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Tillegg nr. 4 til tildelingsbrev 2022 

I dette tillegget til tildelingsbrev gir departementet DiBK oppdrag om kunnskapsgrunnlag om 
klimagassutslipp fra bygging.  
 
Det er et mål at klimagassutslippene fra bygg og byggenæringen skal reduseres. Reduserte 
utslipp oppnås blant annet ved bruk av klimavennlige materialer, inkludert ombruk. Krav 
i byggteknisk forskrift er et mulig virkemiddel. Eventuelle krav i forskriften må ses i 
sammenheng med andre virkemidler, som klimakvoter, støtteordninger mv. Utviklingen av 
eventuelle krav i byggteknisk forskrift skal skje i dialog med aktørene i næringen og relevante 
myndigheter. Det vil være en viktig oppgave for DiBK å vurdere hvordan utslipp fra bygging 
kan reduseres, og gi innspill til departementet om dette, jf. omtale under Delmål 1: Fremme 
bærekraftig byggevirksomhet i årets tildelingsbrev sendt 6. januar 2022.  
 
Samtidig som det er et mål å redusere klimagassutslippene fra bygging, er det også et mål å 
holde byggekostnadene så lave som mulig. Det vil være viktig en oppgave for DiBK å bidra til 
økt kunnskap om kostnadsvirkninger ved å redusere klimagassutslipp fra bygging.  
 
Departementet legger videre opp til å sette i gang et arbeid med å se krav i byggteknisk 
forskrift i sammenheng med andre virkemidler som bidrar til reduserte klimagassutslipp, og 
vil be DiBK om innspill til dette arbeidet.  
 
Oppdrag 

- 9/2022: DiBK skal utarbeide et kunnskapsgrunnlag om klimagassutslipp fra bygging, 
med utgangspunkt i relevante standardbygg bygget etter dagens krav. Videre skal 
DiBK redegjøre for mulige scenarier for å redusere disse klimagassutslippene og 
belyse hvordan dette påvirker byggekostnadene. DiBK skal kalle inn departementet til 

Direktoratet for byggkvalitet 
Postboks 8742 Youngstorget 
0028 OSLO 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

22/57-22 

Dato 

16. mai 2022 

 

 



 

 

Side 2 
 

et oppstartsmøte og møter ved relevante milepæler før leveransen ferdigstilles. Frist: 
15.11.22. 

 
Vi ber DiBK ta opp eventuelle uklarheter så snart som mulig.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Ann Ingeborg Hjetland 
ekspedisjonssjef 
 

Mariann Jodis Blomli 
avdelingsdirektør 
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