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Sindre Samsing, Nettverkssamling ”Stasjonær energi”,  

 Stavanger 29.-30.sept 2010 

Rapport fra arbeidsgruppe for 
energieffektivisering av bygg 
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•      Medlemmer i arbeidsgruppen : 

»                   Eli Arnstad ‐ leder 

»                   Thor Olaf Askjer, Foreningen Næringseiendom 

»                   Rannveig Landet, BNL 

»                   Turid Helle, ENOVA 

       Tore Strandskog, Norsk Teknologi 

       Odd Karl Steinsvik, egen arkitektpraksis 

       Magnus Helland, ByBo AS 

       Dag Arne Høystad, Norges Naturvernforbund 

       Ida Bryn, Erichsen & Horgen AS 

       Tor Helge Dokka, SINTEF Byggforsk 

       Brit Tove Welde, Husbanken 

       Brita Dagestad, BE 

       Inger Grethe England, KLIF 

       Guro Hauge, Lavenergiprogrammet 

       Tore Haugen, NTNU 

       Rune Tvedt, KS 
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Gruppas mandat 
 

Legge fram forslag til mål og utarbeide en tidsplan for å øke energieffektiviteten i 
nye og eksisterende bygg. Gruppas arbeid skal gi innspill til en handlingsplan for 
energieffektivisering i bolig- og byggsektoren. Arbeidet skal ta utgangspunkt i 
regjeringens politikk for økt omlegging til fornybare energikilder, og spesielt målet 
om økt bruk av vannbåren varme basert på fornybar energi og redusert bruk av 
elektrisitet og olje til oppvarming.  

 

Gruppa skal bl.a: 

• legge fram forslag til mål for framtidig energieffektivisering i bolig- og 
byggsektoren med tidsperspektiv 2020 og en perspektivskisse for fortsatt 
innsats for energieffektivisering i bygningsmassen fram mot 2040. 

• legge fram forslag til trinnvis opptrapping av krav til nye bygg i TEK og 
vurdere hvorvidt TEK skal gjøres gjeldende for en større del av den 
eksisterende bygningsmassen  

• vurdere hvilke energieffektiviseringstiltak som er aktuelle å gjennomføre i 
eksisterende bygningsmasse  

• gi en vurdering av tiltakenes totale energieffektiviseringseffekt og tiltakenes 
privat- og samfunnsøkonomiske lønnsomhet  

• identifisere nødvendige opplærings- og kompetansetiltak som kan sikre god 
gjennomføring av foreslåtte mål og tiltak  

• foreslå virkemidler som staten bør iverksette for å nå de definerte mål  

 

Fullstendig mandat:  

http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/dep/Styrer-rad-og-utvalg/arbeidsgruppe-
for-energieffektivisering-.html?id=589307 
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Fremhever seks hovedgrep 
for energieffektivisering 

• Utvikling av trygge og robuste løsninger 

 

• Tilskuddsordninger for eksisterende 
bygningsmasse 

 

• Strenge nybyggkrav 

 

• Nasjonalt måleverktøy for å følge utvikling i 
energibruk 

 

• Systematisk etter- og videreutdanning og 
kompetanse 

 

• Samordning av virkemiddelapparat 
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Foreslåtte virkemidler – 
eksisterende bygg: 
Forskriftskrav ved rehabilitering 

• Krav om lavenerginivå i 2015 ved totalrehabilitering, Krav om 
passivhusnivå i 2020 ved totalrehabilitering 

• Krav om bruk av energieffektive komponenter og 
bygningsdeler ved alle tiltak fra 2015 

• Krav til kompetanse hos byggforetak generelt og til 
energieffektiviseringskompetanse spesielt 

• Krav til individuell energimåling og avregning av 
enkeltleiligheter og leietagere fra 2015 

Krav om å oppgi nødvendige kostnader for energieffektivisering 
til nærmere definert energinivå ved eiendomssalg 

Krav om å oppgi nødvendige kostnader for energieffektivisering i 
årsberetningen for regnskapspliktige virksomheter 

Huseier gis rett til å endre løpende leiekontrakter i de tilfeller det 
gjøres investeringer som fører til bedret energistandard for 
bygget 

 

Økonomisk virkemiddel 

Etablere forutsigbare tilskuddsordninger til energieffektiv 
rehabilitering og enøk 
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Foreslåtte virkemidler – 
overordnede grep: 

• Forutsigbare mål og rammebetingelser fra 
myndighetene 

 

• Harmonisering av energimerkeordning, 
forskriftskrav, tilskuddsordninger og 
passivhusstandarder 

 

• Nasjonalt måleinstrument for 
energieffektivisering 



Kommunal- og regionaldepartementet 7 

Foreslåtte virkemidler – nye  
bygg: 
Forskriftskrav til nybygg 

• Krav om passivhusnivå i 2015 og krav om «nesten 
nullenergibygg» med tilnærmet 100 % fornybar 
varmeforsyning i 2020 

• Krav til dokumentasjon av totale miljøbelastninger 

• Økt fokus på arealeffektivitet i forskriften 2015 

• Krav til individuell energimåling og avregning av 
enkeltleiligheter og leietagere fra 2015 

Legge til rette for enkle prosesser for fritak fra tilknytningsplikt til 
fjernvarme for energieffektive bygg 

Kommuner oppfordres i plansammenheng, til å premiere 
utbyggere som vil bygge med energistandard enn 
forskriftskravene 

 

Økonomisk virkemiddel 

Etablering av forutsigbare tilskuddsordninger til energieffektive 
nybygg 
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Foreslåtte virkemidler – 
offentlige bygg: 
Regulatoriske virkemidler  

Krav om lavenerginivå i 2014 og krav om passivhusnivå i 2018 
ved totalrehabilitering 

Krav om passivhusnivå i 2014 og ”nesten nullenergibygg” i 2018 
for nybygg 

Krav om at bygg som statlige virksomheter leier på det private 
markedet skal tilfredsstille lavenerginivå innen 2014 og 
passivhusnivå innen 2018 

Krav om at stat og kommune leverer et gitt antall 
forbildeprosjekter i perioden 2011‐2017 

Konkretisering og skjerpet kontroll av krav i lov om offentlige 
anskaffelser § 6 

Krav om miljøledelse i alle offentlige virksomheter 

 

Økonomisk virkemiddel 

Rentefrie lån til offentlig sektor slik at de har mulighet til å 
investere i det som kreves for å gå foran resten av markedet 

Økt bruk av offentlige forsknings‐ og utviklingskontrakter (OFU) 

Balanseføring av kostnad for å dekke gap mellom reelt 
energinivå og passivhusnivå i offentlige regnskap 
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Foreslåtte virkemidler – 
kompetanse og FoU: 

Etablering av bedre datagrunnlag, utvikling av analysemodeller 
og prosjekteringsgrunnlag 

 

Kartlegging av barrierer og prosesser for implementering av nye 
byggeforskrifter, nye byggemetoder og økt etterspørsel etter 
energieffektive bygg 

 

Utvikling av trygge og robuste løsninger for energitiltak for 
boliger og næringsbygg 

 

Utvikling av tiltakspakke for grunnutdanning (yrkesfag, ingeniør‐ 
og arkitektfag) med fokus på energieffektivisering 

 

Utvikling av tiltakspakke for etterutdanning for utførende og 
prosjekterende og heving av kommunenes tilsynskompetanse 

 

Informasjonstiltak rettet mot hele samfunnet om hvorfor 
energieffektivisering er viktig, hvilke tiltak som kan 
gjennomføres og hvilke besparelser som kan oppnås 
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Veien videre 

• St. meld om bygningspolitikk 

 

• Snarlig revisjon av TEK (?) 

 

• Revidert bygningsenergidirektiv og 
”nearly zero energy buildings” 

 

• Hva gjør vi med eksisterende bygg? 


