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Miljøarbeidet;   

•organisering 

• hva vi arbeider med 

Energioppgaver;  

•unntak fra TEK 

•unntak fra tilknytningsplikt til fjernvarme 

 

Disposisjon for innspillet: 
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Hensikten med dette innspill: 

Dele våre erfaringer med andre kommuner 
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For innspill, og utførligere informasjon,  og dokumentasjon 

 

Ta gjerne kontakt: 

 

 

Mailadresse: Camilla.Norlen@pbe.oslo.kommune.no 
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Siden høsten 2009 har Plan- og bygningsetaten et miljøteam 

 

•- Miljøteamet skal koordinere klima- og miljøarbeidet i Plan- og bygningsetaten.  

•- Teamet skal være en pådriver i etaten. 
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Organisasering Miljøteam 
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I miljøteamet har vi følgende kompetanse: 

 

Plansak 

Byggesak 

Tilsyn 

Kartforvaltning 

 

 

 

Følgende faggrupper er representert: 

Jurist 

Arkitekt 

Landskapsarkitekt 

Kartograf 

Ingeniør 

Samfunnsgeograf 

Sammfunnsviter 
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1. Kvalitetssystemet: Innarbeiding i rutiner, prosesser og veiledere 

 

2. Informasjon og opplæring: 

 

3. Fagbistand:  

 

 

 

 

  Miljøteamets arbeide er konsentrert innen tre innsatsområder: 
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Arbeidsoppgaver  innenfor følgende hovedtemaer: 

 

 

•BLÅGRØNN STRUKTUR 

 

•AVFALL 

 

•LOKAL FORURENSING OG STØY 

 

•STASJONÆR ENERGI 

 

•KLIMAENDRINGER 
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NOEN ERFARINGER – STASJONÆR ENERGI 
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Byøkologisk program 2011-2026  

1.1 Oslo skal redusere sine klimagassutslipp med 50 % i forhold til 1991 nivå 

innen 2030, og bli klimagassnøytral innen 2050.  

Oslo vokser med ca 10 000 innbyggere i året. 

2011   600 000 inbyggere 

2030  800 000 inbyggere 

BAKGRUNN 

http://www.miljo.oslo.kommune.no/miljopolitikk_og_miljostyring/miljopolitikk/
http://www.miljo.oslo.kommune.no/miljopolitikk_og_miljostyring/miljopolitikk/
http://www.miljo.oslo.kommune.no/miljopolitikk_og_miljostyring/miljopolitikk/
http://www.miljo.oslo.kommune.no/miljopolitikk_og_miljostyring/miljopolitikk/


13 

En åpenbar energireduksjon ville vært å stille krav om f.eks lavenergi-eller 

passivhusnivå i reguleringsplaner. 

Men 

Loven gir oss ingen mulighet til å stille strengere krav enn Teknisk forskrift 

Derfor: 

•Har vi sett på hvordan vi skal håndtere loven:  fr.a  unntak fra lov 

•Skal se på insentiver:   hva kan være gullerøtter 

     for tiltakshavere? 

•Skal se på mulighet for utbygningsavtaler:  muligheter for å regulere 

     og kontraktfeste energi- 

     krav? 
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Teknisk forskrift er innen mange områder meget tydelig, 

men gir ibland rom for tolkning.  

 

 

 

Derfor har vi bl.a sett på hvordan håndtere tolkningsrommene. 



15 

Unntak fra TEK sine 

energikrav 

 
meget kort sammenfatning 
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Utgangspunktet – TEK gjelder 

• For nybygg 

• For arbeider på eksisterende bebyggelse 

 

• Det kan gjøres unntak: 
• TEK 14-1, 4 ledd, unntaksbestemmelse  

• Pbl § 31-2, 4 ledd, unntaksbestemmelse 

• Pbl § 19-2, dispensasjon 
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”uforholdsmessige” kostnader 

”relevante” krav ved rehabilitering og tilbygg 

”forsvarlig” 

”nødvendig” for å sikre ”hensiktsmessig bruk” 

 energikrav kontra bevaring av kulturminner og antikvariske verdier 

HVA BETYR: 

Brev fra KRD.pdf
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”Relevante krav” 

Policy PBE:  

  

Ved rehabilitering der Plan- og bygningsetaten ikke anser at tiltak 

har tilstrekkelig stor energimessig effekt skal ikke energikravene 

i TEK kreves oppfylt fullt ut. Hvorvidt et tiltak har tilstrekkelig effekt 

må vurderes konkret i den enkelte sak. 

 

• En fingervisning: minimum 1/3 av alle vinduer eller 

1/3 av alle ytterveggene ved isolering 
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Veiledning fra KRD om tilbygg - utgangspunkter 

•For større tilbygg kan oppfyllelse av energikrav ha 
betydning, og alle krav til konstruksjonen (isolasjon, 
tetthet mv) bør gjelde 
 

•Tilbygg som er nye, selvstendige boenheter bør 

oppfylle tilsvarende krav 

 
 

•Små tilbygg som ikke er en egen boenhet, særlig 
der eksisterende rom utvides, bør ikke utløse nye 
krav til isolasjon, siden effekten er liten 
sammenholdt med bygget for øvrig, og tilbygget kan 
bli vanskelig å passe til den eksisterende delen 

 

Hvor stort skal et tilbygg være for at energikrav utløses? 
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”Uforholdsmessige kostnader” 

Vi har laget en mal for hvordan ”uforholdsmessige 

kostnader” skal dokumenteres av søker og hvordan 

saksbehandler skal vurdere dokumentasjonen. 
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”Forsvarlig” 

    I forsvarlighetsvurderingen må helsemessige, brann og 

bygningstekniske, arkitektur- og kulturhistoriske og 

estetiske hensyn vurderes. 

 

 Policy PBE: 

  ”PBE ser ikke at god kvalitet og energihensyn er 

motstridende faktorer. Tiltak som er energieffektive 

må også oppfylle lovens estetikk- og 

funksjonskrav. Det kan stilles vilkår for å oppfylle 

policyen.” 

 
Eksempelvis er det ikke nok at et fasadematerial er har gode 

energiegenskaper. Helhetsinntrykket må være o.k også. 



22 

 

 Mindre vellykket etterisolering 

Slik rehabilitering og etterisolering vil vi prøve å unngå  på bevaringsverdig bebyggelse 
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Slik rehabilitering og etterisolering vil vi se mer av 
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Etterisolering og fasaderehabilitering 

Policy PBE:  

• Etterisolering som innebærer at veggtykkelsen øker 
utover vil kunne innebære krav om at vinduene 
etterflyttes ut i fasaden. Som hjelp til vurderingen skal 
det kreves estetisk redegjørelse og illustrasjoner over 
eksisterende og ny situasjon. 

• Krav til TEK-nivå på vinduer blir ikke utløst av at 
vinduene etterflyttes i fasaden i forbindelse med 
etterisolering. 

• Det skal svært mye til at slik etterflytting vil være så 
uforholdsmessig kostnadskrevende at det må vurderes å 
gjøre unntak fra TEK 10-kravene for etterisoleringen. 
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Faglig policy om etterisolering 

 Policy PBE:  

 Dersom et bygg skal etterisoleres vil effekten variere 
avhengig av hvilke bygningsdeler som etterisoleres. 
Etaten anbefaler på det grunnlag følgende prioritering 
for bygningsdeler som skal etterisoleres: 

 

• Vinduer 

• Loft/kjeller 

• Vegger  
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Vilkår ved unntak 

Ved søknad om unntak må søker redegjøre for; 

 •Hvorfor kravene ikke kan oppfylles 

 
•Avbøtende/kompenserende tiltak for å redusere 
effekten av at kravene fravikes. 

 

•Dersom det gis unntak etter § 31-2, 4.ledd, kan 

kommunen stille vilkår. Vilkår må stilles på grunnlag 

av en helhetlig vurdering av hvilke tiltak som vil kunne 

ha en positiv effekt på byggets energiforbruk og 

varmetap.  
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Støttedokumentasjon 

 

 

• Skjema for søknad om disp./unntak 

 

• Veileder for våre brukere  

Skjema for søknad om unnkat eller disp. fra energikrav.doc
Veileder - Fravik fra energikravene i byggteknisk forskrift 2.doc
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Noen erfaringer:  

Unntak fra tilknytningsplikt til fjernvarme 

kort sammenfatning 
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Innenfor konsesjonsområdet skal tilknytning pålegges 

(hovedregel). 
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• Bystyrevedtak 444/2008  

• Bystyrevedtak 73/2009  

• Ny pbl 2008 § 27-5 

 

Gir hjemmel for unntak fra tilknytnings plikten på visse vilkår: 

 

• ” unntak kan gjøres der det anvendes alternative løsninger 

som vil være miljømessig bedre enn tilknytning til 

fjernvarme” 
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Hva innebærer ”miljømessig bedre”? 
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Hvordan vurdere de alternative løsningene 

• Komplekse problemstillinger 

 

• Behov for et hensiktsmessig og enhetlig system for 
vurdering for å: 

 
• Forenkle/ strukturere saksbehandlingen 

 

• Sikre mest mulig lik behandling  

 

• Sikre en forutsigbar prosess 
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Vi startet opp et arbeid med å utvikle en metode for å kunne vurdere unntak 

Arbeidet ble påskyndet gjennom at PBE mottok en søknad om unntak for 

deler av Tiedemannsbyen 
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En øvelse i politisk og økonomisk tallmagi: 

 

• Definere utslippskoeffisienter for  energikilder. 
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Krav til dokumentasjon: 

Enhetlig dokumentasjon som innholder  

 

• Beskrivelse/dokumentasjon av løsningen 

• Totalt  beregnet varmebehov (TEK / NS 3031) 

• Angivelse av beregningsperiode (teknisk levetid)  

• Beregnet brenselsmix 

• Beregnet spisslastbehov  

• Beregnet CO2 belastning utfra livssyklusanalyse 

• Planlagte energivarer med begrunnede utslippskoeffisienter 
dokumentert i forh. til livsløps beregninger. 

• Andre forurensningskilder (NOX, Svevestøv) 

• Lokal støy, trafikk 
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Utslippskoeffisienter  

 
 Mulige normtall: (gram CO2 ekv./kWh) 

• Trepellets       10 - 40  14 **) 

• Bioolje        7- 130 

• Fjernvarme (avfall)      231 *)     0 **) 

• El     395 - 225     50***) 

• Mineralolje             284 - 330 

• Gass    211 - 220 

 

• *)Sintef Byggforsk og Standard Norge  

• **) Oslo kommune       

• ***) Kjelkraft, overskudd på vann, maks eksport 
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Metode for livssyklusanalysen: 

•CO2 utslipp beregnes ut fra en metode / verktøy basert på forenklet  

livssyklusanalyse ( Konsulenter i arbeidet har vært Civitas, Vista og Kjell Gurigaard) 

 
•Beregne varmebehov og brenselsmiks år for år i perioden. 

•Bergningsperioden defineres som teknisk levetid for systemene. 

 

•Utslippskoeffisientene beregnes som veide verdier for hele perioden.  

 

•Utslipp som knytter seg til utstyr og installasjoner skal ikke medtas 
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Andre momenter i vurderingen: 

 

  

• Vurderinger av konsesjonærens foretatte 

investeringer i infrastruktur.  

 

• Vurdering av unntakets økonomiske betydning for 

fjernvarmeanleggets økonomi. 

 

• Andre miljøfaktorer: lokal luftkvalitet, støy, alternativ 

behandling av avfall  
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Kontroll, oppfølging 

 

 Prosjekterings - /søknadsfasen: 

• Uavhengig kontroll ? 

 

Etterlevelse av vilkår: 

• Rapportering på årsbasis 

• Tilsyn  ? 
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Livsløpsanalyser, og utslippskoefficienter  

vil være under utvikling 

 

Dette er bare en start 

 

Metoden vil oppdateres i tråd med 

utviklingen. 
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Takk for oppmerksomheten 


