter at byggeter oppført.
• I de tilfeller hvor det er mulig å bore energibrønner, er det mye mer kostbart å gjøre dette i
ettertid fremfor at det gjørespå en byggeplass.Dette er typisk kostnader som reasfaltering,
anleggingav park og beplanting,HMSetc.
• Hvisman skalha luft -til -vann-varmepumpe, er det mer krevendeå plassereen utedel i
etterkant i forbindelsemed prosjekteringog oppføringav bygget. Riktigplasseringkrever god
planleggingå få en estetiskgod løsning,og unngåstøy til sjenansefor beboerei området.
NOVAPanserdet å finne godeløsningerfor å hente energitil varmepumpensom en minst like stor
barriere som at byggetikke har vannbårenvarme.Engod løsninger å gjøre som i Lia barnehagei
Oslo, hvor de boret energibrønneneså tidlig i prosjektet at disseogsåkunne brukestil fossilfri
byggtørking i anleggsperioden.

7. NOVAPstøtter å økeandelenav varmebehovetsomskaldekkesmed det
energifleksibl
e varmesystemet
til 80 prosent
Direktoratet skriveri høringsnotatet:
" Å øke andelenav varmebehovetsom skaldekkesav energifleksiblesystemertil minst 80
prosent,vil i praksisbidra til energifleksibelromoppvarmingi store bygninger."
NOVAPstøtter å øke andelenav varmebehovetsom skaldekkesmed det energifleksible
varmesystemettil 80 prosent.Samtidigmener vi det er viktig å følge opp Stortingets vedtak om at
dette varmebehovetskal dekkesav annen energiforsyningenn direktevirkendeelektrisitet .
Med en større andelsom dekkesav det energifleksiblevarmesystemet,blir det endamer
meningsløstå bruke elkjel som energikildefremfor å bruke varmepumpe,fjernvarmeeller bioenergi.
Vannbårenvarmemedføreren merinvesteringved oppføringav bygget.Hvisman kobler dette
vannbårneanleggetmot en elkjel, vil dette innebæreat byggetfår et energiforbruksom er ca. 10
prosent høyereenn ved å bruke panelovnereller elektriske varmekabler.Slikvi ser det er
hovedpoengetmed et vannbårentoppvarmingssystem
å bruke en annenfornybar energikildeenn
strøm til oppvarming.Selvom vannbårneenergisystemerhar et distribusjonstap, vil effekt- og
elektrisitetsforbrukettil byggreduseresmed effektive varmepumper, fjernvarmeog bioenergi.Med
varmepumpervil ogsåbyggetsenergibrukgå ned.

8. NOVAPstøtter at kravetom at andelav varmebehovetsomskaldekkesav
energifleksiblevarmesystemflyttes fra veiledertil forskrift
Direktoratet skriveri høringsnotatet:
" For det første er minimumandelenav varmebehovetsom skaldekkesav energifleksible
systemer,i utgangspunktetobligatorisk.Det vil si at det er en ytelsesom må oppfyllesfor at
et byggverkskaloppføreslovlig. Slikekrav bør inngåi forskrift, og ikke veileder."
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NOVAPstøtter at kravet om at andel av varmebehovetsom skaldekkesav energifleksible
varmesystemflyttes fra veiledertil forskrift. Dette kravet burde åpenbartha vært i forskrift allerede
da nye energikravble innført fra 1. januar 2016.NOVAPstøtter et tydeligere skillemellom
forskriftskravsom berørte må forholde segtil for å byggelovlig, og veiledningtil hvordanregleneskal
forstås.

9. NOVAPmenerdet bestefor energisystemeter å regulerebruk av elektrisitettil
oppvarmingsformål
i tråd med Stortingetsvedtak
Direktoratet skriveri høringsnotatet:
" Konsekvenserfor energisystemet
Å stille krav til energifleksibelinfrastruktur vil gi større langsiktigfleksibilitet i energisystemet.
Valgav energiløsningi byggpåvirkeretterspørselenetter kraft fra strømnettet. Det er rimelig
å leggetil grunn at forslagetvil bidra til at byggenesom er omfattet av forskriften får et
lavereeffekt- og energiuttakfra kraftsystemetenn de ville ha fått i fravær av den foreslåtte
endringen.Dette kan reduserebehovetfor investeringeri strømnettet.
Fleksiblevarmesystemerbasertpå elektrisitet kan ogsåbidra med kortsiktig fleksibilitet i
kraftsystemet.Vannbårnesentralevarmeanlegghar lengerresponstidfor
temperaturregulering,dette betyr at en el-kjel for eksempelkan slåsav i kortere eller lengre
perioder uten at det går ut over varmekomforten.Dennefleksibilitetenkan da utnyttes i
perioder hvor kraftnettet er anstrengt."
NOVAPforstår ikke her logikkeni argumentasjonentil DiBK.Vi er sterkt uenigi premissetom at
referansealternativeter å beholdedagensforskrift uendret når det foreliggeret stortingsvedtakom å
endre forskriften. NOVAPmener at en endringav forskriften i tråd med stortingets vedtak gir lavere
energi- og effektuttak fra kraftsystemetenn DiBKsitt forslagtil forskriftsendring.

10. Hvorforregulerebruk av elektrisitettil oppvarmingsformål?
Byggsektorenhar det høyesteenergiforbruket i Norge
Bygger den sektoren i Norgemed høyestenergibruk.Det finnes mer enn 4 millioner bygningeri
Norge.Totalt bruker sektorenhvert år ca. 75 TWhenergi, hvilket utgjør ca. 33 prosent av
energibrukeni Fastlands
-Norge.I 2015var elforbruket i bygningerca. 63 TWh, hvilket utgjør ca. 53
prosent av elforbruket i Norge.NVEhar beregnetat nye bygningersom oppføresfremover vil ha et
årlig energiforbrukpå 11 TWhi 2030.
Påveien mot nullutslipps-samfunnetvil det krevesøkt tilgangpå fornybar elektrisitet i flere sektorer.
For å dekkeenergibehovettil oppvarmingog tappevanni bygningerbør det i størst mulig grad brukes
fornybarelokale energiressursersom omgivelsesvarmefra varmepumper,fjernvarme,solvarmeog
fast biobrensel.Disseenergiressurse
ne har i liten grad alternative anvendelsesområder.
Dette vil
frigjøre elektrisitet som kan brukesinnenfor andre sektorer.

A. Bruk av elektrisitet til oppvarminggir økte nettkostnader
De sisteårene har effektuttaket i Norgeøkt mer enn energibruken,og en rekke faktorer vil presse
nettkapasitetenendamer i årenefremover:
• Stadigflere elbiler og større andel hurtigladere.
• Alle nye boligblokkermå byggesmed lademulighetfor elbiler hvis Stortingetsvedtaki
Energimeldingenskalfølgesopp: Alle nye personbilersolgt fra 2025 skalvære
nullutslippsbiler.Dette vil kreveøkt effektuttak når en boligblokkprosjekteres.Hvis
boligblokkenhar helelektriskoppvarmingsom forslagetfra DiBKåpner for, vil effektuttaket
og belastningenfor nettet øke ytterliggere.
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•

•

Flerenye bygninger som bruker strøm til oppvarming.Selvom energibehoveti nye bygger
lavere,reduseresikke effektbehovettilsvarende. Det skyldesblant annet at mye av
energibehovetpå de kaldestedagenegår til ettervarmingav ventilasjonsluft.Nye bygghar
effekttopp når belastningeni strømnettet er høyest.
Flereenergieffektiveelektriskeapparatersom har høyt effektbehov.

Dette betyr at nettet mangesteder må forsterkesfor å dekkeforbrukstoppene.Nettselskapene
forventer å investere140 milliarder i nettet fram mot 2025.De økonomiskekonsekvensenefor
kundeneer anslått til 30 prosent høyerenominellepriser (NVE).
Samtidigvil kapasiteteni nettet være dårlig utnyttet mestepartenav tiden. Høyeinvesteringersom
brukesfå døgni året er dårlig samfunnsøkonomi.Å dempeforbrukstopperog dermedutsette eller
redusereinvesteringeri nytt nett er både enklereog rimeligere.Enrapport utarbeidet for Statnett
anslårat bare i Osloog Akershuser det milliarder å sparepå å dempeforbrukstoppene(Alternativer
til netti nvesteringer– Eksemplerfra Osloog Akershus, VistaAnalyse). Varmepumper,fjernvarmeog
bioenergier viktige bidragfor å reduserebelastningeni nettet, ifølge både Statnett og NVE.
Lia barnehageer et godt eksempel:Varmepumpemed energibrønnerfremfor elektrisitet til
oppvarminggir ikke bare et lavereenergibehovgjennomåret, men ogsålavere effektbehov på de
kaldestedagene. Dennebarnehagenhar et maksimalteffektuttak på 18 kW til oppvarmingsformål.
Hvisbarnehagenhaddevalgt å dekkesitt oppvarmingsbehovmed en elkjel, ville maksimalt
effektbehovøkt til 97 kW. Det å velgevarmepumpefremfor elkjel tilsvarer dermed81 prosent
reduksjoni effektbehovpå de kaldestedagene.
PowerhouseDrøbakMontessoriåpnet 1. mars2018. Skolebygningenblir energinøytral ved at den vil
produseremer energienn den forbruker. Skolenvarmesopp med en varmepumpemed
energibrønner.Den har et maksimalteffektuttak til oppvarmingsformålpå 15 kW de kaldeste
dagene.Hvisskolenhaddevalgt å dekkesitt energibehovtil oppvarmingmed en elkjel, ville
maksimalteffektuttak vært 35 kW.

Figurtekst:Effektbrukved dimensjonerendeutetemperatur (DUT)med varmepumpeeller elkjel.
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B. Elektrisitet til oppvarminggir økt kraftpris
Til tross for at Norgehar en kraftproduksjonsom er nær 100 prosent fornybar,er kraftprisentett
knyttet til kostnadeneved å produserekraft i kull- og gasskraftverk.Gjennomhandelmed kull- og
gassproduserende
land påvirkesnorskekraftpriser av prisnivået i disselandene.Påtross av mange
store endringeri det nordiskeog det resterendeeuropeiskekraftmarkedetfremover, forventer NVE
at sammenhengenmellom de norskekraftpriseneog produksjonskostnaden
til kull- og gasskraftverk
fortsatt er sterk i 2030.
NVEskraftmarkedsanalyse
fra desember2017har en basisfremskrivning som viser at kraftprisenkan
stige med 6-7 øre/kWh til 30 øre/kWh i 2030.Hovedgrunnentil prisstigningener en antakelseom et
strammereCO2-marked,som gir høyerekostnadi kull- og gasskraftverk.Dette slår inn i norske
kraftpriser via handelmed land som har stor andel kull- og gasskraftproduksjon.I basisscenarioettil
NVEer prisenpå CO2-kvoter 5 €/tonn frem til 2020,deretter øker prisengradvistil 16 €/tonn i 2030.
Enøkning i CO2-pris fra 5 €/tonn i 2017til 16 €/tonn i 2030 gir i analysenen økningpå rundt 5
øre/kWh på kraftpriseni Norge.
Etter at NVEla frem sin kraftmarkedsanalyse
har EUhar blitt enigeom nytt regelverkrundt
kvotemarkedetsom skalgjeldefrem til 2030.Enighetenrundt et nytt regelverkga en umiddelbar
økningi kvoteprisenefor CO2. Kvoteprisenei april 2018har ligget på 12 – 14 €/tonn. Etter at det nye
regelverketer vedtatt har markedetliknet mest på høyprisbaneni NVEsfremskrivning av kraftprisen
til 2030.I høyprisbanener kraftpriseni 2030 på 48 øre/kWh. Strømprisfor sluttkundebestår av
kraftpris, nettleie, avgifter og påslagfor grønnesertifikater.
For fremtidige kraftpriser i Norgevar det uheldigat energikravenei TEK10 ble endret 1. januar 2016
slik at alle typer byggnå kan byggesmed helelektriskoppvarming.Dette øker etterspørselenetter
elektrisitet fra byggsektoren,og gir høyerekraftpriseri Norge.I forhold til å bruke varmepumpe,
fjernvarmeog bioenergitil oppvarming,vil økningeni kraftpris være størst i vinterhalvåretnår
oppvarmingsbehovetog kraftetterspørselener størst.Alle byggmå bruke noe strøm,men når strøm
ogsåbrukestil oppvarmingsformål,blir strømregningenunødvendighøy. NOVAPmener at hvis
Stortingetsvedtakom at minimum 60 prosent av netto varmebehovkan dekkesav annen
energiforsyningenn elektrisitet var blitt fulgt opp, ville vi fortsatt fått en økt kraftpris, men den ville
ikke økt like mye som når det tillates at alle byggkan ha helelektriskoppvarming.

C. Den som velger oppvarmingsløsningskal ofte ikke betale energiregningen
Mangeaktører i byggebransjenbyggeretter de gjeldendeminimumskravi TEKog har kun fokus på
byggekostnaderuten å ta hensyntil livssyklusanalyser.
Samtidigblir ofte investeringsbeslutningen
tatt av en annenenn den som betaler energiregningennår byggeter i drift. Løsningersom er
lønnsommei en livssyklusanalysevil derfor kunnebli valgt bort på grunn av høyere
investeringskostnad.Når det er krav om vannbårenvarme,men ikke stilleskrav til energikilde, vil det
svært ofte bli valgt en elektrokjel fordi dennehar lavestinvesteringskostnad.
Dette vil i bruksfasen
medføreunødvendighøyeenergiutgifterfor brukerneav bygget.

D. Mindre elektrisitet til oppvarmingbetyr at mer fossilbar energibruki andre sektorer kan
fasesut
NOVAPanserelektrisitet som en CO2-fri energibærer.I Norgehar vi tilnærmet 100 prosent fornybar
elektrisitetsproduksjon.Vi har ogsånoe utvekslingav kraft mot våre nordiskenabolandog en
overføringskabeltil Nederland.I tillegg skaldet byggesnye kabler til Tyskland(2020)og England
(2021)for utvekslingav elektriskkraft.
Flereanalyserviserat Norgeog Nordenpå kort sikt vil ha et kraftoverskudd.Norgehaddeet forbruk
av elektrisitet på 134,1TWhi 2017,mensproduksjonenvar på 149,3TWh.NVEhar estimert at
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strømforbruketvil øke med 23 TWhfrem til 2035, og at totalt årlig forbruk i 2035vil værepå 157
TWh.Norgevil de nærmesteårenebyggeut noe ny kraftproduksjonfør ordningenmed grønne
sertifikater avsluttesi 2021.Det er usikkerthvor mye ny produksjonsom eventuelt vil byggesnår
ordningenmed grønnesertifikater avvikles.
I Norgeer kun 45 prosent av energibrukenfornybar, om energibruktil olje- og gassektoren
inkluderes.Norgehar i motsetningtil våre nordiskenabolandog de fleste andre industrialiserteland
hatt en økningi våre klimagassutslipp. Norgeog Bulgariaer de enestelandenei Europasom har økt
utslippene sammenlignetmed 1990 som er referanseåretfor Kyoto-protokollen. Vi må i Norgederfor
realiseremangetiltak i løpet av kort tid for å oppfylle våre forpliktelseri henholdtil Paris-avtalen.
Norgeskaloppfylle denneavtaleni samarbeidmed EU,og det innebærerblant annet en reduksjoni
CO2-utslippeneutenfor kvotepliktigsektor på 40 prosentinnen 2030.
Norgehar smådirekte utslipp av klimagasseri byggsektoren,men sektorener likevelviktig fordi
fornybar elektrisitet som frigjøresfra byggsektorenkan brukestil konvertering av fossil energibruk
innenfor transportsektoren, olje- og gassutvinningog til nyetableringer av datasentreog
kraftkrevendeindustri.
I 2016ble det brukt 56 TWhenergi til transportformåli Norge.Av dette var kun 1 TWhelektrisitet.
NVEregnermed en økningpå 8 TWhi strømforbrukettil transport frem til 2035.Transportomfatter
alle typer innenlandstransport: veitransport,sjøtransportog bane.Det er stor usikkerheti disse
anslagene.NVEleggertil grunn at alle personbilersom selgesskalværenullutslipp innen 2030,mens
Stortingeti energimeldingenforutsetter at dette skalskje alleredei 2025.Enraskereinnfasingav
elektriskekjøretøyvil øke behovet for elektrisitet i transportsektoren.
Innenfor industri, petroleum og datasentreforventer NVE17 TWhøkt kraftforbruk innen 2035.Det
er godetider i industrienog mangebedrifter planleggerutvidelser.
Mangeav de nevnte tiltakene må realiseresi løpet av relativt kort tid hvis Norgeskalnå sine
målsetningeri forhold til kutt i klimagassutslipp.Ved å begrensebruk av elektrisitet til
oppvarmingsformåli tråd med stortingetsvedtak,frigjøreselektrisitet til industriutvikling og til
utfasingav fossilenergii andre sektorer.

E. Det vil være viktig å ivareta og byggekompetansepå energieffektivevarmesystemerfor
å kunne innføre krav til nesten nullenergibyggi 2020
I klimaforliket er det enighetom at det skalinnføresnye energikravtil bygningerinnen 2020 hvor
ambisjonsnivåeter nestennullenergibygg. For en ytterliggerereduksjon i energibrukvil det være
avgjørendeå ta i bruk mer effektive oppvarmings- og kjølesystemer.Det er derfor viktig at det finnes
installatører,rådgivereog leverandørersom har kompetanseinnen varmepumperog vannbårne
systemer.Etter oljekrisai 1973 har direktevirkendeelektrisitet vært den dominerende
oppvarmingsformi Norge.Etter at det ved innføringenav TEK07 og TEK10 ble et krav om at en
vesentligandel av energibehovettil oppvarmingskaldekkesav annet enn direktevirkendeelektrisitet
og fossilenergi,har det vært en svært positiv utvikling innen markedetfor energieffektivefornybare
oppvarmings- og kjøleløsningermed vannbårenvarme.Dennepositive utviklingenhar dessverre
stoppet opp med innføringav nye energikravi TEKfra 1. januar 2016, hvor myndighetenetillater
helelektriskoppvarmingav alle typer bygg.Etter 2016 har flere rådgiverefått i oppdragkun å
vurdere direkte elektriskoppvarmingved prosjektering. Dette er den løsningensom har lavest
investeringskostnadfor utbygger.
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F. De fleste bygghar et høyeremålt energibruk enn det som blir beregnet ved
prosjektering av bygget
DiBKbruker teoretiskeberegningeretter NS:3031:2014når de utreder konsekvenserved innføring av
nye energikrav.Flerestudier og erfaringeri markedetviser at avviketmellom beregnetog reell
energibrukvokseretter hvert som beregnetenergibrukblir mindre.
•

•

Bådetotal energibruk og energibruktil termiske formål er høyerei virkeligheten enn det
som beregnesfor forskjellige typer bygg. Det viseren analyseErichsen& Horgengjorde for
NorskFjernvarmeog EnergiNorgei 2014.(Notatet " Energiforsyningskravet
i
byggeforskriftene" ).
Avvik mellom beregnet energibruk og faktisk energibrukskyldesi stor grad høyere
oppvarmingsbehov, viser resultatet fra forskningsprosjektetEBLE(Evalueringav Boligermed
LavtEnergibehov)
. Høyereoppvarmingsbehovskyldesønskeom høyereinnetemperatur(22 24 grader)i oppholdsrom,ønskeom høyereinnetemperaturpå bad (26 grader), at
baderommethar et helårligoppvarmingsbehovog åpnevinduer på soveromi
fyringssesongenfor å få laveretemperatur (15 - 19 grader).I EBLEhar forskerei SINTEF
Byggforskevaluertboliger på passivhus
- og nestennullenerginivåog sammenlignedem med
boliger byggetetter byggtekniskforskrift (TEK10) før de nye energikravenetrådte i kraft 1.
januar 2016.

I bilbransjener det dokumentertat forskjellenmellom beregnetutslipp og faktisk utslipp har økt fra
ca. 10 prosent i 2008til ca. 40 prosent i 2017.Det har derfor fremstått som at nye biler er langt mer
miljøvennlige,mensved normal kjøringhar utslippsreduksjonenvært langt mindre. Det er derfor
innført en ny testmetodesom skalværemer realistiski forhold til normal kjøring.Når det gjelder
energibruki bygningermener vi noe av det sammeer tilfellet. NOVAPmener derfor det er viktig at
myndighetenefølger opp faktisk energibruk i ulike bygningskategorierog finner årsaktil
eventuelle avvik. Det er ogsåviktig at teststandardervidereutviklesfor å redusereavvikmellom
faktisk energiforbrukog beregnetenergiforbruk.

G. Det vil være viktig for å begrensetap av inngrepsfri natur
Selvom fornybar kraftproduksjonikke gir utslipp av klimagasserinnebærerdet miljømessige
ulemper. Byggereglenekan ikke kun handleom å redusereutslippeneav klimagasser,men må også
bidra til andre nasjonalemål om miljø og bærekraft.
Naturpaneletkom nylig med en rapport som viserat masseutryddelsenav arter er like farlig som
klimaendringene.Det biologiskemangfoldetpå jorden kollapserhvis vi fortsetter slik vi har gjort til
nå. Det er en vanligoppfatningat Norgehar mangeog store sammenhengende
områdermed
tilnærmet urørt natur. Virkelighetener at det finneslangt mindre urørt natur i dagenn for bare noen
tiår siden.Størresammenhengende
naturområderer viktige som leveområderog
forflytningskorridorerfor arter, og de har betydningfor naturensevne til å tilpasseseg
klimaendringer.
De fleste tyngre inngrepenei naturen er irreversible,slik at verdienfor naturmangfoldvanskeligkan
gjenskapes.Størresammenhengende
naturområderer viktige som turområder,for
landskapskvaliteter,landskapsvariasjon
og for naturopplevelse.Størreområderuten tyngre tekniske
inngreper en viktig del av den norskenaturarvenog er ansett som en knapphetsressurs
bådei
nasjonalog internasjonalsammenheng.De viktigsteårsakenetil tap av inngrepsfrinatur i perioden
2008-2012var veibyggingog ulike typer energianlegg.Energianleggomfatter anleggfor produksjon
og transport av energi,slik som vannkraft,vindkraft og kraftlinjer.
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Om Norsk Varmepumpeforening
NorskVarmepumpeforening(NOVAP)er en interesseorganisasjon
som arbeiderfor økt bruk av
varmepumperi det norskeenergisystemet.Varmepumperkan anvendestil oppvarmingog kjølingav
boliger, næringsbyggog innenfor industrien.Varmepumperbidrar til mer effektiv energibruk,bedre
lokal luftkvalitet og reduserteklimagassutslipp.Det er installert nesten1 million varmepumperi
Norge.Gjennombruk av varmepumperutnyttes ca. 9 TWh omgivelsesvarmetil oppvarmingsformål
hvert år. De mest energieffektivebyggenesom er byggetde sisteåreneer byggetmed
varmepumper. Futurebuilt- prosjekterog forskningsprosjekterfor nesten-nullenergi og plusshushar
nesten alltid med varmepumper. Flerenye nær- og fjernvarmeløsningerbruker
varmepumpesystemer
til oppvarmingog frikjøling.

Med vennlighilsen

Rolf Iver Mytting Hagemoen
NorskVarmepumpeforening
E-post: river@novap.no
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VEDLEGG
1. Nordisk samarbeidpå veien mot lavutslippssamfunnet
De nordiskelandenessamarbeidom energier unikt og har en lang historie. I 2015var det 100årsjubileumfor den første undersjøiskekraftkabelmellom Danmarkog Sverige.I dag er
kraftmarkedeti Nordentett integrert med et stort antall mellomlandsforbindelser.Norgehar fire
kabler mot Sverige,fire mot Danmarkog en mot Finland.Total utvekslingskapasitet
på dissekablene
er 5 320 MW. Nordpoolble etablert I 1993,og ble den første kraftbørsensom opererte i flere land da
Sverigeknyttet segtil Nordpool i 1996.Fraår 2 000 er alle de nordiskelandenetilknyttet Nordpool,
og kraftbørsenomsetter i dag ca. 80 prosent av elektrisiteteni Norden.Nordpooloperer i dag ogsåi
land utenfor Norden,og plattformen er brukt som modell når det er blitt etablert kraftbørserandre
steder i verden.
Hvakarbonintensitetangår,ligger den nordiskeelektrisitetsmiksen25 år foran resten av verden.
NordiskeCO2-utslipp per produserteelektrisitetsenhetvar en femtedel av det globalegjennomsnittet
i 2016.Hvisresten av verdenfølger opp IEAs2-gradersscenario,vil dette nivået bli nådd globalt rundt
2040.Enrapport utarbeidet av JormaOllila på bestillingfra Nordiskråd framheverat målsetningen
må væreå skapedet smartesteenergisystemet i verdeni Norden,og å finne de mest
kostnadseffektiveløsningenepå vei mot en grønnlavkarbonøkonomi.Ollila mener de nordiske
landenekan fungeresom en visjonærtrendsetter ved å byggeet smart energisystemi vår region.
Viderefremhevesdet i rapporten at det er like viktig å merke segat de nordiskelandenefremdeles
er langt fra å sluttføre det grønneskiftet, at konkurransenblant store aktører om å tilby nødvendige
løsningerer økende,og at forandringenekommer med uventet fart. Energiskiftet er alleredepå vei,
hvis de nordiskelandeneikke deltar fullt og helt, vil jobbenebli skapt andre steder.
Endringeni byggtekniskforskrift som ble gjennomførtmed virkningfra 1. januar 2016er et skritt i feil
retning i forhold til Ollila sin visjon om å skapedet smartesteenergisystemeti verdeni Norden.Det
er ingenav de andre nordiskelandenehvor det engangdiskutereså fjerne reguleringeller insentiver
for å reduserebruk av elektrisitet til oppvarmingav bygninger.Bådei Sverige,Danmark og Finland
har de klare insentiverfor å bruke andre energikildersom varmepumpe,fjernvarmeog bioenergitil
oppvarmingsformål.For Danmarkutgjorde eksportav grønnenergiteknologihvor produkter for
energieffektiviseringinngåri 39,2 milliarder i 2017. Sverigeog Finlandhar ogsåen betydeligeksport
innenfor produkter og tjenester for energieffektivebygninger.Norgevil ogsåha et potensialfor
verdiskapningog nye arbeidsplasserinnenfor dette området. Dette forutsetter imidlertid at vi har et
det finnes et markedi Norgefor produkter som etterspørresi resten av verden.Enelektrokjel som
hovedoppvarmingskilde
i et vannbårentdistribusjonssystemer ikke en smart løsning,og er derfor
heller ikke en løsningsom vil bli etterspurt i andre land.
NVEhar estimert at elektrisitetsforbruketvil øke med 23 TWhi Norgefrem til 2035.Driverefor
denne økningener økt forbruk innenfor industrien,olje- og gassektoren,datasentreog
transportsektoren.Det kan ogsåforventesen økningi forbruket innenfor de sammeområderi øvrige
nordiskeland bortsett fra olje- og gassektoren.Mens vi fortsatt jobber med å få store aktører til å
etablere datasentrei landet, har våre nordiskenabolandlykkesmed dette. Facebookog Amazonhar
etablert segi Sverige,Microsoft og Googleer etablert i Finlandog Appleplanleggerå byggeto store
datasentrei Danmark.Dette er datasentresom ferdig utbygd har et årlig energiforbrukhver på 1 –
1,5 TWh.Nordenansessom en attraktiv lokasjonfor dennetype datasentrepå grunn av høy andel
fornybar kraftproduksjon,stabil leveringssikkerhet,og blant Europaslavestestrømpriser.Det er også
viktig at de nordiskelandenehar stabilt politisk styresett.Det er ogsåslik at de andre nordiske
landenearbeiderfor å få nye industrietableringer.Northvolt som planleggerå etablere Europas
størstebatterifabrikk i Sverigevil ferdig utbygd væreen av de størsteenergikonsumentenei Norden.
Enelektrifiseringav transportsektorenmå ogsågjennomføresi øvrigenordiskeland hvis de skal
oppfylle sine forpliktelser i henholdtil EU-direktiv og Paris-avtalen.
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Det er i dag 8 atomreaktorer i drift i Sverigeetter at Oscarshamn1 og 2 er tatt ut av drift. Ringhals1
og 2 vil ogsåfasesut innen utgangenav 2020.Vedtaketom å leggened fire av de svenske
kjernekraftreaktoreneinnen 2020 redusererden samledeårsproduksjoneni Sør-Sverigemed inntil
15 TWh.Dette forverrer bådeenergi- og effektbalanseni Norden.De gjenværende6 svenske
atomreaktorenebidrar hvert år med ca. 50 TWhelproduksjon og ca. 6 700 MW effekt. De resterende
reaktorenekan med rammevilkårenesom er presentert i den svenskeEnergikommisjonenforventes
å værei drift ut levetiden,som er mellom 2035og 2045.På grunn av høyekostnader forbundet med
utbyggingav kjernekraft foreliggerdet ingenplaner om å erstatte dissemed nye atomreaktorer.
Statnett mener at kjernekraftener nestenlike viktig for Norgesom den er for Sverige,fordi den
påvirkerstabiliteten i hele det nordiskesystemet.Med bakgrunni de nordiskelandenes klima- og
energipolitikk,antar NVEet nordiskkraftsystemuten kullkraft i 2030.Dette innebærerat omtrent 18
TWhkullkraftproduksjontas ut av kraftmarkedet.Hvis Norgeog de nordiskenaboeneSverige,
Danmarkog Finlandskalgjennomførede nødvendigeklimakutt er det mye fossilenergi som må
erstattesfrem mot 2050.I denneperiodener det ogsåmye atomkraft i Sverigesom skalfasesut.
NOVAPmener derfor at det er viktig at elektrisitet i minst mulig grad brukestil oppvarmingsformål
,
slik at det er nok kraft tilgjengeligtil denneomstillingen.
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