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Sindre Samsing, Nettverkssamling ”Stasjonær energi”, 
Stavanger 29.-30.sept 2010 

Kort om TEK 10 
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Ny plan- og bygningslov 

• Bygningsdel trådde i kraft 1.7.2010 

 

• Ny byggesaksforskrift (SAK 10) 

 

• Ny byggteknisk forskrift (TEK 10) 
 

 

 

”Den nye plan- og bygningsloven skal medvirke til at boliger og 
bygg skal være sikre, og hensynet til universell utforming, 
miljøvern og god kvalitet skal stå sentralt i byggevirksomheten.” 
www.regjeringen.no/krd 
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Byggteknisk forskrift 
Krav til tiltaket gitt som: 

• krav til funksjons (uttrykker klare 
målsettinger som må 

 ivaretas), eller 

• krav til en ytelse (uttrykker målbar og 
etterprøvbare kvaliteter). 

 

Viktige tema: 

• Tilgjenglighet og universell utforming 

 

• Avfallsplaner 

 

• Energi 
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Tilgjenglighet og universell 
utforming 

• Krav om universell utforming av 
publikumsbygg og arbeidsbygg 

 

• Krav om tilgjengelighet i boliger 

 

• Heiskrav 

 

• Krav til brannsikkerhet  
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Avfallsplan 

”Kommer hjem” til plan- og 
bygningslovgivningen 

 

Stor andel av total avfallsmengde -  

Ca. 1,5 mill. tonn pr. år 

 

To viktige hensyn: 

God utnyttelse av materialressurser 

 

Unngå spredning av farlige stoffer til 
omgivelsene 
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Energieffektivitet 

• Krav til varmegjenvinning økes fra 
70 til 80 % for næringsbygg. 

 

• To nye krav for å sikre fornuftig 
bruk av glass i fasade – solfaktor 
og størrelse på glassareal 

 

Foto: Stein Morgen 
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Fjernvarme 
Pbl § 27-5.  

Hvis et byggverk skal oppføres innenfor et 
konsesjonsområde for fjernvarme, og 
tilknytningsplikt for tiltaket er bestemt i 
plan, skal byggverket knyttes til 
fjernvarmeanlegget.  

 

Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak 
fra tilknytningsplikten der det 
dokumenteres at bruk av alternative 
løsninger for tiltaket vil være miljømessig 
bedre enn tilknytning.  
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Energiforsyning 

• Større fornybarandel for bygg over 
500 m2  

 

• Forbud oljekjel 

 

• Mindre elektrisitet 
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TEK § 14-7 Energiforsyning 

(1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast.  

 

(2) Bygning over 500 m2 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik 
at minimum 60 % av netto varmebehov kan dekkes med annen 
energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler 
hos sluttbruker.  

 

(3) Bygning inntil 500 m2 oppvarmet BRA skal prosjekteres og utføres slik 
at minimum 40 % av netto varmebehov kan dekkes med annen 
energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet eller fossile brensler 
hos sluttbruker.  

 

(4) Kravet til energiforsyning etter annet og tredje ledd gjelder ikke dersom 
det dokumenteres at naturforhold gjør det praktisk umulig å 
tilfredsstille kravet. For boligbygning gjelder kravet til energiforsyning 
heller ikke dersom netto varmebehov beregnes til mindre enn 15000 
kWh/år eller kravet fører til merkostnader over boligbygningens livsløp. 

  

(5) Boligbygning som etter fjerde ledd er unntatt fra krav om 
energiforsyning skal ha skorstein og lukket ildsted for bruk av 
biobrensel. Dette gjelder likevel ikke boenhet under 50 m2 oppvarmet 
BRA eller bolig som tilfredsstiller passivhusnivå.  

 


